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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. 1212/2018 časť A body 1 a 2 a časť B bod 1 zo dňa 27. 9. 2018 
1.2. č.   830/2021 zo dňa 29. 4. 2021                         
1.3 č.   974/2021 časť B a C zo dňa 23. 09.2021       
1.4. č.   996/2021 časť C bod 2 zo dňa 21. 10. 2021  
1.5 č. 1066/2021 časť C bod 2 zo dňa 16. 12. 2021  
1.6 č. 1087/2021 časť B zo dňa 16. 12. 2021            
1.7 č. 1091/2021 časť B zo dňa 16. 12. 2021            

 
 
 

2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy: 

 
2.1 č.   306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996   
2.2 č.   357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996   
2.3 č.   260/2000 časť C zo dňa 16. 3. 2000 v znení uznesenia č. 38/2007 časť B zo 

dňa  1. 3. 2007   
2.4 č.   283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000   
2.5 č.   383/2000 zo dňa 14. 9. 2000    
2.6 č.   691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005    
2.7 č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006   
2.8 č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006  
2.9 č.   941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010   
2.10 č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011   
2.11 č.   402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011   
2.12 č.   467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012   
2.13 č.   639/2012 zo dňa 27. 6. 2012   
2.14 č.   673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012   



 

2.15 č.   673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012   
2.16 č.   954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013      
2.17 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013   
2.18 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013   
2.19 č. 1147/2013 časť D bod  4 zo dňa 26. 6. 2013  
2.20 č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013   
2.21 č. 1410/2014 časť B  a C zo dňa 30. 1. 2014   
2.22 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014   
2.23 č. 1743/2014 časť C bod 4 zo dňa 25. 9. 2014  
2.24 č. 1798/2014 časť C bod 5, 6, 7, zo dňa 23. 10. 2014   
2.25 č. 1097/2018 časť B bod 1 zo dňa 15. 3. 2018   
2.26 č.   198/2019 bod 2 zo dňa 30. 5. 2019   
 
 
 
3. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy bez určenia termínu ich splnenia 
 
3.1 č.   619/2016 časť B bod 2 podbod 2.3 zo dňa 29. 9. 2016   
3.2 č. 1010/2017 časť D zo dňa 7. 12. 2017   
3.3 č. 1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018   
3.4 č.   220/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019   
3.5 č.   221/2019 časť B zo dňa 27. 6. 2019   
3.6 č.   370/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019  
3.7 č.   377/2019 časť E bod 2 zo dňa 12. 12. 2019  
3.8 č.   670/2020 zo dňa 26. 11 2020   
3.9 č.   948/2021 zo dňa 23. 9. 2021  
3.10 č. 1039/2021 časť B a C zo dňa 18. 11. 2021  
 
 
 

B. schvaľuje 
 

4. Určenie nových termínov splnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy:    

 
p. č.  nositeľ uznesenia číslo uznesenia  

zo dňa 
 

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

4.1 primátor č. 390/2020 
časť B 
zo dňa 30. 01. 2020 

31. 12. 2021 29. 09. 2022 

 
 
 
 
 
 



 

5. Návrh na zmenu a doplnenie textu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 

5.1 
Pôvodný text uznesenia č. 746/2017 časť B body 3 zo dňa 29. 03. 2017 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

3. zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 
a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, k. ú. Petržalka, z existujúceho funkčného 
využitia kód 101, viacpodlažná zástavba obytného územia, na funkčné využitie kód 1110, parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy, stabilizované územie. 

 

sa nahrádza textom: 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

a) zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy v lokalite Haanova/Pankuchova na pozemku parc. č. 326/1 v k. ú. 
Petržalka  na podklade overenia podnetu urbanistickou štúdiou, ktorá variantne 
navrhne koncepciu riešenia územia na zonálnej úrovni a stanoví rozsah a druh 
funkčného využitia územia s verejnými komunálnymi záujmami a s cieľmi územného 
rozvoja mesta. 

b) zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy v lokalite Mamateyova/Poloreckého na pozemku parc. č. 374 v k.ú. 
Petržalka z funkčného využitia územia viacpodlažnej zástavby obytného územia (kód 
101) na funkčné využitie územia parkov, sadovnícke a lesoparkové úpravy (kód 1110). 

 
T: raz ročne vždy k 31. 12. 

 
 
5.2 
Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1041/2021 zo 
dňa 18. 11. 2021 o bod č. 4 v znení: 

 
„4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu hlavného                     

mesta Slovenskej republiky Bratislavy.“ 
 
 



 

6. Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy  

 
6.1.  
Zrušenie bodu 4 v časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej                                  
republiky Bratislavy č. 746/2017 zo dňa 29. 03. 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia  
 
Návrh Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 
Uznesenie č. 1212/2018 časť A body 1,  2 a časť B bod 1 zo dňa 27. 09. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. schvaľuje 
 
1. vykonanie opatrení potrebných na vyhlásenie Evolučného parku Bratislava formou 

prírodnej rezervácie Pramene Vydrice na území bratislavských mestských lesov so 
zachovaním rekreačného využívania územia v tomto priestore pre občanov. 

 
                          T: december 2018 
 
2. vypracovanie stanoviska pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a 

okresného úradu v sídle kraja - Bratislava, s vyjadrením súhlasu hlavného mesta SR 
Bratislavy ako vlastníka pozemku, s vyhlásením prírodnej rezervácie v zmysle Štatútu 
prírodnej rezervácie Pramene Vydrice vypracovaného odbornou verejnosťou, 
Lesoochranárskym zoskupením Vlk a Bratislavským regionálnym ochranárskym 
združením. 

                              T: december 2018 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. po výzve okresného úradu v sídle kraja - Bratislava, vydať súhlasné stanovisko 

k navrhovanému projektu prírodnej rezervácie Pramene Vydrice a aktívne spolupracovať 
 okresným úradom v sídle kraja - Bratislava na vyhlásení rezervácie. 

 
                         T: február 2019 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 252/2019 časť B bod 4 podbod 4.6 zo  dňa 26. 09. 2019  zmena  termínu  splnenia  
uznesenia T: štvrťročne počnúc 01. 10. 2019. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Prírodná rezervácia Vydrica bola vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky  
č. 19/2022 Z. z. s dátumom účinnosti 01. 02. 2022. 
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1.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Martin Ševeček, BSc., útvar správy mestských podnikov 
                                     
Rôzne 
Uznesenie č. 830/2021 zo dňa 29. 04. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo 

 
žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby  
požiadal Vládu Slovenskej republiky o prehodnotenie stanoviska k poskytnutiu finančnej 
pomoci z dôvodu pandémie COVID-19 na finančnú situáciu obchodnej spoločnosti Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spoločnosť, a dopravných podnikov vo vlastníctve mesta Košice, 
mesta Prešov a mesta Žilina v rovnakom rozsahu ako pre ostatných prevádzkovateľov 
verejnej hromadnej dopravy. 
                                 

                                                         T: 31. 12. 2021 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mal v tejto 
veci stretnutie s premiérom vlády Slovenskej republiky Eduardom Hegerom, na ktorom 
podrobne informoval a vysvetlil dôvody, pre ktoré je vylúčenie zo štátnej pomoci pre 
dopravné podniky vlastnené mestami diskriminačné. Následne prebehli ďalšie rokovania aj 
s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Zároveň hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava a obchodná spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 
v júli 2021 podali spoločnú žalobu voči Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny vo veci 
zamietnutia vyplatenia príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“. 
 
 

1.3 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Marek  Jašíček, riaditeľ sekcie dopravy  
 
Petícia za bezpečnú Tupého ulicu 
Uznesenie 974/2021 časť B a C zo dňa 23. 09. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
aby požiadal mestskú časť Bratislava-Nové Mesto ako správcu Tupého ulice urobiť dočasné 
opatrenia na komunikácii tak, aby bola zabezpečená hlavne bezpečnosť všetkých účastníkov 
cestnej premávky a jej plynulosť v čo najkratšom období. 

T: bez termínu 
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C. žiada 
 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
aby požiadal mestskú časť Bratislava-Nové Mesto o bezodkladnú prípravu projektu 
dobudovania Tupého ulice v úseku od Podkolibskej po železničné depo v zmysle platného 
územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Dva listy pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle predmetného uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy boli v mesiaci 
februári 2022 vyexpedované pod č. spisu 45900/2022 a pod č. dokumentov 
MAG/ODI/60286/2022 a MAG/ODI/60293/. 
 
