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                                                              kód uzn.:1.9.8 
                                                                             1.9.5 
                                                                               1.9.4                                                                                                                                     

Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 
 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
    1.1    č.   166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011     
     1.2    č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
     1.3    č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014     
    1.4    č.   174/2015 bod 1 zo dňa 11. 6. 2015 
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  
 
     2.1    č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
     2.2    č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013      
     2.3    č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
     2.4    č. 1611/2014 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 25. 6. 2014 
     2.5    č.   135/2015 body 1 a 2  zo dňa 28. 5. 2015  
 

B. schvaľuje 

3. Návrh na určenie nových kontrolných termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy:           

 
nositeľ      číslo uznesenia             pôvodný           nový kontrolný 
uznesenia     zo dňa         a predĺžený termín       termín 

3.1      primátor                         1458/2014                      TK: 30.6 a 31.12.         TK: mesačne, 
                                                  časť B                                                                 počnúc 1. 12. 2015 
                                                  zo dňa 26. 3. 2014 
3.2      Ing. arch. Ingrid Konrád 1645/2014                     pôvodný termín:            28. 2. 2016 
           hlavná architektka          časť C                           30. 7. 2014 
                                                  zo dňa 3. 7. 2014          predĺžený termín: 
                                                                                        30. 11. 2015 
3.3      primátor                          1743/2014                    pôvodný termín:            31. 3. 2016 
                                                  časť C bod 1                 15. 12. každoročne          
                                                  časť C bod 3                 pôvodný termín:            31. 3. 2016 
                                                  zo dňa 25. 9. 2014        31. 3.  každoročne 
                                                                                        predĺžený termín: 
                                                                                        30. 11. 2015 
3.4      primátor                           23/2015                       pôvodný termín:            31. 12. 2015 
                                                   časť B                          1. 10. 2015 
                                                   zo dňa 5. 2. 2015         predĺžený termín: 
                                                                                        30. 11. 2015 
3.5      Ing. arch. Ingrid Konrád   139/2015                     pôvodný termín:            30. 4. 2016 
           hlavná architektka            bod 3                           30. 6. 2014 
                                                   zo dňa 28. 5. 2015       predĺžený termín: 
                                                                                        30. 11. 2015 
3.6      primátor                          175/2015                       30. 11. 2015                 31. 1. 2016 
                                        časť D 
                                                   zo dňa 25. 6. 2015 
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3.7      Ing. arch. Ingrid Konrád   228/2015                     pôvodný termín:            28. 2. 2016 
           hlavná architektka            bod 1                           30. 9. 2015 
                                                   zo dňa 25. 6. 2015       predĺžený termín: 
                                                                                        30. 11. 2015 
3.8      Ing. arch. Ingrid Konrád   228/2015                     pôvodný termín:            28. 2. 2016 
           hlavná architektka            bod 2                           30. 10. 2015 
                                                    zo dňa 25. 6. 2015      predĺžený termín: 
                                                                                        30. 11. 2015 
3.9      primátor                            237/2015                     10. 12. 2015                 31. 12. 2015 
                                                    časť E body 1 a 4         a potom vždy 
                                                    zo dňa 24. 9. 2015       k 31. 12. 
3.10    primátor                           277/2015                      19. 11. 2015                 31. 3. 2016 
                                                   zo dňa 22. 10. 2015 
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1. Splnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 

1.1 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
                                                                       
Návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia 
Uznesenie č. 166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4. Informovať o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., na najbližšom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a potom pravidelne na jeho 
ďalších zasadnutiach. 

     
                                         TK: mesačne 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 10. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 281/2015. 
 
 
1.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, sekčná riaditeľka sekcie dopravy  
 

Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne 
Uznesenie č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave realizácie 
Nosného systému MHD v Bratislave. 

