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Návrh uznesenia 
 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie 

 
 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy: 

 
1.1 č.    1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
1.2 č.    1058/2018 body 2 a 3 zo dňa 21. 2. 2018 
1.3 č.      202/2019 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 
 
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy: 
 
2.1 č.     971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.2 č.   1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
2.3 č.   1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
2.4 č.   1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
2.5 č.     519/2016 zo dňa 29. 6. 2016 
2.6 č.   1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
2.7 č.     355/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019 
 

 
B. schvaľuje 

 
3. Určenie nového termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy: 
 

p. č. nositeľ uznesenia číslo uznesenia  
zo dňa 

pôvodný termín nový termín 
splnenia uznesenia 

3.1 primátor č. 702/2020 
časť C  
zo dňa 17. 12. 2020 

pôvodný termín: 
k 31. 12.  

T: 31. 12. 2022 

 
 
 
 



 
 

4. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  Slovenskej republiky 
Bratislavy: 

 
   4.1  č.  955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
   4.2  č.  150/2019 časť B zo dňa 25. 4. 2019 
 
 
5. Návrh na zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 
Pôvodná časť textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 931/2021 zo dňa 24. 06. 2021 v znení: 
 
„...parc. č. 5084/6 – ostatné plochy vo výmere 9 488 m² a parc. č. 5084/19 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 212 m², v spoločnej výmere 9 700 m²..., 
 
sa nahrádza textom: 
 
„...parc. č. 5084/6 – ostatné plochy vo výmere 12 132 m² a parc. č. 5084/19 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 212 m², v spoločnej výmere 12 344 m²..., 
 
a 
 
časť textu v podmienke v znení: 
 
„Zmluva o nájme bude prenajímateľom podpísaná do 31. 12. 2021.“ 
 
sa nahrádza  textom: 
 
„Zmluva o nájme bude prenajímateľom podpísaná do 28. 02. 2022.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
 
1.1 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, 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 bod 1 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, 

T: 30.  7. 2014 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 523/2016 časť B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 30. 6. 2016 určené priebežné plnenie uznesenia, 
a to polročne počnúc dňom 1. 7. 2016. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
 
Informácia o sprievodnej participácii s verejnosťou v procese obstarania a spracovania 
UŠ Centrálna rozvojová os Petržalky:  

Participácia 2013-2015 

- Predstavenie a pripomienkovanie podmienok urbanistickej súťaže 
- Vypísanie súťaže (2013) a jej vyhodnotenie (2014) 
- Hĺbkové rozhovory s dôležitými partnermi v území (odborníci, politici, aktívna 

verejnosť...), spracovanie názorov pre tvorbu zadania a konceptu urbanistickej štúdie. 

Participácia 2017  

- marec 2017 - podpis zmluvy so spracovateľom urbanistickej štúdie bola podpísaná 
13. 3. 2017; 

- apríl - máj 2017- odborné workshopy - okrúhle stoly s odborníkmi na témy: doprava, 
urbanizmus a architektúra, životné prostredie a zeleň;  
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- jún 2017- zisťovanie názorov v teréne - krátky informačný dotazník, ktorý bol 
podkladom pre prieskum verejnej mienky (stretnutia s obyvateľmi v teréne, stánok na 
Dňoch Petržalky (17. 6. 2017); 

- 28. 6. 2017 - sfinalizovanie predbežných výsledkov odbornej participácie a ich 
predstavenie pozvaným odborníkom na konalo na Sumarizačnom odbornom 
participatívnom stretnutí; 

- júl 2017- odovzdaná prvá časť urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi 
Petržalky - analýza“;  

- august 2017 - 1. časť urbanistickej štúdie predstavená skupine zástupcov odborných 
útvarov a zástupcov mestskej časti Bratislava-Petržalka; 

- september - november 2017- príprava prieskumu verejnej mienky formou dotazníka 
pre širokú verejnosť; 

- 11. 9. 2017 - participatívne stretnutie s odborníkmi na urbanizmus;  
- november 2017- zapracovanie priebežných výstupov z participácie do „Návrhu 

zadania urbanistickej štúdie“, testovanie dotazníka; aktualizácia informácií 
k participácii na webe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy; 

- december 2017- spúšťanie webu k participácie k urbanistickej štúdie, príprava 
k prezentácii urbanistickej štúdie a participačného procesu zástupcom organizovanej 
verejnosti; finalizácia interných pripomienok k „Návrhu zadania urbanistickej štúdie“;  
vypracovanie informačných materiálov približujúcich riešené územie, prípravu 
urbanistickej štúdie a jej harmonogram, vytvorenie informačného webu, informovanie 
na sociálnych sieťach. 

