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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.   165/1999 zo dňa 7. 10. 1999 
    1.2     č.     49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 
    1.3     č.   594/2008 časť D bod 1 zo dňa 15. 12. 2008 
    1.4     č.   166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 
    1.5     č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
    1.6     č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013      
    1.7     č. 1379/2014 časť B zo dňa 29. 1. 2014 
    1.8     č. 1617/2014 časť B zo dňa 25. a 26. 6. 2014 
    1.9     č. 1754/2014 časť B zo dňa 8. 10. 2014 
    1.10   č.     10/2015 časť B zo dňa 5. 2. 2015 
    1.11   č.     43/2015 časť B body 1, 2, 3, zo dňa 26. 2. 2015 
    1.12   č.     55/2015 časť C body 1 a 2 zo dňa 26. 2. 2015 
    1.13   č.     56/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 
    1.14   č.     65/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015  
    1.15   č.     85/2015 časť B bod 5 zo dňa 9. 4. 2015 
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  

     2.1    č.   239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 
     2.2    č.   912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010 
     2.3    č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
     2.4    č.   673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012  
     2.5    č.   769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 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. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
     2.9    č. 1611/2014 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 25. 6. 2014 
     
3. Čiastočne splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

    3.1    č.    51/2015 časť C zo dňa 26. 2. 2015 
 

 
B. schvaľuje 

 
4. Predĺženie termínov plnenia nesplnených uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  

SR Bratislavy s termínmi plnenia k 31. 3. 2015 a k 30. 4. 2015, uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta  SR Bratislavy s termínom plnenia k 1. 5. a k 31. 5. 2015 
a určenie termínu na splnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy: 

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

4.1       primátor                      441/2012                       31. 1., každoročne             T: na 25. 6. 2015 
                                               časť B bod 2                  posledný termín 
                                               zo dňa 2. 2. 2012          predĺženia plnenia: 
                                                                                     na 30. 4. 2015 
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4.2       primátor                      1566/2014                     pôvodný termín:                T: na 24. 9. 2015 
                                                časť B                           25. 9. 2015 
                                               zo dňa 22. 5. 2014         predĺžený termín: 
                                                                                     30. 4. 2015 
 4.3       primátor                      1743/2014                     31. 3., každoročne             T: na 30. 6. 2015 
                                               časť C bod 3                                                                
                                               zo dňa 25. 9. 2014          
4.4       primátor                          41/2015                      1. 5. 2015                           T: na 30. 6. 2015 
                                               zo dňa 5. 2. 2015   
4.5       primátor                          53/2015                      30. 4. 2015                         T: na 25. 6. 2015 
                                               časť B 
                                               zo dňa 26. 2. 2015 
4.6       primátor                          85/2015                      k 31. 5. 2015                       T: na 24. 9. 2015                                              
                                                časť B bod 1 
                                                zo dňa 9. 4. 2015 
4.7       primátor                           85/2015             T: do 30 dní odo dňa schválenia T:  24. 9. 2015 
                                                časť B bod 6               správy Ministerstva životného 
                                                zo dňa 9. 4. 2015       prostredia SR k prieskumu  
                                                                                   týkajúceho sa skládky  
                                                                                   CHZJD - SK/EZ/B2/136 
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1. Splnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

1.1 

Nositeľ uznesenia: riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií  
                                   zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miloš Veselý, vedúci oddelenia verejného obstarávania 
 
Rôzne - návrh na predkladanie výsledkov obchodných verejných súťaží a verejných súťaží 
Uznesenie č. 165/1999 zo dňa 7. 10. 1999 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

ukladá 
 

riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy medzi 
informačné materiály Informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží 
realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: polročne 
TK: 31. 3. a 30. 9. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 4. 2015 medzi 
informačnými materiálmi. 
 
