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                                                                                                                                    kód uzn.:1.9.8 
                1.9.5 
                1.9.4 
                                         

 
Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. berie na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

    1.1       č.   306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 
    1.2       č.   357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 
    1.3       č.   186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 
    1.4       č.   283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
    1.5       č.   691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
    1.6       č.   721/2005 časť C bod 6 zo dňa 30. 6. 2005 
    1.7       č.   941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 
    1.8       č.   166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 
    1.9       č.   467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
    1.10     č.   639/2012 zo dňa 27. 6. 2012   
    1.11     č.   673/2012 časť C bod 2 zo dňa 27. 6. 2012 
    1.12     č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
    1.13     č.   954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
    1.14     č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
    1.15     č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
    1.16     č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
    1.17     č. 1539/2014 časť B body 1 zo dňa 24. 4. 2014 
    1.18     č. 1559/2014 časť C zo dňa 22. 5. 2014 
    1.19     č. 1593/2014 časť B zo dňa 25. 6. 2014 
    1.20     č. 1611/2014 časť D zo dňa 25. 6. 2014 
    1.21     č. 1692/2014 časť B zo dňa 25. 9. 2014  
    1.22     č. 1785/2014 časť C zo dňa 23. 10. 2014 
    1.23     č. 1791/2014 zo dňa 23. 10. 2014 
         
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  

    2.1       č.     44/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
    2.2       č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
    2.3       č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 
    2.4       č.   796/2009 časť B zo dňa 19. 11. 2009 
    2.5       č.   799/2009 časť C bod 2 zo dňa 19. 11. 2009 
    2.6       č. 1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
    2.7       č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
    2.8       č.   402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
    2.9       č.   673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 - aj bod 5.1 v tejto informácii 
    2.10     č.   673/2012 časť C bod 7 zo dňa 27. 6. 2012 
    2.11     č.   673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 - aj bod 5.2 v tejto informácii 
    2.12     č.   769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
    2.13     č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
    2.14     č. 1611/2014 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 25. 6. 2014 - aj bod 5.4 v tejto 
                                                                                                               informácii 
    2.15    č. 1645/2014 časť C body 1 a 2 zo dňa 3. 7. 2014 - aj bod 5.6 v tejto informácii                                                                                 
    2.16    č. 1688/2014 časť B bod 2 zo dňa 25. 9. 2014  - aj bod 5.7 v tejto informácii 
    2.17    č. 1743/2014 časť C body 1, 2, 4 zo dňa 25. 9. 2014 
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3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

    3.1    č. 1390/2014 časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014 - aj bod 5.3 v tejto informácii 
    3.2    č. 1617/2014 časť B zo dňa 25. 6. 2014 - aj bod 5.5 v tejto informácii 

 

B. schvaľuje 

4. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

    4.1 Zrušenie bodu 1 uznesenia č. 514/2012 zo dňa 29. 3. 2012 
    4.2 Zrušenie uznesenia č. 1153/2013 bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 
 

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

5.1       riaditeľ                        673/2012                          30.11.2012                 TK: 30. 6. 2015 
2.9       magistrátu                  časť C bod 4                  posledný termín 
                                               zo dňa 27. 6. 2012        predĺženia plnenia: 
                                                                                       31. 12. 2014 
5.2       riaditeľ                       673/2012                          31. 1. 2013                    T: úloha trvalá 
2.11    magistrátu                  časť C bod 9                  posledný termín               TK:1 x ročne,         
                                              zo dňa 27. 6. 2012        predĺženia plnenia:                 k 31. 3. 
                                                                                       31. 10. 2014 
5.3.      primátor                     1390/2014                        28. 2. 2014                  T: 30. 6. 2015 
3.1                                         časť B bod 3                   posledný termín 
                                              zo dňa 30. 1. 2014        predĺženia plnenia: 
                                                                                       31. 12. 2014 
5.4       riaditeľ                       1611/2014        23. 10. 2014                T: úloha trvalá 
2.14     magistrátu                 časť C bod 1                                                           až do vyriešenia 
                                              podbod 1.2               TK: mesačne  
                                    zo dňa 25. 6. 2014                                                  počnúc 02. 2015  
 
5.5       primátor                     1617/2014                       25. 9. 2014                        26. 3. 2015 
3.2                                         časť B 
                                              zo dňa 25. 6. 2014 
5.6       primátor                     1645/2014                        30. 7. 2014                    TK: 30. 4. 2015 
2.15                                       časť C                          predĺženie termínu 
                                              body 1 a  2                           plnenia: 
                                              zo dňa 3. 7. 2014                 23. 10. 2014 
5.7       riaditeľ                       1688/2014     TK: 23. 10. 2014           TK: 19. 11. 2015 
2.16     magistrátu                 časť B bod 2 
                                              zo dňa 25. 9. 2014 
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1. Splnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
1.1 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Viera Karovičová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 
 
Komplexný návrh účasti hlavného mesta SR Bratislavy v privatizácii zdravotníckych 
zariadení 
Uznesenie č. 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 30. 5. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. každoročne predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

správu o stave zdravia obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy. 
       
                 T: trvale 
       TK: 1x ročne k 31. 12. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený do operatívnej porady primátora dňa 12. 1. 2015, na rokovanie mestskej 
rady dňa 22. 1. 2015 a následne sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 5. 2. 
2015. 
 

 

1.2 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Martin Katriak, 1. zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci legislatívno-právneho oddelenia, 
                                   Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
 
Správa o činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru 
za mesiac jún - august 1996 
Uznesenie č. 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26. 9. 1996 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu a riaditeľov organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 
SR Bratislavy 
2.   Predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pravidelné 

písomné informácie o prípadoch v zmysle časti B bodu 1 tohto uznesenia. 
  

T: trvale 
                                                     TK: 1x ročne k 31. 12. 