Participácia 2018 

- február - marec 2018 - Prieskum verejnej mienky/ Dotazník pre širokú verejnosť 
- 12. 2. 2018 - 19. 3. 2018 - pripomienkovanie „Návrhu zadania urbanistickej štúdie“  

s verejným prerokovaním 28. 2. 2018  
- 14. 3. 2018 a 15. 3. 2018 - verejné debaty v ARCHA na témy: „Ako spolu tvoriť 

mesto“ a „Ako spolu tvoriť Petržalku“ ; 
- 3. 7. 2018, 4. 7. 2018 a 10. 7. 2018 - tematické cykloprechádzky (mobilita, zeleň 

a stretnutie pre širšiu verejnosť); 
- júl 2018 - vyhodnotenie dotazníka; výsledky prieskumu, do ktorého sa zapojilo vyše 

2 700 ľudí spracoval útvar hlavnej architektky do kľúčových odporúčaní pre 
urbanistickú štúdiu a prezentoval ich spracovateľovi štúdie 

- verejné predstavenie návrhu urbanistickej štúdie, v ktorom boli zohľadnené aj 
požiadavky odbornej  a laickej verejnosti; 

- december 2018 - odovzdané variantné riešenie urbanistickej štúdie – koncepty A a B 
 

Participácia 2019  
- prerokovanie urbanistickej štúdie - variantný koncept riešenia v dňoch 3. 1. 2019 - 22. 

2. 2019, po predĺžení do 31. 3. 2019; 
- v rámci procesu prekovania a následného spracovania pripomienok ku konceptu 

urbanistickej štúdie Petržalka „Riešenie centrálnej rozvojovej osi“ sa uskutočnilo 
viacero pracovných stretnutí, najmä s predstaviteľkami a predstaviteľmi petičných 
výborov, ale aj s občanmi z konkrétnych lokalít (napr. Rovniankova ulica).  
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- stretnutia s petičnými výbormi boli zamerané na vypočutie občanov, vyjasnenie 
predložených požiadaviek a prezentáciu strategických rámcov hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade 2 väčších petícií  sa po prvých stretnutiach 
uskutočnili ďalšie, ktoré boli zamerané na hľadanie spoločných riešení: 
- Petícia proti výstavbe parkovacieho domu na Mlynarovičovej ulici a prístupovej 

cesty z Bosákovej a Mlynarovičovej (PETS 06/2019; MAG 75543/2019; 
15.2.2019), 150 podpisov - stretnutie 11. 3. 2019 

- petícia proti predloženému konceptu urbanistickej štúdie "Riešenie centrálnej 
rozvojovej osi Petržalka" (PETS 07/2019; MAG 75853/2019; 15. 2. 2019,  226 
podpisov - stretnutie 11. 3. 2019 

- petícia proti konceptu urbanistickej štúdie "Riešenie centrálnej rozvojovej osi 
Petržalka" (PETS 08/2019; MAG 80353/2019; 20. 2. 2019) 4607 podpisov, 
stretnutia 11. 3. 2019 a 6. 5. 2019  

- petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie - riešenie zóny Petržalka - stred, 
Námestie Jána Pavla II (PETS  11 / 2019; MAG 87262 / 2019; 1. 3. 2019) - 7425 
podpisov, 2 stretnutia - 11. 3. 2019 a 6. 5. 2019 

- petícia proti návrhu urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi 
Petržalky (PETS  12 / 2019; MAG 119364 / 2019, 2. 4. 2019) - 196 podpisov, 
stretnutie plánované na 10. 6. 2019, 

- okrem toho sa uskutočnilo aj stretnutie s občanmi z Rovniankovej s podobnými 
cieľmi - vypočutie občanov a hľadanie spoločných prienikov pri riešeniach v rámci 
urbanistickej štúdie; 

- výsledkom rokovaní s petičnými výbormi sú aktuálne uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 260/2019: 
uznesenie č. 220/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019 a uznesenie č. 221/2019 časť B zo 
dňa 27. 6. 2019. 
 