T: štvrťročne 
 

Uznesením MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015, zmena termínu predkladania materiálu 
T: mesačne 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál sa predkladá na pokračujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva zo dňa 22. 10. 2015, 
a to dňa 18. 11. 2015.  
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1.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
                                   
Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných 
nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona 
č. 134/2013 Z. z., na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky 
Uznesenie č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o každej žiadosti 
o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej 
vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných 
nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

 
TK: 30. 6. a 31. 12. 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál, ktorý bol pripravovaný k prvému kontrolnému termínu (k 30. 6.) nebol prerokovaný 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva v mesiaci septembri 2015, a preto bude prerokovaný 
na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 22. 10. 2015, a to dňa 18. 11. 2015. 
 
 

1.4 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie územného  
                                   plánovania              
 
Rôzne 
Uznesenie č. 174/2015 bod 1 zo dňa 11. 06. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. prehodnotiť podmienky zo záväzného stanoviska „vybudovanie a realizácia vyraďovacieho 

pruhu na Ružinovskej ulici v mieste napojenia jestvujúcej prístupovej komunikácie a chodníka“ 
pre projekt „Zmena stavby polyfunkčný dom Ružinovská 1“ ako podmienky pre kolaudáciu 
stavby, 

 

T: bez termínu 
 

Uznesením MsZ č. 232/2015 časť B bod 3 podbod 3.13 zo dňa 24. 9. 2015, určený kontrolný 
termín splnenia uznesenia na 31. 10. 2015. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Hlavné mesto SR Bratislava vydalo dňa 29. 9. 2015 nové záväzné stanovisko pod č. MAGS ORM 
41529/15-305680, ktorým nahradilo pôvodné záväzné stanovisko a súčasne upustilo 
od podmienky týkajúcej sa vybudovania vyraďovacieho pruhu na Ružinovskej ulici a chodníka, ako 
podmieňujúcej investície stavby „Polyfunkčný dom Ružinovská 1“. 
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2. Priebežné plnenie uznesení 
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

2.1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2011 a revízia platných terminovaných uznesení mestského 
zastupiteľstva z predchádzajúcich volebných období 
Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
2. Predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrhy 

kúpnopredajných a nájomných zmlúv k predajom a prenájmom majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

 
  T: trvale 

        TK: každé zasadnutie MsZ 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
Súčasťou materiálov na prenájom a predaj nehnuteľností sú nájomné a kúpnopredajné zmluvy. 
 
 

2.2 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2013 
Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
o priebežné predkladanie informačného materiálu o vypracovaných znaleckých posudkoch 
vo forme excelovej tabuľky, ktorá bude obsahovať najmä meno znalca, identifikáciu predmetu 
posudku, dátum objednávky a dodania posudku, množstvo a mernú jednotku, jednotkovú 
a celkovú cenu a to nasledovným spôsobom: 
Vždy s materiálmi predloženými na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy v časti 
informačné materiály, za obdobie predchádzajúceho úplného kalendárneho mesiaca, okrem 
materiálov predložených v septembri a pri materiáloch určených pre prvé mestské zastupiteľstvo 
v roku konaného vo februári. V septembrových materiáloch bude tabuľka za jún, júl a august 
a materiály prvého mestského zastupiteľstva bežného roka konajúceho sa vo februári budú 
obsahovať tabuľku za december predchádzajúceho roka a január. 
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Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 10. 2015 medzi 
informačnými materiálmi pod písm. c). 
 
 

2.3 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

schvaľuje 
 
zverejňovanie znaleckých posudkov v elektronickej forme na webovej stránke magistrátu. Žiadosť 
o znalecké posudky v elektronickej forme bude ako súčasť objednávky, prostredníctvom ktorej 
magistrát hlavného mesta SR Bratislavy s prístupom pre potreby poslancov objednáva tieto služby. 

 
T: od 1. 3. 2013  
TK: priebežne 

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
Znalecké posudky sú po dodaní zverejňované priebežne na internetovej stránke hlavného mesta 
SR Bratislavy.  
 
