
 

 *mag0x04190s1* 

MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 

Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 29.09.2022 
 

Číslo záznamu: MAG 468543/2022 

Spisový znak: UK1 
Skartačná 
lehota: 

A10 

  
 

Informácia 
o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

splatných k 30. 06. 2022 a k 31. 08. 2022   

 

Predkladateľ: 
 
Mgr. Ctibor Košťál,  
riaditeľ magistrátu 
 
 
 

Materiál obsahuje: 
 
1.   Návrh uznesenia 
2.   Splnené uznesenia MsZ 
3.   Priebežne plnené uznesenia MsZ 
4.   Návrh na určenie nových termínov 
      plnenia uznesení MsZ 
 

Zodpovedný: 
Mgr. Tomáš Malec, PhD.,  
vedúci oddelenia 
činnosti MsR a MsZ 
 
 
 

 

Spracovateľ:  
po vecnej stránke 
plnitelia úloh uvedení v informácii 
 
 
po formálnej stránke: 
Mgr. Daniela Furgaláková,  
oddelenie činnosti MsR a MsZ 
 
 

 

september  2022 
 



 
              Kód uzn.: 1.9.8 
                               1.9.5  
                               1.9.4                   

                                                                                                 
Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 A. berie na vedomie 
 

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

 
1.1. č.    220/2019 časť B zo dňa 27. 06. 2019 
1.2 č.    221/2019 časť B zo dňa 27. 06. 2019 
1.3 č.    676/2020 zo dňa 26. 11. 2020 
1.4 č.    684/2020 zo dňa 26. 11. 2020 
1.5 č.    950/2021 zo dňa 23. 9. 2021 
1.6 č.    958/2021 časť C zo dňa 23. 09. 2021 
1.7 č.  1039/2021 časť B zo dňa 18. 11. 2021 
1.8 č.  1096/2021 časť B zo dňa 16. 12. 2021 
1.9 č.  1267/2022 časť B zo dňa 26. 05. 2022 
1.10 č.  1270/2022 časť B zo dňa 26. 05. 2022 

 
 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
    Bratislavy: 
 
2.1 č.     524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
2.2 č.     673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 06. 2012 
2.3 č.     971/2013 časť C zo dňa 27. 02. 2013 
2.4 č.     943/2013 zo dňa 07. 02. 2013 v znení uzn. č. 1033/2013 zo dňa 25. 04.  2013 
2.5 č.   1147/2013 časť D bod  4 zo dňa 26. 06. 2013 
2.6 č.   1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
2.7 č.   1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.8 č.     619/2016 časť B bod 2.3 zo dňa 29. 09. 2016 
2.9 č.   1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 6. 2018 
2.10 č.     149/2019 časť C bod 1 a 2 zo dňa 25. 04. 2019 
2.11 č.     198/2019 bod 2 zo dňa 30. 5. 2019 
2.12 č.     202/2019 časť B bod 3 zo dňa 27. 6. 2019 
2.13 č.     345/2019 časť C zo dňa 21. 11. 2019 
2.14 č.     352/2019 časť C zo dňa 12. 12. 2019 
2.15 č.     370/2019 časť B zo dňa 12. 12. 2019 
2.16 č.     377/2019 časť E bod 2 zo dňa 12. 12. 2019 
2.17 č.     670/2020 zo dňa 26. 11. 2020 
2.18 č.   1039/2021 časť C zo dňa 18. 11. 2021 
2.19 č.   1154/2022 časť C zo dňa 31. 03. 2022 

 

 
 
 



B. schvaľuje 
 

3. Určenie nového termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky  Bratislavy:    

 
 

p. č.  nositeľ uznesenia číslo uznesenia  
zo dňa 
 

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

3.1 primátor 1036/2018 
časť B 
zo dňa 21. 02. 2018 

T:15. 06. 2018 
    26. 09. 2019 
    23. 06. 2022 

TK: 1x ročne vždy 
k 30. 06 

3.2 primátor 390/2020 
časť B 
zo dňa 30. 01. 2020 

T: 31. 12. 2021 
     Nový termín: 
     29. 09. 2022 

T: 31. 03. 2023 

3.3 primátor 1005/2021 
časť B 
zo dňa 21. 10. 2021 

T: 28. 08. 2022 T: 31. 12. 2022 

3.4 primátor 1262/2022  
zo dňa 26. 05. 2022 

T: 29. 09. 2022 T: 31. 12. 2022 

 
 

4. Zmenu textu uznesenia č. 746/2017 v časti B bod 3 dňa 29. 03. 2017 
 
4.1 Pôvodný text uznesenia v časti B 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. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 252/2019 časť 
B bod 4 podbod  4.1 schválilo zmenu znenia uznesenia a nový termín plnenia uznesenia v znení: 
„T: schvaľovaní zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy č. 09 
TK: 31. 12. 2020 a následne raz ročne“. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1153/2022 časť 
B bod 2 podbod 2.13 boli  určené termíny kontroly plnenia predmetného uznesenia,  TK: vždy k 30. 06. 
a k 31. 12. 
 