 
1.2 

Nositeľ uznesenia: Marian Greksa, predseda mandátovej komisie mestského zastupiteľstva 
Plniteľ úlohy:  Marian Greksa, predseda mandátovej komisie mestského zastupiteľstva 
Spracovateľka:         Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačné oddelenie 
 
Návrh na voľbu členov - neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
predsedovi mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
vyhodnotiť účasť odborníkov - neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, a to za obdobie  od 27. 3. 2003 do 31. 12. 2003 a predložiť 
informáciu o tom Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
         T:  trvalý, ročne k 31. 12.  
                                         TK: januárové zasadnutie  
                                                                                                               MsZ 
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Uznesením MsZ č. 938/2013 časť C zo dňa 7. 2. 2013 zmena textu a termínu plnenia uznesenia: 
„predkladať informáciu o účasti členov komisií - neposlancov na zasadnutiach komisií 
v predchádzajúcom kalendárnom roku Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
          

T: 31. 3.“ 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 12. 3. 2015 a mestského zastupiteľstva 
dňa 26. 3. 2015 a bol k nemu prijaté uznesenie č. 69/2015. 
 

 

1.3 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže  
 
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 - 
2015 
Uznesenie č. 594/2008 časť D bod 1 zo dňa 15. 12. 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
1. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o realizácii 

zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave 
za roky 2009 - 2015. 

                 T: trvalý 
                TK:  1 x ročne - 28. 2. 
 
Uznesením MsZ č. 42/2015 časť B bod 4 podbod 4.1 zo dňa 26. 2. 2015 predĺžený termín 
na 30. 4. 2015. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 3. 2015 medzi 
informačnými materiálmi pod písm. i). 
 
 
1.4 

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. 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom na Hodžovom 
námestí 2, 811 06 Bratislava, bola predložená na pokračujúcom rokovaní mestského 
zastupiteľstva zo dňa 26. 3. 2015, a to dňa 9. 4. 2015 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 89/2015.  
 

 

1.5 

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 
 
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: 
Uznesenie je splnené. 
Informáciu o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor 
hlavnej stanice ŽSR v Bratislave bola predložená na pokračujúcom rokovaní mestského 
zastupiteľstva zo dňa 26. 3. 2015, a to dňa 9. 4. 2015 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 88/2015. 
 

 

1.6 

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. 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave bola predložená 
na pokračujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva zo dňa 26. 3. 2015, a to dňa 9. 4. 2015 a bolo  
k nej prijaté uznesenie č. 86/2015.  
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1.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľka úlohy:      Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                 vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže   

 
Návrh na delegovanie právomocí zriaďovateľa na primátora vo veci schvaľovania správy 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ/CVČ 
za predchádzajúci školský rok  
Uznesenie č. 1379/2014 časť B zo dňa 29. 1. 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo o prerokovaní materiálu  
 

B. žiada  
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
predložiť súhrnnú správu základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za predchádzajúci školský rok ako informačný materiál. Prílohami materiálu budú 
jednotlivé správy základných umeleckých škôl a centier voľného času.  
 

T: úloha trvalá  
TK: každoročne - 28. 2.  

 
Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 3. 2015 medzi 
informačnými materiálmi pod písm. h).  
 

 

1.8 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Milan Černý, prvý námestník primátora  
 

Petícia občanov za zachovanie parkoviska na konci Hraničnej ulici v Bratislave, parc.            
č. 15486/1, k. ú. Ružinov, proti jeho predaju a investičnému zámeru uskutočniť na tejto 
parcele výstavbu 8 - poschodového obytného domu  
Uznesenie č. 1617/2014 časť B zo dňa 25. a 26. 6. 2014 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  a  starostu  mestskej  časti  Bratislava-Ružinov, 
aby spoločne predložili návrh na riešenie. 

