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                                                              kód uzn.:1.9.8 
                                                                             1.9.5 
                                                                                           

                                                     
 
Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. berie na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

    1.1     č.   166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 
    1.2     č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
    1.3     č.     58/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 
    1.4     č.     85/2015 časť B bod 2 zo dňa 9. 4. 2015 
      
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  

     2.1    č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
     2.2    č.   769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 – bod 3.1, str. 11 
     2.3    č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
     2.4    č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
     2.5    č. 1390/2014 časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014 – bod 3.2, str. 11 - 12 
     2.6    č. 1611/2014 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 25. 6. 2014 
     2.7    č. 1636/2014 bod 2 zo dňa 3. 7. 2014 – bod 3.3, str. 12 - 13      
      

 
B. schvaľuje 

 
    3. Zmenu intervalu plnenia a termínov plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta   

SR Bratislavy : 
 
nositeľ   číslo uznesenia             pôvodný           nový termín 
uznesenia  zo dňa          a predĺžený termín 

3.1       primátor                      769/2012                        T: mesačne                   T: štvrťročne      
2.2                                          časť C                   počnúc 1. 7. 2015 
                                               zo dňa 27. 9. 2012 
3.2       primátor                      1390/2014                      pôvodný termín:            T: 24. 9. 2015 
2.5                                           časť B bod 3                   28. 2. 2014 
                                                zo dňa 30. 1. 2015         predĺžený termín: 
                                                                                       30. 6. 2015 
3.3       primátor                      1636/2014                       pôvodný termín:            T: 24. 9. 2015 
2.7                                           bod 2                               september 2014             
                                     zo dňa 3. 7. 2014          predĺžený termín: 
                                                                                       1. 6. 2015 
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1. Splnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

1.1 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, 1. zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci legislatívno-právneho oddelenia                            
 
Návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia                                
Uznesenie č. 166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4. Informovať o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., na najbližšom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a potom pravidelne na jeho 
ďalších zasadnutiach. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Uznesenie bolo splnené v rámci informačného materiálu, predloženého na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 28. 5. 2015, ku ktorému bolo prijaté uznesenie č. 139/2015. 
 
 

1.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, 4. zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia koordinácie dopravných systémov, 
                                   hlavná dopravná inžinierka 
 
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 MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 zmena termínu na T: mesačne.  
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 11. 6. 2015 
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 163/2015.  
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1.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, 1. zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
                                    
Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom 
Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 
Uznesenie č. 58/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu    
                      

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby na májovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál, obsahujúci návrh riešenia 
súdnych sporov medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Henbury Development, 
s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, ako aj návrh konkrétnych opatrení a 
postupov, smerujúcich ku komplexnému vyriešeniu problematiky PKO  v prospech obyvateľov 
Bratislavy.“ 
 

T: 28. 5. 2015 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Uznesenie bolo splnené v rámci informačného materiálu, predloženého na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 28. 5. 2015, ku ktorému bolo prijaté uznesenie č. 139/2015. 

 
 

1.4 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia  
                                   a mestskej zelene 
 
Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej ceste  
Uznesenie č. 85/2015 časť B bod 2 zo dňa 9. 4. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. poveriť jedného zamestnanca Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý by                  sa 

venoval environmentálnym záťažiam komplexne, 

T: 31. 5. 2015 

 
Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Poverenou zamestnankyňou  magistrátu, ktorá sa bude komplexne venovať enviromentálnym 
záťažiam je Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia a mestskej zelene. 
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2. Priebežne plnené uznesenie 
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
2.1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2011 a revízia platných terminovaných uznesení mestského 
zastupiteľstva z predchádzajúcich volebných období 
Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
2. Predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrhy 

kúpnopredajných a nájomných zmlúv k predajom a prenájmom majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

  T: trvale 
        TK: každé zasadnutie MsZ 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne.  
Súčasťou materiálov na prenájom a predaj nehnuteľností sú nájomné a kúpnopredajné zmluvy. 
 
 
2.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, 2. zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci finančného oddelenia                             
 
Návrh správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR      
Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby predkladal mesačne na rokovania komisie finančnej stratégia a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, informáciu o plnení 
opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011. 