Participácia 2020/21  
- spracovanie množstva pripomienok uplatnených v prerokovaní variantných konceptov 

urbanistickej štúdie;  
- v roku 2020/21 reflektoval útvar hlavnej architektky ako odborný garant na 

pripomienky verejnosti a uskutočnil niekoľko pracovných stretnutí s odborníkmi na 
ochranu prírody z Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky/Metropolitný 
inštitút Bratislavy a z externého prostredia;  

- v súčasnosti je proces spracovania pripomienok verejnosti k variantným konceptom 
urbanistickej štúdie ukončený a spracovateľ obdržal draft stanoviska hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy k vyhodnoteniu pripomienok uplatnených 
v prerokovaní variantných konceptov urbanistickej štúdie, po jeho pripomienkovaní 
obdrží čistopis stanoviska a pristúpi k spracovaniu čistopisu návrhu riešenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy urbanistickej štúdie;   

- na základe uznesení k petíciám bude návrh urbanistickej štúdie predstavený 
a diskutovaný s petičnými výbormi.  
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Nakoľko urbanistická súťaž bola participovaná s verejnosťou (2014), dotazníkový prieskum 
bol realizovaný v roku 2017/2018, proces prerokovania variantného konceptu urbanistickej 
štúdie k vypracovaniu návrhu riešenia je ukončený, k petíciám boli schválené nové uznesenia 
a spracovateľ v súčasnosti obdržal draft stanoviska hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, a preto považujeme predmetné uznesenie č. 1645/2014 „Informácia o stave 
realizácie Nosného systému MHD v Bratislave, časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014“  za 
splnené. 
 
 
 
1.2 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy 
 
 

Rôzne 
Uznesenie č. 1058/2018 body 2 a 3 zo dňa 21. 2. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo  

 

žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

2. spracoval  nové pravidlá pre umiestňovanie reklamných, propagačných a informačných 

zariadení ako strategický dokument hlavného mesta SR Bratislavy podľa vzoru mesta Nitra 

a predložil ho na schválenie aprílového zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

                                                                                          T: 31. 03. 2018 
 
3. aby sa dokument po schválení v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej            

republiky zapracoval do záväznej časti územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

T: 30. 4. 2018 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/2018 časť B bod 
4 podbod 4.8 zo dňa 26. 4. 2018 zmena termínu na 27. 9. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 168/2019 časť B bod 3 
podbod 3. 1. zo dňa 25. 4. 2019 zmena termínu na 26. 9. 2019. Uznesenie bolo vykázané ako 
nesplnené bez určenia nového termínu splnenia, a preto bolo zaradené medzi sledované 
uznesenia bez termínu.  
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie v bodoch 2 a 3 je splnené. 
Predmetné uznesenie je splnené v rámci prerokovávania materiálu pod názvom „Územný plán 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07“ na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 21. 10. 2021, 
a ku ktorému bolo prijaté uznesenie č. 996/2021.  
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1.3 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Batislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marek Jašíček, riaditeľ sekcie dopravy   
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
Uznesenie č. 202/2019 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 6. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. pripraviť na základe Vyhľadávacej štúdie možností realizácie záchytných parkovísk 

a parkovacích domov  v hlavnom meste SR Bratislave (2017) zoznam prioritných lokalít 

a plán výstavby záchytných parkovísk v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy a tieto 

v podobe samostatného materiálu predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

          T: 30. 06. 2020 
 

2. vypracovať koncepciu výstavby parkovacích domov a nadstavieb parkovísk v hlavnom 

meste SR Bratislave, pripraviť zoznam prioritných lokalít a predložiť ich na schválenie 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 T: 30. 06. 2020 
 
 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 558/2020 časť B bod 3 podbod 3.9 zo dňa 24. 9. 2020 určený nový termín plnenia 
predmetného uznesenia T: štvrťročne počnúc zasadnutím Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 26. 11. 2020. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 647/2020 časť B bod 3 podbod 3.4 zo dňa 26. 11. 2020 určený nový termín plnenia 
predmetného uznesenia Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy na 18. 2. 2021. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 717/2021 časť B bod 4 podbod 4.4 zo dňa 18. 2. 2021 určený nový termín plnenia 
predmetného uznesenia Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy na 25. 3. 2021. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 759/2021 časť B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 25. 3. 2021 určený nový termín plnenia 
predmetného uznesenia Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy na 30. 6. 2021. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 942/2021 časť B bod 3 podbod 3.5 zo dňa 23. 9. 2021 určený nový termín plnenia 
predmetného uznesenia Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy na 21. 10. 2021. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 21. 10. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie 
č. 1007/2021. 
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2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
 
2.1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky 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. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 21. 10. 2021 pod písm. b). 

