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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.     237/2015 časť E body 1 a 4 zo dňa 24. 9. 2015 
1.2 č.    624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
1.3 č.    663/2016 časť B bod 2 podbod 2.2 - opatrenie č. 1 zo dňa 16. 11. 2016 
1.4 č.    725/2017 časť B bod 2 zo dňa 16. 2. 2017 
1.5 č.     766/2017 bod 3 zo dňa 29. 3. 2017 
1.6 č.     792/2017 časť C zo dňa 27. 4. 2017 
1.7 č.     806/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
 
 
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.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.3 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.4 č. 1390/2014 časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014 
2.5 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.6 č.   135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.7 č.  485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
2.8 č.   723/2017 zo dňa 26. 1. 2017 
2.9 č.  745/2017 časť B zo dňa 29. 3. 2017  
2.10 č.  812/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
2.11 č.  865/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
 
 

3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
3.1 č.   724/2017 zo dňa 26. 1. 2017 

 
 

B. schvaľuje 
 

4. Zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 745/2017 
časť B zo dňa 29. 3. 2017: 
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Pôvodný text uznesenia: 
 

„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                B.  žiada 
  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby poveril zamestnanca Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý by sa venoval ovzdušiu 
v meste, najmä prachovým časticiam PM10 a PM2,5.  
 

T: 31. 5. 2017“ 
  
sa nahrádza textom: 
 

„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                B.  žiada 
  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

aby vytvoril pracovnú skupinu zloženú zo zamestnancov Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorá by sa venovala ovzdušiu v meste, najmä prachovým časticiam PM10 a PM2,5. 

    
 T: 31. 10. 2017“ 

 

 
 
5. Určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR  Bratislavy:    
 
p. č.  nositeľ uznesenia číslo uznesenia  

zo dňa 
 
 

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

5.1  mestský kontrolór 812/2017 
zo dňa 27. 4. 2017 

25. 5. 2017 KT: 28. 9. 2017 

5.2 primátor 865/2017 
zo dňa 25. 5. 2013  

29. 6. 2017 KT: 31. 10. 2017 
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1. Splnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

 
 
 
1.1 
 
Nositeľ uznesenia:            JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Tomáš Szabo, poverený vedením sekcie právnych činností 
 
Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných 
orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR 
Bratislavy; návrh na schválenie personálnych zmien v Bratislavskej organizácii cestovného 
ruchu, v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy a v príspevkových organizáciách, 
zriadených hlavným mestom SR Bratislava a informácia o priebehu                  a výsledku 
výberových konaní na pozíciu generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev 
strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR 
Bratislavy, realizovaných na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 210/2015 zo dňa 24. - 25. 6. 2015 
Uznesenie č. 237/2015 časť E body 1 a 4 zo dňa 24. 9. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

E. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho 
roka, predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia kvality 
a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v podnikoch s majoritnou účasťou 
hlavného mesta SR Bratislavy (Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Dopravný podnik Bratislava, 
a. s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., METRO Bratislava a.s.) a návrh spôsobu ich 
mimoriadneho odmeňovania vo vzťahu k plneniu týchto cieľov a ukazovateľov.  
2. ako vykonávateľa akcionárskych práv, aby pri menovaní zástupcov hlavného mesta SR 
Bratislavy do štatutárnych orgánov vyššie uvedených spoločností zabezpečil zapracovanie 
podmienok mimoriadneho odmeňovania podľa vyššie uvedených kritérií do zmluvných vzťahov, 
ktoré budú uvedené spoločnosti uzatvárať s novými členmi štatutárnych orgánov. 
3. aby vyhodnocovanie plnenia merateľných cieľov a ukazovateľov zabezpečil každoročne 
v správe, predloženej Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy spolu s návrhom 
mimoriadnych odmien pre členov štatutárnych orgánov vyššie uvedených spoločností.  
4.  aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho roka, 
predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia kvality a úspešnosti 
práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v štatutárnych orgánoch Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu a návrh spôsobu ich odmien a postihov vo vzťahu k plneniu týchto 
cieľov a ukazovateľov.   
        T: zasadnutie MsZ - 10. 12. 2015 a následne vždy  
                                                                          k 31. 12.  
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Uznesením č. 728/2017 bod 6 podbod 6.5 zo dňa 29. 3. 2017 predĺženie termínu splnenia 
uznesenia na 25. 5. 2017.  
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
K predmetnému prerokovanému materiálu na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25. 5. 
2017 bolo prijaté uznesenie č. 867/2017. 
 