sa nahrádza novým textom v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
B. žiada 



 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby 
3.1 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 urbanistickou štúdiou, ktorá variantne navrhne koncepciu riešenia územia na zonálnej úrovni 
a stanoví rozsah a druh funkčného využitia územia, pričom predmetom overenia budú výlučne funkcie 
šport, telovýchova a voľný čas, kód 401 a parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód 1110. Obstaranie 
urbanistickej štúdie v lokalite Haanova/Pankúchova môže zabezpečiť hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava. K obstaraniu urbanistickej štúdie pristúpi príslušný orgán územného plánovania najneskôr 
v priebehu roka 2023 tak, aby bola predložená Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy do konca roka 2023. Urbanistická štúdia sa spracuje za účasti verejnosti. Po 
obstaraní a predložení Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bude 
urbanistická štúdia využitá ako podklad pre prípravu v poradí prvých tematicky príbuzných zmien 
a doplnkov územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

                                                                                                         T: vždy k 30. 06. a k 31. 12. 

3.2 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) 

                                                                                                           T: raz ročne vždy k 31. 12. 

 
 
4.2 
Zrušenie bodu 4 v časti B uznesenia 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, v 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 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           



1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
 
1.1 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta Slovenskej republiky 

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 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1153/2022  
v časti B zo dňa 31. 03. 2022 - určenie nových kontrolných termínov plnenia predmetného uznesenia 
TK: vždy k 30. 06. a k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
V rámci procesu dopracovania čistopisu prebehli stretnutia s petičnými výbormi v rámci ktorých boli 
prezentované návrhy riešenia petícii. Nakoľko zo strany petičných výborov neboli znesené pripomienky 
k prezentovaným návrhom, obstarávateľ aj objednávateľ zahrnuli tieto riešenia do záverečného 
stanoviska mesta ku konceptom urbanistickej štúdie na základe ktorého spracovateľ dopracoval čistopis 
urbanistickej štúdie. Čistopis urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky bol 
odovzdaný spracovateľom v júni 2022. 
 
 
1.2 

Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta Slovenskej republiky  
                                   Bratislavy 
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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 

  
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1153/2022  
v časti B zo dňa 31. 03. 2022 - určenie nových kontrolných termínov plnenia predmetného uznesenia 
TK: vždy k 30. 06. a k 31. 12. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
V rámci procesu dopracovania čistopisu prebehli stretnutia s petičnými výbormi v rámci ktorých boli 
prezentované návrhy riešenia petícii. Nakoľko zo strany petičných výborov neboli znesené pripomienky 
k prezentovaným návrhom, obstarávateľ aj objednávateľ zahrnuli tieto riešenia do záverečného 
stanoviska mesta ku konceptom urbanistickej štúdie na základe ktorého spracovateľ dopracoval čistopis 
urbanistickej štúdie. Čistopis urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky bol 
odovzdaný spracovateľom v júni 2022. 
 
 
 
1.3 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy 

 
Predĺženie platnosti dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020  
Uznesenie č. 676/2020 zo dňa 26. 11. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
predĺženie strategického rozvojového dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  
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hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020 (Plán Bratislava 2030) do dňa 30. 06. 2021. 
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          T: 30. 6. 2021  
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 921/20211 zo 
dňa 24. 6. 2021 bol predĺžený termín predloženia nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2021 - 2030 do 30. 06. 2022. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetný materiál pod názvom Bratislava 2030 - Program rozvoja obce 2022 - 2030 bol predložený na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 23. 06. 2022 
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1294/2022. 
 
 
 
1.4 
 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 684/2020 zo dňa 26. 11. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
o prípravu nového znenia doterajšieho Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a podanie informácie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                        T: do 28. 02. 2021 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 717/2021 časť 
B bod 4 podbod 4.8 zo dňa 18. 2. 2021 - zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 06. 2021. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 942/2021 časť 
B bod 3 podbod 3.7 zo dňa 23. 9. 2021 - zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 12. 2021. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1064/2021 časť 
B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 16. 12. 2021 - zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 06. 2022. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Návrh nového interného predpisu prešiel pripomienkovým konaním naprieč odborným útvarom 
Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Jeho platnosť a účinnosť je od 01. 09. 2022. 
Zároveň bude predložíme na rokovanie komisie finančnej stratégie a pre správu a nakladanie s majetkom 
mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v mesiaci septembri 
2022. Informačný materiál bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 29. 09. 2022. 

