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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.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
    1.3       č. 1524/2014 časť C zo dňa 24. 4. 2014 
 
         
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.   308/2011 časť B bod 3 zo dňa 27. 10. 2011 - v tejto informácii aj bod 4.2   
    2.3      č.   441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012 
    2.4      č.   673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012  
    2.5      č.   769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
    2.6      č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
    2.7      č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
    2.8      č. 1407/2014 časť B zo dňa 30. 1. 2014 - v tejto informácii aj bod 4.4 
    2.9      č. 1410/2014 časť C zo dňa 30. 1. 2014 
    2.10    č. 1798/2014 časť C body 1 - 11 zo dňa 23. 10. 2014 
    2.11    č. 1147/2013 časť D bod  2 a 4 zo dňa 26. 6. 2013 - ropovod 
                č. 1572/2014 časť B body 3 (podbody 3.1, 3.2 a 3.3), 4 (podbody 4.1 a 4.2)  
                   a 5 (podbody 5.1 a 5.2) zo dňa 22. 5. 2014 - ropovod 
  
3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

     3.1    č.    870/2012 časť D zo dňa 22. 11. 2012 - v tejto informácii aj bod č. 4.3 
     

B. schvaľuje 

4. Zmena termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  SR Bratislavy: 
 
nositeľ   číslo uznesenia             pôvodný           nový termín 
uznesenia  zo dňa          a predĺžený termín 

4.1       riaditeľ                        594/2008                          T: trvalý                            T: 30. 4. 2015 
            magistrátu                  časť D bod 1                    TK: 1 x ročne k 28. 2 
                                               zo dňa 15. 12. 2008                                                                                        
4.2       primátor                     308/2011                          TK: polročne                    T: 1 x ročne 
2.2       magistrátu                 časť B bod 3                     počnúc 1. 1. 2013                 k 1.1.         
                                              zo dňa 27. 10. 2011                                  
4.3.      primátor                     870/2012                          31. 12. 2013                    T: 28. 5. 2015 
3.1                                         časť D                               posledný termín 
                                              zo dňa 22. 11. 2012          predĺženia plnenia: 
                                                                                        31. 1. 2015 
4.4       primátor                     1407/2014                         28. 2. 2014                      T: 30. 9. 2015  
2.8                                          časť B                               posledný termín 
                                     zo dňa 30. 1. 2014           predĺženia plnenia: 
                                                                     31. 1. 2015 
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1. Splnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
1.1 

Nositeľ uznesenia: 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 o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom na Hodžovom 
námestí 2, 811 06 Bratislava, bola naposledy predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva 
dňa 5. 2. 2015 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 39/2015.  
 

 
1.2 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:             Ing. Miroslav Bialko, 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 
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 je splnené. 
Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch bola predložená na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 5. 2. 2015 ako informačný materiál pod písm. d). 
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1.3 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci finančného oddelenia 
 

Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci 
Uznesenie č. 1524/2014 časť C zo dňa 24. 4. 2014 

  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
priebežne predkladať na každé rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
informačný materiál o priebežnom čerpaní týchto finančných prostriedkov na konkrétne investičné 
projekty. 

 

T: trvalá 
TK: mesačne na každé MsZ 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené.  
Návratná finančná výpomoc bola vyčerpaná. 
Informácia o čerpaní návratnej finančnej výpomoci bola predložená na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 5. 2. 2015, ako súčasť informačného materiálu o rozpočtovom hospodárení 
hlavného mesta SR Bratislavy bod 3 Príloha č. 1.  
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2. Priebežne plnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva  hlavného  mesta  SR  Bratislavy 
 
 

2.1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:             Ing. Miroslav Bialko, 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 predkladaných do mestského zastupiteľstva na predaj a prenájom majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy sú  kúpnopredajné  a nájomné zmluvy.  
 
 
2.2 
4.2 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže 
 
Návrh konkrétnych krokov na realizáciu cieľov v oblasti cestovného ruchu a destinačného 
manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 308/2011 časť B bod 3 zo dňa 27. 10. 2011   

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 B. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. iniciovaním rokovania so Železnicami SR a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., 

o navrhovaných opatreniach a hľadaní riešenia k ich realizácii so spoločnosťou Slovak Lines 
a.s., so spoločnosťou Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava a. s. a so spoločnosťou 
Slovenská plavba  a prístavy - lodná osobná doprava a. s. 

