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                                                                                                          Kód uzn.: 1.9.8 
                                                                                                       1.9.5 

 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie 

 
 
1.1 č.    1379/2014 časť B zo dňa 29. 1. 2014  
1.2 č.      695/2016 zo dňa 8. 12. 2016 
1.3 č.      865/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
1.4 č.      882/2017 časť B zo dňa 29. 6. 2017 
1.5 č.      894/2017 časť B zo dňa 27. 9. 2017 
1.6 č.      937/2017 bod 1 zo dňa 27. 9. 2017 
1.7 č.      945/2017 časť B zo dňa 28. 9. 2017 
1.8 č.      978/2017 bod 1 zo dňa 8. 11. 2017 
1.9 č.      978/2017 bod 2 zo dňa 8. 11. 2017 
1.10 č.      987/2017 časť D zo dňa 20. 11. 2017 
1.11 č.      999/2017 časť B zo dňa 20. 11. 2017 
1.12 č.    1001/2017 časť  B bod 1 zo dňa 20. 11. 2017 
1.13 č.    1002/2017 zo dňa 20. 11. 2017 
1.14 č.    1034/2018 bod 1 podbod 1.2 zo dňa 21. 2. 2018 
1.15 č.    1037/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
1.16 č.    1044/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
1.17 č.    1045/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
1.18 č.    1046/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
1.19 č.    1047/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
1.20 č.    1050/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
1.21 č.    1051/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
1.22 č.    1054/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
1.23 č.    1056/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
1.24 č.    1058/2018 bod 1 zo dňa 21. 2. 2018 
1.25 č.    1113/2018 časť B bod 1 zo dňa 22. 3. 2018 
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2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
 
2.1 č.     778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 
2.2 č.     165/1999 zo dňa 7. 10. 1999 
2.3 č.     239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 
2.4 č.       49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 
2.5 č.     912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010 
2.6 č.   1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 
2.7 č.     21/2011 časť D bod 1 zo dňa 3. 3. 2011   

    21/2011 časť E zo dňa 3. 3. 2011   

2.8 č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
2.9 č.   673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 
2.10 č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.11 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.12 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.13 č. 1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
2.14 č. 1147/2013 časť D bod  4 zo dňa 26. 6. 2013 
2.15 č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
2.16 č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
2.17 č. 1379/2014 časť B zo dňa 29.1.2014  
2.18 č. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
2.19 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.20 č. 1743/2014 časť C bod 3 zo dňa 25. 9. 2014 
2.21 č.   135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.22 č.   519/2016 zo dňa 29. 6. 2016       
2.23 č.   624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
2.24 č.   692/2016 časť B bod 3 zo dňa 8. 12. 2016 
2.25 č.   704/2016  časť C zo dňa 8. 12. 2016 
2.26 č.   802/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
2.27 č. 1031/2017 zo dňa 8. 12. 2017 
2.28 č. 1034/2017 bod 1 podbod 1.1 zo dňa 21. 2. 2018 
2.29 č. 1038/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
2.30 č. 1039/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
2.31 č. 1040/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
2.32 č. 1042/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
2.33 č. 1049/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
2.34 č. 1053/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
2.35 č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 

 
 
3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
3.1 č.   998/2017 časť D zo dňa 20. 11. 2017 

 
 



4 
 

 
B. schvaľuje 

 
4. Určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

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

zo dňa 
 

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

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

27. 4. 2017 
Predlžované 
termíny: 
30. 6. 2017 
31. 12. 2017 
31. 3. 2018 
 

Periodická 
kontrola: vždy 
k 31. 12. a 30. 6.  