 
 
1.2 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, poverený vedením sekcie právnych činností 
 
Informácia o nepodpísaných uzneseniach 
Uznesenie č. 624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy informoval o nepodpísaných 
uzneseniach, pri ktorých má uvádzať: 
1. konkrétny dôvod nevýhodnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu 
2. konkrétne legislatívne dôvody nepodpísania 
     
                                         T: od ďalšieho Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 5. 2017 
pod písm. h). 
 
 
 
1.3 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Uznesenie č. 663/2016 časť B bod 2 podbod 2.2 - opatrenie č. 1 zo dňa 16. 11. 2016 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

2.2 v kontrole č. 1 – opatrenie č. 1 plniť v termíne do 31. 1. 2017 a navýšiť počet  pracovníkov 
oddelenia správy komunikácií sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných 
činností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Uznesením č. 728/2017 časť B bod 6 podbod 6.9 zo dňa 29. 3. 2017 zmena termínu splnenia 
uznesenia na 31. 5. 2017. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Na základe záverov personálneho auditu, vykonaného v rámci magistrátu v roku 2016 boli 
prioritne vytvorené nové pracovné miesta na iných oddeleniach magistrátu. Zvýšenie počtu 
pracovníkov na oddelení správy komunikácií bolo (alternatívne) zabezpečené prostredníctvom 
tzv. dohodárov, t. j. uzatvorením dohody o pracovnej činnosti (§ 223 Zákonníka práce). V roku 
2016 bola podpísaná jedna takáto dohoda v rozsahu 350 hodín ročne. V roku 2017 boli 
podpísané dve dohody, každá v rozsahu 350 hodín ročne. V najkritickejšom období, t. z. počas 
zimnej pohotovosti, malo oddelenie správy komunikácií zabezpečený dostatočný počet 
dispečerov, potrebný na plnenie úloh. Oddelenie správy komunikácií momentálne analyzuje 
výhody a nevýhody využitia tzv. dohodárov oproti zamestnancom v trvalom pracovnom pomere 
aj v ďalších rokoch. 

 

 
1.4 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií 
 
Petícia: Za reguláciu poľovníctva v lesoparku 
Uznesenie č. 725/2017 časť B bod 2 zo dňa 16. 2. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

2. aby vyčlenil z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy financie pre príspevkovú organizáciu 
Mestské lesy v Bratislave vo výške 17 000,00 Eur na dokument Krátkodobá a dlhodobá 
koncepcia príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, vypracovaný participatívnym 
procesom v spolupráci s viacerými zainteresovanými skupinami verejnosti. 
 

  T: 30. 3. 2017 
 
Uznesením č. 792/2017 časť B bod 4 podbod 4.1 zo dňa 27. 4. 2017 predĺženie termínu 
splnenia uznesenia na 25. 5. 2017. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetná suma uvedená v uznesení bola schválená pre príspevkovú mestskú organizáciu 
Mestské lesy v Bratislave na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25. 5. 2017 uznesením 
č. 846/2017. 
 
 
 
1.5 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:          Mgr. Jana Ryšavá, poverená vedením sekcie dopravy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 766/2017 bod 3 zo dňa 29. 3. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                 žiada 
  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. v rokovaní požiadal investora, aby obyvateľov zóny, dotknutej výstavbou novej autobusovej 

stanice informoval o tom, ako stavebné práce ovplyvnia ich dopravu a parkovanie a aké 
opatrenie prijme za účelom minimalizácie negatívnych dopadov na  obyvateľov. 