 
 

1.4 
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 2 z 21. 10. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

 
C. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. zabezpečiť uloženie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

zmeny a doplnky 07 v zmysle ustanovení § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
T: 31. 01. 2022 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov sekcie územného rozvoja 
zabezpečilo k 30. 11. 2021 spracovanie čistopisu Územného plánu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, zmeny a  doplnky 07 a k požadovanému termínu 31. 01. 2022 
zabezpečilo jeho uloženie v zmysle § 28 ods. 2 stavebného zákona na Magistráte hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na mestských častiach hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, na stavebných úradoch a na Okresnom úrade Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky a vyhotovilo registračný list o obsahu Územného plánu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý spolu s kópiou uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o schválení doručí Ministerstvu dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky. 
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1.5 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2022 - 2024 
Uznesenie č. 1066/2021 časť C bod 2 zo dňa 16. 12. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
2. oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a útvarom Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
podľa organizačnej štruktúry platnej od 01. 01. 2022 schválené záväzné ukazovatele, úlohy, 
limity a programy rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2022. 
 

T: 10. 01. 2022 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v schválenom termíne oznámilo rozpočtovým 
a príspevkovým organizáciám a útvarom Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy podľa organizačnej štruktúry platnej od 01. 01. 2022 schválené záväzné 
ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy na rok 2022. 
 
 

1.6 
Nositeľ uznesenia:     Ing. Marián Miškanin, PhD., mestský kontrolór hlavného mesta SR       

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

Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1087/2021 časť B zo dňa 16. 12. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. schvaľuje 

doplnenie plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a jeho útvaru, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1038/2021 zo dňa 18. 11. 2021 o kontrolu 
dodržiavania efektívnosti a plnenia všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 
predpisov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri hospodárení mestskej 
príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy za obdobie 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021. 
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Plnenie uznesenia: 
Dňa 03. 01. 2022 bolo vystavené poverenie č. 1/2022 na vykonanie kontroly v Mestskom 
múzeu Bratislavy, ktoré bolo doručené Mestskému múzeu Bratislavy aj s požiadavkou na 
predloženie podkladov a materiálov potrebných na vykonanie kontroly. 

 
 
 
1.7 
Nositeľ uznesenia: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 
Plniteľ úlohy:  riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 
 
Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy 
Uznesenie č. 1091/2021 časť B zo dňa 16. 12. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 

riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 
uverejniť aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy na webovej stránke Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 
 

T: 31. 01. 2022 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy za rok 2021 bola zverejnená 
na web-stránke organizácie Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave dňa 11. 01. 
2022. 
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 
 
2.1 
Nositeľka uznesenia: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora,  
Plniteľ úlohy:                        Mgr. Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí, 

Komplexný návrh účasti hlavného mesta SR Bratislavy v privatizácii zdravotníckych 
zariadení 
Uznesenie č. 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 05. 1996  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčku primátora, 
 1.  Predkladať informačnú správu o podpore zdravia vykonávanú hlavným mestom SR                                         

Bratislavou,  Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvalý 
TK: ročne k 31. 12. 
 

Zmena textu uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 234/2000 časť B bod 3: 
 
Pôvodný text v časti D bodu1 v znení: 
"zabezpečiť expertízu súčasného stavu zdravotníctva na území hlavného mesta SR Bratislavy 
so zameraním na návrh stratégie starostlivosti o zdravie obyvateľov hlavného mesta SR 
Bratislavy" 
 
sa nahrádza textom: 
 
"každoročne predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy správu o stave zdravia obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy. 
                                                                                             
                                                                                             T: trvale 
                                                                                             TK: 1x ročne k 30. 9." 

- - - 
 
Zmena textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 05. 1996 v znení uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 234/2000 zo dňa 10. 2. 2000 časť B bod 3 
takto: 
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Text:  
„každoročne predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy správu o stave zdravia obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy“ 
 
sa nahrádza textom: 
 
„Predkladať informačnú správu o podpore zdravia vykonávanú hlavným mesto SR 
Bratislavou Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. stave obyvateľov 
hlavného mesta SR Bratislavy Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
T: trvalý 
TK: raz ročne k 31. 12.“ 
          
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24. 02. 2022.  
 
 
 

2.2 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Michal Šorl,  riaditeľ sekcie právnych služieb 

  
Správa o činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru 
za mesiac jún - august 1996 
Uznesenie č. 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 09. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu a riaditeľov organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy 
2.   Predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

pravidelné písomné informácie o prípadoch v zmysle časti B bodu 1 tohto uznesenia - 
škody.  

T: trvale 
                                                    TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. 21/2011 časťou 
B bodom 3.1 bola schválená zmena termínov kontroly plnenia uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.: 
 
Pôvodný termín kontroly: „T: trvalý 
                                          TK: k 30. 6. a k 31. 12.“ 
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sa nahrádza novým  termínom kontroly: 
 „T: trvale 
TK: 1x ročne k 31. 12. „ 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24. 02. 2022 medzi informačnými materiálmi.  

 
 
 
2.3 
Nositeľ uznesenia: komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport mestského zastupiteľstva 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže 
 
Návrh systému delegovania zástupcov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy do orgánov školskej samosprávy 
Uznesenie č. 260/2000 časť C zo dňa 16. 03. 2000 v znení uznesenia č. 38/2007 časť B zo 
dňa 01. 03. 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
komisii pre mládež, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 
navrhovať a predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy kandidátov na zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v orgánoch školskej 
samosprávy.   
  T: trvalý 

TK: 30. 04., 31. 10. 
 

Uznesením MsZ č. 38/2007 časťou B bola schválená zmena a doplnenie uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 260/2000 zo dňa 16. 3. 2000 takto: 
 
Pôvodný text: 
 
                                                                              „ C. ukladá 
 
komisii pre mládež, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 
navrhovať a predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy kandidátov na zástupcov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
v orgánoch školskej samosprávy. 

 
T: trvalý 
TK: 30. 4., 31. 10.“ 
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sa nahrádza textom: 
 

„C. ukladá 
 
komisii pre školstvo a vzdelávanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
navrhovať a predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy kandidátov na zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v orgánoch školskej 
samosprávy, pričom jeden kandidát môže byť delegovaný maximálne do troch školských rád. 

 
T: trvalý 

            TK: 30. 4., 31. 10. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 197/2003 časť B zo dňa 16. 10. 2003 zmena termínu T: trvale, TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky  Bratislavy dňa 18. 11. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1043/2021. 
 
 

 
2.4 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Správa o spôsobe plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 31. 03. 2000 
Uznesenie č. 283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 05. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
1 V správe o spôsobe plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy pravidelne vyhodnocovať plnenie schvaľovacích uznesení o predaji 
a dlhodobom nájme majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: trvale  

   TK: mesačne, počnúc 14. 9. 2000 
 
Uznesením MsZ č. 21/2011 časťou B bodom 2.2 bola schválená zmena textu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy nasledovne: 
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2.2 Pôvodný text uznesenia č. 283/2000 v časti D bode 1 zo dňa 11. 5. 2000 v znení: 
 
„V správe o spôsobe plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
pravidelne vyhodnocovať plnenie schvaľovacích uznesení o predaji a dlhodobom nájme 
majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: 2x ročne 
TK: k 30. 6. 31.12. (kalendárneho roka)“ 

 
sa nahrádza textom: 
 
„Vyhodnocovať plnenie schválených uznesení o predaji a nájme majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
                                                                                      T: trvale 

   TK: 1x ročne k 31. 12.“ 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 379/2020 zo dňa 30. 01. 2020 T: trvale, TK: 1 x ročne k 31. 01. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24. 02. 2022.  
 
 
 

2.5 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Rôzne - Nájmy pozemkov, bytových a nebytových priestorov 
Uznesenie č. 383/2000 zo dňa 14. 09. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o nájomných 
zmluvách uzatvorených na nájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov. Informácia 
bude obsahovať meno nájomcu, dátum uzatvorenia zmluvy, dobu platnosti zmluvy (vrátane 
dodatkov a práva na prednostné predĺženie, predkupného práva a pod.), predmet zmluvy 
(informáciu o charaktere a presnom umiestnení nehnuteľnosti), výšku nájomného 
a informáciu o splácaní, resp. nesplácaní nájomného nájomcom. 
 

T: trvale 
TK: 2 x ročne k 01. 01. a 30. 06.        
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 233/2003 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2003 zmena termínu. 
 

    T: trvale 
                  TK: 1 x ročne k 01. 01.  a predchádzajúci rok 
                       (februárové zasadnutie MsZ)                                                                                                           
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24. 02. 2022.  

 
 
 
2.6 
Nositelia uznesenia: riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                   mesta SR Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 05. 2005 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých 
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 

                     T: trvalý 
          TK: 30. 06. a 31. 12. 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Plnenie opatrení mestskou príspevkovou organizáciou ZOO Bratislava, vyplývajúce 
z vykonanej kontroly útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v mesiaci septembri 2021 sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24. 02. 2022 medzi informačnými 
materiálmi.  
 
