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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.    811/2017 zo dňa 27. 04. 2017 
1.2 č.    996/2021 časť C bod 1 z 21. 10. 2021 
1.3 č.  1002/2021 časť B zo dňa 21. 10. 2021 
1.4 č.  1008/2021 body 1 a 2 zo dňa 21. 10. 2021  
1.5 č.  1018/2021 zo dňa 21. 10. 2021 
 
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy: 
 
2.1 č.     646/1994 časť B zo dňa 28. 04. 1994 v znení uznesenia č. 798/2021 časť B   

bod 5 podbod 5.1 zo dňa 29. 04. 2021 
2.2 č.     971/2013 časť C zo dňa 27. 02. 2013 
2.3 č.     673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 06. 2012 
2.4 č.     924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.5 č.     625/2020 časť B zo dňa 22. 10. 2020 
 

 
B. schvaľuje 

 
3. Určenie nového termínu plnenia uznesení 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. 203/2020 
časť C  
zo dňa 27. 06. 2018 

pôvodný termín: 
k 31. 01. 2022  

T: 31. 03. 2023 

3.2 
 
 

primátor č. 684/2020  
zo dňa 26. 11. 2020 
 

pôvodný termín: 
do 28. 02. 2021  
nové termíny: 
30. 06. 2021 
31. 12. 2021 

 
T: 30. 06. 2022 
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4. Návrh na zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
4. 1 Zmena v texte uznesenie č. 789/2017 časť A zo dňa 26. 4. 2017 je nasledovná: 
 
Pôvodná časť textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 789/2017 časť A zo dňa 26. 04. 2017 v znení: 
 
„...2017 – 2020,...“ 
 
sa nahrádza novým textom: 
 
„...2021 – 2023,...“ 
 
4. 2 Zmena v texte uznesenie č. 789/2017 časť B zo dňa 26. 4. 2017 je nasledovná: 
 
Pôvodný text v znení: 
 
„T: úloha bude zabezpečovaná počnúc rokom 2017, kontrola každé 2 roky vždy k 31. 12.“ 
 
sa nahrádza textom: 
 
„T: úloha bude zabezpečovaná počnúc rokom 2021, kontrola každé 2 roky vždy k 31. 12.“ 
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1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
 
1.1 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  rozvoja     
 
Rôzne 
Uznesenie č. 811/2017 zo dňa 27. 04. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby ako orgán územného plánovania hlavného mesta SR Bratislavy – oddelenie obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie – navrhol v územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy 
spôsob účinnej regulácie umiestňovania reklamných stavieb podľa stavebného zákona 
podobne ako je tomu v Nitre. 

T: 28. 06. 2017 
 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 938/2017 časť B bod 5 podbod 5.5 zo dňa  28. 9. 2017 - určený termín priebežného plnenia 
uznesenia vždy k 31. 12.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Dňa 21. 10. 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy uznesením č. 996/2021 Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, Zmeny 
a doplnky 07. Súčasťou záväznej textovej časti je aj nová kapitola č. 1.2.5 Zásady a regulatívy 
umiestnenia reklamných stavieb, ktorá obsahuje definície pojmov a regulatívy umiestňovania 
reklamných stavieb vo vymedzených územiach  Bratislavy. Všeobecne záväzné naradenie, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, v znení ZaD 07,  nadobudne účinnosť k 01. 01. 2022. 
Vzhľadom na schválenie všeobecne záväzného naradenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v znení ZaD 07, ktoré 
obsahuje spôsob účinnej regulácie umiestňovania reklamných stavieb  máme za to, že je 
uznesenie týmto splnené.  
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1.2. 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného  rozvoja  
 
Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07   
Uznesenie č. 996/2021 časť C bod 1 z 21. 10. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

 
C. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. zabezpečiť spracovanie čistopisu územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, zmeny a doplnky 07 podľa rozhodnutia schvaľujúceho orgánu o schválení, 
 

T: 30. 11. 2021 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Sekcia územného rozvoja, oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov 
v spolupráci so sekciou územného plánovania Metropolitného inštitútu Bratislavy zabezpečila 
v zmysle predmetného uznesenia spracovanie čistopisu územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy, zmeny a doplnky 07, ktorý bude v zmysle § 28 ods. 1 stavebného zákona 
označený schvaľovacou doložkou, ktorá obsahuje schvaľovací orgán, číslo uznesenia a dátum 
schválenia, odtlačok pečiatky, meno oprávnenej osoby a jej podpis k predpísanému termínu 
30. 11. 2021.  
 