4.2 primátor 704/2016 
časť C 
zo dňa 8. 12. 2016 

31. 3. 2017 
Predlžované 
termíny: 
31. 12. 2017 
31. 3. 2018 

31. 12. 2018 

4.3 primátor 802/2017 
zo dňa 27. 4. 2017 

29. 6. 2017 
Predlžované 
termíny: 
26. 10. 2017 
22. 2. 2018 

31. 5. 2018 

4.4 primátor 1031/2017 
zo dňa 8. 12. 2017 

do marca 2018 31. 10. 2018 

4.5 primátor 1034/2017 
bod 1 podbod 1.1 
zo dňa 21. 2. 2018 

26. 4. 2018 31. 10. 2018 

4.6 primátor 1049/2018 
zo dňa 21. 2. 2018  

26. 4. 2018 31. 5. 2018 

4.7 primátor 1058/2018 
bod 2 
zo dňa 21. 2. 2018 

31. 3. 2018 27. 9. 2018 

4.8 primátor 1058/2018 
bod 3 
zo dňa 21. 2. 2018 

30. 4. 2018 31. 10. 2018 
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1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
 
 
 
1.1 
Nositeľ uznesenia:        JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľka úlohy:        Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, 

školstva a športu 
 
Návrh na delegovanie právomocí zriaďovateľa na primátora vo veci schvaľovania 
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ/CVČ 
za predchádzajúci školský rok  
Uznesenie č. 1379/2014 časť B zo dňa 29.1.2014  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
predložiť súhrnnú správu základných umeleckých škôl a centier voľného času 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach za predchádzajúci školský rok ako informačný materiál. 
Prílohami materiálu budú jednotlivé správy základných umeleckých škôl a centier voľného 
času.  
 

T: úloha trvalá  
TK: každoročne k 28. 2.  
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného  mesta 
SR Bratislavy dňa 22. 2. 2018 pod písm. n). 
 
 
 

 
1.2 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného  
                                      prostredia a stavebných činností 
                                     
Uznesenie k poľovnému revíru  
Uznesenie č. 695/2016 zo dňa 8. 12. 2016 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1.   nepredĺžiť zmluvu o predaji lovu zveri, 
2. zabezpečiť výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri Lesopark vo vlastnej réžii 
prostredníctvom príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, 
3.  lov zveri realizovať poplatkovým odstrelom, 
4.  vyhodnotiť ekonomickú efektívnosť tohto uznesenia. 
  
                                                                                                                           T: 31. 12. 2017 
 
Predĺženie termínu na 31. 3. 2018 nebol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy, nakoľko Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy neprijalo 
uznesenie k celému informačnému materiálu o plnení uznesení dňa 9. 11. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 26. 4. 2018. 
 
 
 
 
1.3 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností  
 
Rôzne 
Uznesenie č. 865/2017 zo dňa 25. 5. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

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

T: 29. 6. 2017 
 

Uznesením č. 881/2017 časť B bod 5 pod bod 5.2 zo dňa 29. 6. 2017 zmena termínu splnenia 
uznesenia na 31. 10. 2017. 
Predĺženie termínu na 22. 2. 2018 (prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy v roku 2018) nebol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
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Bratislavy, nakoľko Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy neprijalo uznesenie 
k celému informačnému materiálu o plnení uznesení dňa 9. 11. 2017. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 22. 2. 2018 a bude prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 4. 2018 pod bodom č. 41. 
 
 
 
1.4 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Protest prokurátora proti § 1 ods. 3 písm. c), § 2 ods. 1, ods. 4 písm. b), c), ods. 9, ods. 10, 
ods. 13, § 3 ods. 1, ods. 2, ods.3, ods. 4, ods. 6, § 4 ods. 2, ods. 3 ,ods. 4 a § 7 všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 
z 08. 12. 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške 
úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania 
jej zaplatenia 
Uznesenie č. 882/2017 časť B zo dňa 29. 6. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
vypracovať všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní v hlavnom meste SR Bratislave, ktoré 
bude v súlade so zákonom. 
                                           
                                                                                                    T: 26. 10. 2017 
 
Predĺženie termínu na 31. 3. 2018 nebolo schválené Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy, nakoľko Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy neprijalo 
uznesenie k celému informačnému materiálu o plnení uznesení dňa 9. 11. 2017. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 4. 2018. 
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1.5 
Nositeľ uznesenia:            JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 
Uznesenie č. 894/2017 časť B zo dňa 27. 9. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

predstavenstvo spoločnosti KSP, s.r.o. 
o prípravu materiálov na možnosť transparentného predaja KSP, s.r.o., v alternatívach 
a predložiť na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
                                                                                            

T: 26. 10. 2017 
 

Predĺženie termínu na 22. 2. 2018 (prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy v roku 2018) nebolo schválené Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy, nakoľko Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy neprijalo 
uznesenie k celému informačnému materiálu o plnení uznesení dňa 9. 11. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 7. 12. 2017 a mal byť prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 21. 2. 2018. Bol však prerokovaný až na ďalšom 
pokračujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
15. 3. 2018 pod bodom č. 31 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1107/2018. 
 
