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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.   1152/2022 zo dňa 24. 02. 2022 
1.2 č.   1154/2022 časť B zo dňa 31. 03. 2022 
 

 
 

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

 
2.1 č.   293/1996 časť B zo dňa 25. 04. 1996 
2.2 č.   186/1999 časť B zo dňa 02. 12. 1999 
2.3 č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.4 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 02. 2013 
2.5 č.   519/2016 zo dňa 29. 6. 2016     
2.6 č. 1114/2018 časť B body 1, 2 a 3 zo dňa 22. 3. 2018 
2.7 č. 1154/2022 časť C zo dňa 31. 03. 2022  
 

 
B. schvaľuje 

 
3. 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 
 

3.1 primátor č. 1305/2013  
časť B  
zo dňa 24. 10. 2013 

T: štvrťročne 
     31. 05. 2022 

30. 11. 2022 

3.2 primátor č. 149/2019 
časť C body 1. a 2. 
zo dňa 25. 04. 2019 

TK: raz ročne 
posledný termín 
predĺženia plnenia 
na 26. 05. 2022 

23. 06. 2022 

 



 
 

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. Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí, 

Rôzne 
Uznesenie č. 1152/2022 zo dňa 24. 02. 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 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1153/2022 časť B bod 2 pdobod 2.12 zo dňa 31. 03. 2022 zmena termínu na 28. 04. 2022. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 28. 04. 2022 a bolo k nemu prijaté uznesenie 
č. 1220/2022. 
 

 
 
1.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií  
 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 
Uznesenie č. 1154/2022 časť B zo dňa 31. 03. 2022  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. splnomocňuje 
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primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
vyčleniť z podprogramu 3.4 Humanitárna pomoc, prvok 3.4.1 Humanitárna pomoc – 
Ukrajina, ekonomická klasifikácia 630 sumu 50.000,00 eur mestu Varšava určeného na účely 
súvisiace s bojom proti účinkom vojnových operácií na Ukrajine, a to do toho istého prvku 
3.4.1 na ekonomickú klasifikáciu 640. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
V schválenom rozpočte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol vytvorený nový 
podprogram 3.4. Humanitárna pomoc, prvok 3.4.1 Humanitárna pomoc – Ukrajina a taktiež 
bol vykonaný presun sumy 50 000,00 eur z položky 630 na 640 mestu Varšava určeného na 
účely súvisiace s bojom proti účinkom vojnových operácií na Ukrajine. 
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2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 

 
2.1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy - pozemkov evidovaných na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností a 
stavebných objektov k 31. 12. 1995 
Uznesenie č. 293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o prírastkoch 
a úbytkoch v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

            TK: 30. 06.  a k 31. 12. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 405/2016 časť B bod 4 
podbod 4.1 zo dňa 31. 03. 2016 – nový TK: 30. 06. 2016. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 223/2003 časť B 
zmena termínu TK: 1 x ročne k 30. 04.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov v inventarizácii nehnuteľného 
majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 
2021 bola predložená dňa 28. 04. 2022 na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy pod písm. g).  
 
 
 
2.2 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Spracovateľka:          Ing. Lucia Behuliaková, vedúca oddelenia vnútorného auditu 
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Správa mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o výsledkoch vykonaných kontrol 
Uznesenie č. 186/1999 časť B zo dňa 02. 12. 1999 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
pravidelne   predkladať  správy   o  prijatých  opatreniach  na  odstránenie   nedostatkov  
zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: polročne 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 942/2021 časť B bod 3 podbod 3.1 zo dňa 23. 09. 2021 určenie nového termínu T: 21. 10. 
2021 a následne v polročných intervaloch.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o plnení opatrení vyplývajúcich z kontrol vykonaných útvarom mestského 
kontrolóra na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. 186/1999 časť B zo dňa 02. 
12. 1999 bola predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy dňa 28. 04. 2022 pod písm. c). 

  
 
 
2.3 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
Uznesenie č. 924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať informáciu o vykonaných krokoch v danej veci na zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy každé 2 mesiace. 
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Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 134/2019 zo dňa 25. 04. 2019 zmena TK: vždy k 31. 10. a k 30. 04. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 647/2020 časť B bod 3 podbod 3.1 zo dňa 26. 11. 2020  - zmena termínu plnenia na 18. 02. 
2021. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 28. 04. 2022 a bolo k nemu prijaté uznesenie 
č. 1227/2022. 
 
 
 
2.4 
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: 
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 28. 04. 2022 pod písm. f). 
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2.5 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  rozvoja 
 
Rôzne    
Uznesenie č. 519/2016 zo dňa 29. 6. 2016     
 
Mestské zastupiteľstvo 

                                                                         žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby na každom druhom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy bol predložený informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy.   

T: každé dva mesiace, počnúc  01. 07. 2016  
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 32/2019 zmena periodicity predkladania materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - od 01. 04. 2019 každých 6 mesiacov 
počnúc 01. 04. 2019. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy dňa 28. 04. 2022 pod písm. d). 
 