 
 

2.7 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
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Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 - 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

riaditeľa magistrátu   
3.  Odvádzať z každého predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy do novovytvoreného     

mimorozpočtového finančného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste  
SR Bratislave 2 % z finančného výnosu za predaný majetok. 

 
T: trvalý 
 TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 21/2011 časťou B 
bodom 2.3 bola schválená zmena textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 1184/2006 v časti C bode 3 zo dňa 26. 10. 1996 takto:  
 
Pôvodný text: 
„Odvádzať z každého predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy do novovytvoreného 
mimorozpočtového finančného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR  
Bratislave 2 % z finančného výnosu za predaný majetok." 
 
sa nahrádza textom: 
 
„Prideliť z prebytku rozpočtu za uplynulý rok do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 
v hlavnom meste SR Bratislave 2% z čistých príjmov získaných z predaja nehnuteľného 
majetku hlavného mesta (do príjmov z predaja sa nezahŕňajú príjmy získané z predaja 
majetku hlavného mesta a mestských častí podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podiel získaný z príjmov z predaja 
nehnuteľného majetku zvereného do správy mestských častí)." 

 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 870/2021 zo dňa 24. 06. 2021 (ktorým Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy schválilo záverečný účet hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2020 a v rámci neho usporiadanie celkového rozpočtového 
hospodárenia a prídel prostriedkov pre účely tvorby peňažných fondov), boli finančné 
prostriedky v sume 30 134,97 eur prevedené dňa 29. 07. 2021 na fond rozvoja telesnej 
kultúry. 
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2.8 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 - 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
5.   Pri každom predaji majetku hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa dotýka negatívnym 
      spôsobom  existujúcich  športovísk, zaviazať v  kúpnopredajnej  zmluve  investora, aby  
      vybudoval náhradné športoviská, 

T: trvalý 
        TK: 1 x ročne k 31. 12. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Za obdobie roka 2021 nebolo na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy predložený návrh na predaj majetku, ktorý by sa negatívnym 
spôsobom dotkol existujúcich športovísk.  
 
 
 

2.9 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu  
Plniteľka úlohy:  Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže 
 
Rôzne  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
Uznesenie č. 941/2010 časť C zo dňa 25. 03. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     
zverejňovať na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy zoznam súkromných 
základných umeleckých škôl, súkromných jazykových škôl, súkromných materských škôl, 
súkromných školských zariadení a cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných 
materských škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné mesto SR Bratislava 
poskytuje dotácie vrátane výšky dotácie. 

T: úloha trvalá 
 TK: 1 x ročne k 31. 12. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súlade s uznesením bol na webovom sídle hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej len „hlavné mesto“) tu: 
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Rok_2021_zoznam%20fi
nancovanie%20nestatnych%20skol.pdf 
zverejnený zoznam súkromných základných umeleckých škôl, súkromných materských škôl 
a súkromných školských zariadení a cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných 
materských škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné mesto poskytlo dotáciu 
v súlade s § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane 
výšky dotácie poskytnutej v roku 2021. 
 
 
 

2.10 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 01. 2011 a revízia platných terminovaných uznesení mestského 
zastupiteľstva z predchádzajúcich volebných období 
Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 03. 03. 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 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 32/2019 zo dňa 07. 02. 2019 zmena termínu plnenia predmetného uznesenia: TK: 1 x ročne 
k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Všetky materiály na predaj a nájom nehnuteľností obsahujú aj textáciu návrhu kúpnopredajnej 
alebo nájomnej zmluvy. 
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2.11 
Nositeľ uznesenia: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 
Plniteľ úlohy:  riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 
 
 
Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy 
Uznesenie č. 402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 

riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 
2. Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu Celomestského zoznamu pamätihodností hlavného mesta 

SR Bratislavy. 
 

T: ročne k 31. 12. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál o aktualizácii Celomestského zoznamu pamätihodností hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 16. 12. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie 
č. 1091/2021. 

 
 
2.12 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ 
  
Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 
Uznesenie č. 467/2012 časť B zo dňa 02. 02. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy     
vyhodnotiť účasť poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za minulý rok 
volebného obdobia vo forme počtu hlasovaní a zverejniť túto informáciu na webovej stránke 
hlavného mesta SR Bratislavy a takisto ju predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
SR Bratislavy.           

    T: trvalý   
           TK: 01. 03. 2012 a ďalej ročne k 31. 12. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24. 02. 2022 medzi informačnými materiálmi. 

 
2.13 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh na elektronický náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých 
posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy    
Uznesenie č. 639/2012 zo dňa 27. 06. 2012   
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie 
znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
                                T: úloha trvalá  
                                                                                                          TK: raz ročne k 31. 12.                                                                                                      
  
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Rozhodnutie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2016 
o pravidlách elektronického náhodného výberu znalcov na stanovenie všeobecnej hodnoty 
nehnuteľného majetku upravuje postup pri elektronickej forme náhodného výberu súdnych 
znalcov na vypracovávanie znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo 
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
 
 

 
2.14 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 06. 2012 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
5. Zabezpečiť zosúladenie predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy s jeho vyradením 
   z registra majetku. 

 
T: trvalá úloha 
 TK: raz ročne k 31. 01. 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Pri predaji majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je tento na základe riadne 
uzatvorených kúpno-predajných zmlúv odvkladovaných odborom katastra následne vyradený 
z registra majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
 
 

2.15 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 06. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
7. Zosúladiť register majetku hlavného mesta SR Bratislavy s údajmi v katastri nehnuteľností. 
 
                                                                                                    T: 30. 11. 2012 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1389/2014 časť B bod 5.2 z 30. 01. 2014 zmena termínu - T: úloha trvalá, vždy k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia správy nehnuteľností pri každej aktualizácií dát katastra nehnuteľností vykonáva 
všetky potrebné kroky na zosúladenie registra majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
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2.16 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. et Mgr. Bruno Konečný, poradca primátora  
 
Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska 
Uznesenie č. 954/2013 časť B zo dňa 07. 02. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby minimálne 2x do roka informoval o činnosti a rokovaniach v rámci Združenia miest a 
obcí Slovenska. 

TK: 30. 06., 31. 12. 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 270/2015 časť B z 22. 10. 2015 zmena termínu - T: úloha trvalá, raz ročne k 31. 12. počnúc 
rokom 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný informačný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 24. 02. 2022.  
 
 

2.17 
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. 01. 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: 
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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 16. 12. 2021 pod písm. b). 

 
 
 
2.18 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Rôzne 
Žiadosti o vyhotovenie znaleckých posudkov obsahujú žiadosť o doručenie znaleckého 
posudku v elektronickej forme. Po vyhotovení znaleckého posudku a jeho doručení 
budú tieto zverejňované na internetovej stránke www.bratislava.sk 
Uznesenie č. 1000/2013 zo dňa 27. 02. 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 01. 03. 2013  
TK: priebežne 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 32/2019 zmena termínu plnenia predmetného uznesenia: T: 1x ročne k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Znalecké posudky sú pravidelne po dodaní znalcom zverejňované na webovej stránke 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
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2.19 
  Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
  Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného rozvoja 

 
  Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 

Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  4 zo dňa 26. 06. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
4. bez odkladu začať spracovávať zmenu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorá by vylúčila trasovanie ropovodu cez katastrálne územia hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
T: úloha trvalá 

                                   TK: polročne 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1389/2014 v časti B bod 6 zo dňa 30. 01. 2014 zmena textu uznesenia: 
 
Pôvodný text v znení:  
 
„4. bez odkladu začať spracovávať zmenu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorá by vylúčila trasovanie ropovodu cez katastrálne územia hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
T: úloha trvalá 

                                   TK: polročne“ 
 

sa nahrádza textom: 
 

„4. spracovať územno-hospodárske zásady (zadanie územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy) nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré vylúči trasovanie 
ropovodu Bratislava-Schwechat cez k. ú. Bratislava. 

 
T: úloha trvalá 
TK: polročne“  

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Stále je v platnosti, že v súčasnosti ešte neprebiehajú práce na zadaní (predtým územno-
hospodárske zásady) nového územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktoré budú musieť reflektovať výsledky rokovaní s rezortne dotknutými 
ministerstvami Slovenskej republiky a  Bratislavským samosprávnym krajom. 
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2.20 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Matej Šebej, projektový vedúci  
 
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 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 55/2015 časť B zo dňa 26. 02. 2015 zmena termínu predkladania materiálu - T: mesačne. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 738/2017 časť B zo dňa 29. 03. 2017 zmena termínu - každé 3 mesiace. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave - projektu Petržalskej 
električky sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy dňa 24. 02. 2022. 
 