T: mesačne 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. /Návrh na predĺženie kontrolného termínu plnenia uznesenia - bod 
3.1, str. 11/. 
Na rokovaní komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského 
zastupiteľstva dňa 13. 4. 2015 boli vznesené pripomienky k predloženému materiálu a z dôvodu 
jeho prepracovávania a doplnenia nebola informácia predložená na rokovanie komisie finančnej 
stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva v mesiaci máji 
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2015. Informácia o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora 
k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 bude predložená na 
rokovanie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta dňa 8. 6. 2015. 

 
 

2.3 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2013 
Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
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: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V mesiaci máji 2015 neboli objednávané žiadne znalecké posudky. 
 
 
2.4 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:            Ing. Miroslav Bialko, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Rôzne 
Žiadosti o vyhotovenie znaleckých posudkov obsahujú žiadosť o doručenie znaleckého 
posudku v elektronickej forme. Po vyhotovení znaleckého posudku a jeho doručení budú 
tieto zverejňované na internetovej stránke www.bratislava.sk 
Uznesenie č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

schvaľuje 
 
zverejňovanie znaleckých posudkov v elektronickej forme na webovej stránke magistrátu. Žiadosť 
o znalecké posudky v elektronickej forme bude ako súčasť objednávky, prostredníctvom ktorej 
magistrát hlavného mesta SR Bratislavy s prístupom pre potreby poslancov objednáva tieto služby. 

 
T: od 1. 3. 2013  
TK: priebežne 
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Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Oddelenie správy nehnuteľností v mesiaci máji 2015 neobjednávalo žiadny znalecký posudok. 
 
 
2.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, 4.  zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia koordinácie dopravných systémov, 
                                   hlavná dopravná inžinierka 
 

Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2013 
Uznesenie č. 1390/2014 časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. aby pripravil analýzu finančných nákladov zimnej a letnej údržby vlastným komunálnym   
   podnikom alebo obchodnou spoločnosťou, 

T: 28. 2. 2014 
 

Uznesením MsZ č. 1487/2014 časť B bod 3.5 predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 4. 
2014. 
Uznesením MsZ č. 1588/2014 časť B bod 4.3 predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 9. 
9. 2014. 
Uznesením MsZ č. 1683/2014 časť B bod 4.5 predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31.  
12. 2014. 
Uznesením MsZ č. 11/2015 časť B predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 6. 2015.  
 
Plnenie:  
Uznesenie sa plní priebežne. /Návrh na predĺženie kontrolného termínu plnenia uznesenia - bod 
3.2, str. 11 - 12/. 
V súčasnosti prebieha finálna identifikácia nákladových položiek na založenie podniku, analýza 
možností financovania a odhad vývoja cash - flow založeného podniku.  
 
 

2.6 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Ing. Iveta Bullová, referát interného auditu 
 

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 a hodnotiaca správa 
za rok 2013 
Uznesenie č. 1611/2014 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 25. 6. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

C. žiada 

 

1. riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
   1.2 o vytvorenie pracovnej skupiny z vedúcich odborných zamestnancov jednotlivých oddelení 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých sa týkajú nedostatky uvedené 
v inventarizačnom zápise zo dňa 28. 3. 2014 a v stanovisku mestského kontrolóra 
k záverečnému účtu k 31. 12. 2013 v časti, týkajúcej sa inventarizácie majetku a záväzkov 
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hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2013. Predmetná komisia spolu s odbornými 
zamestnancami zodpovednými za tú  ktorú oblasť bude počas celého roka zistené 
nedostatky v inventarizácii riešiť a odstraňovať. Predmetná komisia tiež spracuje postup 
znižovania krátkodobých záväzkov v horizonte rokov 2014  2018, a tento bude sledovať   
hodnotiť. O výsledkoch podá raz mesačne písomnú informáciu do operatívnej porady 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy a na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

T: do 23. 10. 2014 
 

Uznesením MsZ č. 11/2015 časť B bod 5 podbod 5.4 zo dňa 5. 2. 2015 zmena termínu plnenia 
T: úloha trvalá až do vyriešenia, TK: počnúc februárom 2015. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetná informácia bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 5. 2015 
medzi informačnými materiálmi pod písm. c). 
 
 

2.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černik, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia koordinácie územných systémov 
 

Návrh na riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia  
Uznesenie č. 1636/2014 bod 2 zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny Dunajská, vrátane bloku  17/9 

(Kamenné námestie), na podklade urbanistickej štúdie, 
 

T: september 2014  
 
Uznesením MsZ č. 1779/2014 časť B zmena termínu plnenia TK: 1 x ročne k 1. 6. 2015. 

