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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. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 
    1.3     č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013    
    1.4     č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013   
    1.5.    č. 1572/2014 časť B zo dňa 22. 5. 2014  
    1.6     č. 1737/2014 zo dňa 25. 9. 2014 v znení uznesenia č. 67/2015 časť B zo dňa 26. 3. 2015 

a následne v znení uznesenia č. 103/2015 zo dňa 30. 4. 2015 
    1.7     č.     50/2015 časť D zo dňa 26. 2. 2015 
    1.8     č.     57/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 
    1.9     č.     65/2015 časť A zo dňa 26. 2. 2015 
    1.10   č.     70/2015 časť B zo dňa 26. 3. 2015 
    1.11   č.     85/2015 časť B bod 5 zo dňa 9. 4. 2015  
    1.12   č.   100/2015 časť C bod 2 zo dňa 9. 4. 2015 
     
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  

     2.1    č.   293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 
     2.2    č.   661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 
     2.3    č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
     2.4    č.   769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
     2.5    č.   870/2012 časť D zo dňa 22. 11. 2012 
     2.6    č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
     2.7    č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
     2.8    č. 1611/2014 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 25. 6. 2014 
      2.9    č. 1645/2014 časť C body 1 a 2 zo dňa 3. 7. 2014 
     

 
B. schvaľuje 

 
    3. Predĺženie termínu splnenia uznesenia Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy   

splatného k 28. 5. 2015 a priebežne plneného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta  SR Bratislavy splatného k 30. 4. 2015 

 
nositeľ   číslo uznesenia             pôvodný           nový termín 
uznesenia  zo dňa          a predĺžený termín 

3.1       primátor                      870/2012                         28. 5. 2015                       24. 9. 2015      
                                               časť D  
                                               zo dňa 22. 11. 2012 
3.2       primátor                      924/2012                         28. 5. 2015                        24. 9. 2015 
                                               časť C 
                                               zo dňa 13. 12. 2012 
3.3       primátor                      1645/2014                       30. 7. 2014,                TK: 30. 9. 2015 
                                               časť C body 1 a 2            posledný termín 
                                               zo dňa 3. 7. 2014             predĺženia plnenia: 
                                                                                        na 30. 4. 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. 
Informácia sa prerokuje na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 5. 2015.  
 

1.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia koordinácie územných systémov  
                                   Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia 

a mestskej zelene            
 
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby pravidelne informoval poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

o vývoji projektu ropovodu Bratislava-Schwechat.  
T: každé zasadnutie MsZ  
     

Uznesením MsZ č. 960/2013 zo dňa 12. 9. 2013 bol schválený nový termín predkladania materiálu 
na 24. 10. 2013. 
Uznesením MsZ č. 1324/2013 v časti B bode 6 zo dňa 21. 11. 2013 bol schválený nový termín 
predkladania materiálu k predmetnému uzneseniu na rokovania mestského zastupiteľstva každé 4 
mesiace počnúc 1. 1. 2013. 
Uznesením MsZ č. 57/2015 v časti C zo dňa 26. 2. 2015 bol schválený nový termín predkladania 
materiálu k predmetnému uzneseniu na rokovania mestského zastupiteľstva každé 2 mesiace 
počnúc 26. 2. 2015. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia sa prerokuje na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 5. 2015.  
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1.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, 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 sa prerokuje na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 5. 2015.  
 

 
1.4 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, hlavná dopravná inžinierka 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne 
Uznesenie č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave príprav 

projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného 
programu Doprava 2007  2013 a Operačného programu Doprava 2014  2020 

 
TK: raz za dva mesiace počnúc 21. 11. 2013 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia sa prerokuje na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 5. 2015.  
 
 

1.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia koordinácie územných systémov              
                                   Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia 

a mestskej zelene            
 

Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1572/2014 časť B zo dňa 22. 5. 2014 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B.  žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. aby bezodkladne zabezpečil zmenu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorou by 

sa ropovod vypustil z verejnoprospešných stavieb, 
2. aby pri rokovaniach s Ministerstvom hospodárstva SR vychádzal zo schválených uznesení 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a aby účasť a prácu zástupcov 
hlavného mesta SR Bratislavy v odborných komisiách podmienil súčasným a súbežným 
prerokovaním alternatívnych trás ropovodu cez tzv. Karpatský koridor, 