 
 
2.2 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Matej Šebej, vedúci projektovej kancelárie 
 
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 
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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 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 55/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 zmena termínu predkladania materiálu T: mesačne. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 738/2017 časť B zo dňa 29. 3. 2017 zmena termínu T: každé 3 mesiace. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 21. 10. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie 
č. 1008/2021. 
 
 
 
2.3 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky   

Bratislavy 
Plnitelia úlohy:       Ing. Ivan Peschl, poverený vedením útvaru správy mestských podnikov 
                                 Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov 
 
Návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej 
organizácií cestovného ruchu na roky 2014 - 2016 
Uznesenie č. 1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

2. predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Výročnú správu 

o hospodárení a činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. 

 
                                                                                                             T: každoročne k 30. 06. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 942/20231 časť B bod 3 podbod3.2 zo dňa 23. 9. 2021 zmena termínu predloženia 
materiálu na 21. 10. 2021. 
 

- 11 - 
Plnenie uznesenia: 



 
 

Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 21. 10. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie 
č. 997/2021. 
 
 
 
2.4 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Karol Machánek, riaditeľ sekcie výstavby 
 
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. realizovať opatrenia navrhnuté Akčným plánom udržateľného energetického rozvoja 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

       T:   trvalý 
                                                                                 TK: každoročne počnúc 31. 03.  
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 798/2021 časť B bod 3 
podbod 3.2 zo dňa 29. 4. 2021 zmena termínu na 26. 4. 2021. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 942/2021 časť B bod 3 
podbod 3.2 zo dňa 23. 9. 2021 zmena termínu na 21. 10. 2021. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 21. 10. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie 
č. 1006/2021. 
 
 
 
2.5 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  rozvoja 
 
Rôzne    
Uznesenie č. 519/2016 zo dňa 29. 6. 2016     
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Mestské zastupiteľstvo 



 
 

žiada 

 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby na každom druhom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy bol predložený informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

   
T: každé dva mesiace, počnúc  1. 7. 2016  
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
32/2019 zmena periodicity predkladania materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - od 1. 4. 2019 každých 6 mesiacov počnúc 
1. 4. 2019. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy bol 
predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 21. 10. 
2021 pod písm. d). 
 
 
2.6 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného  rozvoja    
                                   Ing. Martin Vavrek, riaditeľ sekcie IT, dátovej politiky a inovácií 
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

2. vytvoriť samostatnú webovú stránku, kde bude komunikovaný postup prípravy územného 

plánu hlavného mesta SR Bratislavy a prijímané podnety občanov a zúčastnených strán 

a spracovať predbežný harmonogram jednotlivých krokov 

. 

                                                                                        T: 27. 09. 2018 
 

Uznesením Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 421/2020 časť B bod 
3 podbod 3.9 zo dňa  30. 4. 2020 - určený termín štvrťročne počnúc 1. 5. 2020.  
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 



 
 

Oddelenie územného plánovania sekcia územného rozvoja v spolupráci so sekcie IT, dátovej 
politiky a inovácií pripravuje podrobnejší a prehľadnejší time-plan obstarávania zmien 
a doplnkov územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako aj 
jednotlivých etáp obstarávania a spracovania nového územného plánu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, čím sa zabezpečí komplexná informovanosť 
o územnoplánovacej činnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súvislosti 
s uznesením č. 519/2016 zo dňa 29. 6. 2016. Všetky uvedené informácie budú zverejnené na 
novej webovej stránke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy priebežne ako budú 
k dispozícii (predpokladaný termín – 1. 1. 2022, resp. keď bude k dispozícii). 
 
 
 
2.7 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste 
Slovenskej republiky v Bratislave, 
Uznesenie č. 355/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

 každoročne vyčleniť v návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy finančné prostriedky na 

účely grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR Bratislave 

v súlade s predloženým materiálom. 