 
 
1.3 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a návrh na schválenie 
prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave 
pod reklamnými stavbami typu „megaboard“ a „billboard“, spoločnosti NUBIUM, 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 
Uznesenie č. 1002/2021 časť B zo dňa 21. 10. 2021 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
rokovať, resp. zapracovať do zmluvy ochranu pred nárokmi spoločnosti NUBIUM, s. r. o., 
v prípade, ak sa im nepodarí získať stavebné povolenia pred nadobudnutím účinnosti 
územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 07. 
 

T:  bez termínu (kontrola k 31. 12. 2021) 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Požiadavka bola zapracovaná do predmetnej zmluvy. 
Link na zverejnenú zmluvu : 
https://zverejnovanie.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=79618 

 
 
 
1.4 
 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Ing. Matej Šebej, M.A., vedúci projektovej kancelárie 
 
Stav prípravy projektu „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – 
Janíkov dvor“ 
Uznesenie č. 1008/2021 body 1 a 2 zo dňa 21. 10. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
1. o dopracovanie informácie o stave prípravy projektu „Nová električková trať 
v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“, 
2. spracovať presný zoznam projektov, vrátane ich rozpracovanosti, ktoré má hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava pripravené ako náhradné projekty „Nová električková trať 
v Petržalke, 2. časť Bosáková ulica – Janíkov dvor“, projekty spracovať a predložiť na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

T: 18. 11. 2021 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Dopracovaný predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 18. 11. 2021 a bolo k nemu prijaté 
uznesenie č. 1040/2021. 
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1.5 
 
Nositeľ uznesenia:     Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór hlavného mesta SR       

Bratislavy  
Plniteľ úlohy:             Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór hlavného mesta SR          

Bratislavy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1018/2021 zo dňa 21. 10. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 

mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
aby zaradil do svojho plánu kontrol v najbližšom období kontrolu plnenia Dohody o urovnaní 
všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok súvisiacich s investičným projektom „River 
side Bratislava“ z 18. 12. 2015. 
 

T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Dňa 27. 10. 2021 bolo riaditeľovi Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
odovzdané poverenie na výkon kontroly a žiadosť o poskytnutie podkladov na vykonanie 
kontroly a zároveň predmetná kontrola týmto dňom bola aj zahájená. 
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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:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 v znení uznesenia č. 789/2021 časť B bod 
5 podbod 5.1 zo dňa 29. 4. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
predkladať namiesto ústnej informácie Mestskému zastupiteľstvu  hlavného  mesta  SR  
Bratislavy na každom zasadaní písomnú informáciu  o  stave  rozpočtového  hospodárenia  
hlavného  mesta SR Bratislavy. 

 
T: trvale 
TK: k 30. 9. 
 

v znení uznesenia č. 798/2021 časť B bod 5 podbod 5.1 zo dňa 29. 4. 2021 
 
„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

1. za 1. kvartál každoročne do 31. 5. písomnú informáciu  o rozpočtovom hospodárení 

hlavného mesta SR Bratislavy  

2.  za 1. a 2. kvartál každoročne do 30. 9. písomnú informáciu o plnení príjmov 
a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok,  

3. za 1. až 3. kvartál každoročne do 30. 11. písomnú informáciu  o rozpočtovom 
hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy  

4. za 1. až 4. kvartál najneskôr do 30. júna v súlade s § 16 ods. 12 zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a  o zmene 
a doplnení niektorých zákonov - záverečný účet  hlavného mesta SR Bratislavy.“ 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy bola predložená na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 18. 11. 2021 pod 
písm. b).                                             
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2.2 
 
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. 02. 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 18. 11. 2021 pod písm. d). 

 
 
2.3 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 06. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
9. Vykonávať úplnú dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku - hmotného,   nehmotného,  
   pohľadávok, záväzkov a majetku sledovaného na podsúvahových  účtoch. 