T: 25. 9. 2014 
 

Uznesením MsZ č. 1683/2014 časť B bod 4.9 predĺženie termínu plnenia uznesenia do 23. 10. 
2014. 
Uznesením MsZ č. 11/2015 v časti B bod 5 podbod 5.5 predĺženie termínu plnenia uznesenia 
do 26. 3. 2015. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Dňa 12. 3. 2015 sa konalo rokovanie prvého námestníka primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
Ing. Milana Černého a starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov Ing. Dušana Pekára. 
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Pri rokovaní došlo k dohode o spoločnom postupe v prípade predloženia projektovej dokumentácie 
k územnému a stavebnému konaniu investorom so zreteľom chrániť záujmy obyvateľov.     
 

 
1.9 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Martin Katriak, 1. zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
                                   Ing. Lucia Behuliaková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca referátu rozpočtu, finančných tokov a kontrollingu finančného  
                                   oddelenia 
                                   Ing. Miroslav Bialko, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 

Informáciu k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1754/2014 časť B zo dňa 8. 10. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť informáciu, a to odpočet riešenia konkrétnych nedostatkov konštatovaných v bodoch 1 - 
32 správy o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
                                               T: MsZ, v ktorom bude predložený návrh rozpočtu na rok 2015 - 2017 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetná informácia bola  predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 3. 2015 
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 73/2015.  
 
 

1.10 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka:   Ing. Kvetoslava Čurná, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia koordinácie dopravných systémov 
 
Informácia o plnení úloh oddelenia správy komunikácií týkajúcich sa zimnej údržby 
komunikácií  
Uznesenie č. 10/2015 časť B zo dňa 5. 2. 2015 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na  marcové rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
informáciu o zmluvnom vzťahu s dodávateľom zimnej údržby firmou A.R.K. technické služby, s.r.o., 
o obstarávaní, ktoré mu predchádzalo a o možnostiach ukončenia tohto zmluvného vzťahu a jeho 
nahradenie alternatívnym riešením.   

 
T: 26. 3. 2015     
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o zmluvnom vzťahu s dodávateľom zimnej údržby firmou A.R.K. technické služby, 
s.r.o., o obstarávaní, ktoré mu predchádzalo a o možnostiach ukončenia tohto zmluvného vzťahu 
a jeho nahradenie alternatívnym riešením bola predložená na pokračujúcom rokovaní mestského 
zastupiteľstva zo dňa 26. 3. 2015, a to dňa 9. 4. 2015 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 91/2015. 
 
 
1.11 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľky:   MUDr. Iveta Plšeková, námestníčka primátora 
                                   Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR 
                                   Bratislavy 
 
Riešenie situácie ohľadom výstavby podzemných garáží na severnej terase Národnej 
kultúrnej pamiatky Bratislavského hradu 
Uznesenie č. 43/2015 časť B body 1, 2, 3, zo dňa 26. 2. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby oslovil ministra kultúry SR Mareka Maďariča so žiadosťou o osobnú angažovanosť                   

pri zmene prístupu ku stavebným aktivitám na severnej terase Bratislavského hradu                 
vo vzťahu k archeologickým nálezom a angažovanosť pri zastavení stavby                                
až do výsledkov jej šetrenia a následného rozhodnutia. 

T: 12. 3. 2015 
 

2. aby predložil Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy stanovisko hlavnej 
architektky hlavného mesta SR Bratislavy k možnostiam alternatívneho využitia stavby,                 
v spolupráci s autormi projektu a Slovenským národným múzeom, s prihliadnutím                     
na požiadavky angažovanej verejnosti a na výsledky šetrenia.  

T: 26. 3. 2015 
 

3. aby začal rokovania s NR SR o koncepte využitia areálu Bratislavského hradu, s ohľadom                 
na význam tohto miesta a archeologických nálezov v prospech Bratislavčanov,                           
aj návštevníkov. 

T: 26. 3. 2015 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia ohľadom výstavby podzemných garáží na severnej terase Národnej kultúrnej pamiatky 
Bratislavského hradu bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 3. 2015 
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 81/2015. 
 