 

2.4 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Ing. Iveta Bullová, referát kontroly a interného auditu 
 

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 a hodnotiaca správa 
za rok 2013 
Uznesenie č. 1611/2014 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 25. 6. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

C. žiada 

 

1. riaditeľa magistrátu 
1.2 o vytvorenie pracovnej skupiny z vedúcich odborných zamestnancov jednotlivých oddelení 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých sa týkajú nedostatky uvedené 
v inventarizačnom zápise zo dňa 28. 3. 2014 a v stanovisku mestského kontrolóra k záverečnému 
účtu k 31. 12. 2013 v časti, týkajúcej sa inventarizácie majetku a záväzkov hlavného mesta SR 
Bratislavy k 31. 12. 2013. Predmetná komisia spolu s odbornými zamestnancami zodpovednými 
za tú  ktorú oblasť bude počas celého roka zistené nedostatky v inventarizácii riešiť a odstraňovať. 
Predmetná komisia tiež spracuje postup znižovania krátkodobých záväzkov v horizonte rokov 2014  
2018, a tento bude sledovať   hodnotiť. O výsledkoch podá raz mesačne písomnú informáciu 
do operatívnej porady primátora hlavného mesta SR Bratislavy a na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: do 23. 10. 2014 
 



 9

Uznesením MsZ č. 11/2015 časť B bod 5 podbod 5.4 zo dňa 5. 2. 2015, zmena termínu - T: úloha 
trvalá až do vyriešenia, TK: mesačne, počnúc februárom 2015. 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 10. 2015 medzi 
informačnými materiálmi pod písm. d). 
 

 

2.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, sekčná riaditeľka sekcie dopravy 
                                   Ing. Živko Peev, vedúci oddelenia informačných technológií 
                                   Ing. Miloš Veselý, vedúci oddelenia verejného obstarávania 
                                   Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia  
                                   a mestskej zelene 
                                   obchodné spoločnosti: OLO, a.s., DPB, akciová spoločnosť, BVS, a.s.,  
 
Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia 
hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy                                                        
Uznesenie č. 135/2015 body 1, 2, zo dňa 28. 5. 2015 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
1. aby zabezpečil zverejnenie informácií na titulnej web stránke hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorej obsahom bude:   

1.1 zoznam zaplatených faktúr za dodanie tovarov alebo služieb, vystavených na sumu 
vyššiu ako 1 000,00 Eur pri jednej faktúre, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo faktúry, 
označenie dodávateľa tovaru alebo služby (vystaviteľa faktúry), predmet dodávky, 
fakturovanú sumu, dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry, 

1.2 zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených hlavným mestom 
SR Bratislavou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby 
v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej objednávke obsahujúci minimálne tieto 
údaje: číslo objednávky, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, 
sumu, dátum vystavenia objednávky, čas dodania tovaru alebo služby, 

1.3 zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených hlavným mestom SR 
Bratislavou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby 
v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej zmluve obsahujúci minimálne tieto údaje: 
číslo zmluvy, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, cenu predmetu 
dodávky, dátum uzatvorenia zmluvy, 

1.4 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného 
obstarávania, ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom obsahujúci minimálne 
tieto údaje: predmet obstarávania, hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, 

1.5 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného 
obstarávania, ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené 
podpisom zmluvy s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, 
predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 

1.6 zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne 
verejného obstarávania, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, 
predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, ak bolo verejné 
obstarávanie ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, s uvedením dôvodu vyhlásenia 
verejného obstarávania mimo plánu verejného obstarávania, 

1.7 plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: 
predmet dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy, 
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T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia na 
web stránke hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
20. 6. 2015 a následne vždy za predchádzajúci 
kalendárny mesiac a zároveň ich zaslať 
elektronickou formou poslancom Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
2. aby požiadal predstavenstvá spoločností Dopravný podnik Bratislava, a.s., OLO a.s., 

Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., aby na svojich web stránkach zverejňovali informácie, 
ktorých obsahom bude:   

2.1 zoznam zaplatených faktúr za dodanie tovarov alebo služieb, vystavených na sumu 
vyššiu ako 1 000,00 Eur pri jednej faktúre, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo faktúry, 
označenie dodávateľa tovaru alebo služby (vystaviteľa faktúry), predmet dodávky, 
fakturovanú sumu, dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry, 

2.2 zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených príslušnou 
obchodnou spoločnosťou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo 
služby v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej objednávke, obsahujúci minimálne 
tieto údaje: číslo objednávky, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, 
sumu, dátum vystavenia objednávky, čas dodania tovaru alebo služby, 

2.3 zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených príslušnou obchodnou 
spoločnosťou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby 
v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej zmluve, obsahujúci minimálne tieto údaje: 
číslo zmluvy, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, cenu predmetu 
dodávky, dátum uzatvorenia zmluvy, 

2.4 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného 
obstarávania, ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, obsahujúci minimálne 
tieto údaje: predmet obstarávania, hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, 

2.5 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného 
obstarávania, ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené 
podpisom zmluvy s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, 
predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 

2.6 zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne 
verejného obstarávania obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, 
predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, ak bolo verejné 
obstarávanie ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, s uvedením dôvodu vyhlásenia 
verejného obstarávania mimo plánu verejného obstarávania, 

2.7 plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: 
predmet dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy, 

T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia na 
web stránkach príslušných obchodných 
spoločností dňa 20. 6. 2015 a následne vždy za 
predchádzajúci kalendárny mesiac a zároveň ich 
zaslať elektronickou formou poslancom 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Organizačné oddelenie vždy k 20. v mesiaci oznamuje e-mailom všetkým poslancom mestského 
zastupiteľstva na akých linkoch sú zverejňované skutočnosti vyplývajúce z plnenia predmetného 
uznesenia. 
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3. Návrh na určenie nových kontrolných termínov plnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 
3.1 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
                                   
Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných 
nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona 
č. 134/2013 Z. z., na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky 
Uznesenie č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o každej žiadosti 
o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej 
vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných 
nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

 
TK: 30. 6. a 31. 12. 

 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Na základe závažnosti predmetného uznesenia navrhujeme predkladať na rokovanie 
mestského zastupiteľstva informáciu mesačne, počnúc 1. 12. 2015.  
 
 
3.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR Bratislavy 
                                    
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 1645/2014 časť C zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1.  okamžite začať s participatívnym procesom s verejnosťou pred zadaním súťaže na urbanistickú  

štúdiu Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke, vrátane prieskumu verejnej mienky, 
2. zadať prieskum verejnej mienky prostredníctvom renomovanej výskumnej agentúry 

na reprezentatívnej vzorke obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka 
dotazníkovou metódou. Znenie otázok prieskumu a zadanie agentúre pripraviť s rovnocennou 
účasťou zástupcov verejnosti, občianskych združení a iniciatív, ktoré zaslali pripomienky 
k súťaži na zhotoviteľa štúdie a petičného výboru petície Stop štvorprúdovke. 

 

T: 30.  7. 2014 
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Uznesením MsZ č. 232/2015 časť bod 3 podbod 3.6 zo dňa 24. 9. 2015 - priebežné plnenie - 
predĺženie termínu plnenia uznesenia, TK: 30. 11. 2015. 
 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
K bodu 1: Participačný proces bol začatý na jeseň roku 2014 realizovaním individuálnych 
hĺbkových rozhovorov ako začiatkom prieskumu verejnej mienky.  
 
K bodu 2: Prieskum verejnej mienky dotazníkovou metódou je už od r. 2014 pripravovaný 
s renomovanou výskumnou agentúrou v rámci ďalších plánovaných súčastí participačného 
procesu.  