- 7 - 



1.5 
 
Nositeľka uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:                Mgr. Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí 

 
Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy na roky 2020 - 2021 
Uznesenie č. 950/2021 zo dňa 23. 09. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy na roky 2020 - 2021 do schválenia nového Komunitného plánu sociálnych služieb pre hlavné 
mesto Slovenskej republiky Bratislavu. 
 
                                                                                        T: 30. 06. 2022 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Nový Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 -
2030 bol  predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy dňa 23. 06. 2022 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1295/2022. 
 
 
 
1.6 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 
Plniteľka úlohy:       Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže  
 
Koncepcie rozvoja centier voľného času 
Uznesenie č. 958/2021 časť C zo dňa 23. 09. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
pripraviť a predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy plán implementácie priorít a cieľov, ktorý bude súčasťou Koncepcie rozvoja centier voľného 
času, s termínom najneskôr do 30. 06. 2022. 
 
                                                                                         T: do 30. 06. 2022 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Plán implementácie priorít a cieľov Koncepcie rozvoja centier voľného času bol predložený na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 23. 06. 2022 a bolo 
k nemu prijaté uznesenie č. 1339/2022. 
 
 
 
1.7 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky 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) 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o práci pracovnej skupiny a zoznam podnetov navrhnutých do zmien a doplnkov územného 
plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava v znení zmien a doplnkov, (Slavín), máj 
2022 bola predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy dňa 23. 06. 2022 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 1343/2022. 
 
 
 
1.8 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta Slovenskej republiky  
                                   Bratislavy 
 
Petícia Zachráňme Petržalku 
Uznesenie č. 1096/2021 časť B zo dňa 16. 12. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

aby útvar hlavnej architektky hlavného mesta Slovenskej republiky ukončil proces obstarania 
a spracovania „Urbanistickej štúdie - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“, a aby v zmysle 
záverov vyhodnotenia pripomienok vznesených v rámci prerokovania urbanistickej štúdie, príslušné 
oddelenie sekcie územného rozvoja Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pristúpilo 
k obstarávaniu návrhu zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov.                                                      

T: 30. 06. 2022 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Čistopis urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky bol odovzdaný spracovateľom 
v júni 2022. 
V zmysle uznesenia postúpila hlavná architektka Ingrid Konrad ako odborný garant čistopis 
Urbanistickej štúdie oddeleniu obstarávania územnoplánovacích dokumentov a požiadala o stanovisko 
k navrhovaným zmenám a doplnkom ÚPN 2007. Po obdržaní stanoviska OOUPD bude čistopis 
Urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky prerokovaný na Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a bude zahájený proces obstarania zmien 
a doplnkov ÚPN HM SR, rok 2007, v znení zmien a doplnkov. 
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1.9 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky                                                  

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 

 
Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy 
Uznesenie č. 1267/2022 časť B zo dňa 26. 05. 2002 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 

 
riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok  
uverejniť aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy na webovej 
stránke organizácie. 
                                                                                            T: 30. 06. 2022 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností bol zverejnený podľa určeného termínu dňa 
30. 06. 2022 na webovej stránke Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 
(http://muop.bratislava.sk/dp/id_ktg=1056&p1=7255). 
 
 
 
1.10 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Ing. Matej Šebej M.A., projektový vedúci 
 
Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor 
Uznesenie č. 1270/2022 časť B zo dňa 26. 05. 2022 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 

 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
zabezpečiť účasť štatutárneho zástupcu konzorcia dodávateľa k bodu: Informácia o stave prípravy 
projektu Nová električková trať Petržalka 2. etapa na júnové rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
                                                                                                                           T: 23. 06. 2022 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Účasť štatutárneho zástupcu zhotoviteľa nebola realizovaná z dôvodu pokrytia tejto požiadavky prvou 
námestníčkou, Ing. Tatianou Kratochvílovou, ktorá informovala Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o stave projektu NSMHD2 v rámci prerokovávania materiálu 
„Deklarovanie finančnej spôsobilosti (spolufinancovanie) prijímateľa na projekt „Nová električková trať  
v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor“ na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 23. 06. 2022. 
.  
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
 
2.1 
 

  Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 
: Plniteľ úlohy:         Mgr. Michal Belica, riaditeľ sekcie životného prostredia  

 
Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach 
do budúcnosti 
Uznesenie č. 524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 03. 2001 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
ako hlavného akcionára spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., 
2.   Informovať jedenkrát ročne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, ako sa realizuje 

separovaný zber a recyklácia druhotných surovín a ciele predloženého materiálu. 
 
T:   trvale, 1x ročne 

                                                                                                          TK: k 30. 06.,  
                                                                                                                 počnúc rokom  2002 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy dňa 23. 06. 2022 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1345/2022. 
 
