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Návrh uznesenia 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
 

A. berie na vedomie 
 

 
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
 
1.1 č.    186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 

1.2 č.    524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
1.3 č.  1034 /2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 
1.4 č.     943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení unesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
1.5 č.  1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
1.6 č.  1636/2014 bod 2 zo dňa 3. 7. 2014 
1.7 č.  1798/2014 časť C body 1 - 10 zo dňa 23. 10. 2014 
1.8 č.    503/2016 časť B bod 3 zo dňa 26. 5. 2016 
1.9 č.    624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
1.10 č.    691/2016 časť B bod 1 podbod 1.1 zo dňa 8. 12. 2016 
1.11 č.    691/2016 časť B bod 2 podbod 2.4 zo dňa 8. 12. 2017 
1.12 č.    733/2017 časť B zo dňa 29. 3. 2017  
1.13 č.    733/2017 časť C zo dňa 29. 3. 2017 
1.14 č.    771/2017 časť B zo dňa 30. 3. 2017 
1.15 č.    790/2017 časť B zo dňa 26. 4. 2017 
1.16 č.    796/2017 bod 3 zo dňa 27. 4. 2017 
1.17 č.    805/2017 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 4. 2017 
1.18 č.    812/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
1.19 č.    829/2017 zo dňa 24. 5. 2017 
1.20 č.    839/2017 časť B bod 1 zo dňa 24. 5. 2017 
1.21 č.    856/2017 časť B body 1 a 2 zo dňa 25. 5. 2017 
1.22 č.    863/2017 body 1 a 2 zo dňa 25. 5. 2017 
1.23 č.    867/2017 bod 6 zo dňa 25. 5. 2017 
1.24 č.    885/2017 časť B zo dňa 29. 6. 2017 
1.25 č.    885/2017 časť C zo dňa 29. 6. 2017  
1.26 č.    885/2017 časť D bod 1 zo dňa 29. 6. 2017 
1.27 č.    885/2017 časť G zo dňa 29. 6. 2017 
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2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
 
2.1 č.   240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003 
2.2 č.      21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
2.3 č.    924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.4 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.5 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.6 č. 1147/2013 časť D bod 4 zo dňa 26. 6. 2013 
2.7 č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
2.8 č. 1390/2014 časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014 
2.9 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.10 č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
2.11 č.   135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.12 č.   485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
2.13 č.   519/2016 zo dňa 29. 6. 2016 
2.14 č.   723/2017 zo dňa 26. 1. 2017  
2.15      č.       811/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
 

3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
 
3.1 č.   398/2004 časť C bod 2 zo dňa 27. 5.  2004,  

  867/2017 bod 8 zo dňa 25. 5. 2017 
3.2 č. 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010 
3.3 č.   692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016 
3.4 č.   742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017 

 
 
4. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých plnenie je   

v rozpore s platnou legislatívou a sú nevykonateľné: 
 
 
4.1 č.  884/2017 časť C bod 4 zo dňa 29. 6. 2017 
4.2 č.  885/2017 časť E zo dňa 29. 6. 2017 
4.3 č.  885/2017 časť H zo dňa 29. 6. 2017 
4.4 č.  888/2017 zo dňa 14. 7. 2017 

 
 
 

B. schvaľuje 
 
5. Určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

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

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

5.1 primátora 
 
 
primátor 

398/2004 časť C bod 
2 zo dňa 27. 5.  2004  
 
867/2017 bod 8 zo 
dňa 25. 5. 2017 

Pôvodné termíny: 
T: trvalý 
TK: k 30. 9. 
 
T: bez termínu 

T: 26. 10. 2017 

5.2 primátor 1020/2010 
časť B bod 2 
zo dňa 1. 7. 2010 

Pôvodný termín: 
1 x ročne k 15. 9. 

T: 16. 11. 2017 

5.3  primátor 692/2016 
časť B bod 3 
zo dňa 8. 12. 2016 

Pôvodný termín: 
27. 4. 2017 
Zmena termínu: 
30. 6. 2017 

TK: 31. 12. 2017 

5.4 primátor 742/2017 
časť B bod 3 
zo dňa 29. 3. 2017  

Pôvodný termín: 
15. 4. 2017 
Zmena termínu: 
30. 6. 2017 

TK: 30. 6. 2018 

5.5 primátor 811/2017 
zo dňa 27. 4. 2017 

Pôvodný termín: 
28. 6. 2017 

TK: k 31. 12.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1. Splnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

 
 
 
1.1 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  vedúci organizačných útvarov magistrátu u ktorých bola vykonaná  
                                    kontrola 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 uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačné materiály sa predkladajú na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 9. 2017, a to 
plnenie opatrení na základe vykonanej kontroly útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 
SR Bratislavy v 1. polroku 2017 -  sekcia sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu. a sekcia 
správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností magistrátu. 
 
 
 
1.2 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  RNDr. Branislav Cimerman, generálny riaditeľ akciovej spoločnosti 
                                   Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 
 
Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických 
vyhliadkach do budúcnosti 
Uznesenie č. 524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
ako hlavného akcionára spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 
2.   Informovať jedenkrát ročne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, ako sa 

realizuje separovaný zber a recyklácia druhotných surovín a ciele predloženého materiálu. 
 

T:   trvale, 1x ročne 
                                                                                                          TK: k 30. 6. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017. Prerokovaný 
bude na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2017 pod bodom č. 45.  
 
 
 
1.3 
 
Nositelia uznesenia:   riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  
                                     Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:    riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  
                                     Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Spracovateľka:           Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností 
                                      
Návrh zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o vybavovaní sťažností podaných v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
          T: trvale 

                              TK: 1x ročne - 30. 6. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017 
pod písm. h). 
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1.4 

Nositeľ uznesenia:  JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:     Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa mestského zastupiteľstva za dozornú radu 

Mestského centra STARÁ TRŽNICA 
 
Návrh na doplnenie uznesenia č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 Podstatných zmluvných 
podmienok medzi hlavným mestom SR Bratislavou a  ALIANCIOU STARÁ TRŽNICA 
Uznesenie č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
5. Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 943/2013 časť 

B bod 2 zo dňa 07. 02. 2013 tak, že v Podstatných zmluvných podmienkach sa doplní nový 
bod 17. Dozorná rada ktorého text znie: 

 
„1. Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý je oprávnený dozerať na všetku činnosť Mestského 

centra Stará tržnica. Dozorná rada je zložená zo zástupcov všetkých poslaneckých klubov 
a platforiem Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Návrhy na členov 
dozornej rady predloží primátor hlavného mesta SR Bratislavy Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie. Členovia dozornej rady si zo svojho stredu volia 
predsedu, ktorý riadi činnosť dozornej rady a zvoláva ju podľa potreby. Dozorná rada 
predkladá polročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o svojej činnosti. 

         
TK: polročne“ 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017 
pod písm. i). 
 
 
 
1.5 
 
Nositeľ uznesenia:   JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:      Mgr. Marcela Gbelecová, sekčná riaditeľka sekcie sociálnych vecí,  kultúry,   

školstva a športu 
  
Návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácií 
cestovného ruchu na roky 2014 - 2016 
Uznesenie č. 1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Výročnú správu 

o hospodárení a činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. 
 

                                                                                                             T: každoročne - 30. 6. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017. Prerokovaný 
bude na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2017 pod bodom č. 50.  
 
 
 
1.6 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie  územného   
                                   plánovania              
Návrh na riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia  
Uznesenie č. 1636/2014 bod 2 zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny Dunajská, vrátane bloku  17/9 

(Kamenné námestie), na podklade urbanistickej štúdie, 
 

                                    T: september 2014  
 
Uznesením č. 1779/2014 časť B zo dňa 23. 7. 2014 zmena termínu na TK: 1 x ročne k 1. 6. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017. Prerokovaný 
bude na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2017 pod bodom č. 51.  
 
 
 
1.7 
 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                    životného prostredia a stavebných činností 
                          Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave 
 
Koncepcia mestských lesov 
Uznesenie č. 1798/2014 časť C body 1 - 10 zo dňa 23. 10. 2014 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 

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

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

2. Vyhlásiť moratórium na obnovnú úmyselnú ťažbu na území Bratislavského lesného parku 
v správe mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave až do konca platnosti 
LHP (PSL) v decembri 2015 s tým, že sa moratórium nebude týkať výchovnej úmyselnej 
ťažby. 

3. Uložiť mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave povinnosť obnoviť 
certifikáciu FSC na celom území (lesných pozemkoch) Bratislavského lesného parku, ktoré 
sú v jej správe. 

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

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

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

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

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

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

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

11.Predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
informáciu o plnení tohto uznesenia do 31. 01. 2015 a potom každoročne na prvé 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v danom roku až 
do roku 2026 vrátane. 
 
Uznesením č. 395/2016 časť B zo dňa 4. 2. 2016 zmena frekvencie predkladania materiálu 
z 1 x ročne na polročne, a to k 30. 6 a k 31. 12.   
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017. Prerokovaný 
bude na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2017 pod bodom č. 42.  
 