 
3. o predloženie informácie o ropovode Družba na území hlavného mesta SR Bratislavy: 
   3.1 o predloženie analýzy technického stavu ropovodu Družba na území hlavného mesta SR 

Bratislavy, 
  3.2 o predloženie analýzy vplyvov na životné prostredie ropovodu Družba na území hlavného 

mesta SR Bratislavy a Žitného ostrova, 
 3.3 o vypracovanie a následné predloženie štúdie spoločnosťou Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s., Možností rizík existujúceho ropovodu Družba na území Žitného ostrova 
a hlavného mesta SR Bratislavy, 

3.4 pozvať zástupcov spoločnosti TRANSPETROL, a.s., na septembrové zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vo veci Informácia o ropovode 
Družba na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: 25. 9. 2014 
 

4. o predloženie informácie o stave ochrany vôd hydraulickou ochranou podzemných vôd (HOPV) 
rafinérie SLOVNAFT, a.s.: 

   4.1  o predloženie analýzy možných dopadov znečistenia podzemných vôd v prípade  odstavenia 
HOPV v kontexte ohrozenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, 

4.2 pozvať zástupcov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., na septembrové zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vo veci „Informácia o stave ochrany vôd 
hydraulickou ochranou podzemných vôd (HOPV) rafinérie SLOVNAFT, a.s.“, 

 
T: 25. 9. 2014 
 

 5. o predloženie a vypracovanie štúdií k projektu ropovodu BSP pod odbornou gesciou hlavnej 
architektky Bratislavy a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.: 

    5.1 technické možnosti realizácie projektu ropovodu BSP územím hlavného mesta SR 
Bratislavy. Porovnanie technických variantov 2 a 10 podľa uznesenia vlády SR                     
č. 25/2013 zo dňa 9. 1. 2013, 

   5.2  riziká trasovania ropovodu BSP územím hlavného mesta SR Bratislavy. Porovnanie rizík 
navrhovaných technických variantov 2 a 10 podľa uznesenia vlády SR č. 25/2013 zo dňa 9. 
1. 2013 z pohľadu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

T: 25. 9. 2014 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia sa prerokuje na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 5. 2015.  
 

 

1.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, 2. zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci finančného oddelenia                             
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Návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej 
organizácií cestovného ruchu na rok 2015 
Uznesenie č. 1737/2014 zo dňa 25. 9. 2014 v znení uznesenia č. 67/2015 časť B zo dňa 26. 3. 
2015 a následne v znení uznesenia č. 103/2015 zo dňa 30. 4. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
uhradiť členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy do výšky 650 000,00 Eur na účet 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rok 2015 v splátkach nasledovne: 
1. prvá splátka do výšky 300 000,00 Eur do 30. 4. 2015 vrátane už poskytnutých transferov  v roku 

2015, 
2. druhá splátka do výšky 350 000,00 Eur do 31. 8. 2015. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Prvá splátka členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy v celkovej výške 300 000,00 Eur 
bola poukázaná formou bežného transferu Bratislavskej organizácii cestovného ruchu 
v nasledujúcich termínoch :              
       12. 2. 2015 -  57 916,00 Eur 

  6. 3. 2015 -  57 916,00 Eur 
            23. 3. 2015 -  57 916,00 Eur 

                29. 4. 2015 -126 252,00 Eur.  
 
Následne zmenou predmetného uznesenia uznesením mestského zastupiteľstva č. 103/2015 
zo dňa 30. 4. 2015, bol požiadaný primátor hlavného mesta SR Bratislavy mestským 
zastupiteľstvom, aby zvyšných 350 000,00 Eur bolo poukázaných nie k 31. 8. 2015, ale k 5. 5. 
2015. Finančné oddelenie magistrátu poukázalo túto finančnú čiastku Bratislavskej organizácii 
cestovného ruchu na jej účet dňa 7. 5. 2015.  
 
 
1.7 

Nositeľ uznesenia: komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu  
                                   mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ uznesenia: komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu  
                                   mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
Spracovateľky:         Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
                                   Mgr. Daniela Furgaláková, organizačné oddelenie 
 
Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 50/2015 časť D zo dňa 26. 2. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. ukladá 
 

komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy, 
predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy po posúdení náležitostí 
prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy zoznam 
kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy za účelom vykonania 
voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: 30. 4. 2015 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetný materiál na voľbu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy bol predložený 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 4. 2015 a bolo k nemu prijaté uznesenie 
č. 108/2015. 
 