 
 
2.2 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 06. 2012 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

 
T: 31. 01. 2013 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1003/2013 časť 
B bod 3 zo dňa 27. 3. 2013 bolo predmetné uznesenie preradené zo „splnených uznesení“ do časti 
„nesplnené uznesenia“ bez návrhu ďalšieho termínu plnenia. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1487/2014 
časťou B bodom 3.1 zo dňa 27. 3. 2014 bolo schválené predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 3. 
2014.   
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1523/2014 
časťou B bodom 3.1 zo dňa 24. 4. 2014 bolo schválené predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 10. 
2014.   
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2015 časťou 
B bodom 5 podbod 5.2 zo dňa 5. 2. 2015 bolo schválené nový termín plnenia predmetného uznesenia 
T:úloha trvalá, TK: 1 x ročne k 31. 3.    
Uznesením  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 421/2020 
časťou B bodom 3 podbod 3.3zo dňa 30. 4. 2020 bol schválený nový termín plnenia predmetného 
uznesenia T: úloha trvalá, TK: 1 x ročne k 30. 9.   
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy dňa 23. 06. 2022 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1292/2022. 
 
 

2.3 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

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 
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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 23. 06. 2022 pod písm. b). 
 
  
 
2.4 
 
Nositeľ uznesenia:    Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

   Plniteľ úlohy:              Mgr. Igor Polakovič, predseda dozornej rady Mestského centra STARÁ TRŽNICA 
 

Návrh na doplnenie uznesenia č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 Podstatných zmluvných podmienok     
medzi hlavným mestom SR Bratislavou a  ALIANCIOU STARÁ TRŽNICA 

  Uznesenie č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
5. Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 943/2013 časť B bod 

2 zo dňa 07. 02. 2013 tak, že v Podstatných zmluvných podmienkach sa doplní nový bod 17. Dozorná 
rada ktorého text znie: 

„1. Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý je oprávnený dozerať na všetku činnosť Mestského centra 
Stará tržnica. Dozorná rada je zložená zo zástupcov všetkých poslaneckých klubov a platforiem 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Návrhy na členov dozornej rady predloží 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na 
schválenie. Členovia dozornej rady si zo svojho stredu volia predsedu, ktorý riadi činnosť dozornej 
rady a zvoláva ju podľa potreby. Dozorná rada predkladá polročne Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o svojej činnosti. 

         
TK: polročne“ 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 558/2020 časť 
B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 24. 9. 2020 zmena termínu predkladania materiálu T: raz ročne k 30. 6. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný informačný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 29. 09. 2021. 

 

 

2.5 

  Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky 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“  
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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. 
 
 

 
2.6 

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

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Výročnú správu o hospodárení a 
činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. 

 
                                                                                                             T: každoročne k 30. 06. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 942/2021 časť 
B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 23. 9. 2021 - zmena termínu predloženia materiálu na 21. 10. 2021. 
 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy dňa 29. 09. 2022. 
 
 
 
2.7 

Nositeľ uznesenia:    Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 
Plniteľka úlohy:       Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora  
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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. 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy dňa 23. 06. 2022 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1347/2022. 
 
 
 
2.8 

Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Igor Just, riaditeľ 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 
Uznesenie č. 619/2016 časť B bod 2.3 zo dňa 29. 09. 2016 
 

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 
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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 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy č. 1153/2022 časť 
B zo dňa 31. 03. 2022 bol určený kontrolný termín plnenia predmetného uznesenia TK: vždy k 30. 06. 
a k 31. 12.   
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Rekonštrukciu budovy na Uránovej 2, Bratislava pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu 
realizuje spoločnosť CONCO Services, s.r.o. 

 

Aktuálne na stavbe sú dokončené búracie práce, strecha na hlavnej budove, zhotoviteľ realizuje osadenie 
výplní otvorov na hlavnej budove. 
 
 
 

2.9 

Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného  rozvoja    
                                   Ing. Martin Vavrek, riaditeľ sekcie IT, dátovej politiky a inovácií 
 
Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22. 06. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. vytvoriť samostatnú webovú stránku, kde bude komunikovaný postup prípravy územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy a prijímané podnety občanov a zúčastnených strán a spracovať predbežný 
harmonogram jednotlivých krokov 
. 
                                                                                                                 T: 27. 09. 2018 
 
Uznesením Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 421/2020 časť 
B bod 3 podbod 3.9 zo dňa  30. 4. 2020 - určený termín kontroly plnenia predmetného uznesenia -
štvrťročne počnúc 01. 05. 2020.  
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia územného rozvoja v spolupráci so sekciou územného plánovania MIB pripravuje podrobnejší 
a prehľadnejší time-plan obstarávania zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy ako aj jednotlivých etáp obstarávania a spracovania nového územného plánu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, čím sa zabezpečí komplexná informovanosť 
o územnoplánovacej činnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súvislosti s uznesením 
č. 519/2016 zo dňa 29. 06. 2016. Všetky uvedené informácie budú zverejnené na novej webovej stránke 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy priebežne ako budú k dispozícii. 
 