 
 
1.8 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie  územného   
                                   plánovania   
 
Informácia o podaných žiadostiach 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 
Uznesenie č. 503/2016 časť B bod 3 zo dňa 26. 5. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
pri riešení problému výstavby náhradných nájomných bytov  
3. v súčinnosti s miestnou časťou Ružinov podniknúť všetky spoločné kroky, potrebné pre 
vytvorenie územného plánu zóny a s tým súvisiaceho vyhlásenia stavebnej uzávery v území 
Ostredky, 
                               
                                                                                                                  T: bez termínu 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie v časti B bode 3 je splnené. 
Obstarávanie územného plánu zóny v území Ostredky zabezpečuje mestská časť Bratislava- 
Ružinov, ktorá má ako príslušný  orgán územného plánovania všetky potrebné kompetencie 
v zmysle ustanovení stavebného zákona a zároveň je príslušným stavebným úradom, ktorý 
rozhoduje o vyhlásení stavebnej uzávery. Hlavné mesto SR Bratislava poskytuje v týchto 
procesoch potrebnú súčinnosť. 
 
 



 11 

1.9 
 
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 29. 6. 2017 
pod písm. l). 
 
 
 
1.10 
 
Nositeľ uznesenia:  Dopravný podnik Bratislava, akciovú spoločnosť 
Plniteľ úlohy:          Dopravný podnik Bratislava, akciovú spoločnosť 
 
Návrh nákupu a financovania 88 ks autobusov 
Uznesenie č. 691/2016 časť B bod 1 podbod 1.1 zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
1. Dopravný podnik Bratislava, akciovú spoločnosť, 
1.1   pripraviť a realizovať obstaranie formou verejnej obchodnej súťaže celkom nákup 90 kusov 

autobusov vrátane jeho finančného zabezpečenia v predpokladanej sume 24 000 000,00 Eur 
formou dlhodobého investičného úveru, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                            T: 30. 6. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetom uznesenia č. 691/2016 časť B bod 1 podbod 1.1 zo dňa 8. 12. 2016 bolo pripraviť 
a realizovať obstaranie formou verejnej obchodnej súťaže nákup 90 kusov autobusov vrátane 
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jeho finančného zabezpečenia. Prvotne došlo v máji tohto roku k ukončeniu súťaží pre vozidlá 
dĺžky do 18,8m a 12,2 m a na konci júna 2017  k ukončeniu súťaží pre vozidlá dĺžky 10,5 m 
a do 8,6 m. Celková cena zákazky po rokovaniach je 23 914 752,00 Eur.  
 
 

 

1.11 

Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:          Mgr. Jana Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie dopravy 
                                   
Návrh nákupu a financovania 88 ks autobusov 
Uznesenie č. 691/2016 časť B bod 2 podbod 2.4 zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2.4 v spolupráci so spoločnosťou DPB, akciová spoločnosť, vypracovať návrh pilotného projektu 

nahradenia kĺbových autobusov za kĺbové trolejbusy s pomocným batériovým pohonom 
na vybraných linkách. 

                                              

                                                     T: 30. 6. 2017  
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017. Prerokovaný 
bude na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2017 pod bodom č. 38.  

 

 
 
1.12 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  
 
Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2016 
Uznesenie č. 733/2017 časť B zo dňa 29. 3. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                 B. žiada 
  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť informačný materiál o spôsobe a plnení navrhovaných opatrení hlavným kontrolórom 
hlavného mesta SR Bratislavy na  rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
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                                                                                                               T: 29. 6. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017 
pod písm. c). 
 
 
 
1.13 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2016 
Uznesenie č. 733/2017 časť C zo dňa 29. 3. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

C. ukladá 
 

hlavnému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy  
preveriť súlad zadávania objednávok pre auditórsku spoločnosť Deloitte s rámcovou zmluvou 
s hlavným mestom SR Bratislavou a so zákonom o verejnom obstarávaní. 
 

T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetná informácia ako súčasťou pravidelnej správy mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 9. 2017. 
 
 
 
1.14 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:          Mgr. Jana Ryšavá, poverená vedením sekcie dopravy 
 
Petícia za znovu obnovenie trasy linky č. 95  
Uznesenie č. 771/2017 časť B zo dňa 30. 3. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby schválil novú linku, ktorá plynule naviaže na doterajšiu linku 97 bez prestupov 
v navrhovanej alternatíve (linka na Autobusovú stanicu Mlynské nivy v trase Bosákova – Most 
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Apollo – Košická – Mlynské nivy – Karadžičova – Landererova – Košická – Most Apollo – 
Einsteinova – Krasovského – Jantárova cesta) v termíne od 01. 05. 2017 na obdobie skúšobnej 
prevádzky (3 mesiace), kedy bude preskúmaná jej efektívnosť využitia cestujúcou verejnosťou. 
Následne na základe nameraných dát (počty prepravených cestujúcich) sa rozhodne o jej 
definitívnej verzii a období prevádzkovania. 

T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál sa predkladá na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva (komisie dopravy 
a informačných  systémov dňa 18. 9. 2017 a komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta dňa 11. 9. 2017), mestskej rady dňa 14. 9. 2017 a následne 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 9. 2017. 
 
 
 
1.15 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:          Mgr. Jana Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie dopravy  
 
Zámer na umožnenie jazdy cyklistov vo vyhradených pruhoch pre verejnú hromadnú 
dopravu (tzv. BUS pruhoch) 
Uznesenie č. 790/2017 časť B zo dňa 26. 4. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby poveril odborné útvary Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy spracovaním projektovej 
dokumentácie na vyznačenie spoločných vyhradených jazdných pruhov pre verejnú hromadnú 
dopravu a cyklistov na všetkých jestvujúcich vyhradených jazdných pruhoch, ak to umožnia 
technické parametre.  
                                                                                                                             T: 31. 8. 2017 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Oddelenie dopravného inžinierstva Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy preverovalo 
umožnenie jazdy cyklistov vo vyhradených jazdných pruhov pre vozidlá MHD. Na základe 
analýzy parametrov jednotlivých BUS pruhov sa zisťovalo, či je možná bezpečná a bezkolízna 
možnosť jazdy cyklistov a vozidiel MHD v spoločnom jazdnom pruhu. Podrobnou analýzou 
bolo zistené, že žiadny existujúci vyhradený jazdný pruh nespĺňa parameter šírky 4 metre v celej 
dĺžke pruhu. Táto hodnota bola určená na základe doručeného stanoviska od Krajského 
dopravného inšpektorátu, zároveň bol tento problém konzultovaný aj so zástupcami spoločnosti 
na správu komunikácií v meste Brno, ktorí tento parameter odporučili na základe vlastných 
skúseností s vyhradenými jazdnými pruhmi. Z uvedených dôvodov nie je účelné vypracovať 
projektovú dokumentáciu.  
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1.16 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľky úlohy:         Mgr. Jana Ryšavá, poverená vedením sekcie dopravy 
                                     RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Rekonštrukcia Karloveskej radiály 
Uznesenie č. 796/2017 bod 3 zo dňa 27. 4. 2017  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

 
3. informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o spôsobe, akým budú 

súťažné podklady na rekonštrukciu Karlovovesko-Dúbravskej radiály zabezpečovať, že 
stavebná spoločnosť bude uplatňovať taký plán organizácie výstavby, ktorý v najvyššej 
možnej miere udrží prístupové cesty do a z centra hlavného mesta SR Bratislavy počas 
dopravnej špičky priechodné. 

 
T: bez termínu 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je v bode 3 splnené. 
Neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov pre verejné obstarávanie je plán organizácie 
výstavby a plán organizácie dopravy. Vysúťažený zhotoviteľ je povinný prerokovať POV a POD 
pred začatím výstavby s príslušným orgánom Policajného zboru - Krajský dopravný inšpektorát. 
Na základe schválenej varianty Krajským dopravným inšpektorátom bude v priebehu 
modernizácie zabezpečovaná doprava v dotknutom území. 
 
 
 
1.17 
 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:     Mgr. Tomáš Szabo, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Informácia o situácii v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
Uznesenie č. 805/2017 časť B body 1 a 2 zo dňa 27. 4. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
1. ako zástupca majoritného akcionára Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., zaviazal 

predstavenstvo spoločnosti rokovať s rakúskymi obcami tak, že výsledný poplatok za 
odvádzanie odpadových vôd bude totožný s cenami pre klientov Bratislavskej vodárenskej 
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spoločnosti, a.s., na území Bratislavského kraja a zmluva bola uzatvorená najneskôr do 
23. 06. 2017. 

2. informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o podpísaní zmluvy medzi 
Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., a rakúskymi obcami. 

 
                                                                                                                           T: 29. 6. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017 
pod písm. k). 
 
 
 
1.18 
 
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 je splnené. 
Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy, na rokovaní mestského 
zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017 mal ústne informovať poslancov mestského zastupiteľstva 
o predmetnej veci. Nakoľko z časovej tiesni nebolo toto možné, informácia zaznie 
na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2017 a na riadne rokovanie 
mestského zastupiteľstva dňa 28. 9. 2017, Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta 
SR Bratislavy, predkladá súhrnný materiál k plneniu tohto uznesenia.   
 