 
 
1.6 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 937/2017 bod 1 zo dňa 27. 9. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby pripravil časovú postupnosť realizácie opatrení týkajúcich sa dopravy, uvedených 

v strategických dokumentoch, záväzných pre hlavné mesto SR Bratislavu Akčný plán 
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udržateľného energetického rozvoja, Koncepcia rozvoja MHD v Bratislave, Územný 
generel dopravy, PHSR. 

  
                                                                                                               T: 31. 1. 2018 
 
 
Uznesením č. 1005/2017 časť B bod 4 podbod 4.4 zo dňa 7. 12. 2017 schválená zmena 
splnenia predmetného uznesenia na 31. 3. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 26. 4. 2018. 
 
 
 

 
1.7 
Nositeľ uznesenia:  JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka parc. č. 4479 - Vavilovova ulica, v prospech V-arms, s.r.o., so sídlom 
v Bratislave 
Uznesenie č. 945/2017 časť B zo dňa 28. 9. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby predložil koncepciu podpory hlavného mesta SR Bratislavy komerčnej výstavbe 
garážových domov, ktorá zabezpečí transparentné pravidlá pre každého podnikateľa, ktorý 
hlavné mesto SR Bratislavu požiada o podporu vo forme dotácie či zľavy pri predaji, 
prenájme, alebo vecnom bremene na pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                                                   T: do 30 dní 
 
Informačný materiál o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 28. 9. 2017 nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. Navrhnutý 
bol nový termín splnenia uznesenia na 22. 2. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 22. 2. 2018 a bude prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 4. 2018 pod bodom č. 52. 
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1.8 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy 
 
Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich 
a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného 
systému v Bratislavskom kraji 
Uznesenie č. 978/2017 bod 1 zo dňa 8. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predložiť prepracovaný materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
   Bratislavy. 
                                          
                                                                                           T: februárové rokovanie Mestského 
                                                                                                zastupiteľstva hlavného mesta SR            

Bratislavy v roku 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 22. 2. 2018 a bude prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 
25. 4. 2018 pod bodom č. 31. 
 
 
 
1.9 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy 
 
Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich 
a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného 
systému v Bratislavskom kraji 
Uznesenie č. 978/2017 bod 2 zo dňa 8. 11. 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. zabezpečiť vydávanie Senior Pasov pre občanov nad 70 rokov s platnosťou na 5 rokov. 
 

                                                                                             T: ihneď 
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Uznesením č. 1005/2017 časť B bod 4 podbod 4.9 zo dňa  7. 12. 2017 zmena termínu 
na 31. 3. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 26. 4. 2018. 

 
 
 
1.10 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Kontrola Zimného štadióna Ondreja Nepelu mestským kontrolórom hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 987/2017 časť D zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

D. žiada 
 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
o doplnenie plánu kontrolnej činnosti na rok 2018 o kontrolu oprávnenosti (neoprávnenosti) 
poukázania zostatku kúpnej ceny za predané pozemky Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., 
ktoré boli zverené do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov v sume 1 106 039,35 Eur na 
základe KZčè. 30201/KZ-5964/2015/Nivy/1818/SimJa číslo Hl.m. 048800801600 uzatvorenej 
dňa 15. 02. 2016. 
 
                                                                                        T: do 28. 2. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetná kontrola bola zaradená do plánu kontrol na 1. polrok 2018. Plán kontrol 
na 1. polrok 2018 bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 22. 2. 2018, a následne bol prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 3. 2018 pod bodom č. 25 
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1104/2018. 
 