 
T: 31. 01. 2013 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1003/2013 časť B bod 3 zo dňa 27. 3. 2013 bolo predmetné uznesenie preradené zo 
„splnených uznesení“ do časti „nesplnené uznesenia“ bez návrhu ďalšieho termínu plnenia. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1487/2014 časťou B bodom 3.1 zo dňa 27. 3. 2014 bolo schválené predĺženie termínu 
plnenia uznesenia na 31. 3. 2014.   
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1523/2014 časťou B bodom 3.1 zo dňa 24. 4. 2014 bolo schválené predĺženie termínu 
plnenia uznesenia na 31. 10. 2014.   
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 11/2015 časťou B bodom 5 podbod 5.2 zo dňa 5. 2. 2015 bolo schválené nový termín 
plnenia predmetného uznesenia T:úloha trvalá, TK: 1 x ročne k 31. 3.    
Uznesením  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 421/2020 časťou B bodom 3 podbod 3.3zo dňa 30. 4. 2020 bol schválený nový termín 
plnenia predmetného uznesenia T:úloha trvalá, TK: 1 x ročne k 30. 9.   
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 18. 11. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie 
č. 1022/2021. 
 
 
 
2.4 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo,, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
Uznesenie č. 924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať informáciu o vykonaných krokoch v danej veci na zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy každé 2 mesiace. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 134/2019 zo dňa 25. 4. 2019 zmena TK: vždy k 31. 10. a k 30.4. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 647/2020 časť B bod 3 podbod 3.1 zo dňa 26. 11. 2020  - zmena termínu plnenia na 18. 2. 
2021. 
 

 
- 10 - 

 



 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 18. 11. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie 
č. 1058/2021. 
 
 
 
2.5 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Mgr. Zdenku Zaťovičovú, námestníčku primátora   

                                  JUDr. Michal Ovsaník, vedúci oddelenia nájomného bývania, správy        
a inventarizácie majetku 
Mgr. Zuzana Stanová, kancelária námestníčky Lenky Antalovej 
Plavuchovej  

                                   Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže 
                                   Ing. Karol Machánek, riaditeľ sekcie výstavby 
 
Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií v základných umeleckých školách a centrách 
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy v prvom 
polroku 2020 a plán rekonštrukcií do konca roka 2020 a na rok 2021 
Uznesenie č. 625/2020 časť B zo dňa 22. 10. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
Mgr. Zdenku Zaťovičovú, námestníčku primátora 
1. zabezpečiť predloženie návrhu plánovaných investícií v rámci návrhu rozpočtu na rok 
2021, 
2. predložiť každoročne informáciu o stave rekonštrukcií základných umeleckých škôl 
a centier voľného času Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
        T: 21. 10. 2021 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 942/2021 časť B bod 3 podbod 3.6 zo dňa 23. 9. 2021 zmena termínu plnenia T: úloha 
trvalá, TK: vždy k 31. 10. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 18. 11. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie 
č. 1042/2021. 
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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 
Plniteľ úlohy:   Ing. Marek Jašíček, riaditeľ sekcie dopravy  
 
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci 
rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislavy a príslušnú mestskú časť 
Uznesenie č. 203/2019 časť C zo dňa  27. 06. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy analýzu 
prerozdelenia výnosov z dočasného parkovania a na jej základe v prípade potreby 
prehodnotiť pomer medzi rozdelením výnosov medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 
mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 91 ods. 4 Štatútu hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
 

T: 31. 01. 2022 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenie uznesenia. 
Cieľom uznesenia je predložiť na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy analýzu prerozdelenia výnosov z dočasného parkovania a na 
jej základe v prípade potreby prehodnotiť pomer medzi rozdelením výnosov medzi hlavným 
mestom Slovenskou republikou Bratislavou a mestskými časťami hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy podľa čl. 91 ods. 4 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy – ku termínu 31. 1. 2022, teda po 1 roku od vtedy plánovaného spustenia regulácie 
31. 1. 2021. Keďže však spustenie plateného parkovania podľa Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2021 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel sa oproti pôvodnému termínu posunulo o 9 mesiacov na 1. 10. 2021, 
pričom prvé výnosy začnú prichádzať na účet hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy až spustením registrácií za mesiac december 2021 a spoplatnené hodinové 
parkovné sa v prvých zónach sa bude realizovať od 10. 1. 2022, požadovaná analýza má 
zmysel až po roku prevádzky a výberu parkovného tak, ako bolo pôvodne uznesením 
zamýšľané. Preto odporúčame posun termínu splnenia uznesenia o čas zodpovedajúci 
posunu spoplatnenia zón, teda na 31. 3. 2023.  
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3.2 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 684/2020 zo dňa 26. 11. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
o prípravu nového znenia doterajšieho Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a podanie informácie Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                        T: do 28. 02. 2021 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 717/2021 časť B bod 4 podbod 4.8 zo dňa 18. 2. 2021 zmena termínu splnenia uznesenia na 
30. 6. 2021. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 942/2021 časť B bod 3 podbod 3.7 zo dňa 23. 9. 2021 zmena termínu splnenia uznesenia na 
31. 12 2021. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenie uznesenia. 