 
T: 31. 12. 2012 
 

Uznesením č. 938/2013 časť C zo dňa 7. 2. 2013 zmena plnenia uznesenia TK: polročne, počnúc 
1. 1. 2013. 
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Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. (Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia - bod 4.2.) 
Realizácia úloh v 2. polroku 2014 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu (ďalej ako „BTB“) iniciovala stretnutia ohľadom 
zriadenia turistických informačných centier na prístupových bodoch do mesta aj v druhom polroku 
2014. Niektoré ciele zostali nenaplnené z dôvodu, že partneri nám neboli schopní poskytnúť 
adekvátny kultúrny priestor na zabezpečenie tejto verejnoprospešnej činnosti počas roka. Služby 
TIC sme z tohto dôvodu zabezpečovali buď mobilnými infostánkami počas hlavnej sezóny alebo 
v spolupráci: 
- BTB neustále prevádzkuje od 1. 11. 2013 TIC vybudované z rozpočtu BTB v hale A  Letiska 

M.R. Štefánika. TIC je otvorené denne vrátane sviatkov, okrem poskytovania základných 
informácií o meste zabezpečuje aj služby spojené s predajom ubytovania a produktov BTB,  

- valné zhromaždenie BTB zvolilo na svojom zasadnutí dňa 5. 6. 2014 nového výkonného 
riaditeľa BTB, ktorým sa stal Mgr. Martin Horváth,  

- po vzájomnej dohode medzi prednostom Hlavnej stanice a Železničnou spoločnosťou a.s. 
zriadilo BTB mobilné TIC v hlavnej hale Hlavnej stanice počas letnej turistickej sezóny, a to 
v mesiacoch júl - august 2014, ktoré bolo k dispozícii pre návštevníkov mesta a cestujúcu 
verejnosť denne v čase od 9:00 do 18:30 h. Prednosta hlavnej stanice nevedel poskytnúť BTB 
samostatný priestor v rámci Hlavnej stanice, rovnako Železničná spoločnosť Slovensko a.s. 
nesúhlasila s poskytnutím 1 pracovnej pozície v rámci ich Zákazníckeho centra, pomohla len 
so skladovacími priestormi a hygienicko-technickým zabezpečením prevádzky mobilného TIC, 

- rokovanie so spoločnosťou Slovak Lines, ktorá je majiteľom plochy predajných miest 
v priestore Autobusovej stanice Mlynské nivy nebolo v 2. polroku uskutočnené, 

- rokovania pri získavaní pracovnej pozície v rámci cudzích zákazníckych centier zlyhávajú 
na prísnych bezpečnostných opatreniach protistrany, ktorej pracovníci manipulujú s peniazmi 
a ceninami, za ktoré preberajú hmotnú zodpovednosť. Samotný prednosta Autobusovej 
stanice nevedel poskytnúť priestor a ani stabilné miesto na umiestnenie mobilného TIC v rámci 
priestoru Autobusovej stanice, 

- BTB pokračovalo v zabezpečovaní informačnej činnosti v spolupráci s partnermi - členmi BTB  
v rámci priestoru Osobného prístavu na Fajnorovom nábreží, v informačnom centre Gate to 
Bratislava vo Viedni na Schwedenplatz, a v BikePointe na Viedenskej ceste, 

- BTB nadviazalo spoluprácu s informačno-predajnými miestami Národnej diaľničnej spoločnosti 
v Brodskom a Čunove a tým zabezpečilo informovanosť mototuristov prichádzajúcich 
do Bratislavy z Českej republiky a Maďarska. V informačno-predajných miestach NDS získa 
návštevník mesta kontakt na Turistické informačné centrá BTB, mapu mesta a iné informačno-
propagačné materiály, ako aj informáciu o turistickom produkte určenom pre individuálneho 
návštevníka mesta - Bratislava City Card, 

- BTB inštalovalo na trase Eurovelo 6 na Viedenskej ceste cyklosčítače, ktoré evidujú 
cykloturistov prichádzajúcich do Bratislavy,  

- BTB vydalo pre účely informovanosti zahraničných návštevníkov mesta čínsko-japonskú mapu 
so základnými informáciami o meste , ako aj city guide v anglicko-nemeckej jazykovej verzii. 