 
 

 
1.11 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií                             
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Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 999/2017 časť B zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                 B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
usporiadať finančný rozdiel, ktorý vznikol nesprávnym stanovením percentuálnych podielov 
pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves. 
                                                                                  
                                                                                                       T: 31. 12. 2017 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Dňa 27. 11. 2017 bol odoslaný osobný list z dôvodu vysporiadania finančného rozdielu 
v prospech mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2014. Podiely v roku 2014 boli 
vyplatené mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy z reálne poskytnutých príjmov 
dane z príjmu fyzických osôb a dane z nehnuteľností, a to v pomeroch v súlade s uznesením 
mestského zastupiteľstva č. 1366/2013 zo dňa 12. 12. 2013. Z tohto dôvodu je 
vysporiadanie finančného rozdielu v prospech mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
za rok 2014 v kompetencií a na dohode medzi mestskými časťami Bratislava-
Podunajské Biskupice, Bratislava-Ružinov, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Devínska 
Nová Ves a Bratislava-Petržalka.  

 
V prílohe listu sa prikladala tabuľka výpočtu vysporiadania finančného rozdielu 

v prospech mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2014 vypracovanú útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
K danej veci sa vyjadrila mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice, ktorá 

zaslala výpis uznesenia  č. 360/2014-2018 zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti zo dňa 12. 12. 2017, kde neschválila vysporiadanie finančného rozdielu za rok 2014. 
 
Mestská časť Bratislava-Petržalka sa písomne vyjadrila, že v rozpočte mestskej časti 
Bratislava-Petržalka pre rok 2017 a ani v návrhu 2018 sa s uvedeným výdavkom neuvažuje. 
 
Mestská časť Bratislava-Ružinov v návrhu rozpočtu pre rok 2018 s uvedeným výdavkom 
taktiež nepočíta. 
 
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves s priloženým výpočtom vysporiadania 
finančného  rozdielu nám oznamujú, že k dohode medzi menovanými mestskými časťami 
nedošlo a s predloženým návrhom vysporiadania nesúhlasia. 
 
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto sa do dnešného dňa k uvedenej veci nevyjadrila. 

 
K uvedenej problematike uvádzame, že zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú 
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postavené na fungovaní rôznych zásad, ktoré buď priamo vyplývajú zo zákonných 
ustanovení, alebo na ich existenciu poukazuje dlhodobo aplikačná prax. Jednou zo zásad je 
zásada časového ohraničenia použitia rozpočtových prostriedkov. V rámci časového 
a účelového použitia rozpočtových prostriedkov sa do rozpočtového roku započítavajú len 
príjmy, výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v danom roku. Výnimky z časového 
použitia rozpočtových prostriedkov sa osobitne po ukončení rozpočtového roku uplatňujú len 
pri mzdách, úhrade poistného a o použití prostriedkov z Európskej únie. Taktiež osobitne sú 
upravené pravidlá používania návratných zdrojov financovania a uzatvárania zmlúv podľa 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 
Hlavné mesto SR Bratislavy nemôže zabezpečiť splnenie uznesenia, keďže 

hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 
za rok 2014 je už uzatvorené, záverečné účty na rok 2014 boli schválené mestským 
zastupiteľstvami hlavného mesta SR Bratislavy, čo nedáva legislatívno-právnu možnosť 
k spätnému  vyplateniu finančných prostriedkov.  

 
Ako uvádzame vyššie, vysporiadanie finančného rozdielu je len v kompetencií 

a na dohode medzi uvedenými  mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 
 
1.12 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:    Mgr. Lucia Klapáčová, PhD., riaditeľka kancelárie primátora                             
 
Informácia o neziskovej organizácii SRBB (Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, 
n. o.) a prípadnej možnosti jej zrušenia, zlúčenia alebo presunu kompetencií na inú 
neziskovú spoločnosť v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1001/2017 časť  B bod 1 zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                 B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. rokovať so zakladateľom Československou obchodnou bankou, a.s., o zrušení neziskovej 

organizácie Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 
 
                                                                                                                  T: do 15. 2. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Rokovanie hlavného mesta SR Bratislavy s Československou obchodnou bankou (ČSOB) sa 
uskutočnilo dňa 26. 1. 2018. 
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1.13 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, 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. 1002/2017 z 20. 11. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby predložil komplexnú správu riešenia zabezpečenia náhradného bývania, resp. bytových 
náhrad. Komplexnou správou sa rozumie riešenie 526 priznaných bytových náhrad. 
 