Znenie uznesenia č. 519/2016 zo dňa 29. 06. 2016 
 

„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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.“ 
 
 

2.10 

Nositeľ uznesenia:    Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marek Jašíček, riaditeľ sekcie dopravy   
 
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 149/2019 časť C body 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.    
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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.  
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1233/2022 časť 
B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 26. 05. 2022  zmena termínu predloženia materiálu na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - 23. 06. 2022.  
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy dňa 23. 06. 2022 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1336/2022. 
 
2.11 

Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Mgr. Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STARZ-u 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 198/2019 bod 2 zo dňa 30. 05. 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 
 

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  
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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-u, že prípadné odpustenie dlžnej sumy HC 
SLOVAN Bratislava, a. s,. by bolo nepriamou formou pomoci. HC SLOVAN Bratislava, a. s., spolu 
s HC SLOVAN Bratislava- mládež a Modré krídla Slovan, s. r. o., následne adresoval na Magistrát 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy list z 26. 05. 2022, ktorý bol v kópii doručený i STARZ-
u ako prenajímateľovi dňa 01. 06. 2022 so žiadosťou o vyrovnanie záväzku v splátkach, o odpustenie 
časti záväzkov HC SLOVAN Bratislava- mládež z rokov 2018 až 2022 v sume 67 543, 92 euro, 
prehodnotenie výšky zmluvnej pokuty zo sumy 0,1%, žiadosť o obnovenie dlhodobého zmluvného 
vzťahu k užívaniu bufetov a uzavretie rámcovej zmluvy na prenájom ľadov. HC SLOVAN Bratislava, 
a. s,. následne uhradil prenajímateľovi ďalšiu časť z dlžnej sumy, konkrétne 54 836,72 eur.  
Stav neuhradeného príslušenstva (sankcií a úrokov z omeškania) z platieb nájomného a služieb spojených 
s užívaním ZŠON zo zmlúv medzi STARZ-om ako prenajímateľom ZŠON a HC SLOVAN Bratislava, 
a. s., ako nájomcom z minulosti je k 16. 08. 2022 suma 163 200,00 eur (sú to už iba sankčné faktúry č. 
20500025 na sumu 92 180, 81 eur splatné k 30. 09. 2020 a č. 20500034 na sumu 71 019, 19 eur splatné 
k 09. 03. 2021). Keďže nové dlhy napriek pandémii COVID-19 od personálnych zmien v oboch kluboch 
v lete 2020 až doteraz nevznikali, STARZ rokuje s obom klubmi o detailoch splátkového kalendára (a. 
s.), detailoch prípadného odpustenia dlhu (o. z.) a zároveň zmene existujúcich a uzavretí nových zmlúv 
(a. s., nová s. r. o. i o. z.). Komplexný materiál sa predkladá na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 29. 09. 2022.  
 

2.12 

Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky   Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marek Jašíček, riaditeľ sekcie dopravy   
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
Uznesenie č. 202/2019 časť B bod 3 zo dňa 27. 06. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

 
 
 
 
 

- 22 - 

 



primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. predložiť návrh optimalizácie linkového vedenia mestskej hromadnej dopravy na základe relevantných 