 
1.12 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, hlavná dopravná inžinierka 
 
Informácia o stave prípravy nosného systému mestskej hromadnej dopravy (NS MHD) 
Uznesenie č. 55/2015 časť C body 1 a 2 zo dňa 26. 2. 2015 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. požiadať zástupcov zhotoviteľa a aj stavebného dozoru 1. etapy, 1. časti NS MHD, úsek 

Šafárikovo nám. - Bosákova ul., aby sa zúčastnili na rokovaní komisie dopravy a informačných 
systémov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, keď o to komisia požiada. 

2. požiadať zástupcov zhotoviteľa a aj stavebného dozoru, aby sa kontrolné dni na stavbe              
1. etapy, 1. časti NS MHD, úsek Šafárikovo nám. - Bosákova ul., konali mimo termínov 
rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

 
T: bez termínu 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 

1. Zástupcovia zhotoviteľa aj stavebného dozoru odmietli zúčastňovať sa na rokovaniach 
komisie dopravy a informačných systémov mestského zastupiteľstva s vyjadrením, že ich 
zmluvným partnerom je hlavné mesto SR Bratislava a zo zmluvy im takáto povinnosť 
nevyplýva.  

2. Kontrolné dni na stavbe sa v budúcnosti budú konať mimo termínov rokovania Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a  Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy, a to prevažne v utorok, prípadne iný deň podľa dohody.  

 
 

1.13 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ:   Ing. Gabriel Baláž, vedúci oddelenia vnútornej správy 
 
Návrh na pripojenie sa hlavného mesta SR Bratislavy k akcii Vlajka pre Tibet 2015  
Uznesenie č. 56/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečiť vyvesenie tibetskej vlajky na budove magistrátu dňa 10. marca 2015 v čase                   
od 8.00 h do 18.00 h. 

T: 10. 3. 2015 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Tibetská vlajka bola vyvesená dňa 10. 3. 2015 od 8.00 h do 18.00 h na Primaciálnom paláci. 
 
 
1.14 

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 B zo dňa 26. 2. 2015 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
pripraviť a na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložiť 
informáciu o zámere realizovať výstavbu novej nemocnice v hlavnom meste SR Bratislave a návrh 
stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k tomuto zámeru, s dôrazom na dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti pre obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 26. 3. 2015 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetná informácia bola predložená na rokovanie mestského zastupitelstva dňa 26. 3. 2015 
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 80/2015. 
 
 

1.15 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľky 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 
 
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. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene magistrátu oslovilo riaditeľa akciovej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., pána Ing. Stanislava Beňa o predloženie analýzy k stavu 
podzemných vôd v katastrálnom území Vrakuňa v zmysle predmetného uznesenia. 
Akciová spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., zaslala hlavnému mestu SR 
Bratislave svoje stanovisko k takto požadovanej analýze, v ktorom sa okrem iného uvádza, že 
akciová spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., nepovažuje za zmysluplné 
a efektívne realizovať vlastnú analýzu stavu podzemných vôd v katastrálnom území Vrakuňa, a to 
z viacerých dôvodov: 

- nemá v území potrebné geologické vrty 
- nemá potrebné laboratórne vybavenie 
- v prípade potvrdenej environmentálnej záťaže bude záverečná správa z hydrogeologického 

prieskumu spracovaná spoločnosťou Dekonta Slovensko, s.r.o., na základe objednávky 
Ministerstva životného prostredia SR. Termín ukončenia záverečnej správy Ministerstva 
životného prostredia SR k predmetnej veci je stanovený na 24. 7. 2015. 

Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 4. 2015. 
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2. Priebežne plnené uznesenie 
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
2.1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy: Ing. Lucia Behuliaková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca referátu rozpočtu, finančných tokov a kontrollingu finančného  
                                   oddelenia 
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2000 
Uznesenie č. 239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy  
3.    Každoročne k tvorbe návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy prizvať predsedov 
       komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvale 
TK: 31. 3. 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predsedovia komisií mestského zastupiteľstva prerokovali návrh rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2015 - 2017 dňa 27. 2. 2015. 
 