                                                                                        T: 22.  2. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 22. 2. 2018 a bol prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 3. 2018 pod bodom č. 23 a bolo k nemu prijaté 
uznesenie č. 1102/2018. 

 
 
 
1.14 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                      prostredia a stavebných činností 
 
Informácia o východiskách zabezpečenia letnej a zimnej údržby komunikácií a cestnej 
zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2018-2022 
Uznesenie č. 1034/2018 bod 1 podbod 1.2 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
žiada 

 
1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1.2  zverejniť a zaslať mailom poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy externú analýzu spoločnosti Grant Thornton Advisory, s.r.o. 
 

                                                                                        T: 28. 2. 2018 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Na web stránke hlavného mesta SR Bratislavy bola zverejnená v sekcii „doprava a údržba 
ciest“ informácia „Fakty o komunálnom podniku“, ktorého súčasťou je aj externá analýza 
spoločnosti Grant Thornton Advisory s.r.o.  

 
 
 
1.15 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1037/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby kontrolu dodávateľa A.R.K. technické služby rozšírili aj na kontrolu oddelenia správy 
komunikácii, keďže toto oddelenie svojim prístupom aktívne sabotuje kontroly. 
 
                                                                                                    T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Dodatkom č. 2 k povereniu č. 23/2017 „Námatkové kontroly činnosti vykonávanej 
spoločnosťou A.R.K. technické služby, s.r.o.“, je vykonávaná kontrola rozšírená o oddelenie 
správy komunikácií sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností. 

 
 
 
1.16 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ  sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1044/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby u spoločnosti A.R.K. technické služby, s. r. o. zabezpečil detailnú kontrolu stavu 
a naskladňovania posypových materiálov tak, aby nemohla byť spochybnená ich reálna 
spotreba. 
 

T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Dispečing oddelenia správy komunikácií v zmysle schváleného Operačného plánu zimnej 
údržby mestských komunikácií I. a  II. triedy, prejazdných úsekov ciest a dopravnej zelene 
na území hlavného mesta SR Bratislavy 2016/2017 a 2017/2018 vykonáva jedenkrát 
za mesiac kontrolu množstva posypových materiálov u dodávateľa. O výkone kontroly 
a priebehu kontroly je realizovaný záznam v ,, Knihe kontrol“. 

Na základe zmluvy s A.R.K., technické služby, s.r.o., č. 01/2010 v čl. 6. práva 
a povinnosti zmluvných strán, bod 2. má dodávateľ povinnosť zabezpečiť materiál potrebný 
na plnenie zmluvy.  
 
 

 
 
1.17 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ  sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1045/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby údaje GPS boli poskytované v zmysle platnej zmluvy okamžite pre všetky vozidlá 
vykonávajúce zimnú údržbu. 
 

T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Platná zmluva z roku 2010 s ARK, technické služby, s.r.o., č. 01/2010 taxatívne nedefinuje 
typy a počty vozidiel zaradených do zimnej údržby, ktoré majú byť vybavené navigáciou GPS 
a ani formu údajov a výstupov z toho vyplývajúcich. Zmluva  č. 01/2010 je však okrem iného 
v súlade s verejnou súťažou vyhlásenou dňa 10. 6. 2010 v Úradnom vestníku Európskej únie 
č. pod č. 2010/S/111-168803 a dňa 11. 6. 2010 vo Vestníku verejného obstarávania 
č. 111/2010 pdo č. 03882 - MSS. V súťažných podkladoch časti A.2 Podmienky účasti 
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uchádzačov, časť 3. V podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti, 
v bode 3.2.1 je definovaných 45 sypačov, ktoré musia byť vybavené navigáciou GPS. 
Uvedený počet mechanizmov je zo strany dodávateľa splnený, nakoľko dodávateľ vykonáva 
v súčasnom zimnom období údržbu komunikácií 43 sypačmi nad 4 t a 2 sypačmi pod 4t. 
Výpisy jázd z GPS navigácie sú v rámci zmluvy dodávané ku faktúram od roku 2010. Od 
roku 2015 hlavné mesto SR Bratislavy  nad rámec zmluvy vyrokovalo s dodávateľom on-line 
výstupy monitoringu na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy. Od roku 2017 sa 
na základe rokovaní rozšíril aj výpis navigácie GPS o ďalšie atribúty (napr. čas, prejazdené 
km), ktoré tiež nie sú zadefinované v platnej zmluve s A.R.K, technické služby, s.r.o., z roku 
2010. 