                   

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia sa predkladá na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 5. 2. 2015 - škodové 
udalosti.  
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1.3 

Nositeľ uznesenia:  Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  vedúci organizačných útvarov magistrátu, u ktorých bola vykonaná  
                                    kontrola útvarom mestského kontrolóra (UMK) 
 
Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných 
kontrol 
Uznesenie č. 186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
pravidelne   predkladať  správy   o  prijatých  opatreniach  na  odstránenie   nedostatkov  zistených 
mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: polročne 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informačné materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 5. 2. 2015  predkladajú: 
- oddelenie ľudských zdrojov magistrátu 
- oddelenie vnútornej správy magistrátu  
- oddelenie správy komunikácie magistrátu 
- oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže magistrátu.  
 

 

1.4 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:             Ing. Miroslav Bialko, vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Správa o spôsobe plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 31. 3. 2000 
Uznesenie č. 283/2000 časť D bod 1 zo dňa 11. 5. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     

1. Vyhodnocovať plnenie schválených uznesení o predaji a nájme majetku hlavného mesta                 
SR Bratislavy. 

       T: trvale 
       TK: 1x ročne k 31. 12. 

 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Vyhodnotenie plnenia schválených uznesení o predaji a nájme sa predkladá na rokovanie  
mestského zastupiteľstva dňa 5. 2. 2015. 
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1.5 

Nositelia uznesenia:   riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta  
                                     SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy: riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR  
                           Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých 
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 

 
T: trvalý 
TK: 30. 6. a 31. 12. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
V  súlade s plánom kontrolnej činnosti útvaru mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
(ďalej len mestský kontrolór“) na  rok  2013 a 2014  boli vykonané  kontroly v Základnej umeleckej 
škole Exnárova 6, Bratislava a v Základnej umeleckej škole, Daliborovo nám. 2, Bratislava. 
Kontroly sa uskutočnili ako následné finančné kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra.  
 Zo záverov kontroly v ZUŠ Exnárova vyplýva, že bol spísaný iba záznam a v škole nezistili 
žiadne nedostatky, a teda neprijala žiadne opatrenia.  
 Informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou 
kontrolou v mestskej rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola Daliborovo nám. bola 
prerokovaná v operatívnej porade primátora dňa 22. 12. 2014. Po prerokovaní v operatívnej 
porade primátora a v príslušnej komisii mestského zastupiteľstva, sa predkladajú tieto informačné 
materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 5. 2. 2015. 
 
Ďalšie informačné materiály o plnení opatrení prijatých na základe vykonaných kontrol útvarom 
mestského kontrolóra sa predkladajú medzi informačnými materiálmi na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 5. 2. 2015, ide o tieto organizácie: 
 
Správa telovýchovných a športových zariadení,  
Mestské lesy v Bratislave,    
 
 
1.6 

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 2004 
Uznesenie č. 721/2005 časť C bod 6 zo dňa 30. 6. 2005 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     

6. Predkladať na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe vyhľadávacej 
činnosti. 

T: trvale 
                                                                         TK: 1x ročne k 31. 12. 
                                                                              
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe 
vyhľadávacej činnosti sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa  5. 2. 2015. 
 
 
1.7 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže 
 
Rôzne  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
Uznesenie č. 941/2010 časť C zo dňa 25. 3. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu     

zverejňovať na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy zoznam súkromných 
základných umeleckých škôl, súkromných jazykových škôl, súkromných materských škôl, 
súkromných školských zariadení a cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných materských 
škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné mesto SR Bratislava poskytuje dotácie 
vrátane výšky dotácie. 
 

T: úloha trvalá 
 TK: 1x ročne k 31. 12. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
V súlade s uznesením bol na webovej stránke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej len „hlavné mesto“)  
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id=11026895&n=nestatne-skoly&p1=11053102 
zverejnený zoznam súkromných základných umeleckých škôl, súkromných materských škôl 
a súkromných školských zariadení a cirkevných základných umeleckých škôl, cirkevných 
materských škôl a cirkevných školských zariadení, ktorým hlavné mesto SR Bratislava poskytlo 
dotáciu v súlade s § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane výšky 
dotácie poskytnutej v roku 2014. 
 
 

 

 



 8

1.8 

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 23. 10. 2014 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 1800/2014 a následne sa informácia predkladá 
na rokovane mestského zastupiteľstva dňa 5. 2. 2015.  
 

 
1.9 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy: Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
 
Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 
Uznesenie č. 467/2012 časť B zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy     

vyhodnotiť účasť poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za minulý rok volebného 
obdobia vo forme počtu hlasovaní a zverejniť túto informáciu na webovej stránke hlavného mesta 
SR Bratislavy a takisto ju predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
               

      T: trvalý   
             TK: 1. 3. 2012 a ďalej ročne k 31. 12. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 5. 2. 2015 ako informačný 
materiál. Predmetná informácia bola zverejnená na webovej stránke hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
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1.10 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Ing. Miroslav Bialko, vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Návrh na elektronický náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých 
posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy    
Uznesenie č. 639/2012 zo dňa 27. 6. 2012   
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
 žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých 
posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.  
         

T: úloha trvalá,                                                                                          
                                   od 1. 1. 2013                  
         TK: raz ročne k 31. 12. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Náhodný elektronický výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých posudkov bol v roku 
2014 zabezpečovaný elektronickou formou. 
 
 
1.11 

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 2 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
2. Zabezpečiť všetky zaradenia skolaudovaného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 

za predchádzajúce obdobie do používania. Obstaranie investičného majetku pred jeho 
zaradením evidovať v informačnom systéme.       

 
T: 30. 11. 2012 

 
Uznesením MsZ č.    895/2012 časť C z 13. 12. 2012 predĺžený termín na 30. 9. 2013. 
Uznesením MsZ č. 1279/2013  predĺžený termín na 30. 11. 2013. 
Uznesením MsZ č. 1361/2013 časť B bod 5.1 z 12. 12. 2013 predĺžený termín na 31. 12. 2014. 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Skolaudovaný majetok hlavného mesta SR Bratislavy za predchádzajúce obdobie bol zaradený 
do používania a pred jeho zaradením bol evidovaný v informačnom systéme. 
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1.12 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Ing. Miroslav Bialko, 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. 
Posledná Informácia sa prerokovala na pokračujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 8. 
10. 2014 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 1751/2014 a následne sa predkladá predmetná 
informácia na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 5. 2. 2015.  
 