T: každoročne k 31. 10.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V návrhu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  na roky  2022 – 2024 
budú vyčlenené finančné prostriedky na účely grantového programu pre rozvoj športu 
a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v súlade s uznesením 
č. 355/2019 zo dňa 12. 12. 2019. 
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3. Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
3.1 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Veronika Fáberová, vedúca oddelenia zahraničných vzťahov 

a protokolu 
 
Návrh na udelenie a odňatie čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie 702/2020 časť C zo dňa 17. 12. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
C. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

o aktualizáciu zoznamu udelených a odňatých čestných občianstiev hlavného mesta SR 

Bratislavy na základe dostupných zdrojov. 

 

T: bez termínu 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie termínu splnenie uznesenia. 
Archív mesta Bratislavy plánuje k tejto téme spraviť vedecký výskum na základe vlastných 
fondov a dokumentov ďalších inštitúcií s prizvaním zástupcov z  Historického ústavu 
Slovenskej akadémie vied.  
Aktuálne má Archív mesta Bratislavy k  dispozícii iba zoznamy, v ktorých sa nachádzajú 
čiastkové informácie, prípadne informácie, ktoré je potrebné overiť, preto ich zatiaľ na účel 
zverejnenia nie je možné použiť. 
Proces bol počas pandémie pozastavený (aj z dôvodu, že relevantné inštitúcie boli počas 
pandémie zatvorené) a plánovaný je na budúci rok, na ktorý si Archív mesta Bratislavy 
zároveň zadal požiadavku do rozpočtu na vydanie publikácie o čestných občianstvach (tá by 
mala obsahovať aj zasadenie do historického kontextu).  
Následne po ukončení výskumu by sa pristúpilo k riešeniu publikovania výstupov aj vo forme 
zverejnenia prostredníctvom webu pre širšiu verejnosť. 
Publikovanie dočasných zoznamov Archív mesta Bratislavy neodporúča vzhľadom na 
súčasnú neúplnosť údajov.  
Predpokladaný termín realizácie projektu je júl 2022, zapojením ďalších inštitúcií však 
môže byť termín ovplyvnený aj ďalšími faktormi, preto navrhujeme termín plnenia 
uznesenia 31. 12. 2022.   
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4. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva   
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
4.1 
 
Nositeľ uznesenia:   Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Incheba, a.s., 
so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 955/2010 časti B, C, D, zo dňa 29. 4. 2010 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B.   s ú h l a s í 

podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 711/1998 zo dňa 

26. 2. 1998 s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti pod Petržalským korzom: 

-  časť parc. č. 5082 vo výmere   1894 m2 

- časť parc. č. 5083/5 vo výmere      45 m2 

- časť parc. č. 5084/6 vo výmere       77 m2  

- časť parc. č. 5083/1 vo výmere        4 m2  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

spolu:      2020 m2,  

 

do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

C.   s c h v a ľ u j e 

 
finančné prostriedky vo výške 50 000,-- Eur z výnosu získaného podľa časti A tohto uznesenia 

na kúpu pozemkov uvedených v časti B tohto uznesenia za podmienky, že ostatné finančné 

prostriedky poskytne mestská časť Bratislava-Petržalka. 

 

 

D. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predložiť návrh na kúpu pozemkov podľa časti B tohto uznesenia na zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 27. 5. 2010  
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znenie časti B predmetného uznesenia: 

„B.   súhlasí 

podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 711/1998 zo dňa 

26. 2. 1998 s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti pod Petržalským korzom: 

-  časť parc. č. 5082 vo výmere   1894 m2 

- časť parc. č. 5083/5 vo výmere      45 m2 

- časť parc. č. 5084/6 vo výmere       77 m2  

- časť parc. č. 5083/1 vo výmere        4 m2  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

spolu:      2020 m2,  

 

do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy.“ 

 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1683/2014 časť B 
bod 4 podbod 4.2 zo dňa 25. 9. 2014 bol predĺžený termínu plnenia uznesenia na 15. 12. 
2015. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 376/2016 z 3. 2. 2016 
zmena textu a termínu splnenia uznesenia v znení: 
                  
 

„D. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

predložiť návrh na kúpu pozemkov podľa časti B tohto uznesenia na zasadnutie  Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