 
 
1.19 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
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Návrh na zverenie školského areálu Spojenej školy, Tilgnerova 14, do majetku mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves 
Uznesenie č. 829/2017 zo dňa 24. 5. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

 
žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby rokoval s vedením mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a Karloveského športového klubu 
o riešení pre školský areál Spojenej školy na Tilgnerovej ulici 14. 
 
                                                                                                         T: 30. 6. 2017  

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pani Dana Čahojová na stretnutí počas 
rokovania mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017 oznámila, že nemá v súčasnosti záujem 
o zvolanie rokovania ohľadom predmetnej veci. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves nestihla 
podať v termíne žiadosť na finančný grant potrebný k realizácii ich zámeru využitia 
predmetných objektov.  
 
 
 
1.20 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  
 
Materiál o výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom a o prijatých opatreniach  
na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov 
Uznesenie č. 839/2017 časť B bod 1 zo dňa 24. 5. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na zasadanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy odpočet 
plnenia prijatých opatrení. 
 
                                                                                                            T: priebežne 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017 
pod písm. d). 
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1.21 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 856/2017 časť B body 1 a 2 zo dňa 25. 5. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
. 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. o vrátenie projektov „Zriadenie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu 

a cyklistov“ a „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy za účelom ich sprístupnenia 
zdravotne postihnutým osobám a zvýšenia komfortu“ do zásobníka projektov zaradených do 
Integrovaného Regionálneho Operačného Programu 2014 – 2020, 

 
2. o preverenie zaradenia projektu pešej lávky cez Chorvátske rameno do projektu II. etapy  

výstavby Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy ako súčasť prístupu k plánovanej 
zastávke električky Gessayova,. 

 
                                                                                                                T: bez termínu 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie v časti B bodoch 1 a 2 je splnené. 
1. Oba projekty boli vrátené do zásobníka projektov zaradených do Integrovaného Regionálneho 

Operačného Programu 2014 - 2020. 
2. Oddelenie stratégie a projektov magistrátu zaslal list na Riadiaci orgán Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra s danou požiadavkou. List s odpoveďou bol doručený na oddelenie 
stratégie a projektov magistrátu dňa 29. 6. 2017. Vzhľadom na už rozbehnuté procesy 
a časovo napätý harmonogram Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odporúča riešiť prípravu 
lávku cez Chorvátske rameno cez pripravovanú Urbanistickú štúdiu centrálnej osi Petržalka, 
ktorá je na útvare hlavnej architektky rozpracovaná a počíta sa v nej aj s lávkami 
cez Chorvátske rameno. 

 
 
 
1.22 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:          Mgr. Jana Ryšavá, poverená vedením sekcie dopravy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 863/2017 body 1 a 2 zo dňa 25. 5. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1.  zabezpečiť po vyhodnotení verejného obstarania nákupu autobusov predloženie informačného 

materiálu o dopadoch na ekonomicky oprávnené náklady a na rozpočet hlavného mesta SR 
Bratislavy, 

 
2. opätovne predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie 

úver pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, ak nákupná cena autobusov bude 
vyššia ako už schválený úver 24 000 000,00 Eur. 

 
                                                                                                   T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie, mestskej rady dňa 14. 9. 2017, komisie 
dopravy a informačných systémov mestského zastupiteľstva dňa 18. 9. 2017 a následne sa 
predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 9. 2017. 
 
 
 
1.23 
 
Nositeľ uznesenia:            JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:                     Mgr. Tomáš Szabo, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
                                               Mgr. Marcela Gbelecová, sekčná riaditeľka sekcie sociálnych              

vecí,  kultúry, školstva a športu  
 
Systém transparentného akcionárskeho riadenia v obchodných spoločnostiach 
s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a v Bratislavskej 
organizácii cestovného ruchu 
Uznesenie č. 867/2017 bod 6 zo dňa 25. 5. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
6. predstavenstvá obchodných spoločností 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a.s., a organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu, aby 
najneskôr do 30. júna 2017 predložili hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave analýzu 
súčasného stavu vo vzťahu k bodu 2, 3, 4 a 5 tohto uznesenia. 
 
                                                                                                                   T: 30. 6. 2017 
 
 

(2. predstavenstvo obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, 

aby sa vo svojej činnosti zameralo najmä na dosahovanie nasledujúceho výsledku: 
Zvyšovanie počtu občanov využívajúcich verejnú dopravu v hlavnom meste SR Bratislave vďaka 
neustálemu zlepšovaniu služieb Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť, v oblasti 
kvality, rýchlosti, dostupnosti a obslužnosti MHD, a to pri efektívnom hospodárení obchodnej 
spoločnosti.  
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                                                                                                                         T: bez termínu 
 
3. predstavenstvo obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., 
aby sa vo svojej činnosti zameralo najmä na dosahovanie nasledujúceho výsledku: 
Bezchybné a bezproblémové plnenie úloh pri zbere a preprave odpadu pri čo najnižších 
nákladoch a postupná transformácia OLO a.s., na tzv. zelenú spoločnosť, rozvíjajúcu životné 
prostredie v hlavnom meste SR Bratislave, separovaný zber a zhodnocovanie odpadu.  
 
                                                                                                                         T: bez termínu 
 
4. predstavenstvo obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 

aby sa vo svojej činnosti zameralo najmä na dosahovanie nasledujúceho výsledku: 
Zaistenie bezchybnej, kvalitnej, nákladovo efektívnej a dlhodobo udržateľnej prevádzke 
vodovodov a kanalizácií s dôrazom na zlepšovanie činností vo vzťahu k životnému prostrediu. 
 
                                                                                                                             T: bez termínu 
 
5. predstavenstvo organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu,  

aby sa vo svojej činnosti zameralo najmä na dosahovanie nasledujúceho výsledku: 
Zvyšovanie počtu prenocovaní, či už zvyšovaním počtu návštevníkov alebo priemerného počtu 
prenocovaní, a podpora špecifických foriem cestovného ruchu -  kongresového, turizmu 
v prírode, návštevnosti kultúrnych a prírodných atrakcií.  
 
                                                                                                                            T: bez termínu) 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie v bode 6 je splnené. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 9. 2017. 
 
 
 
1.24 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  
 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok  
Uznesenie č. 885/2017 časť B zo dňa 29. 6. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

B. žiada 
 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby každú žiadosť súkromného investora o posúdenie investície na pridelenie štatútu významnej 
investície predložil na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, 
vzhľadom na finančný dopad na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy. 
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                                                                                                                       T: bezodkladne 
 
Plnenie uznesenia: 
Časť B predmetného uznesenia je splnená. 
V zmysle zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných 
investícií a o doplnení niektorých zákonov, návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii 
na základe žiadosti žiadateľa schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Následne príslušné 
ministerstvo Slovenskej republiky vydá žiadateľovi osvedčenie o významnej investícii vládou 
Slovenskej republiky.  
Z dikcie zákona teda vyplýva že súkromný investor nemá dôvod predkladať hlavnému mestu SR 
Bratislave žiadosť o posúdenie investície na pridelenie štatútu významnej investície.  
V súvislosti so schvaľovaním štatútu významnej investície primátor hlavného mesta SR 
Bratislava poslal list podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu so žiadosťou, aby 
vláda Slovenskej republiky pri schvaľovaní štatútu významnej investície pri rešpektovaní 
existujúcej právnej úpravy najmä zákonov č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach 
týkajúcich sa prípravy významných investícií, limitovala negatívne dopady na financie hlavného 
mesta SR Bratislavy a posúdila žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícii s cieľom 
dosiahnuť rovnováhu medzi cieľmi investora (vrátane jeho investícií vo verejnom záujme) 
a verejným záujmom hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
 
 
1.25 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  
 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok  
Uznesenie č. 885/2017 časť C zo dňa 29. 6. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo  

 
C. schvaľuje 

 
v kapitole 8.1 mení pôvodný návrh 1 000 000, Eur na rekonštrukciu budovy Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy nasledovne: 
 
1. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové 
priestory, prvok 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu - rekonštrukcia budovy Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy o 200 000,00 Eur 
2. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, 
prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry, na zabezpečenie bezbariérových 
úprav v zmysle projektu Bratislava bez bariér o 200 000,00 Eur 
3. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, 
prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry 
3.1 rekonštrukcia pochôdznych terás a lávky medzi ul. Karloveskou, Adámiho a Jurigovým 
námestím o 100 000,00 Eur, 
3.2 vybudovanie chodník a verejného osvetlenia na ulici Staré Grunty o 50 000,00 Eur, 
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3.3 60 190,00 Eur príspevok mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica na rekonštrukciu 
križovatky Bratislavská - Československých tankistov, 
3.4 200 000,00 Eur na rekonštrukciu Karadžičovej ulice, 
3.5 100 000,00 Eur na detské ihrisko pri ubytovni Fortuna v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
3.6 70 000,00 Eur na projektovú dokumentáciu cyklotrás v mestskej časti Bratislava-Ružinov 
podľa cyklokoalície 
3.7 19 810,00 Eur rekonštrukcia chodníka na Osloboditeľskej ulici v mestskej časti Bratislava-
Vajnory) 

 
žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zapracovať schválené zmeny do časti A tohto uznesenia. 
                                                                                           

                       T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Časť C predmetného uznesenia je splnená. 
Zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 obsiahnuté v časti C tohto uznesenia 
boli zapracované do časti A uznesenia č. 885/2017 zo dňa 29. 6. 2017. 
 