 
T: bez termínu 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Podmienka mediálne informovať o dopravnej situácii v danom území je stavebníkovi štandartne 
ukladaná v povoleniach uzávierok hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
 
1.6 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 3. 2017 
Uznesenie č. 792/2017 časť C zo dňa 27. 4. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy správu 
o výsledkoch inventarizácie majetku hlavného mesta SR Bratislavy vykonanej na základe 
Rozhodnutia č. 21/2016 primátora hlavného mesta SR Bratislavy k termínu 31. 12. 2016. 
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Súčasťou správy musia byť i všetky zápisnice všetkých inventarizačných komisií a stanovisko 
Ústrednej inventarizačnej komisie. 
 

T: 25. 5. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 5. 2017 
pod písm. e). 
 
 
 
1.7 
 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:     Mgr. Tomáš Szabo, poverený vedením sekcie právnych činností 
 
Informácia o situácii v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
Uznesenie č. 806/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil návrh 
zmeny stanov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., v bode 11.20, týkajúci sa 
uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., tak, aby 
za žiadnych okolností nebolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak nie sú prítomní 
akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou viac než ½ základného imania 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.                               
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
K predmetnému materiálu pod názvom „Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., na základe uznesenia MsZ č. 806/2017 zo dňa 27. 4. 
2017“, prerokovanom na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25. 5. 2017 bolo prijaté 
uznesenie č. 866/2017. 
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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, sekčný riaditeľ sekcie 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 uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Súčasťou predkladaných materiálov na rokovania mestského zastupiteľstva na prenájom a predaj 
nehnuteľností sú nájomné a kúpnopredajné zmluvy. 
 

 
2.2 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie 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 



 10 

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 uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 5. 2017  
pod písm. f). 
 

 

2.3 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy: Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne 
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 uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Znalecké posudky sú po dodaní zverejňované priebežne na internetovej stránke hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
 
 
 
2.4 
 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                    životného prostredia a stavebných činností 
Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2013 
Uznesenie č. 1390/2014 časť B body 3 zo dňa 30. 1. 2014 
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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 č. 458/2016 v časti B bod 3 podbod 3.1 zo dňa 28. 4. 2017 určenie periodicity 
hláseniek o plnení uznesenia v štvrťročných intervaloch, počnúc od 1. 4. 2016.  
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Koncom mesiaca máj 2017 prebehlo v rámci odborných útvarov magistrátu interné 
pripomienkovanie predmetnej externej štúdie, ktorú vypracoval dodávateľ Grand Thorton 
Advisory s.r.o. V termíne určenom na predkladanie materiálov na júnové zasadnutie mestského 
zastupiteľstva nebolo možné do externej analýzy resp. aj do samotného materiálu zapracovať 
všetky vznesené pripomienky. Z tohto dôvodu bude materiál skompletizovaný a predložený 
na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva.  
 
 
 
2.5 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
 
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 
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: 30. 6. a 31. 12. 
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Uznesením č. 299/2015 časť B bod 3 podbod 3.1 zmena kontrolného termínu na mesačný 
interval od 1. 12. 2015 s tým, že informačný materiál bude predkladaný na každé 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 5. 2017. 
  
 
 
2.6 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Jana Ryšavá, poverená vedením sekcie dopravy 
                                    Mgr. Martin Gajdoš, vedúci oddelenia informačných technológií 
                                    oddelenie verejného obstarávania 
                                    Ing. Mgr. Dana Macejková, vedúca oddelenia verejného  obstarávania 
                                    Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                    životného prostredia a stavebných činností,  
                                    obchodné spoločnosti: OLO, a.s., DPB, akciová spoločnosť, BVS, a.s.,  
 
Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia 
hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy                                                        
Uznesenie č. 135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
1. aby zabezpečil zverejnenie informácií na titulnej web stránke hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorej obsahom bude:   

1.1 zoznam zaplatených faktúr za dodanie tovarov alebo služieb, vystavených na sumu 
vyššiu ako 1 000,00 Eur pri jednej faktúre, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo 
faktúry, označenie dodávateľa tovaru alebo služby (vystaviteľa faktúry), predmet 
dodávky, fakturovanú sumu, dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry, 

 
1.2 zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených hlavným mestom SR 

Bratislavou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby 
v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej objednávke obsahujúci minimálne tieto 
údaje: číslo objednávky, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, 
sumu, dátum vystavenia objednávky, čas dodania tovaru alebo služby, 