 
1.13 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  PhDr., Mgr. Eva Rýder, oddelenie stratégie a projektov  
 
Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska 
Uznesenie č. 954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby minimálne 2x do roka informoval o činnosti a rokovaniach v rámci Združenia miest a obcí 
Slovenska. 
 

TK: 30. 6., 31. 12. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa  5. 2. 2015. 

 
 
1.14 

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 
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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 sa predkladá na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 5. 2. 2015 ako informačný materiál. 
 
 

1.15 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
 

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 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislavy“ bol prerokovaný 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25. 9. 2014 a  bolo k  nemu prijaté uznesenie 
č. 1739/2014 a následne sa predkladá materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 5. 2. 
2015.  
 

 

1.16 

Nositeľ uznesenia:    primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:                Ing. Miroslav Bialko, vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných 
nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona 
č. 134/2013 Z. z., na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky 



 12

Uznesenie č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o každej žiadosti 
o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej 
vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných 
nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

 
TK: do 30. 6. a do 31. 12. 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných  nájomných bytov, pozemku 
a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie 
náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sa predkladá na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 5. 2. 2015. 
 
 
1.17  

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca oddelenia koordinácie územných systémov 
 
Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom 
Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 
Uznesenie č. 1539/2014 časť B bod 1 zo dňa 24. 4. 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Konať v zmysle uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy                  
č.719/2005 zo dňa 30. 6. 2005 a č. 166/2011 zo dňa 30. 6. 2011 na vyhlásenie stavebnej 
uzávery na území nábrežia (okrem promenády). 

 

T: 24. 5. 2014 
 

Uznesením MsZ č. 1588/2014 zo dňa 25. – 26. 6. 2014 časť B bod 4.4 predĺženie termínu plnenia 
uznesenia do 25. 9. 2014. 
Uznesením MsZ č. 1683/2014 zo dňa 25. 9. 2014 časť B bod 4.6 predĺženie termínu plnenia 
uznesenia do 23. 10. 2014. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Listom č. j.: MAGS OKUS 58274/2014/341014 zo dňa 8. 10. 2014, požiadalo hlavné mesto SR 
Bratislava v zmysle § 32 ods. a) § 39d stavebného zákona v znení neskorších predpisov o vydanie 
územného rozhodnutia o stavebnej uzávere v dotknutom území príslušný stavebný úrad mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto.   
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1.18 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
 

Návrh  koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025  
časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových 
a trolejbusových tratí DOPLNOK č. 1 
Uznesenie č. 1559/2014 časť C zo dňa 22. 5. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť informáciu o aktuálnom stave pripravenosti a vykonaných krokoch ohľadom prípravy 
vyššie uvedených projektov infraštruktúry integrovanej dopravy. 
 

T:  vždy k 31. 12. počnúc rokom 2014 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Projekty, ktoré sú navrhované a budú riešené v rámci návrhu koncepcie rozvoja mestskej 
hromadnej dopravy v Bratislave, sú v zásobníku projektov nových operačných programov 
pre programovacie obdobie na roky 2014 - 2020. Informačný materiál sa predkladá na rokovanie 
mestského zastupiteľstva dňa 5. 2. 2015. 
 
 
1.19 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:             Ing. Miroslav Bialko, vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 

Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 257,60 m2 v stavbe súpis. 
č. 361, na pozemku parc. č. 344 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti 
LEDERER s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 1593/2014 časť B zo dňa 25. 6. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o vypísanie novej obchodnej verejnej súťaže na prenájom predmetných priestorov. 
 

T: najneskôr do 23. 10. 2014 
 
Plnenie: 
Uznesenie splnené. 
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov bola vyhlásená dňa 15. 10. 2014, 
uzávierka podávania súťažných návrhov bola dňa 16. 1. 2015. Otváranie obálok 21. 1. 2015.    
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1.20 

Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 

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

D. ukladá 

 

mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy 
preveriť stratu Dopravného podniku Bratislavy, akciová spoločnosť. 
 

T: do 23. 10. 2014 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Kontrola v akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislavy, akciová spoločnosť, bola vykonaná 
v priebehu mesiaca október 2014.  
 
 
1.21 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Michal Feik, oddelenie koordinácie dopravných systémov 
 

Cyklotrasa Vajnory - Rendez 
Uznesenie č. 1692/2014 časť B zo dňa 25. 9. 2014  
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
uzavrieť zmluvu o  združení finančných prostriedkov s mestskými časťami Bratislava-Vajnory 
a Bratislava-Rača na výstavbu 1. a 2. etapy cyklotrasy Vajnory-Rendez s nasledovnými 
podstatnými zmluvnými podmienkami: 
 
1.  celková suma 1. a 2. etapy vo výške 180 000,00 Eur, 
2. čiastočná úhrada nákladov formou transferu mestskej časti Bratislava-Vajnory v roku 2014 

vo výške 91 000,00 Eur, 
3.  čiastočná úhrada nákladov formou transferu mestskej časti Bratislava-Vajnory v roku 2015 

vo výške 59 000,00 Eur, 
4.  príspevok mestskej časti Bratislava-Rača v roku 2015 vo výške 30 000,00 Eur, 
 
5. verejné obstarávanie a realizáciu zabezpečí mestská časť Bratislava-Vajnory, ktorá cyklotrasu 

po ukončení diela odovzdá do správy hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Termín: 15. 10. 2014 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Zmluva o združení bola uzatvorená dňa 9. 10. 2014. Hlavné mesto SR Bratislava v roku 2014 
uhradilo mestskej časti Bratislava-Vajnory sumu 91 000,00 Eur. Realizácia cyklotrasy sa 
predpokladá na jar 2015. 
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1.22 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca oddelenia koordinácie územných systémov              
 

 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05 
Uznesenie č. 1785/2014 časť C zo dňa 23. 10. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

C. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
zabezpečiť uloženie územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny 
a doplnky 05, podľa ustanovení § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

T: 30. 11. 2014 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05, boli uložené na Okresnom 
úrade Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky a  na všetkých mestských častiach hlavného 
mesta SR Bratislavy listom č. j.: MAGS OKUS 60187/2014-355036 zo dňa 4. 11. 2014. 
 

