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Návrh uznesenia 
 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie 

 
 

1. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy: 

 
1.1 č. 778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 
1.2 č.   21/2011 časť D bod 1 a časť E zo dňa 03. 03. 2011 
1.3 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 02. 2013 
1.4 č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 

 
 

B. schvaľuje 
 

2. Určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  
Slovenskej republiky Bratislavy: 

 
p. č. nositeľ uznesenia číslo uznesenia  

zo dňa 
pôvodný termín nový termín 

splnenia uznesenia 

2.1 primátor č. 619/2016 
časť B bod 2.3 
zo dňa 29. 09. 2016 

bez termínu TK: vždy k 30. 06. 
             a k 31. 12.   
 

2.2 primátor č. 1036/2018  
časť B  
zo dňa 21. 02. 2018 
 

bez termínu TK: vždy k 31. 12 

2.3 primátor 149/2019 
časť C body 1 a 2 
zo dňa 25. 4. 2019 

Pôvodný termín: 
bod 1 - 28. 2. 
bod 2 - 31. 3. 
Zmena termínu: 
TK: 31. 3.  

26. 5. 2022 

2.4 primátor č. 220/2019  
časť B 
zo dňa 27. 06. 2019 
 

bez termínu TK: vždy k 30. 06. 
              a k 31. 12.   
 



2.5 primátor č. 221/2019 

časť B  

zo dňa 27. 06. 2019  

bez termínu TK: vždy k 30. 06. 
              a k 31. 12.   
 

2.6 primátor č. 370/2019  
časť B  
zo dňa 12. 12. 2019 

bez termínu TK: vždy k 30. 06. 
             a k 31.  12. 

2.7 primátor č. 377/2019  
časť E bod 2  
zo dňa 12. 12. 2019 

bez termínu TK: vždy k 30. 06. 
             a k 31.  12. 

2.8 primátor č. 670/2020  
zo dňa 26. 11. 2020 
 

bez termínu TK: vždy k 30. 06. 
             a k 31.  12. 

2.9 primátor č. 948/2021  
zo dňa 23. 09. 2021 
 

bez termínu T: 29. 09. 2022  
zasadnutie MsZ 

2.10 primátor č. 1039/2021 
časť B   
zo dňa 18. 11. 2021 
 

bez termínu 
po zriadení 
komisie do 3 
mesiacov predložiť 
materiál na 
rokovanie MsZ 

T: 23. 06. 2022 
zasadnutie MsZ 

2.11 primátor č. 1039/2021 
časť C   
zo dňa 18. 11. 2021 
 

bez termínu TK: vždy k 30. 06. 
             a k 31.  12. 

2.12 primátor č. 1152/2022 
zo dňa 24. 02. 2022 

31. 03. 2022      26. 05. 2022 

 
 
 
3. Návrh na zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 

 
3.1   
Pôvodný text uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 746/2017 
zo dňa 29. 3. 2017 v bode 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 novým textom v znení: 

 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

 

B. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

1/ 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 urbanistickou štúdiou, ktorá variantne navrhne koncepciu riešenia územia na 
zonálnej úrovni a stanoví rozsah a druh funkčného využitia územia v súlade s verejnými 
komunálnymi záujmami a s cieľmi územného rozvoja mesta. Obstaranie urbanistickej štúdie 
v lokalite Haanova/Pankúchova môže zabezpečiť hlavné mesto Bratislava, alebo mestská 
časť Bratislava – Petržalka vo vzájomnej súčinnosti. 

 
2/ 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. 

 
 

 

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

 

 
4.1.  
Zrušenie bodu 4 v časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej                                                         
republiky Bratislavy č. 746/2017 zo dňa 29. 03. 2017. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



2. Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
 
2.1 
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 
 
 

Určenie termínu kontroly plnenia predmetného uznesenia: 
Nakoľko predmetné uznesenie nemá určený termín plnenia, ani kontrolný termín plnenia, 
navrhujeme sledovať plnenie predmetného uznesenia v polročných intervaloch vždy k 30. 06. 
a k 31. 12.   

 
 

 
2.2 
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. 

 
                                                                                           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 nového 
termínu jeho plnenia. 
 
 
Určenie termínu kontroly plnenia predmetného uznesenia: 
Nakoľko predmetné uznesenie nemá určený termín plnenia, ani kontrolný termín plnenia, 
navrhujeme sledovať plnenie predmetného uznesenia v ročnom intervale vždy k  31. 12.   
 