 
 

2.21 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č.908/2010 zo dňa 25. 02. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 
a č. 1055/2013 zo dňa 24. a 25. 04. 2013 a schválenie všeobecných podmienok 
obchodných verejných súťaží 
Uznesenie č. 1410/2014 časť B  a C zo dňa 30. 01. 2014 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. schvaľuje 

všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy nasledovne:  
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 Všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného 
majetku hlavného mesta SR Bratislavy sa použijú pri každom prevode a nájme nehnuteľného 
majetku formou  obchodnej verejnej súťaže.  
Obchodnú verejnú súťaž vyhlási hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 
Bratislava, IČO 00603481, podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona SNR č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej 
zmluvy, resp. nájomnej zmluvy k nehnuteľnostiam za týchto podmienok: 
1.Vyhlasovateľ súťaže (ďalej len vyhlasovateľ): 
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené 
primátorom, IČO 00603481. 
2.Predmet obchodnej verejnej súťaže:  
    bude definovaný v osobitne schválenom uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta                                                                            

SR Bratislavy (ďalej len osobitne schválené uznesenie). 
3.Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 
       bude uvedená v súťažných podkladoch. 
4.Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie  zmluvy: 
  Súťažný návrh, t. z. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho                          

zákonníka, resp. nájomnej zmluvy podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo podľa 
príslušných ustanovení zákona SNR č. 116/1990 Zb. o nájme  bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov musí obsahovať najma: 

4.1 
a)identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie  bankového                   

spojenia, 
b)identifikačné údaje účastníka súťaže (ďalej len kupujúci): 
1.ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO, 
označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena,  číslo telefónu,  
e-mail, 
2.ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta 
podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého 
bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu, e-mail, 
3.ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné 
číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude  poukázaná  kúpna  cena,  číslo  telefónu,  
e-mail, 
c)predmet obchodnej verejnej súťaže, 
d)návrh kúpnej ceny, resp. návrh výšky nájomného,  
e)spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet 
vyhlasovateľa najneskôr do 2 mesiacov odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami ak v osobitnom uznesení nebude uvedené inak, a to na základe fotokópie kúpnej 
zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami, resp. spôsob a lehoty platenia nájomného. 
Vyhlasovateľ najneskôr do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na  vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Originál kúpnej zmluvy vyhlasovateľ odovzdá 
kupujúcemu najneskôr do 10 dní od zaplatenia kúpnej ceny, originál nájomnej zmluvy 
vyhlasovateľ odovzdá nájomcovi po podpise zmluvy primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy, 
f)ustanovenie o zmluvnej pokute pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny, resp. 
nájomného vo výške 0,05 % z kúpnej ceny, resp. z nájomného, za každý deň omeškania 
z nezaplatenej sumy, 

- 27 - 
 



 

g)ustanovenie, ktorým si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak druhá zmluvná 
strany  nedodrží zmluvné záväzky, 
h)vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 
ch) čestné vyhlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že účastník 
nemá záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislave a voči príslušnému daňovému úradu, nie je 
v likvidácií, v konkurze ani v reštrukturalizácií a nie je voči nemu vedené žiadne exekučné 
konanie, 
i)záväzok zmluvnej strany, uhradiť vyhlasovateľovi prípadné náklady spojené s úhradou 
správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností, ako aj náklady za vyhotovenie znaleckého posudku a GP. 
4.2 
a)Vzor súťažného návrhu, t. z. návrh zmluvy bude prílohou konkrétnych súťažných 
podmienok. Účastník súťaže je povinný doručiť vyhlasovateľovi súťažný návrh, t. z. návrh 
zmluvy spracovaný v zmysle predloženého vzoru. Z predloženého vzoru bude vyplývať, ktoré 
ustanovenia zmluvy sú pre účastníka súťaže záväzné, a ktoré je potrebné doplniť, aby jeho 
návrh spĺňal podmienky súťaže. 
b)Návrh  zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne 
v šiestich vyhotoveniach podpísaných účastníkom súťaže. Podpis účastníka súťaže musí byť 
na všetkých vyhotoveniach úradne overený. 
5.Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 
5.1Minimálna kúpna cena sa stanovovať nebude, bude sa iba informatívne uvádzať hodnota 
stanovená znaleckým posudkom, pričom minimálna kúpna cena ponúknutá účastníkom súťaže 
nesmie byť nižšia ako 50 % hodnoty stanovenej znaleckým posudkom. 
  Minimálna výška nájomného sa stanovovať nebude, bude sa iba informatívne uvádzať 
výška nájomného určená na základe Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 28/2011, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. 
5.2Pri prevode nehnuteľného majetku je účastník súťaže povinný zložiť finančnú zábezpeku  
vo výške 5 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom, ktorá bude uvedená v osobitne 
schválenom uznesení, a to prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže, uvedený v konkrétnych 
súťažných podkladoch. O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom doklad 
o úhrade z banky.  Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet 
vyhlasovateľa. 
 Pri nájme nehnuteľného majetku je účastník súťaže povinný zložiť finančnú zábezpeku 
minimálne vo výške 5 % z ceny ročného nájomného určenej na základe Rozhodnutia 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 28/2011, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov 
a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, minimálne však sumu 1 000,00 Eur, a to 
prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže, uvedený v konkrétnych súťažných podkladoch. 
O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom doklad o úhrade z banky. Zložením 
finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa. 
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5.3Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 
výdavkov vyhlasovateľovi vo výške, ktorá bude uvedená v osobitne schválenom uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to v hotovosti v pokladni 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady 
výdavkov účastníci súťaže priložia k súťažnému návrhu do zalepenej obálky s označením 
podľa podbodu 5.10  týchto všeobecných podmienok. Táto náhrada sa účastníkovi súťaže 
nevracia.                                                   
 
5.4 Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky započítaná do kúpnej ceny, resp. do 
nájomného. 
5.5 Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia 
súťaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka 
vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú alebo odo dňa 
odmietnutia súťažného návrhu. 
5.6 V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník  akýmkoľvek spôsobom zmarí uzavretie 
zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. 
5.7 Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného návrhu 
dovŕšiť vek 18 rokov. 
5.8 Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 
súťažných návrhov. 
5.9 Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný 
neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený 
návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na 
predkladanie súťažných návrhov.        
5.10 Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej  obálke s uvedením mena, 
poštovej adresy účastníka, slova: NEOTVÁRAŤ a s označením a v termíne, ktorý bude 
uvedený v osobitne schválenom uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. V prípade doručovania návrhu poštou, sa za deň doručenia návrhu považuje deň 
doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 
5.11Súťažné podmienky a podklady bude možné získať: 
a)na internetovej stránke mesta: www.bratislava.sk 
b)v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa nachádza na prízemí Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
5.12Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené na úradnej tabuli Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy, ako aj na internetovej stránke www.bratislava.sk. v lehote do 15 dní odo 
dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 
5.13Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže 
odoslaný list s oznámením o prijatí návrhu a podpise zmluvy. 
5.14Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu  zmluvy 
zrušiť obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy 
písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy, na internetovej stránke www.bratislava.sk. 
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5. 15Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude 
zodpovedať podmienkam súťaže, budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže 
alebo minimálna cena ponúknutá účastníkom súťaže v prípade obchodnej verejnej súťaže na 
prevod nehnuteľného majetku bude nižšia ako 50 % z hodnoty stanovenej znaleckým 
posudkom. 
5.16Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 
Odmietnutie predložených návrhov podľa podbodov 5. 15 a 5. 16 odošle vyhlasovateľ 
účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.  
5.17Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu 
z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže. 
5.18Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto 
obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich 
účasťou v súťaži. 
5.19Víťaz obchodnej verejnej súťaže pri prevodoch nehnuteľného majetku podlieha 
schváleniu Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
6.Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov: 
6.1Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov môže byť: 
a) najvyššia ponúknutá kúpna cena, resp. najvyššie ponúknuté nájomné, 
b) ako aj iné kritériá, o ktorých sa rozhodne v osobitne schválenom uznesení. 
6.2V prípade schválenia viacerých kritérií pre posudzovanie súťažných návrhov bude 
v osobitne schválenom uznesení uvedená váha jednotlivých kritérií v percentách. 
7. Osobitne schvaľované podmienky: 
Pri prerokovaní konkrétneho prevodu, resp. nájmu nehnuteľného majetku formou obchodnej 
verejnej súťaže sa budú osobitne schvaľovať tie podmienky súťaže, ktoré sa vzťahujú na 
konkrétny prevod. resp. nájom s tým, že predložený návrh, t. z. návrh zmluvy bude spracovaný 
v zmysle príslušných ustanovení dotknutých právnych predpisov a v zmysle Všeobecných 
podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy schválených na týmto uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
Osobitným uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa bude 
schvaľovať najmä: 
1.predmet obchodnej verejnej súťaže, pri nájme nehnuteľného majetku tiež účel  a dobu 
nájmu, 
2.termín vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 
3.termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov, 
4.termín predkladania súťažných návrhov, 
5.termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov, 
6.termín oznámenia výsledku vyhodnotenia, 
7. výška paušálnej náhrady výdavkov, 
8.minimálna kúpna cena, resp. minimálna výška nájomného, 
9.výška finančnej zábezpeky, 
10.kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov, 
11. špecifické  označenie obchodnej verejnej súťaže, 
12.možnosť využitia prvkov elektronickej aukcie. 
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C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
postupovať pri prevodoch a nájmoch nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže podľa 
časti B tohto uznesenia. 