 
 
1.26 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  
 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 
Uznesenie č. 885/2017 časť D bod 1 zo dňa 29. 6. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

D. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. doplatiť mestskej časti Bratislava-Ružinov sumu 1 106 039,35 Eur za predané zverené 
pozemky Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., v roku 2016 na základe kúpnej zmluvy 
č. 30201/KZ-5964/2015//Nivy/1818/SimJa číslo hlavného mesta SR Bratislavy 048800801600 
z príjmu od Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 
Zapracovať schválené zmeny do časti A tohto uznesenia. 
  
 T: 31. 7. 2017  
 
Plnenie uznesenia: 
Časť D bod 1 predmetného uznesenia je splnená 
Na základe kúpnej zmluvy č. 30201/KZ-5964/2015//Nivy/1818/SimJa uzavretej medzi hlavným 
mestom SR Bratislavou a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., bolo hlavné mesto SR 
Bratislavy oprávnené poukázať mestskej časti Bratislava-Ružinov za predané zverené pozemky 
finančné prostriedky v celkovej sume 456 341,00 Eur .   
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Túto povinnosť hlavné mesto SR Bratislava splnilo a finančné prostriedky poukázalo na účet 
mestskej časti Bratislava-Ružinov dňa 14. 6. 2016. 
Vyššie uvedené skutočnosti preukazujú že hlavné mesto SR Bratislava má k dnešnému dňu 
splnené všetky povinnosti voči mestskej časti Bratislava-Ružinov vyplývajúce z kúpnej zmluvy 
č. 30201/KZ-5964/2015//Nivy/1818/SimJa.  
 
 
 
1.27 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  
 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok  
Uznesenie č. 885/2017 časť G zo dňa 29. 6. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo  

 
G. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
vyčleniť na bezbariérové úpravy chodníkov 100 000,00 Eur podľa projektu Bratislava bez bariér 
prerokovaný v komisii dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy dňa 17. 10. 2016. 
 
                                                                                               T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Časť G predmetného uznesenia je splnená. 
V rámci akceptácie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 885/2017 časť C zo dňa 29. 6. 2017 
primátorom hlavného mesta SR Bratislavy sa považuje  toto uznesenie za splnené. 
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2. Priebežne plnené uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

 
 
 
2.1 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2004 
Uznesenie č. 240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
2.  Vykonať všetky opatrenia potrebné na získanie finančných zdrojov, najmä zo štátnych 

programov podpory rozvoja bývania na výstavbu bytov, obnovu a rozvoj infraštruktúry. 
 

T: trvalý 
 TK: 30. 6. 

  
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súčasnosti sa z operačných programov na rok 2014-2020 nedá čerpať  finančné prostriedky 
na podporu bývania.  
V rámci Regionálneho Integrovaného operačného programu mesto v júni podalo žiadosť o NFP  
na cyklotrasu Starohájska. 
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa plánujú tieto projekty: 
 

- NS MHD 2. etapa, prevádzkový úsek Bosákova- Janíkov dvor 
- Modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála, projektová dokumentácia 
- Modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

 
 
 
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. 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 
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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. 
 
 
 
2.3 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie 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 uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017. Prerokovaný 
bude na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2017 pod bodom č. 43.   
 
 
 
2.4 

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 
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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 uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017  
pod písm. e). 
 

 

 

2.5 

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. 
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2.6 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie  územného   
                                   plánovania              
 
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  4 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

 
T: úloha trvalá 

                                   TK: polročne 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
V súčasnosti ešte neprebiehajú práce na zadaní nového územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktoré budú musieť reflektovať výsledky rokovaní, zabezpečovaných oddelením 
energetického manažmentu magistrátu.  

  
 

 
2.7 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej 
regióne 
Uznesenie č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave 

príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci 
Operačného programu Doprava 2007  2013 a Operačného programu Doprava 2014 - 2020. 

 
                                                                                                               TK: raz za dva mesiace 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017. Prerokovaný 
bude na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2017 pod bodom č. 37.  
 
 
 
2.8 
 
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 

 
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 
Návrh na vytvorenie jedného podniku, jeho optimálnu formu, predpokladané náklady, 
zhodnotenie potreby peňažných disponibilných  zdrojov a výpočet reálnej návratnosti zriadenia 
vlastného podniku je komplexná a zložitá úloha. Sekcia správy komunikácií, životného 
prostredia a stavebných činností magistrátu sa uvedenou analýzou zaoberá. Na finálne znenie 
materiálu je potrebné detailné štúdium analýzy a konzultácia na danú tému s viacerými 
expertami. Na predloženie materiálu je potrebné analyzovať uvedenú tému z viacerých hľadísk 
(financie, kompetencie hlavného mesta SR Bratislavy, geografická poloha a pod.) 
 
 
 
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 
                                    
Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných 
nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. 
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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. 
 

Uznesením MsZ 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 MsZ. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017. Prerokovaný 
bude na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2017 pod bodom č. 40.  
 
 
 
2.10 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka 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 bod 1 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, 

T: 30. 7. 2014 

Uznesením MsZ č. 523/2016 časť B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 30. 6. 2016 určené priebežné 
plnenie uznesenia, a to polročne počnúc 1. 7. 2016.  
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 

- Úspešné dokončenie procesu verejného obstarávania na spracovateľa - urbanistickej 
štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky (ďalej len UŠ) 

- Podpis Zmluvy o dielo so spracovateľom UŠ 13. 3. 2017 a následné zverejnenie zmluvy 

- Znovurozbehnutie procesu participácie (v roku 2014 boli vyhotovené Hĺbkové rozhovory 
- Centrálna os Petržalky: participatívny rozvoj územia). Prehodnotenie rozsahu 
participácie tak, aby bol reflektoval súčasný a plánovaný vývoj rozvoja územia a brané 
do úvahy zmenené skutočnosti (ako napr. vývoj projektu Nosný systém MHD, 
prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova 
ulica - Janíkov dvor“) 

- Nadviazanie spolupráce v mestskou časťou Bratislava-Petržalka. Plánovanie termínov 
širších stretnutí s odborníkmi a verejnosťou.  

- Založenie pracovnej skupiny zloženej so zástupcov odborných útvarov magistrátu, 
zástupcov odborných útvarom mestskej časti Bratislava-Petržalka, spracovateľa UŠ 
a obstarávateľa 

- Plánovanie a organizácia odborných workshopov (participácia s odbornou verejnosťou) 
na témy: 

Zeleň a životné prostredie - 25. 4. 2017 

Architektúra, urbanizmus a verejné priestory 9. 5. 2017,  

Mobilita - 17. 5. 2017 

 

Sfinalizovanie predbežných výsledkov odbornej participácie a ich predstavenie pozvaným 
odborníkom na Sumarizačnom odbornom participatívnom stretnutí 28. 6. 2017. 

- Mapovanie územia, nastavovanie participácie s laickou verejnosťou na základe výstupov 
z odbornej časti participácie, začatie informatívnej kampane na sociálnych sieťach, 
príprava informačných materiálov, dotazníkov a terénnych výjazdov (ako napr. na Dňoch 
Petržalky – terénne dotazníky, rozhovory s občanmi), príprava prieskumu verejnej 
mienky 

- Ukončenie prvej časti urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky - 
Analýza a prieskumy územia (17. 7. 2017) 

- Predstavenie prvej časti urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky 
pracovnej skupine zloženej so zástupcov odborných útvarov a zástupcov mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. (2. 8. 2017) 

 
Pokračovanie v terénom dotazníkovom prieskume a informačnej kampani na sociálnych sieťach, 
úpravy materiálov pre participáciu s občanmi. 
Príprava prieskumu verejnej mienky, príprava stretnutí k pokračovaniu urbanistickej štúdie.  
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2.11 
 
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 
                                    PhDr. Marián Kocan, vedúci 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, 

 
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, 
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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, 

 
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 
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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. 
 
 
 
2.12 
 
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 
 

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. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V prvej fáze je uvažované s úpravami priechodov na :  
Drieňovej ulici, Prievozskej ulici, Mamateyová, Einsteinová, Smolenická, Betliarská ulica, 
Ružinovskej ulici, Hany Meličkovej. 
Realizované bezbariérové priechody sú na Repašského ulici, Podunajskej ulici, Osloboditeľskej 
ulici. V mesiaci august 2017 sa zrealizovali v pláne debariérizácia chodníka na ul. 29. augusta, 
Námestí SNP, Šintavskej ulici. Pripravované sú opravy chodníkov na Smolenickej, Drieňovej, 
Ružinovskej, Brnianskej, Račianskej, Kadnárovej, Cyprichovej, Lovinského, Gaštanovej 
a Prievozskej ulici.  
 