 

2.2 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, 
majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola 
plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly 
Uznesenie č. 912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
C. žiada 

 
riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o plnení 

opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2009. 
 

T: polročne k 30. 9. a 31. 3. 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 4. 2015. 
 
 
 



 13

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 hlavného mesta SR Bratislavy 
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 priebežne plní. 
Na rokovanie mestskému zastupiteľstvu sa predkladajú materiály na prevod a prenájom 
nehnuteľností, ktorých súčasťou sú vždy návrhy kúpnopredajných a nájomných zmlúv. 
 
 
2.4 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Ing. Lucia Behuliaková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca referátu rozpočtu, finančných tokov a kontrollingu finančného  
                                   oddelenia 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
9. Vykonávať úplnú dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku - hmotného,   nehmotného,    

pohľadávok, záväzkov a majetku sledovaného na podsúvahových  účtoch. 
 

T: 31. 1. 2013 
 
Uznesením 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 č. 1487/2014 časťou B bodom 3.1 zo dňa 27. 3. 2014 bolo schválené mestským 
zastupiteľstvom predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 3. 2014.   
Uznesením č. 1523/2014 časťou B bodom 3.1 zo dňa 24. 4. 2014 bolo schválené mestským 
zastupiteľstvom predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 10. 2014.   
Uznesením č. 11/2015 časťou B bodom 5 podbod 5.2 zo dňa 5. 2. 2015 bolo schválené mestským 
zastupiteľstvom nový termín plnenia predmetného uznesenia T: úloha trvalá, TK: 1 x ročna k 31. 
3. 2015.   
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Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy prebehla v zmysle rozhodnutia č. 18/2014 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Dňa 31. 3. 2015 bol vyhotovený inventarizačný zápis 
Ústrednej inventarizačnej komisie s výsledkami inventarizácie. 
 
 

2.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Lucia Behuliaková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca referátu rozpočtu, finančných tokov a kontrollingu 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 priebežne plní. 
Informácia o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora  k ročnej 
účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 bola predložená na rokovanie 
komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva 
dňa 9. 3. 2015 a následne na rokovanie predmetnej komisie dňa 13. 4. 2015. 
 
 
2.6 

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: 
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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 február/marec neboli oddelením správy nehnuteľností objednané žiadne znalecké 
posudky. Z tohto dôvodu nebol na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 3. 2015  
predložený informačný materiál.  
 
 
2.7 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:            Ing. Miroslav Bialko, zástupca riediteľa 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: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. realizovať opatrenia navrhnuté Akčným plánom udržateľného energetického rozvoja hlavného 

mesta SR Bratislavy. 
 
       T:   trvalý 

                                                                                 TK: každoročne počnúc 31. 3. 2015 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súčasnosti sa celý proces nachádza v štádiu schvaľovania zmluvy s Európskou investičnou 
bankou (ďalej len „EIB“) na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v celkovej výške  
1 356 480,00 Eur. Hlavné mesto SR Bratislava odsúhlasilo zapracovanie pripomienok zo strany 
EIB. Táto skutočnosť bola listom riaditeľa magistrátu  zo dňa 9. 3. 2015 oznámená orgánom EIB. 
Zatiaľ ešte zo strany EIB nebol doručený definitívny návrh zmluvy na podpis.  
 
 
2.9 

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 
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 26. 3. 2015 
medzi informačnými materiálmi pod písm. c). 
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3. Čiastočne splnené uznesenie 
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
3.1 

Nositelia uznesenia:  predsedníčka komisie kultúry a ochrany historických pamiatok, 
                                    predseda komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie  
                                    s majetkom mesta, 
                                    predseda komisie územného a strategického plánovania, životného  
                                    prostredia a výstavby,  
Plnitelia úlohy:   predsedníčka komisie kultúry a ochrany historických pamiatok, 
                                    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. 51/2015 časť C zo dňa 26. 2. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 

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

 