 

1.23 

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

Rôzne 
Uznesenie č. 1791/2014 zo dňa 23. 10. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby na prvom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  v roku 
2015 zabezpečil novozvoleným poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy informačný materiál  obsahujúci: 
1. zápisnicu inventarizačnej komisie za roky 2011, 2012, 2013, 
2. materiál o stave finančnej hotovosti na účtoch hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12.  2014. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiálu sa predkladá na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 5. 2. 2015. 
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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:  Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačného oddelenia 
 
Rôzne  
Doručovanie výpisov z hlasovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v elektronickej podobe 
Uznesenie č. 44/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
riaditeľa magistrátu     

zabezpečiť doručovanie výpisov z hlasovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v elektronickej 
podobe spolu s materiálmi na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy, ak o to požiadajú. 
 

TK: 31. 12., 1 x ročne 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy sú pravidelne zverejňované uznesenia 
mestského zastupiteľstva súčasne s príslušnými hlasovaniami.  
 
 
2.2 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu 
                                   vedúci finančného oddelenia 
                                   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 2007 - 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26. 10. 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu   
prideliť z prebytku rozpočtu za uplynulý rok do fondu    na podporu rozvoja telesnej kultúry 
v hlavnom meste SR Bratislave 2% z čistých     príjmov získaných z predaja nehnuteľného majetku 
hlavného mesta (do príjmov     z predaja sa nezahŕňajú príjmy získané z predaja majetku hlavného 
mesta a mestských častí podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových     
priestorov v znení neskorších predpisov a podiel získaný z príjmov z predaja  nehnuteľného 
majetku zvereného do správy mestských častí). 

 
T: trvalý 
 TK: 1 x ročne k 31. 12. 
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Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry hlavného mesta sa tvorí v súlade so zákonom 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok. Na základe uvedeného, prídel do fondu vo výške 
2% z finančného výnosu za predaný majetok hlavného mesta SR Bratislavy sa bude realizovať až 
pri finančnom usporiadaní výsledku hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014, a to 
v prípade, ak hlavné mesto SR Bratislava dosiahne prebytok rozpočtu. 
Za rok 2013 boli odvedené do predmetného fondu finančné  prostriedky vo výške 210 842,08 Eur. 
 
 

2.3 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:             Ing. Miroslav Bialko, vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Návrh koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2007 – 
2010 
Uznesenie č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26. 10. 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
5. Pri každom predaji majetku hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa dotýka negatívnym      

spôsobom  existujúcich  športovísk, zaviazať v  kúpnopredajnej  zmluve  investora, aby       
vybudoval náhradné športoviská. 

 
T: trvalý 
 TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V roku 2014 nebol realizovaný žiadny predaj nehnuteľností, ktorý by sa nejakým spôsobom dotýkal 
existujúcich športovísk. 
 
 

2.4 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 
 
Návrh zaradenia zastávok a železničných staníc do tarifných zón Bratislavskej integrovanej 
dopravy (BID) a zmena v označovaní vlakových liniek BID 
Uznesenie č. 796/2009 časť B zo dňa 19. 11. 2009 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. splnomocňuje 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
vykonávať zmeny a doplnky zoznamu zastávok a polročne informovať Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy o vykonaných zmenách. 
 

TK: k 30. 6., 31. 12. 
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Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V roku 2014 sa nevykonávali žiadne zmeny a doplnky zoznamu zastávok a železničných staníc 
v tarifných zónach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. 
 
 

2.5 

Nositeľ uznesenia: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plniteľ úlohy:  riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
Návrh zoznamu pamätihodností na území hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 799/2009 časť C bod 2 zo dňa 19. 11. 2009 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 

2. riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 
   zabezpečiť priebežnú aktualizáciu zoznamu pamätihodností na území hlavného mesta SR  
  Bratislavy. 

 
T: úloha trvalá 
 TK: 1 x ročne k 31. 12. 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Ide o zoznam pamätihodností jednotlivých mestských častí na území hlavného mesta SR 
Bratislavy. Šestnásť mestských častí si vedie samostatný zoznam pamätihodností, ktorý schválili 
ich miestne zastupiteľstvá. Výnimkou je mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ktorá si doteraz 
neschválila svoj miestny zoznam, ku ktorému dostala v 1. polroku 2014 od našej organizácie 
potrebné podklady.  
 
Priebežná aktualizácia zoznamu pamätihodností mestských častí zahŕňala: 

- zber nových poznatkov do existujúcej databázy pamätihodností; 
- návrhy mestským častiam na zaradenie nových pamätihodností do zoznamu; 
- návrhy mestským častiam na vypustenie pamätihodností zo zoznamu; 
- návrhy mestským častiam na preradenie pamätihodností do inej kategórie v rámci 

zoznamu. 
 
 

2.6 

Nositeľ uznesenia: riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného  
                                   mesta  SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  riaditelia organizácií zriadených Mestským  zastupiteľstvom  hlavného   
                                   mesta SR Bratislavy 
Spracovateľ:             oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou 
  
Návrh systému a opatrení na využívanie Bratislavskej mestskej karty 
Uznesenie č. 1029/2010 časť C bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Za účelom zdokumentovania oprávnenosti nárokov na poskytnuté zľavy (bonusy) držiteľom 

BMK predkladať Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy mesačne do 15. dňa 
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nasledujúceho mesiaca evidenciu poskytnutých zliav realizovaných na platobných 
termináloch. 

 
TK: 31. 12. 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Evidencia poskytovaných zliav realizovaná na platobných terminálov za účelom zdokumentovania 
oprávnených nárokov na poskytnuté zľavy držiteľom BMK je zabezpečovaná mesačne 
prostredníctvom banky alebo osobitnej žiadosti o úhradu čiastky na zľavy zo strany mestských 
organizácií v rozsahu plánovaných rozpočtových prostriedkov.  
 