 
1.3 zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených hlavným mestom SR 

Bratislavou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby 
v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej zmluve obsahujúci minimálne tieto údaje: 
číslo zmluvy, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, cenu 
predmetu dodávky, dátum uzatvorenia zmluvy, 
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1.4 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 
ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom obsahujúci minimálne tieto údaje: 
predmet obstarávania, hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, 

 
1.5 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 

ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené podpisom zmluvy 
s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 
hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 

 

1.6 zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne 
verejného obstarávania, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, 
predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, ak bolo verejné 
obstarávanie ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, s uvedením dôvodu vyhlásenia 
verejného obstarávania mimo plánu verejného obstarávania, 

 
1.7 plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: 

predmet dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy, 
 

T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia 
na web stránke hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 20. 6. 2015 a následne vždy 
za predchádzajúci kalendárny mesiac 
a zároveň ich zaslať elektronickou formou 
poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

2. aby požiadal predstavenstvá spoločností Dopravný podnik Bratislava, a.s., OLO a.s., 
Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., aby na svojich web stránkach zverejňovali 
informácie, ktorých obsahom bude:   

 
2.1 zoznam zaplatených faktúr za dodanie tovarov alebo služieb, vystavených na sumu 

vyššiu ako 1 000,00 Eur pri jednej faktúre, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo 
faktúry, označenie dodávateľa tovaru alebo služby (vystaviteľa faktúry), predmet 
dodávky, fakturovanú sumu, dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry, 

2.2 zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených príslušnou 
obchodnou spoločnosťou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo 
služby v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej objednávke, obsahujúci minimálne 
tieto údaje: číslo objednávky, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet 
dodávky, sumu, dátum vystavenia objednávky, čas dodania tovaru alebo služby, 

 
2.3 zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených príslušnou obchodnou 

spoločnosťou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby 
v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej zmluve, obsahujúci minimálne tieto 
údaje: číslo zmluvy, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, cenu 
predmetu dodávky, dátum uzatvorenia zmluvy, 

 
2.4 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 

ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: 
predmet obstarávania, hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, 
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2.5 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania, 

ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené podpisom zmluvy s 
dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú 
hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 

 

2.6 zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne 
verejného obstarávania obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, 
predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, ak bolo verejné 
obstarávanie ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, s uvedením dôvodu vyhlásenia 
verejného obstarávania mimo plánu verejného obstarávania, 

 
2.7 plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: 

predmet dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy, 
 

T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia 
na web stránkach príslušných obchodných 
spoločností dňa 20. 6. 2015 a následne vždy 
za predchádzajúci kalendárny mesiac 
a zároveň ich zaslať elektronickou formou 
poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Organizačné oddelenie vždy k  20. v mesiaci oznamuje e-mailom všetkým poslancom mestského 
zastupiteľstva na akých linkoch sú zverejňované skutočnosti vyplývajúce z plnenia predmetného 
uznesenia. 
 
 
2.7 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
                                    
Rôzne 
Uznesenie č. 485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby v rámci súčasných rekonštrukcií ciest a chodníkov zabezpečil aj vybudovanie bezbariérových 
priechodov na týchto cestách, chodníkoch a križovatkách.  
 

T: 29. 4. 2016 
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Uznesením MsZ č. 523/2016 časť B bod 3 podbod 3.4 zo dňa 30. 6. 2016 bol určený nový 
termín priebežného plnenia uznesenia, a to štvrťročne počnúc 1. 7. 2016. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V rámci opráv komunikácií sú upravované existujúce priechody pre chodcov a to len v prípade, 
že si úprava nevyžadujem stavebné úpravy, ktoré podliehajú vydaniu stavebného povolenia.  
V prvej fáze je uvažované s opravami priechodov na:  
Drieňovej, Prievozskej, Mamateyovej, Einsteinovej, Smolenickej, Betliarskej ulici.  
 