T: 26. 3. 2015 
 

         
Plnenie: 
Uznesenie je splnené čiastočne. 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 3. 2015 návrh na voľbu členov - neposlancov 
predložila iba komisia kultúry a ochrany historických pamiatok mestského zastupiteľstva. 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 70/21015 časť B zo dňa 26. 3. 2015 bolo uložené 
predsedovi komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského 
zastupiteľstva a predsedovi komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby mestského zastupiteľstva, aby na aprílové zasadnutie mestského zastupiteľstva 
dňa 30. 4. 2015, predložili návrhy na voľbu členov - neposlancov. 
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4. Návrh na predĺženie termínov plnenia nesplnených uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínmi 
plnenia k 31. 3. 2015 a k 30. 4. 2015, uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom splnenia 
k 1. 5. a k 31. 5. 2015 a určenie termínu splnenia uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

4.1 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Ignác Kolek, námestník primátora, 
                                    
Protikorupčné minimum pre Bratislavu 
Uznesenie č. 441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu jedenkrát ročne informáciu o plnení Protikorupčného 

minima pre Bratislavu.  
 
        TK: 31. 1. každoročne 
 
Uznesením MsZ č. 42/2015 časť B bod 4 podbod 4.3 zo dňa 26. 2. 2015 predlžený termín splnenia 
predmetného uznesenia na 30. 4. 2015. 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia nesplneného uznesenia. 
Z dôvodu zmeny spracovateľov ročnej informácie o plnení „Protikorupčného minima pre Bratislavu“ 
je potrebné vytvoriť dostatočný časový priestor pre komplexné oboznámenie sa s touto 
problematikou a kvalifikované vyhodnotenie plnenia jednotlivých úloh z neho vyplývajúcich za rok 
2014. Z tohto dôvodu navrhujeme predĺženie termínu plnenia tohto uznesenia na  25. 6. 2015.  
 
 

4.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia  
                                   a mestskej zelene 
                                    
 
Návrh na  schválenie predĺženia  doby  nájmu nehnuteľností  v areáli na  Hradskej ul. 
v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, o 20 rokov a úpravy účelu nájmu pre Domov pre každého, 
občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa  
Uznesenie č. 1566/2014 časť B zo dňa 22. 5. 2014     
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o predloženie správy o rozsahu kontaminácie spodných vôd Žitného ostrova skládkou chemického 
odpadu CHZJD umiestnenej v lokalite mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Správu vypracovať vo 
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väzbe na výsledky dlhoročných meraní okolia hydraulickej clony Slovnaft od spoločnosti VÚRUP 
a.s., Bratislava, ktoré sú archivované na úseku geofondu Štátneho geologického ústavu Dionýza 
Štúra v Bratislave. 

 
T: 25. 9. 2014 
 

Uznesením MsZ č. 1683/2014 časť B bod 4.7 predĺženie termínu plnenia na 30. 4. 2015. 
 

Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Spoločnosť Dekonta Slovensko, s.r.o., na základe objednávky z Ministerstva životného prostredia 
SR v súčasnosti spracúva podrobný geologický prieskum  environmentálnej záťaže skládky 
CHZJD - Vrakunská cesta. Termín ukončenia záverečnej správy je stanovený na 24. 7. 2015. 
Na základe tejto skutočnosti navrhujeme predĺženie termínu splnenia predmetného uznesenia 
na 24. 9. 2015. 
 

 

4.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, hlavná dopravná inžinierka 
 
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 1743/2014 časť C bod 3 zo dňa 25. 9. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. jeden krát ročne predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy správu 

o plnení Dokumentu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy s návrhmi na jeho aktualizáciu, 
 

T: 31. 3., každoročne 
 

Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Z dôvodu zmeny gestora - spracovateľa predmetnej úlohy je potrebné vytvoriť na vypracovanie 
komplexného generelu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy dostatočný časový priestor, a preto 
navrhujeme predĺženie termín plnenia tohto uznesenia na 30. 6. 2015. 
 