 
 
 
1.18 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ  sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1046/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby údaje GPS boli poskytované v zmysle platnej zmluvy okamžite pre všetky vozidlá 
vykonávajúce aj letnú údržbu. 
                                                 
                                                                                                    T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Platná zmluva uzatvorená v roku 2010 s ARK, technické služby, s.r.o., č.01/2010 taxatívne 
nedefinuje typy a počty vozidiel zaradených do letnej údržby, ktoré majú byť vybavené 
navigáciou GPS a ani formu údajov a výstupov z toho vyplývajúcich. Zmluva  č. 01/2010 je 
však okrem iného v súlade s verejnou súťažou vyhlásenou dňa 10. 6. 2010 v Úradnom 
vestníku Európskej únie č. pod č. 2010/S/111-168803 a dňa 11. 6. 2010 vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 111/2010 pdo č. 03882 - MSS. V súťažných podkladoch časti A.2 
Podmienky účasti uchádzačov, časť 3. V podmienkach účasti týkajúcich sa technickej 
a odbornej spôsobilosti, v bode 3.2.1 je definovaných 15 ks cisternových vozidiel, ktoré 
musia byť vybavené navigáciou GPS. Objednávateľ bude počas zabezpečovania prác letnej 
údržby vyžadovať minimálne výpisy jázd GPS k 15 cisternovým vozidlám. Výpisy jázd 
z GPS navigácie sú v rámci zmluvy dodávané ku faktúram od roku 2010. Od roku 2015 
hlavné mesto SR Bratislavy nad rámec zmluvy vyrokovalo s dodávateľom on-line výstupy 
monitoringu na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy. Od roku 2017 sa na základe 
rokovaní rozšíril aj výpis navigácie GPS o ďalšie atribúty (napr. čas, prejazdené km), ktoré 
tiež nie sú zadefinované v platnej zmluve s A.R.K., technické služby, s.r.o., z roku 2010. 



18 
 

1.19 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ  sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1047/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby okamžite zabezpečil plnenie opatrenia prijatého riaditeľom magistrátu ku kontrolnej 
správe mestského kontrolóra č. 17/2016 zo dňa 3. 11. 2016, ktorej úlohou bolo "Zabezpečiť 
od dodávateľa služieb, aby výpisy z GPS navigácie boli predkladané v takej forme, aby sa 
jednoznačne dala identifikovať a odkontrolovať fakturovaná služba. 
 

T: okamžite 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Platná zmluva z roku 2010 s ARK, technické služby, s.r.o., č.01/2010 taxatívne nedefinuje 
typy a počty vozidiel zaradených do zimnej údržby, ktoré majú byť vybavené navigáciou GPS 
a ani formu údajov a výstupov z toho vyplývajúcich. Výpisy jázd z navigácie GPS sú v rámci 
zmluvy dodávané ku faktúram od roku 2010. Od roku 2015 hlavné mesto SR Bratislava 
nad rámec zmluvy vyrokovalo s dodávateľom on-line výstupy monitoringu na webovej 
stránke hlavného mesta SR Bratislavy. Od roku 2017 sa na základe rokovaní rozšíril aj výpis 
navigácie GPS o ďalšie atribúty (napr. čas, prejazdené km), ktoré tiež nie sú zadefinované 
v platnej zmluve s A.R.K., technické služby, s.r.o., z roku 2010. Uvedené atribúty umožňujú 
vizuálnu kontrolu prejazdu znázornenú na mapovom podklade.   
 
 

 
 
1.20 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1050/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
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mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby opätovne skontroloval všetky faktúry týkajúce sa letnej údržby roku 2017 a zimnej údržby 
2017/2018 a preveril, či aj v iných prípadoch nedošlo k neoprávnenému fakturovaniu 
za nevykonané služby. 
 