vstupov, vychádzajúcich z kritérií stanovených hlavným mestom SR Bratislavou po prerokovaní 
s dotknutou mestskou časťou hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
         T: 31. 12. 2020 
 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 558/2020 časť 
B bod 3 podbod 3.9 zo dňa 24. 09. 2020 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia T: štvrťročne 
počnúc zasadnutím Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 26. 11. 
2020. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 647/2020 časť 
B bod 3 podbod 3.4 zo dňa 26. 11. 2020 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na 18. 02. 2021. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 717/2021 časť 
B bod 4 podbod 4.4 zo dňa 18. 02. 2021 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na 25. 03. 2021. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 759/2021 časť 
B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 25. 03. 2021 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 30. 06. 2021. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 942/2021 časť 
B bod 3 podbod 3.5 zo dňa 23. 09. 2021 určený nový termín plnenia predmetného uznesenia Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 21. 10. 2021. 
Uznesením Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 994/2021 časť 
B bod 3 podbod 3.3 zo dňa 21. 10. 2021 určený nového kontrolného termín plnenia predmetného 
uznesenia Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy TK: polročne počnúc 01. 11.2021. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Akékoľvek zriaďovanie nových liniek, posilňovanie intervalov existujúcich liniek, zabezpečovanie 
obsluhy nových lokalít resp. riešenie kapacitných problémov spôsobených napr. aj zavedením parkovacej 
politiky je možné realizovať len v súlade s navyšovaním dopravných výkonov. Na úhradu týchto výkonov 
spojených so službou vo verejnom záujme je potrebné schváliť aj dostatočné finančné krytie príp. tieto 
výkony je možné nájsť vďaka optimalizácii na iných linkách, pričom táto optimalizácia sa deje pravidelne 
a väčšinou je spojená so zlúčením resp. zrušením existujúcich liniek, prehodnotením intervalu, 
zrýchlením jazdných dôb a iným. Z tohto dôvodu nie je možné realizovať prípadné posilňovanie mestskej 
hromadnej dopravy /ďalej len „MHD“/ bez dostatočného finančného krytia. 
Obchodná spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, v posledných rokoch realizoval 
viaceré zmeny organizácie MHD, ktorých hlavným cieľom bolo zatraktívnenie MHD, riešenie 
kapacitných problémov, zmena trás ale aj optimalizácia siete (vybraných málo využívaných liniek 
a súbežných liniek). Všetky tieto zmeny boli realizované na základe získaných a overených dát, pričom 
všetky tieto zmeny predstavovali značný nárast finančných výkonov a prostriedkov v rozpočte mesta 
potrebných na úhradu týchto výkonov. Všetky významnejšie zmeny boli vždy konzultované 
s príslušnými mestskými časťami hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
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Čo sa týka zmien v súvislosti s parkovacou politikou, tak na základe súčasných skúsenosti nie je zatiaľ 
možné predikovať presné potreby optimalizácie (posilnenia liniek MHD). Celá sieť MHD je pravidelne 
monitorovaná (vyťaženie liniek prostredníctvom APC), pričom sú známe linky s dostatočnou kapacitou 
na prípadný prísun cestujúcich, ale aj linky blížiace sa k maximálnemu využitiu resp. už prekročeniu 
kapacity. Každá linka je individuálna a rovnako tak aj spoje na nej. Problémové sú hlavné časy 
dopravných špičiek (primárne ranná), kde sa v relatívnom krátkom čase presúva väčšia časť cestujúcich. 
Vzhľadom na to, že ide o časť špičky je problémové nasadzovať prípadne ďalšie vozidlá, nakoľko 
výprava v rannej špičke je práve najvyššia. 
V súvislosti so zavádzaním parkovacej politiky pracuje hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy 
spoločne s obchodnou spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, aj na opatreniach, 
ktoré rovnako tak významne pomôžu MHD reagovať na prípadný prísun cestujúcich - zaviedli sa viaceré 
BUS pruhy, pričom na ďalších sa pracuje a rovnako tak aj preferencia na križovatkách pre vozidlá MHD. 
Čo sa týka posilňovania liniek MHD v súvislosti so zavedením parkovacej politiky, tak táto požiadavka 
bude riešené operatívne vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu v sieti MHD na základe vyhodnocovania 
využiteľnosti liniek MHD.  
Pre možné posilnenie v extrémnych časoch je však potrebné alokovať dostatočné technické (vodiči a 
vozidlá – čo súvisí rovnako s rozpočtom pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť) možnosti na strane obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 
ako aj finančné prostriedky na strane hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (je potrebný 
výrazný nárast prostriedkov určených pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, na úhradu 
všetkých výkonov súvisiacich so službou vo verejnom záujme). 
Jedným z opatrení je aj nasadzovanie kapacitnejších vozidiel na existujúce linky, pričom posledná takáto 
väčšia zmena sa udiala s príchodom nových 18 m vozidiel (december 2021) s čím prišlo k zmene 
vozidlovej skladbe na viacerých linkách – nasadenie kapacitnejších vozidiel – linky č. 37, 88, 191. 
Obdobné riešenia sa bude uplatňovať pri dodávke ďalších kĺbových vozidiel – autobusov, trolejbusov, 
ale aj električiek, pričom v rámci obstarávania kapacitnejších vozidiel sa plánujú použiť aj prostriedky 
Európskej únie. 
 
 

2.13 

Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Plniteľka úlohy:     Ing. Martina Rothová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov 
 
Návrh na určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 345/2019 časť C zo dňa 21. 11. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľovi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
každoročne predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o výške platu 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy. 
                                                                                                             T: k 30. 06. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 23. 06. 2022 pod písm. c). 
 
 
 
2.14 

Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   
 
Návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou na roky 2020 - 
2024 
Uznesenie č. 352/2019 časť C zo dňa 12. 12. 2019 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
predložiť každoročne na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh na 
čerpanie tranže z rámcovej úverovej zmluvy pre daný rozpočtový rok. 
 