 

1.8 

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

a mestskej zelene            
             
Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat  
Uznesenie č. 57/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada  

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
vyzvať akciovú spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  aby predložila Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy štúdiu, požadovanú v roku 2014. 
 

T: 30. 4. 2015 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Predložený materiál sa prerokuje na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 5. 
2015.  
 
 
1.9 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka:   MUDr. Iveta Plšeková, námestníčka primátora 
 

Návrh na vypracovanie Stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k výstavbe novej 
nemocnice v Bratislave  
Uznesenie č. 65/2015 časť A zo dňa 26. 2. 2015 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. schvaľuje 
 
pripojenie sa hlavného mesta SR Bratislavy k iniciatíve Bratislavského samosprávneho kraja, 
zorganizovať odbornú verejnú konferenciu k zámeru Vlády SR realizovať výstavbu novej 
nemocnice v hlavnom meste SR Bratislave. 

T: 30. 4. 2015 
 

Plnenie:  
Uznesenie je splnené.  
Hlavné mesto SR Bratislava sa zúčastnilo konferencie k téme novej nemocnice v Bratislave 
na pôde Bratislavského samosprávneho kraja dňa 29. 4. 2015 v zastúpení námestníčkou 
primátora MUDr. Ivetou Plšekovou a hlavnou architektkou Ing. arch. Ingrid Konrád. 
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1.10 

Nositelia uznesenia:  predseda komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie  
                                    s majetkom mesta, 
                                    predseda komisie územného a strategického plánovania, životného  
                                    prostredia a výstavby,  
Plnitelia úlohy:   predseda komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie  
                                    s majetkom mesta, 
                                    predseda komisie územného a strategického plánovania, životného  
                                    prostredia a výstavby, 
 

Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z 
radov občanov 
Uznesenie č. 70/2015 časť B zo dňa 26. 3. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 

predsedom komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta, komisie 
územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy,  
predložiť na aprílové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrhy 
na voľbu členov - neposlancov komisií. 

T: 30. 4. 2015 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby mestského 
zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 15. 4. 2015 prijalo uznesenie v znení: 
  

a)  Poslanci komisie prerokovali zoznam žiadateľov a rozhodli, že komisia nebude mať stálych 
členov komisie z radov neposlancov.   

b) Komisia schvaľuje, že každý člen komisie má nárok prizvať si ku konkrétnemu bodu 
programu, resp. problematike, dvoch odborníkov bez ďalšieho súhlasu ostatných členov 
komisie. 

 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh uznesenia 
prítomní: 12  za: 7  proti: 5  zdržal sa: 0 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva 
na svojom zasadnutí dňa 11. 5. 2015 svojim uznesením rozhodla, že komisia nebude mať stálych 
členov z radov neposlancov. 
 
Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh uznesenia 
prítomní: 11  za: 7  proti: 3  zdržal sa: 1  
 

 

1.11 

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 5 zo dňa 9. 4. 2015 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
 5. požiadať generálneho riaditeľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,  o predloženie analýzy 

k stavu podzemných vôd v k. ú. Vrakuňa, Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy, 

                                                                    T: 30. 4. 2015 

Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Informácia sa prerokuje na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 5. 2015.  
 
 

1.12 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, 2. zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci finančného oddelenia                             
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017 
Uznesenie č. 100/2015 časť C bod 2 zo dňa 9. 4. 2015 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy    

a oddeleniam Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy schválené záväzné ukazovatele, úlohy, 
limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015, 

T: 26. 4. 2015 

 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Rozpis rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 bol dňa 17. 4. 2015 zaslaný 
oddeleniam Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a  dňa 21. 4. 2015, rozpočtovým 
a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy. 
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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 vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
- pozemkov evidovaných na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností a stavebných 
objektov k 31. 12. 1995 
Uznesenie č. 293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

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

            TK: 30. 6.  a k 31. 12. 
 
Uznesením MsZ č. 223/2003 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2003 bola schválená zmena kontrolného 
termínu plnenia uznesenia: 
         T: trvale 
         TK: 1x ročne  - 30. 4. 
                      (bežného roka) 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 bola predložená na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 30. 4. 2015 pod písm. c).  
 