 
 
2.13 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie  územného   
                                   plánovania     
 
Rôzne    
Uznesenie č. 519/2016 zo dňa 29. 6. 2016       
 

Mestské zastupiteľstvo 
                                                                          žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby na každom druhom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy bol predložený informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
   

T: každé dva mesiace, počnúc  1. 7. 2016  
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 29. 6. 2017  
pod písm. j). 
 
 
 
2.14 
 
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 
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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. 3. 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.  
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Mestská organizácia Generálny investor Bratislavy  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 mestská 
organizácia Generálny investor Bratislavy na základe schváleného rozpočtu na r. 2017. 
 
 
 
2.15 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie  územného   
                                   plánovania              
 
Rôzne 
Uznesenie č. 811/2017 zo dňa 27. 04. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby ako orgán územného plánovania hlavného mesta SR Bratislavy – oddelenie obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie – navrhol v územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy 
spôsob účinnej regulácie umiestňovania reklamných stavieb podľa stavebného zákona podobne 
ako je tomu v Nitre. 
 
                                                                                                  T: 28. 6. 2017 
 
 
 
 



 36 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na periodicitu kontroly plnenia predmetného uznesenia - 
5.5) 
V súčasnosti prebieha proces obstarávania ZaD 04 územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy. Po skončení tohto procesu môžeme pokračovať v aktualizácii územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy so zapracovaním regulácie umiestňovania reklamných stavieb 
podľa stavebného zákona. 
Mesto Nitra riešilo problematiku reklamných stavieb v územnom pláne na podklade prijatia 
koncepčných materiálov, ktoré boli výsledkom naštudovania tejto problematiky na území mesta. 
Pod gesciou hlavnej architektky sa pripravuje materiál „Koncepcia umiestňovania 
a posudzovania vonkajšej reklamy na území hlavného mesta SR Bratislavy“, ktorá bude jedným 
z podkladov pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.   
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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. Milan Černý, 1. námestník primátora 
                                     Ing. Eva Hulalová, riaditeľka Spoločnosti pre rozvoj bývania  
                                     v Bratislave 
 
Program výstavby bytov v Bratislave 
Uznesenie č. 398/2004 časť C bod 2 zo dňa 27. 5. 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Správnou radou 

schválenú výročnú správu neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, 
n. o. 

 
T: trvalý  
TK: 30. 9. 
 

 
Nositeľ uznesenia:            JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:             Ing. Milan Černý, prvý námestník primátora                      
                                     Ing. Eva Hulalová, riaditeľka Spoločnosti pre rozvoj bývania  
                                                v Bratislave  
 
Systém transparentného akcionárskeho riadenia v obchodných spoločnostiach 
s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a v Bratislavskej 
organizácii cestovného ruchu 
Uznesenie č. 867/2017 bod 8 zo dňa 25. 5. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 
8. správnu radu Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., 
aby predložila na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy do 30. 06. 
2017 analýzu odôvodniteľnosti existencie Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., 
a prípadnej možnosti jej zrušenia, zlúčenia alebo presunu kompetencií na inú neziskovú 
spoločnosť. 
 
                                                                                                      T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenia nie sú splnené. (Určenie nového kontrolného termínu splnenia uznesení - 5.1) 
Spojenie viacerých materiálov vyplývajúcich z predmetných uznesení si vyžaduje dostatočný 
časový priestor pre naplnenie ich splnenia. 
 
 
 
3.2 
 
Nositeľ uznesenia: MUDr. Iveta Plšeková, námestníčka primátora 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
                                    
Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 - 2020 
Uznesenie č. 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať každoročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy ročnú správu 

o realizovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 - 2020. 

 
T: 1x ročne k 15. 9. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nie je splnené k 15. 9. 2017. (Určenie nového kontrolného termínu splnenia uznesenia 
- 5.2) 
Na základe zabezpečovania paralelných procesov tvorby koncepčných dokumentov v prvom 
polroku 2017 (Koncepcia Smart City Bratislava, Parkovacia politika, Koncepcia preferencie 
MHD, participácii na Koncepcii ľudia bez domova a Koncepcii kultúry a kultúrno – kreatívneho 
priemyslu) nebude možné splniť termín predloženia Programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 na rokovanie 
mestského zastupiteľstva v septembri 2017. Materiál bol prerokovaný v pravidelnej porade 
primátora 6. 6. 2017. S ohľadom na prierezovosť predkladaného materiálu, materiál musí prejsť 
všetkými komisiami (okrem komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov mestského zastupiteľstva a mandátovej komisie mestského zastupiteľstva). 
Materiál do komisií mestského zastupiteľstva s ohľadom na plnenie ďalších úloh je možné 
predkladať na ich októbrové zasadnutia.  
 
 
 
3.3 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavnéhom mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:           Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností 
                                     Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
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Petícia za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej - Palkovičovej 
v Starom Ružinove 
Uznesenie č. 692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
3.  aby rokoval s vlastníkom pozemkov registra C v k. ú. Nivy, parc. č. 10800/67 - ostatné plochy 

vo výmere 3 458 m2, parc. č. 10800/66 - ostatné plochy vo výmere 106 m2 o majetkovo-
právnom usporiadaní predmetných pozemkov. 

  

                                                                                                                  T: 27.  4. 2017 
 
Uznesením č. 845/2017 časť B bod 4 podbod 4.2 zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 
6. 2017. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nie je splnené k 30. 6. 2017. (Určenie nového kontrolného termínu splnenia uznesenia 
- 5.3) 
Sekcia správy nehnuteľností listom primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. j. MAGS OMV 
30233/2017-11141 zo dňa 25. 1. 2017 oslovilo vlastníka pozemkov v k. ú. Nivy, parc. 
č. 10800/66 a 67 spoločnosť ZELENKA, a.s., s návrhom na rokovanie ohľadom majetkovo-
právneho usporiadania predmetných pozemkov. Dňa 15. 2. 2017 sa uskutočnilo stretnutie 
poverených vedúcich pracovníkov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy so zástupcom spol. 
ZELENKA, a.s., ohľadom majetkovo-právneho usporiadania predmetných pozemkov. 
Na stretnutí bolo dohodnuté, že spol. ZELENKA, a.s., svoju ponuku (predstavu) pošle písomne. 
List, ktorým následne spol. ZELENKA a.s., zaslala hlavnému mestu SR Bratislave neobsahoval 
žiadnu konkrétnu ponuku ani návrh. Opakovane bola uvedená spoločnosť listom z 1. 3. 2017 
vyzvaná na konkretizáciu podmienok majetkovoprávneho usporiadania. Dňa 8. 3. 2017 spol. 
ZELENKA a.s., predložila mestu 4 návrhy/ponuky na majetkovoprávne riešenie danej 
problematiky, ktoré boli zapracované do analýzy. Zároveň konateľ spoločnosti požiadal 
o zabezpečenie termínu rokovania priamo so štatutárom hlavného mesta SR Bratislavy pánom 
primátorom. Spracovanie analýzy majetkovoprávneho usporiadania po dodaní návrhov spol. 
ZELENKA a.s., bolo časovo náročné. Z uvedeného dôvodu sa spoločné stretnutie zástupcov 
spol. ZELENKA a.s., a štatutára hlavného mesta SR Bratislavy pána primátora ešte 
neuskutočnilo.  
 
 
 
3.4 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora 
                                   Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
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Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov 
v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 
Uznesenie č. 742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
3. aby najneskôr do 15. 4. 2017 zorganizoval verejné stretnutie s obyvateľmi mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka k téme výstavby náhradných nájomných bytov lokalite Pri kríži, a aby 
sa predmetného stretnutia osobne zúčastnil. 
 

T: 15. 4. 2017 
 

Uznesením č. 845/2017 časť B bod 4 podbod 4.3 zo dňa 25. 5. 2017 je určený nový termín 
splnenia predmetného uznesenia do 30. 6. 2017. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nebolo splnené k 30. 6. 2017. (Určenie nového kontrolného termínu splnenia 
uznesenia - 5.4) 
K obsahovému riešeniu tejto problematiky je potrebné zaujatie stanoviska mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka k príprave dočasného parkoviska v lokalite Pri Kríži. Mestská organizácia 
Generálny investor Bratislavy v tejto súvislosti požiadala o vyjadrenie k návrhu riešenia 
dočasnej spevnenej plochy listom č. 737/2017/20 zo dňa 11. 4. 2017 starostu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka a  listom č. 1034/2017/20 zo dňa 31. 5. 2017 Stavebný úrad v mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka odpovedal, že je v tomto 
smere len štatutárnym zástupcom, ktorý nemá kompetencie zasahovať do činnosti stavebného 
úradu. Do dnešného dňa Generálny investor Bratislava a hlavné mesto SR Bratislava neevidujú 
odpoveď zo strany Stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Následne bude 
dohodnutý termín stretnutia s mestskou časťou Bratislava-Dúbravka za účasti občanov mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. 
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4. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých 
plnenie je v rozpore s platnou legislatívou a sú nevykonateľné 

 
 
 
4.1 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016 a 
hodnotiaca správa za rok 2016 
Uznesenie č. 884/2017 časť C bod 4 zo dňa 29. 6. 2017 - prelomené veto poslancami 
mestského zastupiteľstva dňa 14. 7. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4. prerokovať pripomienky k záverečnému účtu hlavného mesta SR Bratislavy obsiahnuté 

v stanovisku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s mestským kontrolórom 
hlavného mesta SR Bratislavy a informáciu predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

  
                                                                                                                       T: 28. 9. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie nie je možné plniť, je nevykonateľné. 
Uznesenie č. 884/2017 zo dňa 29. 6. 2017 časť C bod 4 nie je možné plniť, nakoľko  mestské 
zastupiteľstvo uznesením č. 884/2017  v časti B bod 1 schválilo celoročné hospodárenie 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 bez výhrad, t. j. nie je možné prerokovať pripomienky 
obsiahnuté v stanovisku mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu, ktoré neboli na mestskom 
zastupiteľstve vznesené. 
 