 
Návrh konkrétnych krokov na realizáciu cieľov v oblasti cestovného ruchu a destinačného 
manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015: 
 
- po dohode so Železnicami SR a Železničnou spoločnosťou Slovensko a.s. opakovane zriadiť 

sezónnu pobočku TIC v priestore Hlavnej stanice v mesiacoch júl - august 2015. Ak nebude 
Železničná spoločnosť a.s. schopná poskytnúť 1 pracovnú pozíciu v rámci svojich predajných 
miest, nadviazať rokovanie so spoločnosťou Regiojet ohľadom prenájmu 1 pracovného miesta 
v jeho zákazníckom centre v priestore hlavnej haly Hlavnej stanice za úplatu, 

- s cieľom zabezpečiť základné informačné služby pre návštevníkov mesta prichádzajúcich 
autobusovou dopravou nadviazať rokovanie so spoločnosťou Slovak Lines a.s., ohľadom 
možnosti poskytnutia plochy 1 predajného miesta  na zriadenie sezónnej pobočky TIC 
v priestore Autobusovej stanice v mesiacoch júl - august 2015, 

- pokračovať v zabezpečovaní služieb TIC v miestach dopravných uzlov - Osobný prístav 
Bratislava, BikePoint Bratislava, Gate to Bratislava Viedeň a informačno-predajné miesta 
Národnej diaľničnej spoločnosti Brodské a Čunovo v spolupráci s partnermi, 
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- zabezpečiť informovanosť potenciálnych návštevníkov mesta cestujúcich železničnou 
a autobusovou dopravou na trasách Bratislava - smer Viedeň - Praha - Budapešť 
a pri vnútroštátnej preprave  Bratislava - Košice formou min. trojjazyčných letákov, poprípade 
formou spotov na obrazovkách  v autobusoch a vlakoch, 

- pre účely informovanosti návštevníkov mesta vydať korporátnu brožúru o Bratislave, kalendár 
podujatí na rok 2015, brožúru o ubytovaní, reštauráciách, kluboch a  mapové podklady 
minimálne v slovenskej, anglickej a nemeckej jazykovej  mutácii,  

- pre zvýšenie povedomia o Bratislave ako destinácii cestovného ruchu v rámci DCR pripraviť 
v spolupráci s partnermi produktové baličky na podporu projektu Víkend v meste, na ktorom 
participujú okrem Bratislavy ďalšie  4 slovenské turistické destinácie. 

Navrhujeme zmenu termínu kontroly predmetného uznesenia. 
 

 
2.3 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Michal Feik, referát technických činností a špeciálneho stavebného  
                                   úradu 
 
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. 01. každoročne 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 12. 2. 2015 a následne sa predkladá 
na rokovane mestského zastupiteľstva dňa 26. 2. 2015.   
 
 
2.4 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:            Ing. Miroslav Bialko, vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
5. Zabezpečiť zosúladenie predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy s jeho vyradením 
   z registra majetku. 

 
T: trvalá úloha 
 TK: raz ročne k 31. 1. 
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Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Pri predaji majetku je jeho vyradenie zosúladené s evidenciou registra majetku.  
 

 

2.5 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, 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. 
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 19. 1. 2015. 
 

 

2.6 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:             Ing. Miroslav Bialko, 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 plní priebežne. 
Znalecké posudky sú priebežne zverejňované na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
 
2.7 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ 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 sa plnení priebežne. 
Materiál Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa 
predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu 
Doprava 2014 - 2020 sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 2. 2015. 
 

 

2.8 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, hlavná dopravná inžinierka 
 

Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia 
sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného 
programu Doprava 2014 - 2020  
Uznesenie č. 1407/2014 časť B zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby do Operačného programu Doprava 2014 - 2020 za hlavné mesto SR Bratislavu navrhol 
severojužné prepojenie Petržalka - Filiálka, cez Dunaj, v osi Karadžičovej ulice. 
 