 
2.2 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Návrh na termínovanie uznesení o predajoch a dlhodobých nájmoch majetku hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

ukladá 
 
riaditeľovi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
4.  Pri predkladaní návrhov na predaj alebo  nájom nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta 

SR Bratislavy uvádzať  vždy lehotu, v ktorej je vybraný zmluvný partner  povinný podpísať 
s hlavným mestom   SR   Bratislavou    zmluvu   pod     sankciou    straty    platnosti    uznesenia  
Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ak zmluva v stanovenej lehote 
vybraným zmluvným  partnerom nebude podpísaná. 
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T: trvalý 
TK: 1x ročne k 30. 4. 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní.  
Pri predkladaní materiálov na predaj a prenájom nehnuteľností je v návrhu uznesenia vždy 
uvedená lehota, v ktorej je vybraný zmluvný partner povinný podpísať s hlavným mestom SR 
Bratislavou zmluvu. 
 
 
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. 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. 
 
 
2.4 

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 
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Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informácia o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej 
účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 je pravidelne predkladaná 
na rokovania komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Posledná aktualizácia informácie bola predložená 
na rokovanie komisie dňa 13. 4. 2015.  
 
 
2.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia koordinácie územných systémov 
 
Návrh riešenia výstavby, resp. rozširovania cintorínov na území hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 870/2012 časť D zo dňa 22. 11. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
pripraviť vhodnú lokalitu na výstavbu nového celomestského pohrebiska a výsledok predložiť na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
                                                                                                                     

T:  31. 12. 2013  
 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1389/2014 časťou B bod 4.4 predĺženie termínu plnenia 
uznesenia na 31. 3. 2014. 
Uznesením č. 1523/2014 v časti B bod 3.2 zo dňa 24. 4. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 31. 5. 2014. 
Uznesením č. 1588/2014 v časti B bod 4.1 zo dňa 25.- 26. 6. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 25. 9. 2014. 
Uznesením č. 1588/2014 v časti B bod 4.1 zo dňa 25.- 26. 6. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 31. 1. 2015. 
Uznesením č. 11/2015 v časti B bod 4 podbod 4.3 zo dňa 26. 6. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia - 31. 3. 2015. 
Uznesením č. 42/2015 v časti B bod 4 podbod 4.4 zo dňa 26. 2. 2015 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia - 28. 5. 2015. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. /Návrh na predĺženie kontrolného termínu plnenia uznesenia - bod 
3.1  str. 16/. 
Materiál bol predložený do komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby mestského zastupiteľstva dňa 13. 5. 2015, kde k prerokovanému materiálu boli 
vznesené pripomienky zo strany členov komisie. Materiál bol následne predložený dňa 14. 5. 2015 
na rokovanie mestskej rady a na základe pripomienok členov mestskej rady a členov predmetnej 
komisie je potrebné materiál prepracovať a doplniť. 
 
 

2.6 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
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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 apríli 2015 neboli objednaná žiadne znalecké posudky.  
 
 
2.7 

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 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Znalecké posudky sú po doručení zverejňované na webovej stránke hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
 
2.8 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Ing. Iveta Bullová, referát interného auditu 
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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 
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 30. 4. 2015 
medzi informačnými materiálmi pod písm. f). 
 
 

2.9 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 1645/2014 časť C body 1 a 2 zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. okamžite začať s participatívnym procesom s verejnosťou pred zadaním súťaže na urbanistickú 

štúdiu Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke, vrátane prieskumu verejnej mienky, 
2. zadať prieskum verejnej mienky prostredníctvom renomovanej výskumnej agentúry 

na reprezentatívnej vzorke obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka 
dotazníkovou metódou. Znenie otázok prieskumu a zadanie agentúre pripraviť s rovnocennou 
účasťou zástupcov verejnosti, občianskych združení a iniciatív, ktoré zaslali pripomienky 
k súťaži na zhotoviteľa štúdie a petičného výboru petície Stop štvorprúdovke. 