                          
T: 17. 12. 2016“ 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1018/2010 zmena termínu na 30. 9. 2010. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1167/2010 zmena termínu na 28. 2. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 40/2011 zmena termínu na 26. 5. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 106/2011 zmena termínu na 15. 12. 2011. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 392/2011 zmena termínu na 21. 12. 2012. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 938/2013 zmena termínu na 20. 12. 2013. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1389/2014 zmena termínu na 30. 9. 2014. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 376/2016 zmena termínu na 17. 12. 2016. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  Bratislavy č. 1005/2017 zmena termínu 
na 31. 5. 2018. 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1187/2018 zmena termínu na 31. 12. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 32/2019 zmena termínu na 30. 9. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 290/2019 zmena termínu na 31. 12. 2020. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 717/2021 zmena termínu na 31. 12. 2021. 
 
 
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia: 
Z dôvodu, že pozemky pod stavbou petržalského korza sú majetkovoprávne usporiadané 
formou zmluvy o nájme pozemkov č. 50/07/910 zo dňa 6. 3. 2007 (s jedným dodatkom) 
uzavretou medzi spoločnosťou Incheba, a.s., ako prenajímateľom, a mestskou časťou 
Bratislava-Petržalka, ako nájomcom, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že valné zhromaždenie 
spoločnosti Incheba, a.s., viac ako 10 rokov nerokovalo o predaji predmetných pozemkov, 
navrhujeme, aby časti  B., C. a D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29. 04. 2010 boli zrušené. 
 
 

 
4.2 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marek Jašíček, riaditeľ sekcie  dopravy 
 
Petícia proti výstavbe Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska 
Uznesenie č. 150/2019 časť B zo dňa 25. 4. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  

aby na vyžiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka urobil nezávislú oponentúru voči 

dopravno-kapacitnému posúdeniu predloženému investorom na Polyfunkčný bytový dom 

Topoľčianska v k. ú. Petržalka, parc. č. 1563. 

 

                                                                                                  T: bez termínu 
 
 
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia: 
Ing. Marek Jašíček, riaditeľ sekcie  dopravy e-mailom požiadal mestskú časť Bratislava-
Petržalka o vyjadrenie v intenciách predmetného uznesenia.  
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Odpoveď starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka pána Ing. Jána Hrčku: 
 
Váš list číslo/zo dňa   Naše číslo         Vybavuje/telefón/e-mail    Bratislava  
MAGS OUIC 44890/20-82995   7797/2021/RÚRaGIS-08/27127  Ing. arch. Štefan Hasička           02. 09. 2021  
31. 03. 2020                                                                                      stefan.hasicka@petrzalka.sk  
 
 
VEC  
Oznámenie k uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 150/2019 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutí dňa 25.04.2019 v bode č. 
38 - Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska“ prijalo uznesenie 
č. 150/2019, ktorým  
A. berie na vedomie Petíciu proti výstavbe „Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska“,  
B. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby na vyžiadanie mestskej časti 
Bratislava-Petržalka urobil nezávislú oponentúru voči dopravno-kapacitnému posúdeniu 
predloženému investorom na „Polyfunkčný bytový dom Topoľčianska“ v k.ú. Petržalka, parc. 
č. 1563.  
K predmetnému uzneseniu Vám mestská časť Bratislava-Petržalka oznamuje nasledovné:  
Tunajšia mestská časť v postavení stavebného úradu neeviduje dopravno-kapacitné posúdenie 
predložené investorom na stavbu „Polyfunkčný bytový dom Topoľčianska“ v k. ú. Petržalka, 
parc. č. 1563.  
Hlavné mesto SR Bratislava ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
vydalo k predmetnej investičnej činnosti podľa § 140a ods. 3 a § 140b citovaného zákona 
súhlasné záväzné stanovisko č. MAGS OUIC 56556/17-434617 zo dňa 05.10.2018, v ktorom 
nepožadovalo spracovanie dopravno-kapacitného posúdenia.  
Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník pozemkov susediacich s pozemkom parc. č. 1563 a 
účastník územného konania vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu 
„Polyfunkčný bytový dom Topoľčianska“ doručilo tunajšej mestskej časti vyjadrenie č. 
MAGS SNN 42413/2019-55093 zo dňa 29.01.2020, v ktorom požadovalo, aby navrhovateľ 
stavby na svoje náklady zrealizoval rozšírenie Topoľčianskej ulice pre napojenie svojej 
investície v plánovanej riadenej križovatke Jantárová cesta x Topoľčianska x Šintavská 
obojsmerne.  
Hlavné mesto SR Bratislava ako dotknutý orgán podľa citovaných ustanovení stavebného 
zákona vydalo záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 62020/20-450664 
zo dňa 09.12.2020, v ktorom súhlasilo s umiestnením stavby „Rozšírenie časti MK 
Topoľčianska ulica“ bez požiadavky na spracovanie dopravno-kapacitného posúdenia. 2 
Rozhodnutím mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2821/2021/10-UKSP/Jš-6 zo dňa 
23.04.2021 bola umiestnená líniová stavba „Rozšírenie časti MK - Topoľčianska ulica“, na 
pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1553, 1554, 1555, 1558, 1560, 1561, 1562, v k.ú. Petržalka, 
navrhovateľ - spoločnosť VI GROUP, spol. s r.o. so sídlom Roľnícka 157, 831 07 Bratislava, 
IČO: 35 972 131. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.05.2021.  
 