 
T: úloha trvalá,  
     vždy k 31. 01. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia správy nehnuteľností pri príprave prevodov a nájmov nehnuteľností formou obchodnej 
verejnej súťaže postupuje v zmysle časti B uznesenia č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014 a jeho 
zmien a doplnkov. 
 
 

 
2.22 
Nositeľ uznesenia:   Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:      Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora,  
                                    
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. 03. 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. 06. a 31. 12. 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.  
299/2015 časť B bod 3 podbod 3.1 zmena kontrolného termínu na mesačný interval od 01. 12. 
2015 s tým, že informačný materiál bude predkladaný na každé zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 32/2019 časť B bod 6 podbod 6.6 zmena v predkladaní informácie, a to polročne počnúc 
dňom 01. 03. 2019. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy dňa 16. 12. 2021 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1100/2021. 
 
 
 

2.23 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Marek Jašíček, riaditeľ sekcie  dopravy 
 
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 1743/2014 časť C bod 4 zo dňa 25. 09. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4.  každoročne v návrhu rozpočtu zohľadňovať opatrenia na plnenie Rozvojového dokumentu 

cyklistickej a pešej dopravy, Priorít v oblasti cyklodopravy Akčného plánu rozvoja 
cyklistickej a pešej dopravy. 

 
T: 15. 12., každoročne 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
 
 V ý d a v k y  (2022) v €:   
   
600 Bežné výdavky 41 150 
 v tom:   
 Oprava cyklotrás 21 150 
 Všeobecné služby 20 000 
   
   
700 Kapitálové výdavky 2 650 000 
 Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy  

Projektová dokumentácia/štúdia 
1 415 706 

 Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy  
Realizácia stavieb 

1 184 294 

 Cyklosčítače a iné špeciálne stroje 50 000 
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2.24 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia 
 
Koncepcia mestských lesov 
Uznesenie č. 1798/2014 časť C bod 5, 6, 7, zo dňa 23. 10. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

5. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť priebežne 
zverejňovať informácie o plánovanej, prebiehajúcej a ukončenej ťažbe na webovej 
stránke mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave (v textovej, tabuľkovej 
aj v mapovej podobe), vrátane informácií o spoločne vyznačených ťažbách (mestská 
príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave  a zástupcovia verejnosti). 

6. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť vypracovať 
Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia (podľa § 21 vyhlášky Ministerstva 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o poľovníctve) v termíne do 30. 6. 2015 a pri jeho vyhotovovaní aktívne spolupracovať 
s odbornou a občianskou verejnosťou a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú 
problematike rekreácie, oddychu, športu, ochrany prírody a poľovníctva na území 
Bratislavského lesného parku v jej správe. 

7. Požiadať Okresný úrad v Bratislave o vyhlásenie pozemkov v Bratislavskom lesnom parku 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  za nepoľovné plochy podľa zákona 
č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (§4 ods. 7) s  minimálnou rozlohou 820 ha (podľa mapy 
a zoznamu parciel v prílohe č. 1). Požiadavky z tohto uznesenia sa zapracujú do 
Výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia. 

 
T: Predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy  informáciu o plnení tohto uznesenia do 31. 01. 2015 a potom každoročne na 
prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v danom roku až do roku 2026 vrátane. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Príspevková mestská organizácia Mestské lesy Bratislava predkladá predmetný materiál na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 
24. 02. 2022. 
 
 
 

2.25 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Mgr. Michal Radosa, 1. zástupca riaditeľa magistrátu 
                                    Ing. Mgr. Robert Molnár, vedúci oddelenia komunálneho podniku 
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Podnik verejno-prospešných služieb - analýza 
Uznesenie č. 1097/2018 časť B bod 1 zo dňa 15. 03. 2018 
Mestské zastupiteľstvo 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. vypracovať štúdiu na zistenie nákladov potrebných na obnovenie bývalého areálu                   

Technických služieb mesta na Technickej ulici č. 6, 
 

                                                                                           T: 01. 06. 2018 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 558/2020 časť B bod 3 podbod 3.7 zo  dňa 24. 09. 2020  zmena  termínu  plnenia  
uznesenia - T: ročne, vždy k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
 
Informácia o stave a pláne rozvoja oddelenia  Komunálneho podniku.  
 
                   Spracovaný materiál obsahuje informáciu  o stave Oddelenia  Komunálneho 
podniku a jeho plánoch na rozvoj a zvyšovania rozsahu činnosti pre rok 2022. 
 
Aktuálne ciele:  

• zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií  mesta (v mestských častiach  Ružinov, 
Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Rača, Vajnory) internými kapacitami  
hlavného mesta,  

• operatívne odstraňovanie nebezpečných a havarijných situácií, ktoré vznikajú 
vplyvom počasia, vandalizmu, nehôd na celom území  Bratislavy,  

• riešenie podnetov obyvateľov a vedenia mesta na celom území  Bratislavy, 

• výkon pravidelnej údržby zelene  v niektorých mestských častiach Ružinov, Vrakuňa 
,Podunajské Biskupice, Rača 

•  vybrané  činnosti v Sade Janka Kráľa najmä kosenie údržbu chodníkov, smetných 
nádob, kosenie, prevádzka verejných WC   

• vybrané činnosti pri zavádzaní parkovacieho systému  

• cena realizovaných výkonov vo vlastnej réžii v porovnaní s cenou by nemala byť 
vyššia ako 80 % ceny pri údržbe komunikácií  udržaní alebo zvýšení kvality. 

• výkon expresných podnetov vo vybraných mestských častiach.  
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Doterajší výkon: 
• od apríla 2021 výkony Letného operačného plánu na území MČ Ružinov, Vrakuňa, 

Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Rača, Vajnory (komunikácie - ručné a strojné 
čistenie okrem Nového Mesta, prícestná zeleň kosenie a ostatná údržba), 

• údržba trávnatých plôch v správe mesta v Ružinove, Podunajské Biskupice, Vrakuňa 
(kosenie a údržba), 

• riešenie podnetov z portálu Odkaz pre starostu a od Dispečingu OSK – bodové závady 
rôzneho druhu na komunikáciách. Časť zamestnancov v počte minimálne 6 ľudí 
s vozidlom je vybavená aj na stavebné práce, počet podnetov vyriešených dispečing 
OSK,  

• operatívne zásahy expresné podnety ,odkaz pre starostu , dispečing OSK ,  

• práce ktoré vykonal KP pre oddelenia sekcií a organizácií v rámci magistrátu 
Bratislava,  

• vybrané činnosti pri zavádzaní parkovacieho systému  

• sťahovanie materiálu a urgentné pomocné činnosti podľa pokynov riaditeľa magistrátu 
pre jednotlivé zložky magistrátu, 

• na základe dohody so STARZ výkon práce s prenajatým mechanizmom Multicar 27 
od STARZ v okolí Zimného štadióna Ondreja Nepelu, 

• Sad Janka Kráľa – polievanie a zabezpečenie správcu parku prevádzka verejných WC, 

Personálne a technické kapacity: 
        Oddelenie  Komunálneho podniku v súčasnosti využíva ako svoje zázemia areál na 
Bazovej ulici perspektívne plánujeme jeho prevádzku zriadiť v areáli mesta na Technickej 
ulici. 
         V referáte Komunálneho podniku k 31.12.2021 pracovalo 84 zamestnancov ( z toho 10 
thp pracovníkov). Mzdové náklady sú pre rok 2022 plánované vo výške 2,6 mil,- €.  Do 
konca roku 2022 predpokladáme nárast počtu zamestnancov na 109.  
          Technické zariadenia k 31.12.2021 : 
2 traktory so zimným i letným príslušenstvom,  
11  univerzálne komunálne vozidlá do 5 ton ( nadstavby: zametacia, sypacia, polievacia, 
čistič, hákový kontajner)  
1 univerzálny nakladač AVANT s príslušenstvami 
1 striekací stoj – dopravné značenia 
1 parný odburiňovač 
1 pracovná plošina do 25 m 
2 prívesné vozíky 
3  univerzálne komunálne vozidlá do 18 ton,  
4  univerzálne komunálne vozidlá do 15 ton,  
1 svahový nosič náradia, 
1 svahová kosačka na diaľkové ovládanie , 
2 valníky na rozvoz ľudí a materiálu, 
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5 dodávky na rozvoz ľudí a materiálu, 
1 štvorkolka pre zimnú a letnú údržbu,   
1 Staršia Avia s Hydraulickým čelom, 
11 profesionálnych mulčovačiek a kosačiek, 
11  krovinorezov, 
5 reťazové motorové píly 
2 vysokotlakový čistič 
1 vŕtacie kladivo 
6 motorových rosičov 
8 posypové vozíky 
1 benzínová kosačka 
10 ručných zametačov so zimnou nadstavbou, 
5 kusov elektrických vysávačov 
2 skútre Honda 
2 Toyota Yaris 
1 motorový čln s príslušenstvom 
1 Pick Up Toyota Hilux 
 