 
 
4.2 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  
 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok  
Uznesenie č. 885/2017 časť E zo dňa 29. 6. 2017 - prelomené veto poslancami mestského 
zastupiteľstva dňa 14. 7. 2017 
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Mestské zastupiteľstvo  
 

E. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
o zvýšenie využitia rezervného fondu podľa tabuľky: 
  
Návrh:                                                                                                                  Suma v Eur: 
vodovodná prípojka, závlaha, park Belopotockého                                            15 000,00 
detské prvky, park Belopotockého                                                                                6 000,00 
kruhová lavička okolo pamätného platana, park Belopotockého                                 3 900,00 
doplnenie 3 lavičiek, park Belopotockého                                                                    6 000,00 
opravy a rekonštrukcia Nám. SNP projekt zeleň, úpravy verejných priestranstiev    300 000,00 
doplniť rekonštrukciu chodníka ul. Čierny chodník a Dorasteneckej ulice                   30 000,00 
cyklotrasy Karadžičova - Miletičova / Záhradnícka / 650 m                                2 900,00 
cyklotrasy Miletičova-Bajkalská / Záhradnícka / 850 m                                            3 400,00 
cyklotrasy Bajkalská - Tomášiková  / Ružinovská / 1 380 m                                5 600,00 
cyklotrasy Tomášikova-konečná električiek / Ružinovská / 1 200 m                    5 000,00 
cyklotrasy Dvojkrížna / Ružinovská / 1 400 m                                                       5 600,00 
cyklotrasy Kazaňská / Ružinovská / 1 000 m                                                       4 000,00 
cyklotrasy &Košická-Miletičova /Prievozská / 770 m                                           3 200,00 
cyklotrasy Miletičová-Bajkalská /Prievozská / 650 m                                           2 900,00 
cyklotrasy Bajkalská-Mierová /Prievozská / 500 m                                                       2 200,00 
cyklotrasy Mierová-Tomášiková /Gagarinova / 850  m                                           3 400,00 
cyklotrasy Tomášiková-Mlynské Luhy /Gagarinova / 700 m                               3 100,00 
cyklotrasy Mlynské Nivy-Záhradnícka / Karadžičova / 850 m                              3 400,00 
cyklotrasy Záhradnícka-Krížna / Karadžičova / 220 m                                         1 500,00 
cyklotrasy Prístavná-Mlynské Nivy / Košická / 400 m                                         2 000,00 
cyklotrasy Dulovo nám.-Miletičova / Košická / 400 m                                         2 000,00 
cyklotrasy Košická-Trnavská / Miletičova /  770m  3                                                    200,00 
cyklotrasy Trenčianska-Trnavská cesta / Bajkalská / 650 m                             2 900,00 
cyklotrasy Trnavská-Ružinovská / Tomášikova / 1 350 m                                         5 600,00 
cyklotrasy Ružinovská-Gagarinova / Tomášikova / 530 m                                         2 300,00 
centrálna (zelená) os Petržalky                                                                          40 000,00 
zelená protihluková stena a napojenie cyklochodníka / Panónska-Švabinského   47 000,00 
projekt a realizácia nebezpečného priechodu na Pionierskej ul.                          12 000,00 
bezbariérové priechody na chodníkoch /Osuského ul.                                      30 000,00 
projekt a realizácia 4 zapustených kontajnerov / Šefčenkova ul.                          27 000,00 
garantovaný program Ars Bratislavensis / navýšenie rozpočtu                          30 000,00 
projekt a realizácia - zazelenanie petržalských terás                                     47 000,00 
zariadenie na ohlasovanie občianskych podnetov                                                   7 000,00 
oprava pochôdznych terás a lávky medzi Karloveskou, Adámiho a Jurigo 
námestím                                                                                                        200 000,00 
vybudovanie chodníka a verejného osvetlenia na ulici Staré grunty         250 000,00 
cyklochodník od River park po Most SNP                                                          90 000,00 
rekonštrukcia Ondrejského cintorína                                                        100 000,00 
 a tieto zmeny zapracovať do časti A tohto uznesenia. 
      
 
                                                                                                           T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Splnenie uznesenia by bolo v rozpore s platnou legislatívou a je nevykonateľné. 
 
Ustanovenie § 9 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
definuje rozpočet ako základný  nástroj finančného hospodárenia  obce.  Právomoc schvaľovať  
rozpočet obce ako aj jeho zmeny má podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení 
obecné zastupiteľstvo. 
 
Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rozpočtových 
pravidlách“) sa rozpočet obce zostavuje ako vyrovnaný  alebo prebytkový. 
 
Rozpočet obce, ako aj záverečný účet obce musia byť spracované  v súlade s platnou legislatívou 
a to najmä so Zákonom o rozpočtových pravidlách, ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. 
o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov a pod. 
 
Predmetnou časťou E uznesenia č. 885/2017 zo dňa 29. 6. 2017 poslanci Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy žiadajú primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy „o zvýšenie využitia rezervného fondu podľa tabuľky“ (viď uznesenie), 
pričom táto tabuľka obsahuje aj bežné výdavky. 
 
Podľa § 9 Zákona o rozpočtových pravidlách: „ak v priebehu rozpočtového roka vznikne 
potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku 
vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo 
inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, 
môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť 
prostriedky rezervného fondu. Prostriedky rezervného fondu môže obec alebo vyšší územný celok 
na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, 
ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného 
rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok.“ 
 
Podľa § 10 ods. 8 vyššie citovaného zákona: „obec a vyšší územný celok sú povinní pri 
zostavovaní rozpočtu postupovať okrem tohto zákona aj podľa osobitného predpisu.“ 
 
Podľa § 14 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách: „zmeny rozpočtu vrátane zmeny 
programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo orgán 
vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov  s výnimkou účelovo určených 
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo 
zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak 
darca určí účel daru.“ 
  
Podľa § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách: „príslušný orgán obce alebo orgán 
vyššieho územného celku vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými 
opatreniami, ktorými sú a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, b) povolené prekročenie a viazanie 
príjmov, c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, d) povolené prekročenie a viazanie 
finančných operácií.“ 
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Z vyššie citovaných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách vyplýva, že časť E uznesenia 
č. 885/2017 zo dňa 29. 6. 2017 je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, nakoľko sa 
nejedná o využitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky. 
 
 
 
4.3 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  
 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok  
Uznesenie č. 885/2017 časť H zo dňa 29. 6. 2017 - prelomené veto poslancami mestského 
zastupiteľstva dňa 14. 7. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

H. schvaľuje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
vyčleniť z prebytku hospodárenia roku 2016 sumu do kapitálových výdavkov 1 000 000,00 Eur 
na ďalšie rekonštrukcie električkových tratí. Zdroj finančná rezerva podľa požiadavky 
Dopravného podniku Bratislavy, akciová spoločnosť. 
 
                                                                                                            T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Splnenie uznesenia by bolo v rozpore s platnou legislatívou a  je nevykonateľné 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vyššie uvedeným 
uznesením schválilo ako zdroj krytia finančnú rezervu podľa požiadavky spoločnosti Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spoločnosť.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uznesením č. 884/2017 
zo dňa 29. 6. 2017 schválilo návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  za rok 2016 a hodnotiacu správu za rok 2016  bez výhrad.  
 
V zmysle uznesenia č. 884/2017 zo dňa 29. 6. 2017 celkový  prebytok rozpočtového 
hospodárenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol použitý  pre účely tvorby 
peňažných fondov.  Zákon o rozpočtových pravidlách  nepozná pojem „finančná rezerva.“                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vzhľadom k situácii vyššie uvedeného 
potvrdzujúceho uznesenia požiadal listom zo dňa 27. 7. 2017 sp. zn MAGSORK 33876/2017 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky o usmernenie, akým spôsobom má hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava zabezpečiť dodržanie príslušných ustanovení zákona 
o rozpočtových pravidlách, to znamená, či je možné aby bol rozpočet hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy nevyrovnaný, a či je možné na základe potvrdzujúceho uznesenia 
č. 886/2017 časť C zo dňa 14. 7. 2017 zapojiť rezervný fond na úhradu bežných výdavkov. 
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo svojej odpovedi zo dňa 8. 8. 2017 sp. zn.: 
MF/015428/2017-422  na vyššie uvedenú žiadosť hlavného mesta uviedlo, že zákon 



 45 

o rozpočtových pravidlách definuje vo svojich ustanoveniach niektoré postupy, ktoré sú územné 
samosprávy povinné dodržiavať a za nesplnenie povinností v zmysle citovaného zákona má 
ministerstvo financií možnosť uloženia peňažných sankcií. Podľa ustanovenia § 20 zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
oprávnené uložiť pokutu subjektom za nesplnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona až 
do výšky 33 000,00 Eur podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.  
 