Z uvedených dôvodov mestská časť Bratislava-Petržalka nemá dôvod žiadať 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby urobil nezávislú oponentúru voči dopravno-
kapacitnému posúdeniu predloženému investorom na „Polyfunkčný bytový dom 
Topoľčianska“ v k.ú. Petržalka, parc. č. 1563.  

 
Ján Hrčka  
  starosta 
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Návrh na zrušenie predmetného uznesenia: 
Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme predmetné uznesenie zrušiť ako 
neaktuálne. 
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5. Návrh na zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
5. 1 
 
Pôvodné znenie uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 931/2021 zo dňa 24. 6. 2021: 
 
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, 
k časti pozemku parc. č. 5084/6 a parc. č. 5084/19 s parkoviskom, vo vlastníctve 
spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom v Bratislave 
Uznesenie č. 931/2021 zo dňa 24. 06. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 
nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, LV č. 1049, parc. 

č. 5084/6 – ostatné plochy vo výmere 9 488 m² a parc. č. 5084/19 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 212 m², v spoločnej výmere 9 700 m², spolu s vybudovanou inžinierskou 

stavbou parkoviska P6 označeného ako „Park and Ride“, vo vlastníctve spoločnosti Incheba, 

a.s., Viedenská cesta 3 - 7, Bratislava, IČO 00211087, na dobu určitú 3 rokov s možnosťou 

predĺženia nájmu o ďalšie 3 roky, za nájomné v sume 200 000,00 Eur s DPH ročne za celý 

predmet nájmu, 

 

s podmienkou: 

 

Zmluva o nájme bude prenajímateľom podpísaná do 31. 12. 2021. V prípade, že zmluva 

o nájme nebude prenajímateľom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Zmeny v texte predmetného uznesenie sú nasledovné: 
 
pôvodný text v znení: 
„...parc. č. 5084/6 – ostatné plochy vo výmere 9 488 m² a parc. č. 5084/19 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 212 m², v spoločnej výmere 9 700 m²..., 
 
sa nahrádza novým textom: 
 
„...parc. č. 5084/6 – ostatné plochy vo výmere 12 132 m² a parc. č. 5084/19 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 212 m², v spoločnej výmere 12 344 m²..., 
 
Zdôvodnenie: 
K predmetnému navýšeniu výmery prišlo z dôvodu presného zamerania v rámci vypracovania 
finálneho projektu organizácie dopravy parkoviska aj s prístupovou komunikáciou pre 
vjazd/výjazd klientov parkoviska. 
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a 
 
časť pôvodného textu v podmienke v znení: 
„Zmluva o nájme bude prenajímateľom podpísaná do 31. 12. 2021.“ 
 
sa nahrádza  textom: 
„Zmluva o nájme bude prenajímateľom podpísaná do 28. 02. 2022.“ 
 
Zdôvodnenie: 
Predĺženie termínu podpisu zmluvy pre prenajímateľa sme zvolili tak, aby prenajímateľ mal 
dostatočný čas si preštudovať príslušné projektové dokumentácie a podmienky zmluvy. 
Súčasťou zmluvy – jej neoddeliteľnou prílohou je aj prevádzkový poriadok, ktorý musíme 
predložiť prenajímateľovi na odsúhlasenie, a ktorý je v súčasnej dobe ešte v štádiu finalizácie. 
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