             V roku 2022  očakávame dodanie 15 kusov univerzálnych  tonových vozidiel  do 18 
ton  s nadstavbami a príslušenstvom, 4  univerzálnych komunálnych vozidiel do 5 ton, 3 
valníkov na rozvoz ľudí a materiálu, 1 veľkej dodávky, 1 traktora, 7 až 9 kusov  
profesionálnych mulčovačiek a kosačiek, 1 kus soľankového hospodárstva, plošina do 35 m, 
univerzálny nosič náradia AVANT, štiepkovačka  
               Popri rozvoji Komunálneho podniku  spolupracujeme i s mestskými časťami: pri 
správe komunikácií (najmä zimná údržba chodníkov) bola v zime 2019 /2020 zmluvne 
uzavreté spolupráca s 8 mestskými časťami, pri údržbe zelene bola v roku 2021   zmluvne 
riešené spolupráca s 2  mestskými časťami, pri zavádzaní parkovacieho systému hlavné mesto 
spolupracovalo s 2 organizáciami komunálnych služieb. Spolupráca s nimi bola v roku 2021 
riešená prostredníctvom sezónnych alebo  jednoročných zmlúv. 
 

    
2.26 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Mgr. Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STARZ-u 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 198/2019 bod 2 zo dňa 30. 5. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
2. aby rokoval s HC SLOVAN Bratislava - mládež o splatení dlhu vo výške 135 916,31 Eur 

do 31. 08. 2019 a zároveň aby HC SLOVAN Bratislava - mládež realizovalo platby za 
prenájom ľadových plôch vopred. 

                   T: bez termínu 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 558/20209 časť B bod 3 podbod 3.8 zo dňa 24. 09. 2020 zmena termínu kontroly plnenia 
predmetného uznesenia, TK: polročne k 31. 12. a k 30. 06. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
" HC SLOVAN Bratislava a.s., bol k 31. 12. 2019 tzv. podnikom v ťažkostiach, a i preto napr. 
výška jemu poskytnutého finančného príspevku z Fondu na podporu športu v rámci 1. výzvy 
pre profesionálne športové kluby č. 1 za obdobie roka 4 - 12/2020 (výzva č. 2021/001) mohla 
byť nie až možných 500 000,00 eur ako napr. dostal futbalový MŠK Žilina, a.s., ale iba 187 
291,09 eur, pretože táto suma spolu s dotáciou na tzv. nájomné z MH SR zo dňa 22. 10. 2020 
(viac uznesenie MsZ č. 626/2020*) predstavuje maximálnu pomoc de minimis v prospech HC 
SLOVAN Bratislava a.s., v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 (tzv. Nariadenie 
de minimis). HC SLOVAN Bratislava a.s., sa i preto už nemohol prihlásiť do 2. výzvy Fondu 
na podporu športu pre profesionálne športové kluby č. 1 za obdobie roka január až jún 
2021 (výzva č. 2021/003), v ktorej by mohol získať znova až do 500 000,00 eur. Vo vzťahu k 
možnosti mesta Bratislava/ STARZ odpustiť existujúce sankcie HC SLOVAN Bratislava a.s., 
§ 6 ods. 2, písm. c) zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej 
pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o 
štátnej pomoci”) ustanovuje: “Nepriamou formou pomoci je poskytnutie výhody príjemcovi 
v nepeňažnej forme, a to úľava na penále, pokute, sankčnom úroku alebo na iných 
sankciách”. Dňa 15. 12. 2021 Finance Director HC SLOVAN Bratislava, a.s., Katarína Krutá 
po dohode s právnym zástupcom HC SLOVAN Bratislava, a.s., potvrdili dlhodobý právny 
názor STARZ, že prípadné odpustenie dlžnej sumy HC SLOVAN Bratislava, a.s., by bolo 
nepriamou formou pomoci, čo však neplatí pre prípadné odpustenie dlžnej sumy HC 
SLOVAN Bratislava - mládež. STARZ preto rokuje s obom klubmi o detailoch splátkového 
kalendára resp. zmene existujúcich zmlúv (a.s.) a detailoch odpustenia dlhu (o.z.) a je 
predpoklad predloženia komplexného materiálu na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  v 1. štvrťroku 2022.      
Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 626/2020 zo dňa 22. 10. 2020: 
 
Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov o odpustenie nájomného 
v súvislosti s pandémiou Covid-19 v mestskej príspevkovej organizácii Správa 
telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

1. odpustenie nájomného vo výške 50 % v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov, 
1.1 nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli zatvorené za obdobie sťaženého užívania 
nebytových priestorov s nárokom na dotáciu na nájomné, uvedeným v tabuľke č. 1, ktorá je 
prílohou tohto uznesenia, 
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1.2 nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli zatvorené za obdobie sťaženého užívania 
nebytových priestorov z ceny nájomného zníženého o 5 % v prípadoch, keď sú v cene 
nájomného zahrnuté služby spojené s nájmom s nárokom na dotáciu na nájomné, uvedeným 
v tabuľke č. 2, ktorá je prílohou tohto uznesenia, 
2. odpustenie nájomného nájomcom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa vo vnútri 
telovýchovných a športových zariadení mestskej príspevkovej organizácie Správa 
telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktoré boli aj po zrušení zákazu prevádzky telovýchovných a športových zariadení zatvorené 
z prevádzkových alebo technických dôvodov, uvedeným v tabuľke č. 3, ktorá je prílohou tohto 
uznesenia, s podmienkou: 
Žiadatelia počas trvania obmedzení platili zálohy za služby spojené s užívaním predmetu 
nájmu, resp. ich uhradili/uhradia v lehote 15 dní od doručenia oznámenia o odpustení 
nájomného, 
3. neodpustenie nájomného nájomcom uvedeným v tabuľke č. 4, ktorá je prílohou tohto 
uznesenia. 
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3. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného   mesta SR 
Bratislavy bez určenia termínu plnenia 

 
 

 
3.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Juraj Nyulassy, poverený vedením sekcie výstavby 
 
Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 619/2016 časť B bod 2.3 zo dňa 29. 09. 2016, ktorého výkon bol v časti (v bode 2) 
pozastavený 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

potvrdzuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/2016 
zo dňa 29. 09. 2016, ktorého výkon bol v časti (v bode 2) pozastavený, v znení: 
  
Mestské zastupiteľstvo  
  
                                                                B.  žiada 
  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
2.3   zabezpečil následnú realizáciu rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 v Bratislave,   

za účelom umiestnenia základnej umeleckej školy v jej priestoroch.   
  

 T: bez termínu 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V rámci realizácie rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 v Bratislave, za účelom umiestnenia 
základnej umeleckej školy v jej priestoroch prebiehajú v súčasnej dobe búracie práce. 
 