 
 
2.8 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
                                                       
Posúdenie možnosti financovania projektu cyklotrasy Sihoť - Pod záhradami 
Uznesenie č. 723/2017 zo dňa 26. 1. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o predloženie informácie o možnosti financovania projektu cyklotrasy „Sihoť – Pod záhradami“ 
v súlade s požiadavkami na cyklotrasu zo strany Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
 
                                                                                            T: 30. 03. 2017  
 
Uznesením č. 792/2017 časť B bod 4 podbod 4.2 zo dňa  27. 4. 2017 - určený termín 
priebežného plnenia uznesenia – každé dva mesiace počnúc 1. 5. 2017. Uznesenie zo statusu 
„splnené“ sa stalo uznesením „priebežne sledovaným“. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Generálny investor Bratislavy (GIB)  pripravuje verejné obstarávanie na spracovateľa 
projektovej dokumentácie (všetky stupne Projektovej dokumentácie). V zadaní bude aj 
predmetný úsek cyklotrasy. 
V lokalite Sihoť - pod záhradami nie je cyklotrasa vedená v hlavnom dopravnom priestore 
z dôvodu nedostatočného šírkového usporiadania a nie je súčasťou technickej štúdie. 
Úsek cyklotrasy Sihoť – pod záhradami je zaradený do projektu Rekonštrukcia Devínskej cesty 
pre prípravu a realizáciu všetkých stupňov Projektovej dokumentácie, ktoré zabezpečuje 
Generálny investor Bratislavy (GIB)  na základe schváleného rozpočtu na r. 2017. 
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2.9 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností ? 
 
Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v 
rokoch 2014 - 2015 
Uznesenie č. 745/2017 časť B zo dňa 29. 3. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                B. žiada 
  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby poveril zamestnanca Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý by sa venoval ovzdušiu 
v meste, najmä prachovým časticiam PM10 a PM2,5.  
 

T: 31. 5. 2017 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na zmenu textu uznesenia je uvedený v návrhu uznesenia 
k tomuto materiálu v časti B bod 4.) 

Dňa 19. 05. 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s odborníkmi v oblasti ochrany 
ovzdušia. Predmetom pracovného stretnutia bola problematika prekračovania limitných hodnôt 
tuhých znečisťujúcich látok / PM 10 a PM 2,5/ na území hlavného mesta a opatrení samosprávy 
za účelom zlepšenia kvality ovzdušia v meste. Zo záverov pracovného stretnutia vyplýva 
nasledovné: 

Hodnoty PM10 sú na základe údajov z meracích staníc SHMÚ prekračované  v centre 
mesta, prekračovanie limitných hodnôt je spôsobené predovšetkým nárastom dopravy a prašnosti  
spôsobenej stavebnou činnosťou a charakterom povrchu ciest.  Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 
je jedným zo zodpovedných subjektov v  oblasti plnenia opatrení, vyplývajúcich 
z „Integrovaného programu na zlepšenie kvality ovzdušia pre znečisťujúce látky PM10, NO2, 
benzopyrén a ozón v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie hlavného mesta SR Bratislavy“.  

Riešením na znižovanie úrovne PM10 v meste je teda dôsledné uvádzanie a kontrola 
plnenia opatrení integrovaného programu na zlepšenie kvality ovzdušia / budovanie líniovej 
zelene, čistenie, zametanie a kropenie ciest a ulíc, rekonštrukcia cestnej siete a zlepšenie MHD, 
nahrádzanie výstavby spevnených plôch zatrávnenou výsadbou, zriadenie peších zón 
a budovanie siete bicyklistických trás a odstavných parkovísk a pod., kontrola a obmedzenie 
prašnosti pochádzajúcej zo stavebnej činnosti a znečistených ciest zo strany stavebných úradov 
a tiež mestských častí a pod./ Plnenie uznesenia si vyžaduje spoluprácu viacerých 
zainteresovaných strán vytvorením pracovnej skupiny.  
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2.10 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Rôzne - Podnet mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy – Audit fungovania 
parkovacej politiky 
Uznesenie č. 812/2017 zo dňa 27. 04. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

1. mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
preveriť súlad objednávok s vymedzeným predmetom rámcovej dohody o poskytovaní 
auditorských služieb číslo FIN 4/025 so spoločnosťou Deloitte Audit s.r.o a informovať 
o výsledku. 
 