 

2.7 

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.  
 
 
2.8 

Nositeľ uznesenia: riaditeľ mestského ústavu ochrany pamiatok 
Plniteľ úlohy:  riaditeľ mestského ústavu ochrany pamiatok 
 
Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy 
Uznesenie č. 402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok 
2.  Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu Celomestského zoznamu pamätihodností hlavného mesta 

SR Bratislavy. 
T: ročne k 31. 12. 
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Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Jedná sa o celomestský zoznam pamätihodností na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý 
nie je totožný so zoznamami mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy. Celomestský zoznam 
schvaľuje a jeho zmeny odsúhlasuje mestské zastupiteľstvo.  
Priebežná aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností zahŕňala: 

- zber nových poznatkov do existujúcej databázy pamätihodností; 
- príprava návrhov na zaradenie nových pamätihodností do zoznamu; 
- príprava návrhov na vypustenie pamätihodností zo zoznamu; 
- príprava návrhov na preradenie pamätihodností do inej kategórie v rámci zoznamu. 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa nenazbieral dostatočný počet nových návrhov, budú sa doplnky 
a zmeny v celomestskom zozname v mestskom zastupiteľstve realizovať v roku 2015. 
 

 

2.9 
5.1 

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 4 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
4. Vysporiadať majetok zverený do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, 

zabezpečiť jeho sledovanie na podsúvahových účtoch. 
 

T: 30. 11. 2012 
 

Uznesením MsZ č. 895/2012 časť C z 13. 12. 2012 predĺžený termín na 30. 9. 2013. 
Uznesením MsZ č. 1279/2013 časť B  bod 1.3 z 24. 10. 2013 predĺžený termín na 30. 9. 2013. 
Uznesením MsZ č. 1361/2013 časť B bod 5.2 z 12. 12. 2013 predĺžený termín na 31. 12. 2014. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. (Návrh na zmenu pevného termínu na kontrolný termín - bod 5.1.) 
V zmysle rozhodnutia č. 18/2013 primátora hlavného mesta SR Bratislavy o evidencii, zaraďovaní, 
vyraďovaní a odpisovaní dlhodobého majetku a drobného dlhodobého majetku bol mestským 
častiam určený termín na odovzdanie inventarizácie zvereného majetku spracovanej v zmysle 
rozhodnutia k 31. 12. 2014. 
Po doručení  inventarizácie mestskými časťami spracovanej v požadovanej forme vysporiada 
hlavné mesto SR Bratislavy majetok zverený do správy mestským častiam a zabezpečí jeho 
sledovanie na podsúvahových účtoch v súlade s databázou katastra nehnuteľností a kontrolou 
zvereného a odzvereného majetku. 
 
 

2.10 

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 7 zo dňa 27. 6. 2012 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
7. Zosúladiť register majetku hlavného mesta SR Bratislavy s údajmi v katastri nehnuteľností. 
 

T: trvalá 
TK: vždy k 31. 12. 
 

Uznesením č. 895/2012 časť C z 13. 12. 2012 predĺženie termínu na 31. 12. 2013. 
Uznesením č. 1389/2014 časť B bod 5.2. z 30. 1. 2014 zmena termínu - T: úloha trvalá, vždy k 31. 
12. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne 
K 31.12.2014 je register majetku zosúladený s údajmi v katastri nehnuteľností. 
 
 

2.11 
5.2 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci 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 
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.   

    
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na zmenu pevného termínu na kontrolný termín - bod 5.2.) 
Podľa § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve prebehne riadna inventarizácia majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle rozhodnutia č. 18/2014 zo dňa 10. 11. 2014 primátora 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v stave k  30. 11. 2014. Harmonogram 
inventarizácie stanovuje výkon a vyhodnotenie vykonanej inventarizácie v termíne do 20. 1. 2015. 
Po vyhodnotení inventarizácie budú zaúčtované opravy v účtovných knihách podľa skutočností 
zistených inventarizačnými komisiami a záverov riadnej inventarizácie.  
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2.12 

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 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  mesačne predkladaná 
na rokovanie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského 
zastupiteľstva v aktualizovanom znení. Počnúc mesiacom máj 2014 je materiál predkladaný 
mesačne aj do operatívnej porady primátora. 
 

 

2.13 

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 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Znalecké posudky sú priebežne zverejňované na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy.  
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2.14 
5.4 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  referát interného auditu magistrátu 
 

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 
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 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na zmenu pevného termínu na kontrolný termín - bod 5.4.) 
Pracovná skupina na riešenie nedostatkov uvedených 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 bola vytvorená 
Príkazom č. 7/2014 riaditeľa Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Riaditeľ 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zvolal zasadnutie pracovnej skupiny na deň 22. 1. 2015. 
 

 
2.15 
5.6 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ 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  
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     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. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. (Návrh zmeny plnenia uznesenia z pevného termínu na kontrolný 
termín - bod 5.6.) 
Časť C bod 1  
Uznesenie č.1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 žiada primátora okamžite začať 
s participatívnym procesom s verejnosťou pred zadaním súťaže na urbanistickú štúdiu Centrálnej 
rozvojovej osi v Petržalke, vrátane prieskumu verejnej mienky. Táto časť uznesenia 
nevykonateľná, pretože zadanie súťaže bolo spracované v roku 2013.  
Časť C bod 2 
Participatívny proces vrátane prieskumu verejnej mienky je viazaný na ukončenie verejného 
obstarávania na spracovateľa urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky 
a sprevádza tvorbu zadania. Ku dňu 8. januára 2015 stále nie je vysúťažený spracovateľ 
urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. V súčasnosti je dokumentácia 
o súťaži návrhov na kontrole na riadiacom orgáne Operačného programu Doprava – 
na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  
 
Navrhuje sa naďalej predĺžiť termín plnenia uznesenia na „Ihneď po vyhlásení víťaza verejného 
obstarávateľa urbanistickej štúdie Centrálna rozvojová os Petržalka“.  
 