 
 
3.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, ktorým bola schválená zámena pozemkov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Dúbravka, so spoločnosťou ZIPP 
BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 
Uznesenie č. 1010/2017 časť D zo dňa 07. 12. 2017 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby ihneď po ukončení reštitučného konania na pozemku parc. registra „C“ parc. 
č. 3400/160 - ostatné plochy vo výmere 13 450 m², k. ú. Dúbravka, začal rokovanie vo veci 
zámeny pozemkov: pozemky registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/1-– ostatné plochy 
vo výmere 2 003 m², parc. č. 882/2 - ostatné plochy vo výmere 2 385 m², parc. č. 882/17 - 
ostatné plochy vo výmere 1 927 m², parc. č. 882/91 – ostatné plochy vo výmere 3 197 m², 
parc. č. 882/92 - ostatné plochy vo výmere 1 416 m² a parc. č. 882/93 - ostatné plochy 
vo výmere 473 m², LV č. 6049, vo vlastníctve STRABAG-u, za pozemok registra „C“ parc. 
č. 3400/160 - ostatné plochy vo výmere 13 450 m², k. ú. Dúbravka, zapísané na LV č. 847, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
            
                                           T: bez termínu 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po ukončení reštitučného konania na pozemku 
parc. registra „C“ parc. č. 3400/160,  k. ú. Dúbravka, začne vykonávať potrebné kroky 
a rokovania vo veci zámeny pozemkov: pozemky registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. 
č. 882/1,  882/2, 882/17,  882/91,  882/92,  882/93, LV č. 6049, vo vlastníctve STRABAG-u, 
za pozemok registra „C“ parc. č. 3400/160, k. ú. Dúbravka, zapísané na LV č. 847, vo 
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

 
3.3 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií                             
 
Návrh na riešenie oddlženia mestskej časti Bratislava-Devín v nútenej správe s cieľom 
ukončenia režimu nútenej správy 
Uznesenie č. 1036/2018 časť B zo dňa 21. 02. 2018 
Prelomené veto - 15. 03. 2018 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 1098/2018. 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. poveruje 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Devín na vykonanie úkonov smerujúcich 
k príprave dohody so všetkými veriteľmi mestskej časti Bratislava-Devín, s cieľom vyrokovať 
podmienky oddlženia mestskej časti Bratislava-Devín a následne predložiť na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh na uzavretie všetkých zmlúv 
o urovnaní, umožňujúcich ukončenie nútenej správy v mestskej časti Bratislava-Devín. 
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                                                                                           T: 15. 06. 2018 
 
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 
26. 9. 2019 nebol schválený návrh na zrušenie predmetného uznesenia bez udania termínu 
jeho plnenia. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava stále trvá na tom, že nemôže prebrať záväzok 
alebo dlh inej obce (ani mestskej časti). 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  hľadalo zákonný a rozpočtovo únosný spôsob 
riešenia výnimočnej situácie mestskej časti Bratislava-Devín v spolupráci s Ministerstvom 
financií Slovenskej republiky. Štát cez Ministerstvo financií Slovenskej republiky nie je 
ochotný finančne ani legislatívne participovať na oddlžení mestskej časti Bratislava-Devín, 
rozpočtové možnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sú kvôli pandémii 
Covid-19 limitované. 
 
 
 

3.4 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka 
Uznesenie č. 220/2019 časť B zo dňa 27. 06. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby uvedená petícia bola zahrnutá a posudzovaná ako pripomienka podaná 
k prerokovávanému konceptu predmetnej urbanistickej štúdie, a po jej vyhodnotení v rámci 
pripomienkového konania a zapracovaní do konečného návrhu urbanistickej štúdie 
odprezentovať verejnosti, ako aj zástupcom petície. 
                      
                                         T: bez termínu 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súčasnosti prebiehajú kvalitárske výbory so zástupcami spracovateľa urbanistickej štúdie 
k pripomienkovaniu a doplneniu záverečného stanoviska k  urbanistickej štúdii. Následne 
bude dopracovaný čistopis stanoviska, po obdržaní ktorého spracovateľ v zmysle zmluvy 
dopracuje urbanistickú štúdiu do čistopisu návrhu urbanistickej štúdie.  
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3.5 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie - Riešenie zóny Petržalka-stred, Námestie 
Jána Pavla II 

Uznesenie č. 221/2019 časť B zo dňa 27. 06. 2019  
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

aby uvedená petícia bola zahrnutá a posudzovaná ako pripomienka podaná 
k prerokovávanému konceptu predmetnej urbanistickej štúdie, a po jej vyhodnotení v rámci 
pripomienkového konania a zapracovaní do konečného návrhu urbanistickej štúdie 
odprezentovať verejnosti, ako aj zástupcom petície. 
                      
                                           T: bez termínu  

 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súčasnosti prebiehajú kvalitárske výbory so zástupcami spracovateľa urbanistickej štúdie 
k pripomienkovaniu a doplneniu záverečného stanoviska k  urbanistickej štúdii. Následne 
bude dopracovaný čistopis stanoviska, po obdržaní ktorého spracovateľ v zmysle zmluvy 
dopracuje urbanistickú štúdiu do čistopisu návrhu urbanistickej štúdie.  
 

 
 
3.6 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  rozvoja 
 
Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom Meste  
Uznesenie č. 370/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby zabezpečil obstarávanie urbanistickej štúdie pre územia vinohradov a verejné 
prerokovanie zadania aj návrhu. 

T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov sekcie územného rozvoja 
v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy oslovili aktívnych vinohradníkov na 
zaslanie odpovedí formou dotazníkového prieskumu v rámci participácie, keďže vzhľadom na 
pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu nebolo možné zorganizovať v najbližšej 
dobe stretnutie. Výstupy z dotazníkového prieskumu budú využité pri tvorbe zadania 
urbanistickej štúdie. Súčasne prebiehajú prípravné práce na návrhu zadania urbanistickej 
štúdie pre územia vinohradov. 
 

 
 
3.7 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Martin Vavrek, riaditeľ sekcie IT, dátovej politiky a inovácií 
 
Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce z politiky etiky 
v zmysle Protikorupčného minima pre Bratislavu 
Uznesenie č. 377/2019 časť E bod 2 zo dňa 12. 12. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
2. aby zabezpečil, že príslušní zamestnanci Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
poskytnú súčinnosť predsedovi a tajomníčke komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ak 
o to požiadajú pri plnení ich úloh vyplývajúcich z ústavného zákona o ochrane verejného 
záujmu, ktoré sú uvedené v časti B tohto uznesenia. 
     

 

                     T: priebežne a bezodkladne od 01. 01. 2020 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Sekcia IT, dátovej politiky a inovácií ešte neobdržala anonymizované majetkové priznania od 
predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, nakoľko prebieha 
ich kontrola. Po ich obdržaní budú oddelením IT v spolupráci s komisiou na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sprístupnené verejnosti cez stránku 
zastupitelstvo.bratislava.sk. 
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3.8 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047, pre spoločnosť 
South City W, s.r.o. so sídlom v Bratislave 
Uznesenie č. 670/2020 zo dňa 26. 11. 2020 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby predložil materiál „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 
sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047, pre 
spoločnosť South City W, s.r.o., so sídlom v Bratislave“ na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy až po písomnom potvrdení mestskou časťou 
Bratislava-Petržalka, ako aj príslušného oddelenia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
o vyriešení situácie ohľadom ZŠ a MŠ s predmetným subjektom. 
 
         T: bez termínu  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Vo veci riešenia základnej školy plánovanej v lokalite Južné mesto - zóna B bolo začaté 
územné konanie, ktorého navrhovateľom je spoločnosť South City E, s.r.o.  
Po ukončení predmetných rokovaní a začatých konaní bude možné pokračovať v riešení 
vzťahov so spoločnosťou South City E, s.r.o. 
 
 
 

3.9 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    JUDr. Michal Šorl, riaditeľ sekcie právnych služieb 
 
Žiadosť Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
podľa článku 19 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k procesu 
schvaľovania a udeľovania súhlasu na zmenu prevádzky poriadku pohrebiska 
Uznesenie č. 948/2021 zo dňa 23. 09. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
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primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
začať proces prerokovania a schvaľovania zmeny Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy podľa čl. 103 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a 
to v čl. 33 Pôsobnosti Bratislavy v oblasti zdravotníctva a v čl. 34 Pôsobnosti mestskej časti v 
oblasti zdravotníctva s mestskými časťami hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v 
tom smere, aby 
 
1. hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava schvaľovalo a a dávalo súhlas na zmenu 
prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré spravuje organizácia ňou zriadená alebo 
založená, 
 
2. mestská časť schvaľovala a dávala súhlas na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska 
predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré je zriadené mestskou časťou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v správe alebo v správe mestskej časti hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, alebo predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, 
ktoré sa nachádza na jej katastrálnom území a nie je v správe organizácie zriadenej alebo 
založenej hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.“ 
 

T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súčasnosti prebieha procesný postup prerokovania návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy podľa čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy s mestskými časťami hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

 
 

3.10 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného  rozvoja   
 
Informácia o preskúmaní územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6, 
v znení zmien a doplnkov 
Uznesenie č. 1039/2021 časť B a C zo dňa 18. 11. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. odporúča 

 
primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
zriadiť pracovnú skupinu na posudzovanie žiadostí a podnetov evidovaných na oddelení 
obstarávania územnoplánovacích dokumentov Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktoré budú jedným z podkladov na spracovanie návrhu zmien 
a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6, v zložení 
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1.za obstarávateľa hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu: 
zástupca oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov Magistrátu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zástupca oddelenia usmerňovania investičnej činnosti 
Magistrátu hlavného mesta Slovenskej   republiky Bratislavy, zástupca referátu právnej 
podpory sekcie územného rozvoja Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, zástupca oddelenia dopravného inžinierstva Magistrátu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, 
2. za Metropolitný inštitút Bratislavy: 
zástupca sekcie územného plánovania Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, 
3. zástupca za komisiu územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
4. za príslušnú mestskú časť Bratislava-Staré Mesto: 
zástupca referátu územného plánu a rozvoja Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto. 
Výstup bude obsahovať zoznam podnetov, ktoré budú zapracované do návrhu zmien 
a doplnkov. Lehota na vypracovanie zoznamu podnetov bude do troch mesiacov od zriadenia 
komisie, následne bude zoznam podnetov predložený ako samostatný materiál na rokovanie 
orgánov samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

T: bez termínu (po zriadení 
komisie do 3 mesiacov predložiť 
materiál na rokovanie orgánov hl. 
mesta SR Bratislavy) 

 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu 
zóny A6 v znení zmien a doplnkov. 