Otázky dotazníkového prieskumu vyplynú z predchádzajúcej fázy participatívneho procesu, ktorý 
práve prebieha, preto nie je možné ich mať hotové pred spracovaním predchádzajúcich fáz 
participácie. Tieto predchádzajúce fázy participácie sú už teraz súčasťou práce agentúry a po ich 
vypracovaní budú prerokované s rovnocenným zastúpením zástupcov verejnosti, občianskych 
združení a iniciatív, ktoré zaslali pripomienky k súťaži na zhotoviteľa štúdie a petičného výberu 
petície Stop štvorprúdovke. 

V súčasnosti sa pracuje na procese obstarávania na zhotoviteľa urbanistickej štúdie, ako bolo 
schválené v PPP 29. 9. 2015 - ukončenie verejného obstarávania je podmienkou splnenia tohto 
uznesenia.  

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 28. 2. 2016. 
 
 
3.3 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, sekčná riaditeľka dopravy  
 
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 1743/2014 časť C body 1 a 3 zo dňa 25. 9. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. vypracovať Dokument rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, ktorý bude obsahovať aktualizované 

Priority v oblasti cyklodopravy a Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na konkrétny 
kalendárny rok, 

T: 15. 12., každoročne 
 

3. jeden krát ročne predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy správu 
o plnení Dokumentu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy s návrhmi na jeho aktualizáciu, 

 
            T: 31. 3., každoročne 
 

Uznesením MsZ č. 232/2015 časť B bod 3 podbod 3.7 predĺženie termínu plnenia uznesenia 
na 30. 11. 2015. 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Vzhľadom k tomu, že sekcia dopravy – referát strategického rozvoja dopravy nezabezpečila 
personálne kapacity na vypracovanie relevantného Dokumentu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
a Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na konkrétny kalendárny rok, žiadame o nový 
kontrolný termín plnenia uznesenia na 31. 3. 2016. 
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3.4 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Návrh na schválenie rozhodnutia č. 17/2014 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku 
Uznesenie č. 23/2015 časť B zo dňa 5. 2. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh dodatku 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s úpravou tejto pôsobnosti. 

 
T: 1. 10. 2015 
 

Uznesením MsZ č. 232/2015 časť B bod 3 podbod 3.8. zo dňa 24. 9. 2015 schválený nový 
kontrolný termín plnenia uznesenia na 30. 11. 2015. 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
V zmysle čl. 103 ods. 2 štatútu po prerokovaní návrhu jeho dodatku v komisiách mestského 
zastupiteľstva, požiadal primátor hlavného mesta SR Bratislavy starostov mestských častí 
hlavného mesta SR Bratislavy o písomné stanoviská miestnych zastupiteľstiev k návrhu tohto 
dodatku. Písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva musí obsahovať súhlasné alebo 
nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenie sa neprihliada. Starostovia jednotlivých mestských častí 
obdržali žiadosť o zaslanie písomných stanovísk miestnych zastupiteľstiev k predloženému návrhu 
dodatku štatútu dňa 23. 9. 2015, lehota na zaslanie písomného stanoviska im uplynie až 23. 11. 
2015. Starostovia by mali doručiť primátorovi písomné stanoviská miestnych zastupiteľstiev 
do dvoch mesiacov odo dňa požiadania. V prípade, že starostovia v tejto lehote písomné 
stanovisko miestneho zastupiteľstva nedoručia, má sa za to, že miestne zastupiteľstvá 
s predloženým návrhom súhlasí. 

Keďže, k dnešnému dňu evidujeme súhlasné stanovisko mestských častí Bratislava-Lamač 
a mestskej časti Bratislava-Dúbravka, navrhujem nový kontrolný termín plnenia predmetného 
uznesenia na 31. 12. 2015. 

