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Dodatok č. 1 

zriaďovacej listiny Metropolitného inštitútu Bratislavy 

 

 

Zriaďovacia listina Metropolitného inštitútu Bratislavy, Primaciálne námestie 429/1, Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, 81499, zo dňa 1. 4. 2019 sa mení nasledovne   

 

Čl. I 

 

1. V článku 5 sa vkladá nový ods. (3), ktorý znie 

 

„Zriaďovateľ vystaví pre MIB plnomocenstvo na plnenie úloh, ktoré MIB vykonáva pre 

zriaďovateľa v jeho mene.“   

 

2. Články 5 a 6 znejú nasledovne 

 

„Čl. 5 

Rozsah hlavných úloh 

 

(1) MIB vykonáva úlohy pre zriaďovateľa  

 

a) v oblasti strategického plánovania, analýz a hodnotenia  

1. vykonáva vlastnú vedeckú a výskumnú činnosť,  

2. vykonáva analytickú, hodnotiacu a prognostickú činnosť,  

3. tvorí dátovú politiku, koncepcie prierezových, odvetvových a priestorových dát o meste, 

spracúva, aktualizuje a interpretuje dáta, vrátane priestorových informácií,  

4. pripravuje návrhy strategického plánu a celomestských politík,  

5. tvorí a koordinuje tvorbu koncepčných dokumentov v oblasti strategického plánovania,  

6. utvára podmienky pre vznik a testovanie mestských inovácií,  

 

b) v oblasti plánovania a rozvoja mesta  

1. tvorí a koordinuje prípravu koncepčných materiálov v oblasti územného plánovania a rozvoja 

mesta, urbanizmu, starostlivosti o verejný priestor a kultúrne hodnoty, dopravnej a technickej 

infraštruktúry,  

2. vypracúva územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 

3. vypracúva územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu, zadané 

Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy,  

4. pripravuje urbanistické a architektonické súťaže vypísané hlavným mestom SR Bratislava,  

5. pripravuje podklady pre činnosť samosprávy v oblasti urbanizmu, územného rozvoja a 

starostlivosti o verejný priestor,  

6. spravuje a aktualizuje dopravný model Bratislavy,  

 

c) v oblasti komunikácie, participácie a vzdelávania  

1. realizuje osvetovú činnosť, informuje a šíri povedomie o témach rozvoja mesta, strategického a 

územného plánovania, urbanizmu, verejného priestoru, kultúrnych hodnôt, dopravnej a technickej 

infraštruktúry mesta; pričom komunikuje s verejnosťou,  

2. vedie participačný proces pri tvorbe verejných politík, koncepcií a plánov a iných aktivitách 

vhodných pre uplatnenie participatívneho prístupu, 

3. utvára podmienky pre vznik centra rozvoja mesta, 

4. realizuje kurátorstvo a produkcia výstav, sprievodných programov, verejno-vzdelávacích 

podujatí a vydávanie publikácii,   
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d) v oblasti verejnoprospešných projektov na území Bratislavy, najmä v oblasti mestského rozvoja, 

mestotvorby, vytvárania verejných priestorov    

1. spolupracuje na spoločných projektoch zriaďovateľa, mestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa, 

2. vykonáva projektové riadenie vo vybraných projektoch,  

3. vykonáva projektovú činnosť vo výstavbe, autorský dozor, výkon činnosti autorizovaného 

architekta a autorizovaného stavebného inžiniera v rozsahu drobnej projektovej dokumentácie, 

pričom komplexnejšie činnosti obstaráva externe.  

 

(2) Zriaďovateľ povoľuje nižšie uvedené okruhy doplnkovej činnosti, nadväzujúce na hlavný účel 

organizácie, ktoré môže MIB vykonávať aj pre iné osoby ako pre zriaďovateľa, ak je výkon takej 

doplnkovej činnosti v záujme zriaďovateľa:  

a) poradenská a konzultačná činnosť k zámerom v oblasti územného plánovania a rozvoja, 

verejného priestoru, dopravnej a technickej infraštruktúry na území hlavného mesta SR Bratislavy,  

b) vypracúvanie odborných štúdií a posudkov,  

c) vypracúvanie návrhov všeobecne záväzných predpisov v oblasti strategického plánovania, 

územného plánovania a rozvoja, urbanizmu, dopravnej a technickej infraštruktúry, starostlivosti o 

verejný priestor a kultúrne hodnoty,  

d) vypracúvanie podkladov súvisiacich s vyhodnotením vplyvov zámerov a koncepcií, alebo ich 

zmien na životné prostredie,  

e) príprava programových dokumentov v rámci kohéznej politiky Európskej únie, hodnotenie 

projektov,  

f) vypracúvanie podkladov a podmienok urbanistických a architektonických súťaží na území 

hlavného mesta SR Bratislavy, ich vyhlasovanie a organizačné zabezpečenie,  

g) zabezpečovanie účasti na národných a medzinárodných akciách, usporadúvanie odborných 

seminárov, konferencií a výstav,  

h) ďalšia poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu účelu organizácie,  

i) identifikácia a určovanie programovej náplne nevyužívaných nehnuteľností v majetku mesta,  

j) správa zverených budov, nehnuteľného a hnuteľného majetku, prenájom dočasne voľných 

nebytových priestorov a nehnuteľností v zmysle príslušných právnych predpisov, 

k) organizovanie architektonických a urbanistických súťaží,   

l) organizovanie vzdelávacích seminárov a workshopov.  

  

 

Čl. 6 

Podnikateľská činnosť 

 

(1) Zriaďovateľ povoľuje nižšie uvedené podnikateľské činnosti  

a) prieskum trhu a verejnej mienky,  

b) vydavateľská činnosť,  

c) organizovanie konferencií, kongresov a výstav, 

d) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

e) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom, 

f) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. 

 

(2) Zriaďovateľ môže vyjadriť súhlas s ďalšou činnosťou alebo podnikateľskou činnosťou 

uznesením mestského zastupiteľstva.  

 

3. Za článkom 7 sa vkladá nový článok 8, ktorý znie 
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„Čl. 8 

Hospodárenie a vecné a finančné vymedzenie majetku 

 

(1) Metropolitný inštitút Bratislavy je príspevková organizácia s právnou subjektivitou napojená 

na rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Hospodárenie Metropolitného 

inštitútu Bratislavy sa riadi zákonom č. 543/2002 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

(2) Metropolitný inštitút Bratislavy môže vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu podľa čl. 6 

tejto Zriaďovacej listiny. 

(3) Metropolitný inštitút Bratislavy hospodári s nehnuteľným a hnuteľným majetkom vo 

vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý mu bol zverený alebo bude 

zverený protokolmi o zverení majetku. Vo vzťahu k iným fyzickým a právnickým osobám 

vystupuje ako správca a užívateľ tohto majetku. 

(4) Súpis nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku, ktorý bol zverený do správy 

Metropolitného inštitútu Bratislavy ku dňu vydania dodatku č. 1 zriaďovacej listiny, je uvedený 

v prílohe č. 1 tejto zriaďovacej listiny a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.“      

 

Doterajší článok 8 sa označuje ako článok 9.  

 

Čl. II 

 

1. Tento dodatok nadobúda účinnosť 01.01.2022 . 

 

 

 

 

 Ing. arch. Matúš Vallo 

 primátor 