 

4.4 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
                                   Ing. Ján Marušinec, poradca primátora,  
                                   Ing. Radoslav Kasander, poradca primátora,                          
 
Rôzne 
Uznesenie č. 41/2015 zo dňa 5. 2. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,   
o správu o návrhoch na systémové zlepšenie financovania hlavného mesta SR Bratislavy    
a o postojoch predstaviteľov NR SR a vlády SR. 



 20

 
T: 1. 5. 2015 

 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Na plnení predmetného uznesenia sa systematicky pracuje, ale z dôvodu predloženia finálnych 
návrhov na systémové zlepšenie financovania hlavného mesta SR Bratislavy je potrebné vytvoriť 
dostatočný časový priestor, a preto navrhujeme predĺženie termínu plnenia predmetného 
uznesenia na 30. 6. 2015. 
 

 

4.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ:   Mgr. Roman Holeš, poradca primátora 
 

Návrh na vypracovanie programových priorít na obdobie 2015 - 2018  
Uznesenie č. 53/2015 zo dňa 26. 2. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
vypracovať návrh Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 - 2018 
vychádzajúc z existujúcich dokumentov a strategických materiálov so zohľadnením priorít 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy, prerokovať ho v komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
a predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 30. 4. 2015 

 
Plnenie:  
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Návrh Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 – 2018 sa postupne 
systematicky spracúva a dopĺňa o doručované podnety zo strany poslancov mestského 
zastupiteľstva. Tieto podnety zo strany poslancov mestského zastupiteľstva boli doručované aj po 
termíne zasadnutia mestskej rady dňa 16. 4. 2015, a preto tento materiál nemohol byť prerokovaný 
na predmetnom zasadnutí mestskej rady, ani v komisiách mestského zastupiteľstva. Po ich 
komplexnom zapracovaní sa materiál predloží na rokovania jednotlivých komisií mestského 
zastupiteľstva, čo si vyžiada určitú časovú náročnosť, a preto navrhujeme predĺženie termínu 
splnenia tohto uznesenia na 25. 6. 2015. 
 

 

4.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej ceste  
Uznesenie č. 85/2015 časť B bod 1 zo dňa 9. 4. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. rokovať s ministrom životného prostredia SR o urýchlenom odstránení starej environmentálnej 

záťaže CHZJD - SK/EZ/B2/136, štátom, 

 

T: k 31. 5. 2015 

 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. 
Spoločnosť Deconta, s. r. o., ukončí geologický prieskum k danej problematike 24. júla 2015. 
Po vyhodnotení a doručení výsledkov uvedenou spoločnosťou bude následne určený termín 
rokovania pána primátora s ministrom životného prostredia SR. 
Z vyššie uvedeného dôvodu žiadame o predĺženie termínu splnenia predmetného uznesenia 
na 24. 9. 2015. 
 

 

4.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľky 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 6 zo dňa 9. 4. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
6. požiadať ministra životného prostredia SR o poskytnutie výsledkov prieskumu environmentálnej 

záťaže Vrakunská cesta, skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136 a záverečnej správy schválenej 
Ministerstvom životného prostredia SR, ktorá sa týka tohto prieskumu, a aby na základe týchto 
dokumentov vypracoval podrobnú informáciu na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

T: do 30 dní odo dňa schválenia správy Ministerstva 
životného prostredia SR k prieskumu týkajúceho 
sa skládky CHZJD - SK/EZ/B2/136 

 
Plnenie: 
Návrh na určenie termínu plnenia uznesenia. 
Spoločnosť Dekonta Slovensko, s.r.o., na základe objednávky Ministerstva životného prostredia 
SR v súčasnosti spracúva podrobný geologický prieskum environmentálnej záťaže skládky CHZJD 
– Vrakunská cesta. Termín ukončenia záverečnej správy je stanovený na 24. 7. 2015. Výsledky 
prieskumu a záverečná správa bude predložená na septembrové rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015. 
 

 
 