 
3.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR Bratislavy  
                                    

Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom 
Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava  
Uznesenie č.139/2015 bod 3 zo dňa 28. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
3. aby zorganizoval verejnú diskusiu k budúcnosti dunajského nábrežia v časti od Mosta SNP 

po most Lafranconi, z dôvodu vymedzenia dôrazu na kvalitu verejnej líniovej promenády a jej 
urbanistického charakteru, 

T: do 30. 6. 2015 
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Uznesením MsZ č. 232/2015 časť bod 3 podbod 3.6 zo dňa 24. 9. 2015 - priebežné plnenie - 
predĺženie termínu plnenia uznesenia, TK: 30. 11. 2015. 
 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Koncom októbra 2015 bola hlavným mestom SR Bratislavou podpísaná dohoda o pracovnej 
činnosti s Ing. arch. Evou Balašovou, odborníčkou na participáciu, ktorá bude od 1. 11. 2015 viesť 
proces prerokovania s odbornou a širokou verejnosťou pripravovaného materiálu tak, aby 
po zapracovaní pripomienok verejnosti mohol byť materiál predložený na rokovanie mestského 
zastupiteľstva. Túto diskusiu je možné zorganizovať až po schválení materiálu k participácii 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva.  
V zmysle plnenia uznesenia mestského zastupiteľstva č. 228/12015 body 1, 2,  bude termín 
verejnej diskusie súčasťou informácie o začatí procesu participácie na tému bratislavského 
nábrežia, ktorá bude predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva  3. 3. 2016.  
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 30. 4. 2016. 
 
 

3.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ:   Mgr. Vojtech Okša, kancelária primátora 
 
Informácia o možnosti usporiadania 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 
v Bratislave 
Uznesenie č. 175/2015 časť D zo dňa 25. 6. 2015 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

D. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť informáciu o zabezpečení organizácie 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 
2016 v Bratislave. 

 
T: 30. 11. 2015 

 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Hlavné mesto SR Bratislava čaká na doručenie textu Memoranda o porozumení medzi Výborom 
regiónov – Bratislavou – BSK, ktorý pripraví Výbor regiónov. Po doručení textu prebehne 
pripomienkové konanie v rámci magistrátu a následne rokovanie so zástupcami BSK o konečnom 
znení textu.  
Memorandum určí zodpovednosti jednotlivých strán pri príprave samitu, v nadväznosti 
na rozdelenie zodpovednosti sa pripraví finálny rozpočet samitu. Rozpočet samitu bude 
predmetom rokovania Finančnej a administratívnej komisie Výboru regiónov dňa 24. novembra 
2015, respektíve Predsedníctva Výboru regiónov dňa 2. decembra 2015. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 31. 1. 2016. 

 
 
3.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy: Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR Bratislavy 
                                    

Rôzne 
Uznesenie č. 228/2015 bod 1 zo dňa 25. 6. 2015 
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Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

1. predložiť pravidlá participácie občanov na tvorbe rozhodnutí hlavného mesta SR Bratislavy 
v oblasti urbanizmu a rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy, 

T: 30. 9. 2015 

 
Uznesením MsZ č. 232/2015 časť B bod 3 podbod 3.15 zo dňa 24. 9. 2015, predĺžený TK: na 30. 
11. 2015. 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Dňa 1. 11. 2015 nastúpila Ing. arch. Eva Balašová na dohodu o vykovaní práce s náplňou:  
-  prípravou materiálov na mestské zastupiteľstvo a verejných prezentácií 

  - prípravou materiálu Pravidlá participácie občanov na tvorbe rozhodnutí hlavného mesta SR   
Bratislavy v oblasti urbanizmu a rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 

- prípravou procesu participácie Dunajského nábrežia. 
 
V rámci tejto dohody je spracovaný harmonogram: 
 
- do 15. 11. 2015          -  dokončenie pravidiel participácie 
- 15. 11. - 15. 12. 2015 -  organizovanie okrúhlych stolov s odbornou verejnosťou,  

      vyhodnotenie pripomienok a príprava materiálu 
- 20. 12. 2015               -  finálna verzia 
- január 2016                -  verejná prezentácia materiálu 
- február 2016               -  predloženie materiálu na februárové zastupiteľstvo 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 28. 2. 2016. 
 