 
 
2.3 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    Ing. Jašíček Marek, poverený vedením sekcie dopravy   
 
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 149/2019 časť C bod 1 a 2 zo dňa 25. 04. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. predložiť Mestskému zastupiteľstvu správu o plnení Akčného plánu rozvoja cyklistickej a 
pešej dopravy za predchádzajúci kalendárny rok, 
2. predložiť Mestskému zastupiteľstvu na schválenie Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej 
dopravy na konkrétny kalendárny rok s aktualizovanými prioritami. 
 
        T: vždy k 31. 03.    
 
 
Návrh na predĺženie termínu splnenia predmetného uznesenia: 
V súčasnej dobe prebieha kontrola NKÚ na predmetnom úseku sekcie dopravy, čo si vyžiadalo 
od zamestnancov časovú náročnosť skompletizovať pre kontrolné orgány všetky relevantné 
materiály, ako i covid PN zodpovedného zamestnanca. 
 
 Na základe týchto skutočností navrhujem určenie nového termínu na predloženie 
predmetného materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sa koná 26. 05. 2022. 
 
 



2.4 
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 

 
Určenie termínu kontroly plnenia predmetného uznesenia: 
Nakoľko predmetné uznesenie nemá určený termín plnenia, ani kontrolný termín plnenia, 
navrhujeme sledovať plnenie predmetného uznesenia v polročných intervaloch vždy k 30. 06. 
a k 31. 12.   
 
 
 
2.5 
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  

 



Určenie termínu kontroly plnenia predmetného uznesenia: 
Nakoľko predmetné uznesenie nemá určený termín plnenia, ani kontrolný termín plnenia, 
navrhujeme sledovať plnenie predmetného uznesenia v polročných intervaloch vždy k 30. 06. 
a k 31. 12.   
 

 
 
2.6 
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 
 
 

Určenie termínu kontroly plnenia predmetného uznesenia: 
Nakoľko predmetné uznesenie nemá určený termín plnenia, ani kontrolný termín plnenia, 
navrhujeme sledovať plnenie predmetného uznesenia v polročných intervaloch vždy k 30. 06. 
a k 31. 12.   
 

 
 
2.7 
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 
 

 
Určenie termínu kontroly plnenia predmetného uznesenia: 
Nakoľko predmetné uznesenie nemá určený termín plnenia, ani kontrolný termín plnenia, 
navrhujeme sledovať plnenie predmetného uznesenia v polročných intervaloch vždy k 30. 06. 
a k 31. 12.   
 

 
 
2.8  
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  
 
 
Určenie termínu kontroly plnenia predmetného uznesenia: 
Nakoľko predmetné uznesenie nemá určený termín plnenia, ani kontrolný termín plnenia, 
navrhujeme sledovať plnenie predmetného uznesenia v polročných intervaloch vždy k 30. 06. 
a k 31. 12.   
 
 
 
2.9 
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 
 
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 
 

 
Určenie termínu na predloženie materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: 
Predmetný materiál bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 29. 09. 2022. 

 
 
 
2.10 
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  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 
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) 

 
 
Určenie termínu na predloženie materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: 
Predmetný materiál bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 23. 6. 2022. 

 
 

 
2.11 
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 C zo dňa 18. 11. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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 
 

 
Určenie termínu kontroly plnenia predmetného uznesenia: 
Nakoľko predmetné uznesenie nemá určený termín plnenia, ani kontrolný termín plnenia, 
navrhujeme sledovať plnenie predmetného uznesenia v polročných intervaloch vždy k 30. 06. 
a k 31. 12.   
 
 
2.12 
Nositeľ uznesenia:  Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Mgr. Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí 

 

Rôzne 
Uznesenie č. 1152/2022 zo dňa 24. 2. 2022 
 
Mestské zastupiteľstvo  

 
žiada 

 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o predloženie komplexnej správy o prevádzke karanténneho mestečka vrátane finančných 
nákladov na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy.  

 
T: 31. 03. 2022 

 
 

Návrh na predĺženie termínu splnenia predmetného uznesenia: 
Sekcie sociálnych vecí z dôvodu plnenia iných operatívnych aktivít súvisiacich so situáciou 
s Covid - 19 a aktuálnou vojnovou situáciou na Ukrajine, a s tým spojená migrácia obyvateľov 
Ukrajiny na Slovensko, je pre nás stanovený termín na plnenie uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1152/2022 zo dňa 24. 02. 
2022, neprimeraný.  
 

Na základe týchto skutočností navrhujeme nový termín splnenia predmetného 
uznesenia, a to predloženie predmetnej správy na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sa bude konať dňa 26. 05. 2022. 

 
 
 

 