        T: každoročne k 30. aprílu 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 798/2021 časť 
B bod 3 podbod 3.4 zo dňa 29. 04. 2021 zmena termínu splnenia uznesenia T: každoročne k 30. 06. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Materiál „Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 z rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 
052968 od Európskej Investičnej banky, zo Zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/0100 od 
Československej obchodnej banky, a.s. a zo Zmluvy o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020 od 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pre hlavné mesto SR 
Bratislavu“ bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy dňa 28. 04. 2022 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1204/2022. 
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2.15 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky 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 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1153/2022  
časti B zo dňa 31. 03. 2022 určenie nových kontrolných termínov plnenia predmetného uznesenia 
TK: vždy k 30. 06. a k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Aktuálne prebieha proces vyhodnocovania pripomienok k návrhu zadania Urbanistickej štúdie viníc na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ku ktorému bolo v rámci verejného prerokovania 
doručených 46 pripomienok a námietok. Na základe vyhodnotenia pripomienok bude vypracovaný 
čistopis zadania štúdie, ktorý bude predložený na odsúhlasenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. Spracovateľ ďalšej etapy (návrhu) štúdie bude vybratý postupom v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní, predtým však bude potrebné navýšiť rozpočet SUR v roku 2023. Bez navýšenia 
rozpočtu nebude možné pokračovať v prácach na obstarávaní predmetnej štúdie. 
 
 
 
2.16 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky 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 
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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 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1153/2022  
časti B zo dňa 31. 03. 2022 určenie nových kontrolných termínov plnenia predmetného uznesenia 
TK: vždy k 30. 06. a k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Po dodaní anonymizovaných majetkových priznaní od predsedu komisie na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavého mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy pána poslanca JUDr. Milana Vetráka, PhD., budú následne sekciou IT, dátovej 
politiky a inovácie v spolupráci s predmetnou komisiou sprístupnené cez stránku 
zastupitelstvo.bratislava.sk. 
 

 
2.17 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky 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. 
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                                                                                              T: bez termínu 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1153/2022  
časti B zo dňa 31. 03. 2022 určenie nových kontrolných termínov plnenia predmetného uznesenia 
TK: vždy k 30. 06. a k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka vyvolal rokovania so zástupcami spoločnosti South City E, 
s.r.o., v mesiaci jún, na ktorých sa strany dohodli, že územné konanie a podklady k jeho vydaniu budú 
predmetom opakovaného rokovania naplánovaného na október 2022. 
 
 
 
2.18 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky 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 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1153/2022  
časti B zo dňa 31. 03. 2022 určenie nových kontrolných termínov plnenia predmetného uznesenia 
TK: vždy k 30. 06. a k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Aktuálne začína prebiehať príprava podkladov pre začatie procesu verejného obstarávania na 
spracovateľa územno-plánovacej dokumentácie. 
 

- 28 - 



2.19 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky 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 k 30. 06. 2022 bolo poslancom Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zaslané dňa 15. 07. 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 Slovenskej republiky 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. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1153/2022  
časti B zo dňa 31. 03. 2022 určenie nového kontrolného termínu plnenia predmetného uznesenia na 23. 
06. 2022. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia predmetného uznesenia. 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava stále trvá na tom, že nemôže prebrať záväzok alebo dlh 
inej obce (ani mestskej časti).  
          
        Ďalší kontrolný termín predkladania plnenia predmetného uznesenia navrhujeme raz ročne 
vždy k 30. 06. 
 
 
 
 

- 30 - 



3.2  
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. arch. Jozef  Nemec,   vedúci   oddelenia   pozemných   stavieb  a  verejných 
                                    priestranstiev 
 
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 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1114/2022 časť 
B bod 4. podbod 4.1 zo dňa 24. 02. 2022 zmena termínu predloženia materiálu  na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 29. 09. 2022. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia predmetného uznesenia. 
Dôvodom  návrhu presunu predloženia predmetného materiálu na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, je potreba jeho aktualizácie vzhľadom na energetickú 
krízu, ktorá eskaluje v uplynulých týždňoch. Aktuálna situácia ma významný presah na ceny tepla pre 
domácnosti. Nakoľko sa v súčasnosti na európskej a štátnej úrovni pripravujú systémové - celoplošné 
riešenia tejto bezprecedentnej situácie, do predkladaného materiálu bude potrebné tieto riešenia 
zapracovať. 
          Z vyššie uvedeného dôvodu navrhujeme predloženie aktuálneho materiálu na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v lehote T: 31. 03. 2023. 
 
 
 
3.3 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 1005/2021 časť B zo dňa 21. 10. 2021 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o vypracovanie pasportizácie verejných sociálnych zariadení v majetku hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a predložiť 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy koncepciu ich ďalšieho 
využitia. 
                                                                                                                   T: 28. 08. 2022 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia predmetného uznesenia. 
Z oslovených mestský častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nám zatiaľ 2 mestské časti 
nedodali napriek urgenciám požadované podklady na zadanie vypracovania manuálu využitia takýchto 
nebytových priestorov.  
      Z vyššie uvedeného dôvodu navrhujeme predĺženie lehoty na plnenie predmetného uznesenia 
T: 31. 12. 2022. 
 