T: 28. 02. 2014 
 

Uznesením č. 1487/2014 v časti B zo dňa 27. 3. 2014 bol predĺžený termín plnenia uznesenia 
na 30. 4. 2014. 
Uznesením č. 1523/2014 v časti B zo dňa 24. 4. 2014 bol predĺžený termín plnenia uznesenia 
na 31. 1. 2015. 
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Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. (Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia - bod 4.2.) 
Navrhovaný variant riešenia bude preštudovaný v rámci tvorby Územného generelu dopravy 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý má byť ukončený v septembri 2015.  
Z predmetného dôvodu navrhujeme zmenu termínu plnenia uznesenia. 
 
 
2.9 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:            Ing. Miroslav Bialko, vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
908/2010 zo dňa 25. 2. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 4. 2011 a č. 1055/2013 zo 
dňa 24.  25. 4. 2013 a schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží 
Uznesenie č. 1410/2014 časť C zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
postupovať pri prevodoch a nájmoch nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže podľa časti 
B tohto uznesenia. 

 
T: úloha trvalá,  
    vždy k 31. 1. 

 
V časti B uznesenia mestského uznesenia č. 1410/2014 zo dňa 30. 1. 2014 sú taxatívne vymenované 
všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Pri prevodoch a nájmoch nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže sú tieto pripravované 
v zmysle schváleného uznesenia. 
 
 

2.10 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Vladimír Kutka, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave 
 
Koncepcia mestských lesov 
Uznesenie č. 1798/2014 časť C body 1 - 11 zo dňa 23. 10. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť zníženia 

úmyselnej (plánovanej) ťažby na celom území (lesných pozemkoch) Bratislavského lesného 
parku v jej správe tak, aby maximálny priemerný objem úmyselnej ročnej ťažby bol 5 000 
m3/ročne, resp., aby celkový objem úmyselnej ťažby nepresiahol 50 000 m3 počas 10 rokov 
platnosti nového LHP (PSL) v období rokov 2016 - 2025.  

2. Vyhlásiť moratórium na obnovnú úmyselnú ťažbu na území Bratislavského lesného parku 
v správe mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave až do konca platnosti LHP 
(PSL) v decembri 2015 s tým, že sa moratórium nebude týkať výchovnej úmyselnej ťažby. 
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3. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť obnoviť 
certifikáciu FSC na celom území (lesných pozemkoch) Bratislavského lesného parku, ktoré sú 
v jej správe. 

4. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť pri vyhotovovaní 
nového LHP (PSL) na obdobie rokov 2016 - 2025 zapracovať do neho požiadavky vyplývajúce z 
tohto uznesenia a pri vyhotovovaní nového LHP (PSL) aktívne spolupracovať s odbornou a 
občianskou verejnosťou a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú problematike rekreácie, 
oddychu, športu a ochrany prírody na území Bratislavského lesného parku v jej správe. 

5. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť priebežne 
zverejňovať informácie o plánovanej, prebiehajúcej a ukončenej ťažbe na webovej stránke 
mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave (v textovej, tabuľkovej aj v mapovej 
podobe), vrátane informácií o spoločne vyznačených ťažbách (mestská príspevková organizácia 
Mestské lesy v Bratislave  a zástupcovia verejnosti). 

6. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť vypracovať 
Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia (podľa § 21 vyhlášky Ministerstva 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o poľovníctve) v termíne do 30. 6. 2015 a pri jeho vyhotovovaní aktívne spolupracovať 
s odbornou a občianskou verejnosťou a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú 
problematike rekreácie, oddychu, športu, ochrany prírody a poľovníctva na území Bratislavského 
lesného parku v jej správe. 

7. Požiadať Okresný úrad v Bratisalve o vyhlásenie pozemkov v Bratislavskom lesnom parku vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  za nepoľovné plochy podľa zákona č. 274/2009 Z. z. 
o poľovníctve (§ 4 ods. 7) s  minimálnou rozlohou 820 ha (podľa mapy a zoznamu parciel 
v prílohe č. 1). Požiadavky z tohto uznesenia sa zapracujú do Výhľadového plánu poľovníckeho 
hospodárenia. 