 

Plnenie:   
Uznesenie sa plní priebežne. /Návrh na predĺženie kontrolného termínu plnenia uznesenia - bod 
3.3, str.12 - 13/. 
Hlavné mesto SR Bratislava sa vyjadrilo tromi stanoviskami k Urbanistickej štúdii Kamenné 
námestie, vypracovanej spoločnosťou Siebert + Talaš, spol. s r. o., Trnavská cesta 84, 821 02 
Bratislava, (stanovisko zo dňa 13. 12. 2012, č. j. MAGS ORM 56982/11/388675, MAGS ORM 
569/11/2/399644, MAGS ORM 35389/12/30482, stanovisko zo dňa  3. 3. 2014 č. j. MAGS OKUS 
58340/13/356736, stanovisko zo dňa 10. 12. 2014 č. j. MAGS OKUS/13/356736), z ktorých 
vyplýva: 
- urbanistická štúdia nebola dôsledne dopracovaná v zmysle požadovaných pripomienok hlavného 

mesta SR Bratislavy a nenaplnila odsúhlasené zadanie; 
- požaduje sa, aby urbanistická štúdia bola dopracovaná v zmysle všetkých uplatnených 

pripomienok hlavného mesta SR Bratislavy a výsledkov jej komplexného prerokovania, a aby 
bola opätovne predložená hlavnému mestu SR Bratislave na posúdenie; 

- požaduje sa doložiť kompletné prerokovanie urbanistickej štúdie s dotknutými orgánmi štátnej 
správy, samosprávy, ostatnými dotknutými subjektmi ako aj verejnosťou a vlastníkmi v dotknutom 
území; 

- za dostatočný podklad pre overenie zmien a doplnkov ÚPN zóny Dunajská v znení zmien 
a doplnkov je možné považovať len kladne prerokovanú urbanistickú štúdiu; 
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- obstaranie zmien a doplnkov predmetného územného plánu je v kompetencii hlavného mesta SR 
Bratislavy; 

- mestská časť Bratislava-Staré Mesto žiadala v rámci zaslaných podnetov na zmeny v platnom 
ÚPN zóna Dunajská riešiť celý regulačný blok 17/9 (vrátane 17/9 a až 17/9 f) zadaním/ 
vyhlásením urbanistickej súťaže, ktorá preverí nielen samotný blok, ale aj súvislosti a väzby 
na kontaktné územia – smerom k námestiu SNP. Zároveň z dôvodu špecifických hodnôt 
verejných priestorov v území a predpokladanému dlhodobému procesu vyhodnocovania súťaže, 
odporúča mestská časť Bratislava-Staré Mesto riešiť separátne v schvaľovacom procese zmien 
a doplnkov pre platný územný plán zóny. 
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3. Zmena intervalu plnenia a termínov plnenia uznesení  
   Mestského zastupiteľstva hlavného mesta   SR Bratislavy 
 

3.1 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, 2. zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci finančného oddelenia                             
 
Návrh správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR      
Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby predkladal mesačne na rokovania komisie finančnej stratégia a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, informáciu o plnení 
opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011. 

T: mesačne 
 
Plnenie: 
Návrh na zmenu intervalu plnenia uznesenia. /Uznesenie sa plní priebežne – bod 2.2, str. 6 - 7/. 
Na rokovaní komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského 
zastupiteľstva dňa 13. 4. 2015 boli vznesené pripomienky k predloženému materiálu a z dôvodu 
jeho prepracovávania a doplnenia nebola informácia predložená na rokovanie komisie finančnej 
stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva v mesiaci máji.  
Informácia o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej 
účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 bude predložená na rokovanie 
komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta dňa 8. 6. 2015.  
Navrhujeme zmenu intervalu predkladania predmetnej informácie s tým, že v  predmetná 
informácia bude zameraná na nesplnené úlohy, T: štvrťročne, počnúc 1. 7. 2015. 
 