Zmluva s víťazom verejného obstarávania bola dňa 22. 11. 2021 predložená vedeniu 
na podpis. Verejné obstarávanie vyhrala spoločnosť CBRE, ktorá ponúkla najlepší pomer 
ceny a kvality. 50 % bola cena a 50 % kvalita riešenia. Kvalitatívna časť pozostávala z návrhu 
matricového riešenia, ktoré bolo vyhodnocované členmi komisie na vyhodnotenie ponúk. 

V procese uzatvárania zmluvy o dielo vyskytla potreba uzatvorenia dodatku k nej, a to 
z dôvodu, že podľa pôvodného znenia licenčného dojednania v zmluve o dielo by mohlo 
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava so samotným dielom aj obchodovať a scudziť 
ho, a to hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava jednak nepotrebuje a jednak sa táto 
predstava nepáčila ani zhotoviteľovi.  

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v zmysle upravenej licenčnej doložky, 
samozrejme bude môcť posunúť licenciu k dielu svojím rozpočtový a príspevkovým 
organizáciám a spoločnostiam, v ktorých má majetkovú účasť.  
 

Keďže v zmysle zmluvy je ukončenie etapy č. 2 naplánované najneskôr do 31. marca 
2022, navrhujeme zmenu termínu plnenia uznesenia na 30. 06. 2022.   
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4. Návrh na zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
4. 1 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 

Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017-2020 
Uznesenie č. 789/2017 časť A a B zo dňa 26. 4. 2017 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017 – 2020, ktorý sa bude aktualizovať každé 
4 roky. 

        T: každoročne k 31. 12.  

Zmena v texte predmetného uznesenia v časti A je nasledovná: 

Pôvodná časť textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 789/2017 časť A zo dňa 26. 04. 2017 v znení: 
 
„...2017 – 2020,...“ 
 
sa nahrádza textom: 
 
„...2021 – 2023,...“ 
 
Zmena v texte predmetného uznesenia v časti B je nasledovná: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
zabezpečiť monitorovanie a pravidelné informovanie o dosiahnutí pokroku v procese 
adaptácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na zmenu klímy vyplývajúce z 
dohovoru primátorov Mayors Adapt. 
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T: úloha bude zabezpečovaná počnúc rokom 2017, kontrola každé 2 roky vždy k 31.12. 
 
Pôvodný text v určení termínu zabezpečovania monitorovanie a pravidelné informovanie 
o dosiahnutí pokroku v procese adaptácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 
zmenu klímy vyplývajúce z dohovoru primátorov Mayors Adapt v znení: 
 
T: úloha bude zabezpečovaná počnúc rokom 2017, kontrola každé 2 roky vždy k 31.12. 
 
sa nahrádza textom: 
 
T: úloha bude zabezpečovaná počnúc rokom 2021, kontrola každé 2 roky vždy k 31.12. 
 
 
Zdôvodnenie: 

Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017 - 2020 je splnený.  

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  dňa 29. 04. 2021 bola predložená Informácia o plnení unesenia č. 789/2017  
Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017 - 2020.  

Na základe skutočnosti, že nový akčný plán pre udržateľný energetický rozvoj 
a adaptáciu na zmenu klímy do roku 2030 (Sustainable Energy and Climate Action Plan - 
SECAP) je pripravovaný v rámci novo schváleného projektu „Klimaticky odolná Bratislava - 
Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné 
hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí“ podporeného grantom EHP a Nórska 
od 3/2021-12/2023, bol Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 
predĺžený do roku 2023, kým nebude spracovaný SECAP. 
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