 

T: 30.  7. 2014 
 

Uznesením MsZ č. 1683/2014 časť B bod 4.10 predĺženie termínu plnenia uznesenia, TK: 23. 10. 
2014. 
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Uznesením MsZ č. 11/2015 časť B bod 5 podbod 5.6 predĺženie termínu plnenia uznesenia, 
TK: 30. 4. 2015. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. /Návrh na predĺženie kontrolného termínu plnenia uznesenia - bod 
3.3, str. 17/. 
Aktuálny stav projektu ku dňu 19. 5. 2015: V súčasnosti je dokumentácia o verejnom obstarávaní 
na kontrole na riadiacom orgáne Operačného programu Doprava - na Ministerstve dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorý ju postúpil na kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie 
SR.  
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3. Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia 
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

3.1 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia koordinácie územných systémov 
 
Návrh riešenia výstavby, resp. rozširovania cintorínov na území hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 870/2012 časť D zo dňa 22. 11. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
pripraviť vhodnú lokalitu na výstavbu nového celomestského pohrebiska a výsledok predložiť na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
                                                                                                                     

T:  31. 12. 2013  
 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1389/2014 časťou B bod 4.4 predĺženie termínu plnenia 
uznesenia na 31. 3. 2014. 
Uznesením č. 1523/2014 v časti B bod 3.2 zo dňa 24. 4. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 31. 5. 2014. 
Uznesením č. 1588/2014 v časti B bod 4.1 zo dňa 25.- 26. 6. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 25. 9. 2014. 
Uznesením č. 1588/2014 v časti B bod 4.1 zo dňa 25.- 26. 6. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 31. 1. 2015. 
Uznesením č. 11/2015 v časti B bod 4 podbod 4.3 zo dňa 26. 6. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia - 31. 3. 2015. 
Uznesením č. 42/2015 v časti B bod 4 podbod 4.4 zo dňa 26. 2. 2015 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia - 28. 5. 2015. 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. /Uznesenie sa plní priebežne - bod 2.5, str. 12/. 
Materiál bol predložený do komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby mestského zastupiteľstva dňa 13. 5. 2015, kde k prerokovanému materiálu boli 
vznesené pripomienky zo strany členov komisie. Materiál bol následne predložený dňa 14. 5. 2015 
na rokovanie mestskej rady a na základe pripomienok členov mestskej rady a členov predmetnej 
komisie je potrebné materiál prepracovať a doplniť. 
Na základe týchto skutočností navrhujeme predĺženie termínu plnenia predmetného uznesenia 
na 24. 9. 2015. 
 
 
3.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Ing. Miroslav Bialko, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
Uznesenie č. 924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať informáciu o vykonaných krokoch v danej veci na zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy každé 2 mesiace. 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. 
V súčasnej dobe nie sú žiadne ďalšie nové skutočnosti a informácie o zmene stavu vykonaných 
krokov ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR 
v Bratislave. Na základe tejto skutočnosti žiadame predĺženie termínu plnenia predmetného 
uznesenia na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015.  
 

 

3.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 1645/2014 časť C body 1 a 2 zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. okamžite začať s participatívnym procesom s verejnosťou pred zadaním súťaže na urbanistickú 

štúdiu Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke, vrátane prieskumu verejnej mienky, 
2. zadať prieskum verejnej mienky prostredníctvom renomovanej výskumnej agentúry 

na reprezentatívnej vzorke obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka 
dotazníkovou metódou. Znenie otázok prieskumu a zadanie agentúre pripraviť s rovnocennou 
účasťou zástupcov verejnosti, občianskych združení a iniciatív, ktoré zaslali pripomienky 
k súťaži na zhotoviteľa štúdie a petičného výboru petície Stop štvorprúdovke. 

 

T: 30. 7. 2014 
 

Uznesením MsZ č. 1683/2014 časť B bod 4.10 predĺženie termínu plnenia uznesenia, TK: 23. 10. 
2014. 
Uznesením MsZ č. 11/2015 časť B bod 5 podbod 5.6 predĺženie termínu plnenia uznesenia, 
TK: 30. 4. 2015. 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia. /Uznesenie sa plní priebežne - bod 2.9, str.14  -
15/. 
Aktuálny stav projektu ku dňu 19.5.2015: V súčasnosti je dokumentácia o verejnom obstarávaní na 
kontrole na riadiacom orgáne Operačného programu Doprava - na Ministerstve dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, ktorý ju postúpil na kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie SR.  
Z toho dôvodu nie je proces verejného obstarania spracovateľa urbanistickej štúdie Riešenie 
centrálnej rozvojovej osi Petržalky ukončený. 
Navrhujeme nový kontrolný termín plnenia predmetného uznesenia TK: 30. 9. 2015. 
 
 
   