 
2.16 
5.7 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Ing. Kvetoslava Čurná, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia koordinácie dopravných systémov 
                                    
Postup pri zabezpečení sanačných opatrení v priestore zosuvu nad Devínskou cestou 
a návrh preventívnych opatrení súvisiacich so zvýšením intenzity čistenia odvodňovacích 
systémov v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Uznesenie č. 1688/2014 časť B bod 2 zo dňa 25. 9. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

riaditeľa magistrátu a mestskú časť Bratislava-Karlova Ves 
2. Zabezpečiť finančné prostriedky na definitívnu realizáciu  sanačných  prác na svahu medzi 

Devínskou cestou a ulicou Nad Sihoťou a  zapracovať ich do rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy  a mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015. 

 
TK: 23. 10. 2014 

 

Plnenie: 
Uznesenie je plnené priebežne. (Návrh na schválenie nového kontrolného termínu - bod 5.7.) 
V rozpočte mesta na rok 2014 v rezervnom fonde bolo na financovanie sanačných prác na svahu 
medzi Devínskou cestou a ulicou Nad Sihoťou vyčlenených 295 000,00 Eur. Z finančných 
prostriedkov hlavného mesta boli v roku 2014 zaplatené inž.-geologický posudok a projektová 
dokumentácia vo výške 20 244,00 Eur. 
Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves neurčil ďalší postup 
na odstránenie mimoriadnej udalosti – svahovej deformácie v zmysle § 127a stavebného zákona 
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a hlavné mesto doteraz neeviduje žiadosť mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
o spolufinancovanie ani požiadavku na prefinancovanie odstránenia svahovej deformácie, nebola 
zabezpečená definitívna realizácia sanačných prác.  
 Zároveň upozorňujeme, že hlavné mesto nie je vlastníkom svahu ani komunikácie Nad Sihoťou. 
Financovanie úprav svahu a účelovej komunikácie Nad Sihoťou by mal zabezpečiť vlastník 
komunikácie a svahu. 
Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme predĺženie termínu plnenia predmetného uznesenia. 

 
 
2.17 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Michal Feik, oddelenie koordinácie dopravných systémov 
 

Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 1743/2014 časť C body 1, 2, 4 zo dňa 25. 9. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. vypracovať Dokument rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, ktorý bude obsahovať aktualizované 

Priority v oblasti cyklodopravy a Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na konkrétny 
kalendárny rok, 

 
T: 15. 12., každoročne 

  
2.  vypracovať Metodiku podpory nemotorových spôsobov dopravy, 
 

T: 30. 11. 2014 
 

4.  každoročne v návrhu rozpočtu zohľadňovať opatrenia na plnenie Rozvojového dokumentu 
cyklistickej a pešej dopravy, Priorít v oblasti cyklodopravy Akčného plánu rozvoja cyklistickej a 
pešej dopravy. 

 
T: 15.12., každoročne 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
1. Dokument rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, ktorý obsahuje Priority v oblasti cyklodopravy 

a Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2015 bol prerokovaný v komisii 
hlavného mesta SR Bratislavy pre cyklistickú a pešiu dopravy dňa 13. 11. 2014 a bude 
predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva po schválení rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2015. 

2. Metodika nemotorových spôsobov dopravy bola vypracovaná a schválená v operatívnej porade 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy dňa 14. 10. 2014. 

4. V návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 je vyčlenená samostatná kapitola 
2.3 Cyklistická a pešia doprava na plnenie opatrení Dokumentu rozvoja cyklistickej a pešej 
dopravy. 
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3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva  hlavného  mesta  SR   
Bratislavy v stanovenom termíne 

 
 
3.1 
5.3 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci finančného oddelenia, 
                                   Ing. Kvetoslava Čurná, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca oddelenia  
                                   koordinácie dopravných systémov 
                                   OLO, a. s. 
                                    
Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2013 
Uznesenie č. 1390/2014 časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

 
T: 28. 2. 2014 
 

Uznesením MsZ č. 1487/2014 časť B bod 3.5 predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 4. 
2014. 
Uznesením MsZ č. 1588/2014 časť B bod 4.3 predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 9. 
9. 2014. 
Uznesením MsZ č. 1683/2014 časť B bod 4.5 predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31. 12.  
2014. 
 
Plnenie:  
Uznesenie je nesplnené. (Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia - bod 5.3.) 
Plnenie predmetného uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorým dňa 30. 1. 2014 bol primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy požiadaný mestským zastupiteľstvom v termíne do 28. 2. 2014 
a následne v 3 náhradných termínoch (ako je vyššie uvedené), aby pripravil analýzu finančných 
nákladov zimnej a letnej údržby vlastným komunálnym podnikom alebo obchodnou spoločnosťou, 
nebolo splnené. S touto skutočnosťou sa nové vedenie hlavného mesta SR Bratislavy oboznámilo 
po ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11. 12. 2014.  
Po hlbšom oboznámení sa s predmetnou problematikou je potrebné vykonať podrobnú odbornú 
analýzu finančných nákladov zimnej a letnej údržby komunikácii v správe hlavného mesta SR 
Bratislavy, a až po komplexnom vyhodnotení výsledkov tejto finančnej analýzy rozhodnúť, či bude 
pre hlavné mesto SR Bratislavu výhodnejšie vykonávať túto údržbu komunikácií vlastným 
komunálnym podnikom alebo obchodnou spoločnosťou. 
 
 
3.2 
5.5 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
  

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. 6. 2014 
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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. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je nesplnené. (Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia - bod 5.5.) 
Požiadavka mestského zastupiteľstva na primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
v predmetnej veci rokoval so starostom mestskej časti Bratislava-Ružinov, zo dňa 25. 6. 2014, 
s termínom splnenia do 25. 9. 2014 a s následným predĺžením tohto termínu plnenia do 23. 10. 
2014, nebola naplnená, s čím sa nové vedenie hlavného mesta SR Bratislavy oboznámilo až 
po ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11. 12. 2014. 