8. Začať ako príslušný cestný správny orgán konanie podľa § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. 
v platnom znení s cieľom zákazu (vylúčenia) individuálnej automobilovej dopravy na Ceste 
mládeže počas celého roka v úseku od parkoviska pri Červenom moste - Partizánskej lúke až 
po parkovisko pri horárni Krasňany. 

9. Zabezpečiť spracovanie územného plánu zóny pre celé územie Železnej Studienky, presnejšie 
v okolí Cesty Mládeže od Červeného Mosta po Sanatórium a do času jeho schválenia vyhlásiť 
v tomto území stavebnú uzáveru, okrem parciel pre reštauračné zariadenia pred druhým 
jazerom. 

10. Navrhnúť do návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017 navýšenie 
rozpočtu pre mestskú príspevkovú organizáciu Mestské lesy v Bratislave o sumu 350 000,00 
Eur, ako krytie dôsledkov vyplývajúcich z tohto uznesenia v roku 2015 a v ďalších rokoch vo 
výške 300 000,00 Eur.  

11. Predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o plnení tohto uznesenia do 31. 01. 2015 a potom každoročne na prvé zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v danom roku až do roku 2026 vrátane. 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne.  
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 2. 2015. 
 
 

2.11 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca oddelenia koordinácie územných systémov              
 
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  2 a 4  zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
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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 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4. spracovať územno-hospodárske zásady (zadanie územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy) nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré vylúči trasovanie 
ropovodu Bratislava-Schwechat cez k. ú. Bratislava. 

 
           T: úloha trvalá 

                                              TK: polročne 
 

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, a to 
každý štvrtý mesiac, počnúc 1. 1. 2013. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Informácia sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 2. 2015 pod názvom 
Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat. 
 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca oddelenia koordinácie územných systémov 
 

Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1572/2014 časť B body 3 (podbody 3.1, 3.2 a 3.3), 4 (podbody 4.1 a 4.2) 
a 5 (podbody 5.1 a 5.2) zo dňa 22. 5. 2014 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
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, 

 
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.“, 
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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. 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Informácia sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 2. 2015 pod názvom 
Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat. 
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3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva  hlavného  mesta  SR   
Bratislavy v stanovenom termíne 

 
 
3.1 
4.3 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca 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. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je nesplnené. (Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia - bod 4.3.) 
Uznesenie nebolo splnené z dôvodu neukončených JPÚ - Jednoduchých pozemkových úprav 
v navrhovanej lokalite Kamenáče (mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves a mestská časť 
Bratislava-Záhorská Bystrica), kde doposiaľ nebola určená  presná lokalizácia pozemkov hlavného 
mesta SR Bratislavy. Ukončenie JPÚ sa očakáva v priebehu 2 mesiacov. U náhradnej lokality, 
ktorou je v mestskej časti Bratislava-Petržalka Vojenský Dvor, vznikol problém, ktorým je zistenie 
zdrojov pitnej vody na rakúskej strane, ktoré lokalizáciou cintorína na slovenskej strane môžu byť 
ohrozené. Na presnú lokalizáciu studní sme požiadali rakúsku stranu - starostku Kittsee.  
Z uvedeného dôvodu žiadame o predlženie termínu plnenia predmetného uznesenia. 
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4.  Návrh na zmenu termínu plnenia uznesení    
     Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
 
 
4.1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ 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 k 28. 2. 
 