 

 

 

3.8 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy: Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR Bratislavy 
                                    
Rôzne 
Uznesenie č. 228/2015 bod 2 zo dňa 25. 6. 2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

2.  začať proces participácie na tému dunajského nábrežia. 

T: 30. 10. 2015 
 
Uznesením MsZ č. 232/2015 časť B bod 3 podbod 3.15 zo dňa 24. 9. 2015, predĺžený TK: na 30. 
11. 2015. 
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Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Na základe spracovania materiálu Pravidlá participácie občanov na tvorbe rozhodnutí hlavného 
mesta SR Bratislavy v oblasti urbanizmu a rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy spracujeme 
a predložíme informáciu o začatí procesu participácie na tému Dunajského nábrežia na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 28. 2. 2016. 
 

 
3.9 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ:   Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných 
orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta 
SR Bratislavy; návrh na schválenie personálnych zmien v Bratislavskej organizácii 
cestovného ruchu, v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy a v príspevkových 
organizáciách, zriadených hlavným mestom SR Bratislava a informácia o priebehu                  
a výsledku výberových konaní na pozíciu generálnych riaditeľov a predsedov 
predstavenstiev strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného 
mesta SR Bratislavy, realizovaných na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 210/2015 zo dňa 24. - 25. 6. 2015 
Uznesenie č. 237/2015 časť E body 1 a 4 zo dňa 24. 9. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho roka, 

predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia kvality a úspešnosti 
práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v podnikoch s majoritnou účasťou hlavného 
mesta SR Bratislavy (Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Dopravný podnik Bratislava, a. s., 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., METRO Bratislava a.s.) a návrh spôsobu ich 
mimoriadneho odmeňovania vo vzťahu k plneniu týchto cieľov a ukazovateľov.  

 
4. aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho roka, 

predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia kvality a úspešnosti 
práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v štatutárnych orgánoch Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu a návrh spôsobu ich odmien a postihov vo vzťahu k plneniu 
týchto cieľov a ukazovateľov.   

      T: zasadnutie MsZ - 10. 12. 2015 a následne vždy  
                                                                          k 31. 12.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Vzhľadom na odbornú náročnosť procesu stanovenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) 
v podmienkach právnických osôb s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy prebieha 
v súčasnosti spracovanie kritérií hodnotenia kvality práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy 
v spoločnostiach s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy v súčinnosti s poslancom 
mestského zastupiteľstva pánom Ing. M. Chrenom, ako predkladateľom doplňujúceho návrhu 
k uzneseniu mestského zastupiteľstva.  

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
predmetného uznesenia v bodoch 1 a 4 na 31. 12. 2015. 



 17

3.10 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľky:                  MUDr. Iveta Plšeková, námestníčka primátora 
                                  Mgr. Elena Poláková, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry,  
                                  školstva a športu 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 277/2015 zo dňa 22. 10. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo   

     žiada  

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby zabezpečil vypracovanie projektu otváracieho podujatia Kultúrneho leta a hradných slávností 
2016, ktoré by bolo spojené so začatím slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a 
predložil o ňom informáciu na rokovanie novembrového Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy.   

                                                                                                      T: 19. 11. 2015 

 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Z dôvodov stále prebiehajúcich rokovaní medzi hlavným mestom SR Bratislavou a ďalšími 
organizátormi programov súvisiacich so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ, nie je možné 
predložiť v termíne do 19. 11. 2015 projekt otváracieho podujatia Kultúrneho leta a Hradných 
slávností 2016, ktoré by bolo spojené so začatím slovenského predsedníctva v Rade EÚ.  
Na základe vyššie uvedenej skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 31. 3. 2016. 
 