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy má záujem vec riešiť, a preto žiadame o predĺženie 
termínu splnenia tohto uznesenia. 
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4.  Návrh na zrušenie uznesení  
     Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
 
 

4.1 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  (bývalá námestníčka primátora Ing. Petra Nagyová Džerengová) 
  
Návrh na zriadenie pracovnej komisie za účelom spracovania a predloženia návrhu 
revitalizácie časti lesoparku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v lokalite Železná 
studnička 
Uznesenie č. 514/2012 bod 1 zo dňa 29. 3. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

 žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zriadiť pracovnú komisiu za účasti zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy, Mestských lesov 
v Bratislave, Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy a prizvaných zástupcov mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto za účelom spracovania a predloženia návrhu revitalizácie časti lesoparku 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v lokalite Železná studnička, a ktorej cieľom bude 
predloženie návrhu pravidiel spôsobu ďalšieho postupu etapizácie vecnej a časovej koordinácie 
pre uskutočnenie obnovy tohto územia. Predovšetkým ide o lokality: 
 
1.  Nad Partizánskou lúkou - rozšírenie parkovacích kapacít. 
 

T: 30. 6. 2012 
 
Uznesením MsZ č. 632/2012časťou B bol predĺžený termín plnenia uznesenia na 30. 10. 2012. 
Uznesením MsZ č. 850/2012 časťou B bod 1 bolo predĺžený termín plnenia na 31. 12. 2012. 
Uznesením MsZ č. 938/2013 časťou C zmena termínu plnenia TK: štvrťročne  od 1. 1. 2013. 
 
Plnenie: 
Návrh na zrušenie uznesenia. 
Uznesenie navrhujeme zrušiť, keďže sa  dotknuté orgány doposiaľ nevyjadrili k zámeru a tiež 
preto, že zámer rozšíriť parkovacie kapacity vyvolal medzi verejnosťou negatívne reakcie a nevôľu. 
  
 
4.2 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Radovan Jenčík, predseda pracovnej skupiny poslancov Mestského  
                                   zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - ZaD 03 
 
Informácia z rokovania pracovnej skupiny ZaD 03 
Uznesenie č. 1153/2013 bod 2 zo dňa 26. 6. 2013                                    
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
predsedu pracovnej skupiny poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
Radovana Jenčíka 
1. predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 

o činnosti pracovnej skupiny minimálne raz za dva mesiace. 
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T: úloha trvalá 
            TK: raz za dva mesiace 
 

Plnenie: 
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia. 
Predmetná komisia sa skladala výlučne z poslancov bývalého mestského zastupiteľstva. Nakoľko 
niektorí členovia neuspeli v komunálnych voľbách, pracovná skupina sa stala nefunkčnou.  
Územný plán hlavného mesta SR Bratislava Zmeny a doplnky 03 bolo schválený prijatím 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 6. 2014 uznesením 
mestského zastupiteľstva č. 1614/2014.  Obsahovú náplň činnosti predmetnej komisie v plnom 
rozsahu pojme vo svojej činnosti v nasledujúcom volebnom období komisia územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva. 
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5.  Návrh na zmenu termínu plnenia uznesení    
     Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

 
 

5.1 
2.9 

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 4 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
4. Vysporiadať majetok zverený do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, 

zabezpečiť jeho sledovanie na podsúvahových účtoch. 
 

T: 30. 11. 2012 
 

Uznesením MsZ č. 895/2012 časť C z 13. 12. 2012 predĺžený termín na 30. 9. 2013. 
Uznesením MsZ č. 1279/2013 časť B  bod 1.3 z 24. 10. 2013 predĺžený termín na 30. 9. 2013. 
Uznesením MsZ č. 1361/2013 časť B bod 5.2 z 12. 12. 2013 predĺžený termín na 31. 12. 2014. 
 
Plnenie: 
Návrh na zmenu pevného termínu na kontrolný termín. (Uznesenie sa plní priebežne - bod 2.9.) 
V zmysle rozhodnutia č. 18/2013 primátora hlavného mesta SR Bratislavy o evidencii, zaraďovaní, 
vyraďovaní a odpisovaní dlhodobého majetku a drobného dlhodobého majetku bol mestským 
častiam určený termín na odovzdanie inventarizácie zvereného majetku spracovanej v zmysle 
rozhodnutia k 31. 12. 2014. 
Po doručení  inventarizácie mestskými časťami spracovanej v požadovanej forme vysporiada 
hlavné mesto SR Bratislavy majetok zverený do správy mestským častiam a zabezpečí jeho 
sledovanie na podsúvahových účtoch v súlade s databázou katastra nehnuteľností a kontrolou 
zvereného a odzvereného majetku. 
Mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy nám dodajú svoje inventarizácie do 31. 3. 2015 
a na základe tejto skutočnosti navrhujeme o zmenu termínu, a to z pevného termínu 
na termín kontrolný - TK: 30. 6. 2015. 
 

 
5.2 
2.11 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Boris Kotes, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci 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 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

 
T: 31. 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.   
 

        
Plnenie: 
Návrh na zmenu pevného termínu na kontrolný termín. (Uznesenie sa priebežne plní - bod 2.11.) 
Podľa § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve prebehne riadna inventarizácia majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle rozhodnutia č. 18/2014 zo dňa 10. 11. 2014 primátora 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v stave k  30. 11. 2014. Harmonogram 
inventarizácie stanovuje výkon a vyhodnotenie vykonanej inventarizácie v termíne do 20. 1. 2015. 
Po vyhodnotení inventarizácie budú zaúčtované opravy v účtovných knihách podľa skutočností 
zistených inventarizačnými komisiami a záverov riadnej inventarizácie.   
Navrhujeme zmenu termínu plnenia T: úloha trvalá, TK: 1 x  ročne - k 31. 3. 