 
 
2.6 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Marek Jašíček, riaditeľ sekcie dopravy 
 
Realizácia cyklotrasy na nábreží Dunaja 
Uznesenie č. 1114/2018 časť B body 1, 2 a 3 zo dňa 22. 3. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby zabezpečil neodkladne realizáciu bezpečnej cyklotrasy na nábreží Dunaja, a to: 
 
1. od Šafárikovho námestia po Prírodovedné múzeum SNM zmenou dopravného značenia. 
  
                                                                                              T: 15. 09. 2018 
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2. od Prírodovedného múzea SNM po Most Slovenského národného povstania podľa hotového 
projektu Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
(STARZ).  
                                                                                             T: 17. 11. 2018 
 

3.od Mosta Slovenského národného povstania, River Parku po Most Lafranconi v zmysle 
platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
        T: 01. 09. 2019 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 32/2019 časť B bod 6 pdobod 6.18 zo dňa 28. 02. 2019 zmena termínu na 28. 03. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 109/2019 časť B bod 4 pdobod 4.3 zo dňa 28. 03. 2019 zmena termínu na 26. 09. 2019. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 647/2020 časť B bod 3 pdobod 3.3 zo dňa 26. 11. 2020 zmena termínu na 31. 10. 2021. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 994/2021 časť B bod 3 pdobod 3.2 zo dňa 21. 10. 2021 TK: polročne, počnúc 01. 11. 2021 
 
  
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 

1. Pre úsek od Šafárikovho námestia po Prírodovedné múzeum SNM prebiehajú 
rokovania s dotknutými orgánmi na riešenie zmeny organizácie dopravy. Na základe 
ich výsledkov bude spracovaný projekt dopravného značenia, nutný na obojsmerný 
pohyb cyklistov v danom úseku. 

 
2. Projekt Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 

(STARZ) neprešiel pripomienkovým konaním, bol v jeho procese zamietnutý. Pre 
tento úsek bola spracovaná internými silami štúdia pre vedenie cyklistickej dopravy, 
ktorej výsledkom bolo, že pre vhodné umiestnenie cyklistickej dopravy je nutné 
spracovať štúdiu vedenia cyklistickej dopravy spolu s celým usporiadaním 
dopravného priestoru. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa tejto štúdie je v súčasnosti 
v štádiu definovania okrajových podmienok. 

 
3. Úsek v bode 3 sa skladá z viacerých nadväzujúcich úsekov. Úsek do Mosta Lafranconi 

po hranicu zámeru River Park je vyznačený v teréne. Pre úsek v rámci výstavby River 
Parku prebiehajú s developerom River Parku intenzívne rokovania pre tvorbu plynulej 
a bezpečnej cyklistickej a pešej dopravy v zmysle platného územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy. Pre úsek medzi River Parkom a mostom SNP bola spracovaná 
internými silami štúdia pre vedenie cyklistickej dopravy, ktorej výsledkom bolo, že 
pre vhodné umiestnenie cyklistickej dopravy je nutné spracovať štúdiu vedenia 
cyklistickej dopravy spolu s celým usporiadaním dopravného priestoru. Verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa tejto štúdie je v súčasnosti v štádiu definovania 
okrajových podmienok. 
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2.7 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 
Uznesenie č. 1154/2022 časť C zo dňa 31. 03. 2022  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
C. žiada 

 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
aby poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bolo 
zasielané vyúčtovanie výdavkov rozpočtovej položky 3.4.1 vždy k prvému dňu nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca. 
 
                                                                                        T: vždy k 1. dňu nasledujúceho 
                                                                                             kalendárneho mesiaca 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Vyúčtovanie výdavkov rozpočtovej položky 3.4.1 bolo poslancom Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zaslané 21. 04. 2022. 
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3. Návrh na určenie nového termínu plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
 
3.1 
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: 
Návrh nového termínu priebežného plnenia predmetného uznesenia. 
Posunutie termínu priebežného plnenia predmetného uznesenia je z dôvodu synchronizácie 
s míľnikom vyplývajúcim zhotoviteľovi zo zmluvy, ktorého realizácia je plánovaná do 18. 
novembra 2022. Nasledovať bude vyhodnoteniu splnenie tohto míľnika a postupu prác, vďaka 
ktorému budeme vedieť poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky poskytnúť informáciu s výrazne vyššou pridanou hodnotou ako v septembri 2022. 
 

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín predloženia 
informácie na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
T: 30. 11. 2022. 
 
 
 
3.2 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    Ing. Marek Jašíček, riaditeľ sekcie dopravy   
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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, 
                                                                                                T: vždy k 28. 02.    
 
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.    
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1153/2022 časť B bod 2 podbod 2.3 zo dňa 31. 03. 2022  zmena termínu predloženia 
materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy - 26. 05. 2022.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh nového termínu priebežného plnenia predmetného uznesenia. 
Spracovanie vyhodnotenia Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za 
predchádzajúci kalendárny rok a návrh nového Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej 
dopravy na rok 2022 prebehlo v termínovej kolízii s odovzdávaním výstupov pre externú 
kontrolu výstavby cyklotrás a vnútorným auditom, pričom spresnenie správ a ich 
schvaľovanie nadradenými orgánmi ešte nie je ukončené.  
 
 Na základe vyššie uvedených  skutočností navrhujem nový termín predloženia 
predmetných správ na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy dňa 23. 06. 2022. 
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