                                                                                                                    T: 25. 5. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 

    Uznesenie sa priebežné plní. (Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia - 
4.1.) 
Na  základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 733/2017 časť C zo dňa 29. 3. 2017 bolo  
uložené mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy preveriť súlad zadania 
objednávok pre audítorskú spoločnosť Deloitte Audit s.r.o.s rámcovou zmluvou s hlavným 
mestom SR Bratislavou a so zákonom o verejnom obstarávaní. Na základe  poverenia  na výkon 
kontroly č. 6/2017, mestský kontrolór s vedúcou kontrolnej skupiny predložili riaditeľovi 
magistrátu návrh správy o vykonanej kontrole a poskytol lehotu troch pracovných dní na  
akceptovanie navrhovaného opatrenia a doporučenia alebo zaslania námietok. V stanovenej 
lehote  riaditeľ magistrátu požiadal mestského kontrolóra o predĺženie lehoty na vznesenie 
námietok tak, aby ich mohol prerokovať so spoločnosťou Deloitte Audit s.r.o. ako aj s 
kompetentnými štátnymi inštitúciami. Súčasne riaditeľ magistrátu požiadal o predloženie správy 
až na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva. Mestský kontrolór túto požiadavku 
akceptoval o.i. aj z dôvodu, že v čase predkladania návrhu správy bola práceneschopná  vedúca 
kontrolnej skupiny UMK a dňa 19. 6. 2017 bol hospitalizovaný   jej ďalší člen. 
O priebehu predmetnej kontroly ústne informoval mestský kontrolór pán Ing. Peter Šinály 
poslancov mestského zastupiteľstva na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 25. 5. 2017 
 
 
 
2.11 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:          Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                    Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 865/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
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Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby na rokovanie najbližšieho Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil 
návrh riešenia vybudovania zberného dvora v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorý bude 
slúžiť i susedným mestským častiam v obvode Bratislava 4. 
 

T: 29. 6. 2017 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia - 
4.2) 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „magistrát“) v súvislosti so zriadením 
zberného dvora v mestskej časti Bratislava-Dúbravka disponuje s majetkovoprávnymi 
a územnoplánovacími informáciami, z ktorých vyplýva, že predmetný pozemok je vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy. Ďalej bolo zistené, že na uvedený pozemok je zapísané vecné 
bremeno v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia a zároveň uzatvorená zmluva o budúcej zmluve 
na zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Primanet, spol. s r.o. Z územnoplánovacej 
informácie  takisto vyplynulo, že cez tento pozemok je trasované centrálne zásobovanie teplom. 
Na základe týchto získaných informácií, magistrát požiadal dotknuté spoločnosti (Primanet, spol. 
s r.o., ZSE Distribúcia, Bratislavská teplárenská, a.s.) o zakreslenie distribučných sietí a boli 
takisto požiadané, aby sa vyjadrili k možnosti vybudovania zberného dvora na tomto pozemku. 
Po obdržaní predmetných vyjadrení a po vykonaní ich analýzy magistrát rozhodne 
o možnosti realizácie zberného dvora na vytypovanom pozemku v mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 
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3. Nesplnené uznesenie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

 

 
 
3.1 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:          Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií  
 
Zámer a finančný odhad pre zavedenie ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú 
zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 724/2017 zo dňa 26. 1. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 
primátora hlavného mesta Bratislavy, 
aby v spolupráci s dodávateľom technických služieb spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o., 
predložil poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zámer a finančný 
odhad pre zavedenie ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú zeleň na území hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                                   T: 31. 03. 2017 
 
Uznesením č. 728/2017 časť B bod 6 podbod 6.13 zo dňa  29. 3. 2017 predĺženie termínu 
splnenia uznesenia na 25. 5. 2017.  
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nebolo splnené k 25. 5. 2017.  
Požadovaná analýza bola pripomienkovaná zmluvným dodávateľom A.R.K. technické služby, 
s.r.o. Následne ich pripomienky boli zapracované do rozpracovaného materiálu. Finálna verzia 
materiálu bola dokončená v druhej polovici mesiaca mája 2017. Na základe tejto skutočnosti sa 
nestihol materiál predložiť do všetkých  orgánov hlavného mesta SR Bratislavy do konca mája 
2017 tak, ako si to vyžaduje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Materiál bol 
predložený na rokovanie pravidelnej porady primátora dňa 30. 5. 2017, komisie územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva 14. 6. 2017 
a na rokovanie mestskej rady dňa 14. 6. 2017. Predmetný  materiál pod názvom „Zámer 
a finančný odhad pre zavedenie ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú zeleň na 
území hlavného mesta SR Bratislavy“  sa predkladá sa na rokovanie mestského zastupiteľstva 
dňa 29. 6. 2017 .  
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4. Určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
4.1 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Rôzne - Podnet mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy – Audit fungovania 
parkovacej politiky 
Uznesenie č. 812/2017 zo dňa 27. 04. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

1. mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
preveriť súlad objednávok s vymedzeným predmetom rámcovej dohody o poskytovaní 
auditorských služieb číslo FIN 4/025 so spoločnosťou Deloitte Audit s.r.o. a informovať 
o výsledku. 
 
                                                                                                                    T: 25. 5. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 

    Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežné plní - 
2.10.) 
Na  základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 733/2017 časť C zo dňa 29. 3. 2017 bolo  
uložené mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy preveriť súlad zadania 
objednávok pre audítorskú spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. s rámcovou zmluvou s hlavným 
mestom SR Bratislavou a so zákonom o verejnom obstarávaní. Na základe  poverenia  na výkon 
kontroly č. 6/2017, mestský kontrolór s vedúcou kontrolnej skupiny predložili riaditeľovi 
magistrátu návrh správy o vykonanej kontrole a poskytol lehotu troch pracovných dní 
na akceptovanie navrhovaného opatrenia a odporúčania alebo zaslania námietok. V stanovenej 
lehote  riaditeľ magistrátu požiadal mestského kontrolóra o predĺženie lehoty na vznesenie 
námietok tak, aby ich mohol prerokovať so spoločnosťou Deloitte Audit s.r.o. ako aj 
s kompetentnými štátnymi inštitúciami. Súčasne riaditeľ magistrátu požiadal o predloženie 
správy až na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva. Mestský kontrolór túto 
požiadavku akceptoval o.i. aj z dôvodu, že v čase predkladania návrhu správy bola 
práceneschopná  vedúca kontrolnej skupiny UMK a dňa 19. 6. 2017 bol hospitalizovaný   jej 
ďalší člen. 
(O priebehu predmetnej kontroly ústne informoval mestský kontrolór pán Ing. Peter Šinály 
poslancov mestského zastupiteľstva na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 25. 5. 2017.) 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
predmetného uznesenia na 28. 9. 2017. 
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4.2 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:          Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                    Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 865/2017 zo dňa 25. 5. 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby na rokovanie najbližšieho Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil 
návrh riešenia vybudovania zberného dvora v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorý bude 
slúžiť i susedným mestským častiam v obvode Bratislava 4. 

T: 29. 6. 2017 

Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. (Uznesenie sa plní priebežne - 
2.11) 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „magistrát“) v súvislosti so zriadením 
zberného dvora v mestskej časti Bratislava-Dúbravka disponuje s majetkovoprávnymi 
a územnoplánovacími informáciami, z ktorých vyplýva, že predmetný pozemok je vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy. Ďalej bolo zistené, že na uvedený pozemok je zapísané vecné 
bremeno v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia a zároveň uzatvorená zmluva o budúcej zmluve 
na zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Primanet, spol. s r.o. Z územnoplánovacej 
informácie  takisto vyplynulo, že cez tento pozemok je trasované centrálne zásobovanie teplom. 
Na základe týchto získaných informácií, magistrát požiadal dotknuté spoločnosti (Primanet, spol. 
s r.o., ZSE Distribúcia, Bratislavská teplárenská, a.s.) o zakreslenie distribučných sietí a boli 
takisto požiadané, aby sa vyjadrili k možnosti vybudovania zberného dvora na tomto pozemku. 
Po obdržaní predmetných vyjadrení a po vykonaní ich analýzy magistrát rozhodne 
o možnosti realizácie zberného dvora na vytypovanom pozemku v mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
predmetného uznesenia na 31. 10. 2017. 
  

 
 
 
 
 