 
 
4.4 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  PhDr. Marián Kocan, vedúci oddelenia verejného obstarávania  
 
Informácia o stave verejného obstarávania na Zabezpečenie verejného osvetlenia 
v Bratislave referenčné číslo MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 – MSS 
Vestník č. 106/2017 - 30.05.2017  
Uznesenie č. 888/2017 zo dňa 14. 7. 2017 - prelomené veto poslancami mestského 
zastupiteľstva dňa 24. 8. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 
 

žiada 
 

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1.1 o zrušenie verejného obstarávania „Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 
Referenčné číslo: MAGS OVO 42829/2017“ zverejneného pod č. 7663 - MSS Vestník 
č. 106/2017 – 30.05.2017 z dôvodu, že vo viacerých bodoch je dôvodná pochybnosť zo zjavného 
porušenia zákona o verejnom obstarávaní. 
   
                                                                                                                          T: ihneď 
 
1.2 otvoriť širokú diskusiu s odbornou aj laickou verejnosťou s cieľom vypísať súťaž na 
„Masterplan/Generel verejného osvetlenia“, ktorého účelom bude popísať štandardy verejného 
osvetlenia týkajúce sa nielen technických parametrov, ale aj požiadaviek na design zohľadňujúci 
okolitú architektúru a ďalšie špecifiká okolia. Tento dokument bude potom záväzný pri realizácii 
nových projektov verejného osvetlenia v hlavnom meste SR Bratislave, ako aj pri obnove 
pôvodnej infraštruktúry. 
   
                                                                                                                           T: ihneď 
 
2. mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
vykonať kontrolu verejného obstarávania „Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 
Referenčné číslo: MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 - MSS Vestník č. 106/2017 
– 30. 05. 2017“. 
 
                                                                                                      T: ihneď 
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Plnenie uznesenia: 
Plnenie uznesenia by bolo v rozpore s platnou legislatívou, je nevykonateľné. 
Zdôvodnenie: 
Uznesenie č. 888/2017 je v rozpore so zákonom  č. 343/2015  o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  z nasledovných dôvodov: 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 
písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov sa nachádza v procese zadávania civilnej nadlimitnej 
zmiešanej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru a poskytnutie služby podľa 
§ 30 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní vyhlásenom 
oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 106/2017 
dňa 30. 5. 2017 pod značkou – 7663 – MSP (ďalej aj „oznámenie“) a názvom: „Zabezpečenie 
verejného osvetlenia v Bratislave“. 

V predmete uznesenia č. 888/2017 je uvedené, že žiada primátora o  zrušenie verejného  
obstarávania: Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave, referenčné číslo: MAGS OVO 
4289/2017 zverejnené vo Vestníku verejného  obstarávania č - zo dňa 30. 5. 2017 pod číslom 
106/2017 7663 – MSS, z dôvodu, že vo viacerých bodoch je dôvodná pochybnosť zo zjavného 
porušenia zákona o verejnom obstarávaní. 

Nakoľko primátor hlavného mesta SR Bratislavy ako štatutárny orgán verejného 
obstarávateľa a zároveň orgán verejnej moci je viazaný princípom legality, je povinný 
postupovať v súlade s článkom 2 ods. 2 Ústavy SR iba v súlade so zákonom. 

Zrušenie verejného obstarávanie je zákonom o verejnom obstarávaní  možné za splnenia 
taxatívne vymedzených podmienok uvedených v § 57: 

 Verejný obstarávateľ je oprávnený zrušiť použitý postup verejného obstarávania iba v prípade 
splnenia podmienok taxatívne vymedzených v § 57 zákona o verejnom obstarávaní, podľa 
ktorého: 

Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak : 

- ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona 

- nedostal ani jednu ponuku, 

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo 
§ 45 zákona o verejnom obstarávaní a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto 
zákona, 

- jeho zrušenie nariadil úrad 

 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy: 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,  

- ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného 
zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, 
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aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, 
ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania,  

- ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo  

- ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.  

Ak by verejný obstarávateľ konal v rozpore s citovanou platnou zákonnou úpravou zákona 
o verejnom obstarávaní a pristúpil by k zrušeniu predmetného verejného obstarávania z dôvodov 
odlišných ako tých, ktoré taxatívne upravuje príslušný zákon, postup verejného obstarávateľa by 
bol arbitrárny, teda založený na svojvôli, neopierajúci sa o zákon. 

V predmetnom uznesení mestského zastupiteľstva sa uvádza ako dôvod požiadavky 
na zrušenie použitého postupu verejného obstarávania tvrdenie, že „vo viacerých bodoch je 
dôvodná pochybnosť zo zjavného porušenia zákona o verejnom obstarávaní“. 

Tento dôvod však nie je bližšie špecifikovaný, je neurčitý a z jeho obsahu nie je možné 
identifikovať žiadne konkrétne porušenie zákona, resp. iný konkrétny dôvod, ktorý by napĺňal 
definičné znaky spĺňajúce zákonnú podmienku na možnosť zrušenia použitého postupu 
verejného obstarávania.  

Samotná pochybnosť z porušovania zákona ešte nezakladá právny dôvod na zrušenie verejného 
obstarávania zákonným postupom. 

Prebiehajúci proces verejného obstarávania doposiaľ neidentifikoval porušenie 
zákona, aby mohol byť uplatnený § 57.  

Účastníci procesu - záujemcovia majú možnosť v stanovených lehotách uplatniť na Úrade 
pre verejné obstarávanie revízne postupy, navrhujúce aj zrušenie verejného obstarávania 
o ktorých však v konečnom dôsledku rozhodne úrad. Doposiaľ k tomu nedošlo. 

V zmysle vyššie uvedeného, tak neexistuje zákonný dôvod na  zrušenie predmetného 
procesu verejného obstarávania zadania zákazky pod názvom „Zabezpečenie verejného 
osvetlenia v Bratislave“. 

Z hľadiska rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie mi dovoľte Vás upozorniť 
na znenie rozhodnutia č. 7542-6000/2014-ON/199 zo dňa 25. 8. 2014, ktorým kontrolovanému 
subjektu nariadil odstrániť protiprávny stav a pokračovať vo verejnom obstarávaní, podľa 
ktorého: Pokiaľ by verejný obstarávateľ disponoval neobmedzenou právomocou zrušiť verejné 

obstarávanie bez opodstatnených legitímnych dôvodov, takýto postup by predstavoval 

neprimeraný zásah do práv uchádzačov. 

Ďalej v bode 41 uvedeného rozhodnutia je tiež zrejmé, že verejný obstarávateľ má dôkazné 
bremeno a povinnosť transparentne preukázať a zdôvodniť zrušenie použitého postupu 
zadávania zákazky - t. j. zrušenie musí byť vždy náležite odôvodnené v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní. 

V závere v bode 43 uvedeného rozhodnutia Úrad pre verejné obstarávanie uvádza 
pre obstarávateľa odporúčanie v zmysle ktorého: Aby kontrolovaný v budúcnosti predišiel 
týmto porušeniam zákona o verejnom obstarávaní, mal by v druhovo rovnakej veci 
postupovať tak, že rozhodnutie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky 
dostatočným spôsobom odôvodní a uvedie legitímne skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu 
pôvodných okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a ktoré by odôvodňovali 
zrušenie použitého postupu  zadávania zákazky. 
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Rozhodnutie ktorom sa nachádza stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie bolo vydané 
voči hlavnému mestu SR Bratislave v auguste 2014.  

Ďalej k bodu 1.2 uvádzame v súvislosti s požiadavkou mestského zastupiteľstva 
na otvorenie širokej diskusie, že verejný obstarávateľ je v zmysle platného znenia zákona 
o verejnom obstarávaní povinný dodržiavať v súlade s § 22 dôvernosť informácií - t. j. 
zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré sú označené ako dôverné, ktoré im uchádzač 
alebo záujemca poskytol a zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku vzniku konfliktu 
záujmov v zmysle § 23 a taktiež zabrániť porušeniu základných princípov verejného 
obstarávania v zmysle § 10 ods. 2.  

Vzhľadom na prebiehajúci proces verejného obstarávania by potenciálna široká diskusia 
a sprístupnenie dôverných informácií mohli diskriminovať uchádzačov alebo záujemcov. 