 
T: bez termínu 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
 
Časť B predmetného uznesenia: 
K 31. 01. 2022 bola zriadená pracovná skupina na posudzovanie žiadostí a podnetov na zmeny 
v území zóny A6 Bratislava. Výstup pracovnej skupiny bude obsahovať zoznam podnetov, 
ktoré budú zapracované do návrhu zmien a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia 
územného plánu zóny A6. Lehota na vypracovanie zoznamu podnetov bude do troch mesiacov 
od zriadenia komisie, následne bude zoznam podnetov predložený ako samostatný materiál na 
rokovanie orgánov samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
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Časť C predmetného uznesenia: 
K obstaraniu zmien a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6 
v znení zmien a doplnkov a k verejnému obstaraniu spracovateľa územnoplánovacej 
dokumentácie bude možné pristúpiť po získaní zoznamu podnetov, ktoré zriadená komisia 
predloží na rokovanie orgánov samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
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4. Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
 
4.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Juraj Nyulassy, poverený vedením sekcie výstavby 
 
Koncepcia rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 390/2020 časť B zo dňa 30. 01. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
o vypracovanie materiálu, ktorý by obsahoval opatrenia, akými chce hlavné mesto SR 
Bratislava v spolupráci s mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy dosiahnuť 
primeranú a transparentnú cenu tepla pre obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
predloženie na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy.  
        

T: 31. 12. 2021 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Návrh nového termínu splnenia predmetného uznesenia v časti B. 
Predmetný materiál je v štádiu dopracovania s tým, že bude po konzultácii doplnený 
o pripomienky poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
 

Na základe tejto skutočnosti navrhujeme nový termín predloženia materiálu na 
aprílové rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktoré sa koná dňa 29. 09. 2022. 
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5. Návrh na zmenu a doplnenie textu uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
5.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  rozvoja 
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Polereckého 
Potvrdenie časti B bodu 4 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 746/2017 časť B body 3 a 4 a časť C zo dňa 29. 03. 2017, ktorých výkon bol 
pozastavený - veto bolo prelomené 
 

Pôvodný text uznesenia bodu 3 v znení: 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

3. zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy v lokalitách Haanova/Pankúchova,  pozemok parc. č. 326/1 
a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, k. ú. Petržalka, z existujúceho funkčného 
využitia kód 101, viacpodlažná zástavba obytného územia, na funkčné využitie kód 1110, parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy, stabilizované územie. 

 

sa nahrádza textom: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

a) zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v lokalite Haanova/Pankuchova na pozemku parc. č. 326/1 v k. ú. 
Petržalka  na podklade overenia podnetu urbanistickou štúdiou, ktorá variantne navrhne 
koncepciu riešenia územia na zonálnej úrovni a stanoví rozsah a druh funkčného využitia 
územia s verejnými komunálnymi záujmami a s cieľmi územného rozvoja hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 

b) zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v lokalite Mamateyova/Poloreckého na pozemku parc. č. 374 v k. ú. 
Petržalka z funkčného využitia územia viacpodlažnej zástavby obytného územia (kód 101) na 
funkčné využitie územia parkov, sadovnícke a lesoparkové úpravy (kód 1110.). 

 
TK: raz ročne k 31. 12. 
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Zdôvodnenie návrhu zmeny textu v predmetnom uznesení v bode 3: 
Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov sekcie územného rozvoja ako 
obstarávateľ zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len 
„ZaD ÚPN“) , v spolupráci so spracovateľom ZaD ÚPN, ktorým je sekcia územného 
plánovania Metropolitného inštitútu Bratislavy, preverili lokality Haanova/Pankúchova, 
 pozemok parc. č. 326/1 a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, k. ú. Petržalka, 
z hľadiska územnoplánovacích kritérií a vo vzťahu k metodike spracovania územného plánu 
mesta.  
Na základe výstupu odbornej činnosti uvedených útvarov je lokalita 
Mamateyova/Poloreckého, (pozemok parc. č. 374, k. ú. Petržalka) navrhnutá v rámci 
pripravovaných ZaD 09 ÚPN na zmenu funkčného využitia z existujúceho funkčného využitia 
kód 101, viacpodlažná zástavba obytného územia, stabilizované územie, na funkčné využitie 
kód 1110, parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, stabilizované územie.  
Pri preverení vyššie uvedených kritérií bolo v súvislosti s lokalitou Haanova/Pankúchova, 
(pozemok parc. č. 326/1, k. ú. Petržalka) zistené, že predmetná funkčná plocha patrí medzi 
lokality, ktoré boli vytypované v rámci „Vyhľadávacej štúdie nájomného v bývania na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 2018“ ako lokality vhodné na náhradné 
nájomné bývanie.  
Na základe výzvy v súvislosti s prípravou návrhu ZaD 09 ÚPN, ktoré hlavné mesto pripravuje 
v spolupráci so všetkými mestskými časťami, zaslala mestská časť Bratislava–Petržalka  
podnet pre túto lokalitu. Z obsahu podnetu vyplýva, že v tejto lokalite mestská časť navrhuje 
zmenu na funkčné využitie šport, telovýchova, voľný čas, číslo funkcie 401, rozvojové 
územie. Požiadavka, vyplývajúca z uznesenia mestského zastupiteľstva navrhuje zmenu 
funkčného využitia na zeleň parkového charakteru - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, 
číslo funkcie 1110, stabilizované územie.  
Podľa Urbanistickej štúdie Brownfields, rok 2019 sa v lokalite Haanová (v pasporte pod 
evidenčným č. 127)  nachádzajú nevyužívaný športový areál, detské ihrisko, piváreň 
a ruderálne formy vegetácie. Tento stav nie je žiadúce stabilizovať. S ohľadom na metodiku 
spracovania ÚPN bude novo navrhované funkčné využitie v lokalite zaradené medzi 
rozvojové plochy. Na takúto zmenu územného plánu nie je spracovaný územnoplánovací 
podklad.  
Podnet je vzhľadom na zistené skutočnosti potrebné overiť vo variantoch na zonálnej úrovni 
a preveriť všetky navrhované alternatívy funkčného využitia. Urbanistická štúdia môže byť po 
jej prerokovaní použitá ako podklad pre zmenu územného plánu. 
 
 

 

5.2 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1041/2021 zo dňa 
18. 11. 2021 v znení: 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
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1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s cieľom realizovať projekt 
„Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD 
– Petržalka“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 
s kódom výzvy IROP-PO7-SC71-2021-77“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a platným programom rozvoja 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v sume                                                                                                               
450 000,00 eur. 
 

sa dopĺňa o bod č. 4 v znení: 

 
„4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy.“ 
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6. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 

 
6.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  rozvoja 
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Polereckého 
Potvrdenie časti B bodu 4 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 746/2017 časť B bod 4 zo dňa 29. 03. 2017, ktorých výkon bol pozastavený 
– veto bolo prelomené 
 

Návrh na zrušenie bodu 4 v časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 746/2017 zo dňa 29. 03. 2017 v znení: 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

4. po zverejnení oznámenia o začatí obstarávania zmien a doplnkov platného územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy požiadal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere v lokalitách Haanova/Pankúchova, pozemok 
parc. č. 326/1, a Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, k. ú. Petržalka, v ktorom 
sa dočasne zakáže a obmedzí stavebná činnosť, najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť 
budúce využitie územia podľa pripravovaných zmien a doplnkov platného územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

T: do 10 dní po zverejnení oznámenia 
 

 
Zdôvodnenie návrhu na zrušenie bodu 4 v časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 746/2017 zo dňa 29. 03. 2017: 
Sekcia územného rozvoja navrhuje bod 4 uznesenia č. 746/2017 v časti B zo dňa 29. 03. 2017  
zrušiť s odôvodnením, že sú to pozemky vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a nie je právny dôvod na začatie konania o stavebnej uzávere v zmysle ustanovení 
platného stavebného zákona. 
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