  
 

5.3 
3.1 

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

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

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

 
T: 28. 2. 2014 
 

Uznesením MsZ č. 1487/2014 časť B bod 3.5 predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 4. 
2014. 
Uznesením MsZ č. 1588/2014 časť B bod 4.3 predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 9. 
9. 2014. 
Uznesením MsZ č. 1683/2014 časť B bod 4.5 predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31. 12. 
2014. 
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Plnenie:  
Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie nie je splnené - bod 3.1.) 
Plnenie predmetného uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorým dňa 30. 1. 2014 bol primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy požiadaný mestským zastupiteľstvom v termíne do 28. 2. 2014 
a následne v 3 náhradných termínoch (ako je vyššie uvedené), aby pripravil analýzu finančných 
nákladov zimnej a letnej údržby vlastným komunálnym podnikom alebo obchodnou spoločnosťou, 
nebolo splnené. S touto skutočnosťou sa nové vedenie hlavného mesta SR Bratislavy oboznámilo 
po ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11. 12. 2014.  
Po hlbšom oboznámení sa s predmetnou problematikou je potrebné vykonať podrobnú odbornú 
analýzu finančných nákladov zimnej a letnej údržby komunikácii v správe hlavného mesta SR 
Bratislavy, a až po komplexnom vyhodnotení výsledkov tejto finančnej analýzy rozhodnúť, či bude 
pre hlavné mesto SR Bratislavu výhodnejšie vykonávať túto údržbu komunikácií vlastným 
komunálnym podnikom alebo obchodnou spoločnosťou. 
 
Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme zmenu termínu splnenia predmetného 
uznesenia na 30. 6. 2015. 
 
 
5.4 
2.14 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ 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 
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 

 
Plnenie: 
Návrh na zmenu termínu plnenia a plniteľa predmetného uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní 
- bod 2.14.) 
Pracovná skupina na riešenie nedostatkov uvedených 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 bola vytvorená 
Príkazom č. 7/2014 riaditeľa Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Riaditeľ 
magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zvolá pracovnú skupinu na deň 22.1.2015.  
Navrhujeme zmenu termínu plnenia predmetného uznesenia na T: úloha trvalá až 
do vyriešenia, TK: mesačne, počnúc februárom 2015.  
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5.5 
3.2 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
  

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. 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. 

 
Plnenie: 
Návrh na zmenu termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie je nesplnené - bod 3.2.) 
Požiadavka mestského zastupiteľstva na primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
v predmetnej veci rokoval so starostom mestskej časti Bratislava-Ružinov, zo dňa 25. 6. 2014, 
s termínom splnenia do 25. 9. 2014 a s následným predĺžením tohto termínu plnenia do 23. 10. 
2014, nebola naplnená, s čím sa nové vedenie hlavného mesta SR Bratislavy oboznámilo až 
po ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11. 12. 2014. 

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy má záujem vec riešiť, a preto žiadame o predĺženie 
termínu splnenia tohto uznesenia do 26. 3. 2015. 

 
 

5.6 
2.15 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ 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.  
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    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. 
 
Plnenie: 
Návrh zmeny termínu plnenia uznesenia z pevného termínu na kontrolný termín. (Uznesenie sa 
plní priebežne - bod 2.15.) 
Časť C bod 1  
Uznesenie č.1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 žiada primátora okamžite začať 
s participatívnym procesom s verejnosťou pred zadaním súťaže na urbanistickú štúdiu Centrálnej 
rozvojovej osi v Petržalke, vrátane prieskumu verejnej mienky. Táto časť uznesenia 
nevykonateľná, pretože zadanie súťaže bolo spracované v roku 2013.  
Časť C bod 2 
Participatívny proces vrátane prieskumu verejnej mienky je viazaný na ukončenie verejného 
obstarávania na spracovateľa urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky 
a sprevádza tvorbu zadania. Ku dňu 8. januára 2015 stále nie je vysúťažený spracovateľ 
urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. V súčasnosti je dokumentácia 
o súťaži návrhov na kontrole na riadiacom orgáne Operačného programu Doprava – na 
Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  
 
Navrhuje sa naďalej predĺžiť termín plnenia uznesenia na „Ihneď po vyhlásení víťaza verejného 
obstarávateľa urbanistickej štúdie Centrálna rozvojová os Petržalka“ – Návrh kontrolného 
termínu 30. 4. 2015. 
 
 
5.7 
2.16 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Kvetoslava Čurná, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia koordinácie dopravných systémov    
                                    
 
Postup pri zabezpečení sanačných opatrení v priestore zosuvu nad Devínskou cestou a 
návrh preventívnych opatrení súvisiacich so zvýšením intenzity čistenia odvodňovacích 
systémov v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Uznesenie č. 1688/2014 časť B bod 2 zo dňa 25. 9. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

riaditeľa magistrátu a mestskú časť Bratislava-Karlova Ves 
2. Zabezpečiť finančné prostriedky na definitívnu realizáciu  sanačných  prác na svahu medzi 

Devínskou cestou a ulicou Nad Sihoťou a  zapracovať ich do rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy  a mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015. 

 
TK: 23. 10. 2014 

 

Plnenie: 
Návrh na schválenie nového kontrolného termínu. (Uznesenie sa zatiaľ plní priebežne - bod 2.16.) 
V rozpočte mesta na rok 2014 v rezervnom fonde bolo na financovanie sanačných prác na svahu 
medzi Devínskou cestou a ulicou Nad Sihoťou vyčlenených 295 000,00 Eur. Z finančných 
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prostriedkov hlavného mesta boli v roku 2014 zaplatené inž.-geologický posudok a projektová 
dokumentácia vo výške 20 244,00 Eur. 
Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves neurčil ďalší postup na 
odstránenie mimoriadnej udalosti – svahovej deformácie v zmysle § 127a stavebného zákona a 
hlavné mesto doteraz neeviduje žiadosť mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o spolufinancovanie 
ani požiadavku na prefinancovanie odstránenia svahovej deformácie, nebola zabezpečená 
definitívna realizácia sanačných prác.  
Zároveň upozorňujeme, že hlavné mesto nie je vlastníkom svahu ani komunikácie Nad Sihoťou. 
Financovanie úprav svahu a účelovej komunikácie Nad Sihoťou by mal zabezpečiť vlastník 
komunikácie a svahu. 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme ďalší kontrolný termín plnenia predmetného 
uznesenia na 19. 11. 2015.   
 