Predmetným verejným obstarávaním sa sleduje naplnenie úlohy a povinnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy, ktorá explicitne vyplýva z platného znenia zákona o hlavnom meste SR 
Bratislave.  

 
V nadväznosti na uvedené skutočnosti máme za to, že uznesenie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy je v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
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5. Určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
5.1 
 
Nositeľ uznesenia:     JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Milan Černý, 1. námestník primátora 
                                     Ing. Eva Hulalová, riaditeľka Spoločnosti pre rozvoj bývania  
                                     v Bratislave  
 
Program výstavby bytov v Bratislave 
Uznesenie č. 398/2004 časť C bod 2 zo dňa 27. 5. 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Správnou radou 

schválenú výročnú správu neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, 
n. o. 

 
T: trvalý  
TK: 30. 9. 

 
 
Nositeľ uznesenia:            JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:             Ing. Milan Černý, prvý námestník primátora                      
                                     Ing. Eva Hulalová, riaditeľka Spoločnosti pre rozvoj bývania  
                                               v Bratislave  
 
Systém transparentného akcionárskeho riadenia v obchodných spoločnostiach 
s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a v Bratislavskej 
organizácii cestovného ruchu 
Uznesenie č. 867/2017 bod 8 zo dňa 25. 5. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 
8. správnu radu Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., 
aby predložila na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy do 30. 06. 
2017 analýzu odôvodniteľnosti existencie Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., 
a prípadnej možnosti jej zrušenia, zlúčenia alebo presunu kompetencií na inú neziskovú 
spoločnosť. 
 
                                                                                                      T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesení. (Uznesenia sú nesplnené - 3.1) 
Spojenie viacerých materiálov vyplývajúcich z predmetných uznesení si vyžaduje dostatočný 
časový priestor pre naplnenie ich splnenia. 
Z vyššie uvedených dôvodu navrhujeme nový termín predloženia komplexného materiálu 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 10. 2017. 
 
 
 
5.2 
 
Nositeľ uznesenia: MUDr. Iveta Plšeková, námestníčka primátora 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
                                    
Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 - 2020 
Uznesenie č. 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať každoročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy ročnú správu 

o realizovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 - 2020. 

 
T: 1x ročne k 15. 9. 

 
Plnenie uznesenia: 
Určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie nebolo splnené k 15. 9. 2017 - 3.2) 
Na základe zabezpečovania paralelných procesov tvorby koncepčných dokumentov v prvom 
polroku 2017 (Koncepcia Smart City Bratislava, Parkovacia politika, Koncepcia preferencie 
MHD, participácii na Koncepcii ľudia bez domova a Koncepcii kultúry a kultúrno – kreatívneho 
priemyslu) nebude možné splniť termín predloženia Programu hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 na rokovanie mestského 
zastupiteľstva v septembri 2017. Materiál bol prerokovaný v pravidelnej porade primátora 6. 6. 
2017. S ohľadom na prierezovosť predkladaného materiálu, materiál musí prejsť všetkými 
komisiami (okrem komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov mestského zastupiteľstva a mandátovej komisie mestského zastupiteľstva). 
Materiál do komisií mestského zastupiteľstva s ohľadom na plnenie ďalších úloh je možné 
predkladať na ich októbrové zasadnutia.  
Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme nový termín predloženia predmetného materiálu 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16. 11. 2017. 
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5.3 
 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:           Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností 
                                     Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 

Petícia za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej - Palkovičovej 
v Starom Ružinove 
Uznesenie č. 692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
3.  aby rokoval s vlastníkom pozemkov registra C v k. ú. Nivy, parc. č. 10800/67 - ostatné plochy 
vo výmere 3 458 m2, parc. č. 10800/66 - ostatné plochy vo výmere 106 m2 o majetkovo-právnom 
usporiadaní predmetných pozemkov. 
  

                                                                                                                  T: 27. 04.2017 
 
Uznesením č. 845/2017 časť B bod 4 podbod 4.2 zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 
6. 2017. 
   
Plnenie uznesenia: 
Určenie nového kontrolného termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie nebolo splnené k 30. 6. 
2017 – 3.3) 
Sekcia správy nehnuteľností listom primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. j. MAGS OMV 
30233/2017-11141 zo dňa 25. 1. 2017 oslovilo vlastníka pozemkov v k. ú. Nivy, parc. 
č. 10800/66 a 67 spoločnosť ZELENKA, a.s., s návrhom na rokovanie ohľadom majetkovo-
právneho usporiadania predmetných pozemkov. Dňa 15. 2. 2017 sa uskutočnilo stretnutie 
poverených vedúcich pracovníkov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy so zástupcom spol. 
ZELENKA, a.s., ohľadom majetkovo-právneho usporiadania predmetných pozemkov. 
Na stretnutí bolo dohodnuté, že spol. ZELENKA, a.s., svoju ponuku (predstavu) pošle písomne. 
List, ktorým následne spol. ZELENKA a.s., zaslala hlavnému mestu SR Bratislave neobsahoval 
žiadnu konkrétnu ponuku ani návrh. Opakovane bola uvedená spoločnosť listom z 1. 3. 2017 
vyzvaná na konkretizáciu podmienok majetkovo-právneho usporiadania. Dňa 8. 3. 2017 spol. 
ZELENKA a. s., predložila mestu 4 návrhy/ponuky na majetkovoprávne riešenie danej 
problematiky, ktoré boli zapracované do analýzy. Zároveň konateľ spoločnosti požiadal 
o zabezpečenie termínu rokovania priamo so štatutárom hlavného mesta SR Bratislavy pánom 
primátorom. Spracovanie analýzy majetkovoprávneho usporiadania po dodaní návrhov spol. 
ZELENKA a.s., bolo časovo náročné. Z uvedeného dôvodu sa spoločné stretnutie zástupcov 
spol. ZELENKA a.s., a štatutára hlavného mesta SR Bratislavy pána primátora ešte 
neuskutočnilo.  
Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme nový kontrolný termín splnenia predmetného 
uznesenia do 31. 12. 2017. 
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5.4 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora 
                                   Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností                               
 
Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov 
v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 
Uznesenie č. 742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
3. aby najneskôr do 15. 4. 2017 zorganizoval verejné stretnutie s obyvateľmi mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka k téme výstavby náhradných nájomných bytov lokalite Pri kríži, a aby 
sa predmetného stretnutia osobne zúčastnil. 
 

T: 15. 4. 2017 
 

Uznesením č. 845/2017 časť B bod 4 podbod 4.3 zo dňa 25. 5. 2017 je určený nový termín 
splnenia predmetného uznesenia do 30. 6. 2017. 
 
Plnenie uznesenia: 
Určenie nového kontrolného termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie nebolo splnené k 30. 6. 
2017 - 3.4) 
K obsahovému riešeniu tejto problematiky je potrebné zaujatie stanoviska mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka k príprave dočasného parkoviska v lokalite Pri Kríži. Mestská organizácia 
Generálny investor Bratislavy v tejto súvislosti požiadala o vyjadrenie k návrhu riešenia 
dočasnej spevnenej plochy listom č. 737/2017/20 zo dňa 11. 4. 2017 starostu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka a  listom č. 1034/2017/20 zo dňa 31. 5. 2017 Stavebný úrad v mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka odpovedal, že je v tomto 
smere len štatutárnym zástupcom, ktorý nemá kompetencie zasahovať do činnosti stavebného 
úradu. Do dnešného dňa Generálny investor Bratislava a hlavné mesto SR Bratislava neevidujú 
odpoveď zo strany Stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Následne bude 
dohodnutý termín stretnutia s mestskou časťou Bratislava-Dúbravka za účasti občanov mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. 
Na základe týchto vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín 
splnenia predmetného uznesenia do 30. 6. 2018. 
 
 
 
5.5 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie  územného   
                                   plánovania              
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Rôzne 
Uznesenie č. 811/2017 zo dňa 27. 04. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby ako orgán územného plánovania hlavného mesta SR Bratislavy – oddelenie obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie – navrhol v územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy 
spôsob účinnej regulácie umiestňovania reklamných stavieb podľa stavebného zákona podobne 
ako je tomu v Nitre. 
 
                                                                                                  T: 28. 6. 2017 
 
Plnenie uznesenia: 
Určenie nového kontrolného termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.15) 
V súčasnosti prebieha proces obstarávania ZaD 04 územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy. Po skončení tohto procesu môžeme pokračovať v aktualizácii územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy so zapracovaním regulácie umiestňovania reklamných stavieb 
podľa stavebného zákona. 
Mesto Nitra riešilo problematiku reklamných stavieb v územnom pláne na podklade prijatia 
koncepčných materiálov, ktoré boli výsledkom naštudovania tejto problematiky na území mesta. 
Pod gesciou hlavnej architektky sa pripravuje materiál „Koncepcia umiestňovania 
a posudzovania vonkajšej reklamy na území hlavného mesta SR Bratislavy“, ktorá bude jedným 
z podkladov pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.   
Nakoľko ide o dlhodobý časový proces, navrhujeme periodicitu kontroly predmetného 
uznesenia raz ročne k 31. 12. 
 
 
 
 
 
 
 