 
 
3.4 
 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Plnitelia:                    JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
                                    Dipl. Ing. Ivan Petro, vedúci oddelenia tvorby mestskej zelene 
                                    Mgr. Valér Jurčák, vedúci oddelenia správy komunikácií  

 
Rôzne 
Uznesenie č. 1262/2022 zo dňa 26. 05. 2022 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
aby do septembrového Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy spolu 
so starostami mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pripravil informáciu 
o návrhu nového kľúča zverenia ciest, chodníkov a trávnatých plôch medzi hlavným mestom Slovenskej 
republiky Bratislavou a jeho mestskými časťami s cieľom odstrániť všetky súčasné nezrovnalosti 
a neefektívnosti. 
                                                                                                               T: 29. 09. 2022 
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Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia predmetného uznesenia. 
Nakoľko téme sa desaťročia nevenovala pozornosť,   vyžaduje zohľadnenie viacerých hľadísk minimálne 
z pohľadu životného prostredia, územného plánu, majetkovoprávneho, nebola k nej ukončené i diskusia 
dotknutých útvarov Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a pred predložením 
materiálu preferujeme diskusiu s iniciátorom.      
       Z vyššie uvedeného dôvodu navrhujeme predĺženie lehoty na plnenie predmetného uznesenia 
T: 31. 12. 2022. 
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4. Návrh na zmenu textu a zrušenie časti uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
 
4.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky             

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Marek Dinka, riaditeľ sekcie  územného  rozvoja 
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Polereckého 
Uznesenie č. 746/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 03. 2017 
 
 
4.1.1 
Návrh na zmenu textu v časti B bodu 3 uznesenia č. 746/2017 zo dňa 29. 03. 2017 
 
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 novým textom v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby 
3.1 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 urbanistickou štúdiou, ktorá variantne navrhne koncepciu riešenia územia na zonálnej úrovni 
a stanoví rozsah a druh funkčného využitia územia, pričom predmetom overenia budú výlučne funkcie 
šport, telovýchova a voľný čas, kód 401 a parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód 1110. Obstaranie 
urbanistickej štúdie v lokalite Haanova/Pankúchova môže zabezpečiť hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava.  
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K obstaraniu urbanistickej štúdie pristúpi príslušný orgán územného plánovania najneskôr v priebehu 
roka 2023 tak, aby bola predložená Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy do konca roka 2023. Urbanistická štúdia sa spracuje za účasti verejnosti. Po obstaraní a 
predložení Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bude urbanistická 
štúdia využitá ako podklad pre prípravu v poradí prvých tematicky príbuzných zmien a doplnkov 
územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

                                                                                                         T: vždy k 30. 06. a k 31. 12. 

3.2 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) 

                                                                                                           T: raz ročne vždy k 31. 12. 

 
Zdôvodnenie zmeny textu v bode 3 časti B uznesenia č. 746/2017 zo dňa 29. 3. 2017: 

Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov sekcie územného rozvoja ako obstarávateľ 
zmien a doplnkov 09 územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 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 hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 

Na základe výstupu odbornej činnosti uvedených útvarov bola lokalita Mamateyova/Poloreckého 
navrhnutá v rámci aktuálne obstarávaných 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 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 Slovenskej republiky Bratislava pripravilo v spolupráci so všetkými mestskými 
časťami hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zaslala mestská časť Bratislava-Petržalka 
podnet pre túto lokalitu, v ktorom navrhla zmenu na funkčné využitie šport, telovýchova, voľný čas, číslo 
funkcie 401, rozvojové územie. Požiadavka, vyplývajúca z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 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 Haanova (v pasporte pod ev. č. 127) 
nachádzajú nevyužívaný športový areál, detské ihrisko, piváreň a ruderálne formy vegetácie.  
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 v rozsahu funkcií šport, 
telovýchova a voľný čas, kód 401 a parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód 1110 na zonálnej 
úrovni a preveriť tieto dve alternatívy funkčného využitia.  
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Urbanistická štúdia bude po jej prerokovaní použitá ako podklad pre zmenu územného plánu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v časových rámcoch uvedených v uznesení. 
 
 
4.1.2 Zrušenie bodu 4 v časti B uznesenia 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, v 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 predmetného uznesenia:  
Podľa § 39d ods.1 stavebného zákona rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje územie, v ktorom 
sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje stavebná činnosť, najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť 
budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu. 
Predmetné pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. V situácii, kedy nie je dôvod 
predpokladať takú stavebnú činnosť, ktorá je dôvodom na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere, by 
bolo už začatie správneho konania o nej nezákonné. V tomto prípade možno stavebnú činnosť takmer 
úplne vylúčiť ako nedôvodnú, keďže predmetné pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
a nie je na nich dlhodobo pripravovaná žiadna výstavba. Tiež je logické, že hlavné mesto SR Bratislava 
ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, samo voči 
sebe nemusí uplatňovať stavebnú uzáveru. 
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