Plnenie: 
Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia.  
Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 594/2008 v časti D bod 1 ukladá predkladať mestskému 
zastupiteľstvu  informáciu o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry 
za roky 2009 - 2015.  
Informácia je spracovaná na základe podkladov oddelení magistrátu a mestských organizácií 
(STARZ, Mestské lesy v Bratislave). Termín na predloženie informácie je stanovený  ako trvalý, 
predkladaný k  28. 2. v danom roku. Dôvodom je skutočnosť, že súčasťou materiálu je 
vyhodnotenie realizačného plánu za rok 2014, ale hlavne návrh nového realizačného plánu na rok 
2015, ktorý vychádza zo schváleného rozpočtu na rok 2015 (predpokladaný termín je 26. 3. 2015). 
Informačný materiál o plnení realizačného plánu za rok 2014 a plán realizačných úloh na rok 2015 
bude spracovaný z podkladov dotknutých oddelení magistrátu a mestských organizácií STARZ, 
Mestské lesy v Bratislave.  
Z uvedených dôvodov žiadame o predĺženie termínu splnenia predmetného uznesenia 
na rokovanie mestského zastupiteľstva až po schválení finančného rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2015. 
Na základe vyššie uvedeného navrhujeme zmenu termínu na predloženie predmetného 
materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 4. 2015.  
 

 
4.2 
2.2 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže 
 
Návrh konkrétnych krokov na realizáciu cieľov v oblasti cestovného ruchu a destinačného 
manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 308/2011 časť B bod 3 zo dňa 27. 10. 2011   
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 B. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. iniciovaním rokovania so Železnicami SR a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., o 

navrhovaných opatreniach a hľadaní riešenia k ich realizácii so spoločnosťou Slovak Lines 
a.s., so spoločnosťou Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava a. s. a so spoločnosťou 
Slovenská plavba  a prístavy - lodná osobná doprava a. s. 

T: 31. 12. 2012 
 

Uznesením č. 938/2013 časť C zo dňa 7. 2. 2013 zmena plnenia uznesenia TK: polročne, počnúc 
1. 1. 2013. 

 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní viď text - bod 2.2.) 
Navrhujeme zmenu termínu kontroly uznesenia 1x ročne,  a to  vždy k 1. 1. nasledujúceho 
roka z dôvodu získania komplexného obrazu o poskytovaných službách v sezónnej 
a mimosezónnej prevádzke predchádzajúceho roka. 
 
 
4.3 
3.1 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca 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. 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženie termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie je nesplnené - bod 3.1.) 
Uznesenie nebolo splnené z dôvodu neukončených JPÚ – Jednoduchých pozemkových úprav 
v navrhovanej lokalite Kamenáče (mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves a mestská časť 
Bratislava-Záhorská Bystrica), kde doposiaľ nebola určená  presná lokalizácia pozemkov mesta. 
Ukončenie JPÚ sa očakáva v priebehu 2 mesiacov. U náhradnej lokality, ktorou je v mestskej časti 
Brtaislava-Petržalka Vojenský Dvor vznikol problém, ktorým je zistenie zdrojov pitnej vody na 
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rakúskej strane, ktoré lokalizáciou cintorína na slovenskej strane môžu byť ohrozené. Na presnú 
lokalizáciu studní sme požiadali rakúsku stranu – starostku Kittsee. 
Z uvedeného dôvodu navrhujeme zmenu termínu splnenia predmetného uznesenia do 28. 5. 
2015. 
 
 
4.4. 
2.8 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, hlavná dopravná inžinierka 
 

Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia 
sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného 
programu Doprava 2014 - 2020  
Uznesenie č. 1407/2014 časť B zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby do Operačného programu Doprava 2014 – 2020 za hlavné mesto SR Bratislavu navrhol 
severojužné prepojenie Petržalka - Filiálka, cez Dunaj, v osi Karadžičovej ulice. 
 

T: 28. 02. 2014 
 

Uznesením č. 1487/2014 v časti B zo dňa 27. 3. 2014 bol predĺžený termín plnenia uznesenia 
na 30. 4. 2014. 
Uznesením č. 1523/2014 v časti B zo dňa 24. 4. 2014 bol predĺžený termín plnenia uznesenia 
na 31. 1. 2015. 

 
Plnenie: 
Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa plní priebežne - bod 2.8.) 
Navrhovaný variant riešenia bude preštudovaný v rámci tvorby Územného generelu dopravy 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý má byť ukončený v septembri 2015.  
Z predmetného dôvodu navrhujeme zmenu termínu plnenia uznesenia do 30. 9. 2015. 
 
 