 

3.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, 4.  zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia koordinácie dopravných systémov, 
                                   hlavná dopravná inžinierka 
 

Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2013 
Uznesenie č. 1390/2014 časť B body 3 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. aby pripravil analýzu finančných nákladov zimnej a letnej údržby vlastným komunálnym   
   podnikom alebo obchodnou spoločnosťou, 

T: 28. 2. 2014 
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Uznesením MsZ č. 1487/2014 časť B bod 3.5 predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 4. 
2014. 
Uznesením MsZ č. 1588/2014 časť B bod 4.3 predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 9. 
9. 2014. 
Uznesením MsZ č. 1683/2014 časť B bod 4.5 predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31.  
12. 2014. 
Uznesením MsZ č. 11/2015 časť B predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 6. 2015.  
 
Plnenie:  
Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia. /Uznesenie sa plní priebežne – bod 2.5, str. 8/. 
V súčasnosti prebieha finálna identifikácia nákladových položiek založenia podniku, analýza 
možností financovania a odhad vývoja cash - flow založeného podniku.  
Vzhľadom na náročnosť činností a množstvo analyzovaných údajov, žiadame o odklad plnenia 
predmetného uznesenia na 24. 9. 2015. 
 
 

3.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černik, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia koordinácie územných systémov 
 

Návrh na riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia  
Uznesenie č. 1636/2014 bod 2 zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny Dunajská, vrátane bloku  17/9 

(Kamenné námestie), na podklade urbanistickej štúdie, 
 

T: september 2014  
 
Uznesením MsZ č. 1779/2014 časť B zmena termínu plnenia TK: 1 x ročne k 1. 6. 2015. 

 

Plnenie:  
Návrh na zmenu intervalu plnenia uznesenia. /Uznesenie sa plní priebežne – bod 2.7, str. 9 - 10/. 
Hlavné mesto SR Bratislava sa vyjadrilo tromi stanoviskami k Urbanistickej štúdii Kamenné 
námestie vypracovanej spoločnosťou Siebert + Talaš, spol. s r. o., Trnavská cesta 84, 821 02 
Bratislava, (stanovisko zo dňa 13. 12. 2012, č. j. MAGS ORM 56982/11/388675, MAGS ORM 
569/11/2/399644, MAGS ORM 35389/12/30482, stanovisko zo dňa  3. 3. 2014 č. j. MAGS OKUS 
58340/13/356736, stanovisko zo dňa 10. 12. 2014 č. j. MAGS OKUS/13/356736), z ktorých 
vyplýva: 
- urbanistická štúdia nebola dôsledne dopracovaná v zmysle požadovaných pripomienok hlavného 

mesta SR Bratislavy a nenaplnila odsúhlasené zadanie; 
- požaduje sa, aby urbanistická štúdia bola dopracovaná v zmysle všetkých uplatnených 

pripomienok hlavného mesta SR Bratislavy a výsledkov jej komplexného prerokovania, a aby 
bola opätovne predložená hlavnému mestu SR Bratislave na posúdenie; 

- požaduje sa doložiť kompletné prerokovanie urbanistickej štúdie s dotknutými orgánmi štátnej 
správy, samosprávy, ostatnými dotknutými subjektmi ako aj verejnosťou a vlastníkmi v dotknutom 
území; 

- za dostatočný podklad pre overenie zmien a doplnkov ÚPN zóny Dunajská v znení zmien 
a doplnkov je možné považovať len kladne prerokovanú urbanistickú štúdiu; 

- obstaranie zmien a doplnkov predmetného územného plánu je v kompetencii hlavného mesta SR 
Bratislavy; 
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- mestská časť Bratislava-Staré Mesto žiadala v rámci zaslaných podnetov na zmeny v platnom 
ÚPN zóna Dunajská riešiť celý regulačný blok 17/9 (vrátane 17/9 a až 17/9 f) zadaním/ 
vyhlásením urbanistickej súťaže, ktorá preverí nielen samotný blok, ale aj súvislosti a väzby 
na kontaktné územia – smerom k námestiu SNP. Zároveň z dôvodu špecifických hodnôt 
verejných priestorov v území a predpokladanému dlhodobému procesu vyhodnocovania súťaže, 
odporúča mestská časť Bratislava-Staré Mesto riešiť separátne v schvaľovacom procese zmien 
a doplnkov pre platný územný plán zóny. 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme posunutie termínu plnenia predmetného 
uznesenia na 24. 9. 2015.  
 
 
 

 

 
 