T: bez termínu 
 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Faktúry týkajúce sa letnej údržby vykonanej spoločnosťou A.R.K. technické služby, s. r. o.,  
za rok 2017, boli vyhodnotené a v predmetnej veci bude Mestské zastupiteľstvo hlavného  
mesta SR Bratislavy informované útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy v „Správe o vykonanej kontrole činnosti v spoločnosti A.R.K. technické služby, 
s. r. o., ktorá sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 26. 4. 2018. 

 
 
 
1.21 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ  sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1051/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby zabránil vyplateniu finančných prostriedkov hlavného mesta SR Bratislavy 
za neoprávnene fakturované služby za zimnú údržbu v januári 2018. 
 

T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Hlavné mesto SR Bratislavy realizuje pravidelnú kontrolu mesačných faktúr na základe 
postupov zo zmluvy s A.R.K., technické služby, s.r.o., č. 01/2010 a dodaných podkladov 
k fakturácii. V prípade, že faktúra nespĺňa niektoré náležitosti je vrátená dodávateľovi. 
Nad rámec zmluvy po dohode s dodávateľom hlavné mesto SR Bratislava realizuje 
dobropisovanie služieb po alebo v priebehu operačného plánu.   
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1.22 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1054/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 

 
Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby preveril zaradenie cesty v obci Marianka do plánu zimnej údržby na roky 2017/2018 
a preveril, či vynakladanie finančných prostriedkov hlavného mesta Bratislava na údržbu 
cesty tejto obce je v súlade so zákonom. 

T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Bolo preverené zaradenie cesty v obci Marianka do plánu zimnej údržby na rok 2017/2018. 
Vynakladanie finančných prostriedkov hlavného mesta SR Bratislavy na údržbu cesty tejto 
obce je v rozpore s platnými predpismi. 

 
 
 
1.23 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1056/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby do plánu kontrolnej činnosti zaradil kontrolu všetkých faktúr, objednávok a zmlúv od roku 
2010, pre prípad, že by vedenie hlavného mesta SR Bratislava naďalej odmietalo sprístupniť 
originály faktúr mestským poslancom. 
 

T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Pri prerokovávaní návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy na 1. polrok 2018,  bola kontrola všetkých faktúr, objednávok a zmlúv 
od roku 2010 zaradená do plánu činnosti útvaru mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy. K predmetnému materiálu bolo prijaté uznesenie č. 1104/2018 zo dňa 15. 3. 2018. 
 

 
 
1.24 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 

Rôzne 
Uznesenie č. 1058/2018 bod 1 zo dňa 21. 2. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
1. nepredlžoval na pozemkoch hlavného mesta SR Bratislavy reklamným zariadeniam nájom, 

ani zaujatie verejného priestranstva a vypovedal zmluvy na dobu neurčitú. 
 
                                                                                                        T: ihneď 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Výpovede zmlúv na dobu neurčitú boli odoslané sekciou správy nehnuteľností listami MAGS 
ONM 41306/2018-104231 a MAGS ONM 41305/2018-104205 dňa 10. 4. 2018. 

 
 
 
1.25 
Nositeľ úlohy:            Slovenský zväz ľadového hokeja 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Marcela Gbelecová, sekčná riaditeľka sekcie sociálnych vecí,   

kultúry, školstva a športu 
 
Návrh na schválenie nájmu priestorov Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave 
a časti pozemku Kúpaliska Tehelné pole na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019 
pre Slovenský zväz ľadového hokeja ako prípad hodný osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 1113/2018 časť B bod 1 zo dňa 22. 3. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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1. Slovenský zväz ľadového hokeja, 
aby miestom konania skupinových zápasov základnej skupiny, v ktorej svoje zápasy odohrá 
reprezentácia Slovenskej republiky počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019, bola 
Bratislava. 
                                                                                                T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Požiadavka vyplývajúca z predmetného uznesenia je premietnutá v návrhu nájomnej zmluvy 
na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v roku 2019. V texte nájomnej zmluvy č. IV 
ods. 4.43 je uvedené: „Nájomca vyvinie maximálne úsilie na to, aby zápasy reprezentácie SR 
boli v základnej skupine odohrané na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu“.  
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 
 

2.1 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Vladimír Minčič, PhD., riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Správa o činnosti mestského kontrolóra a jeho útvaru 
Uznesenie č. 778/1994 časť B bod 4 zo dňa 20. 10. 1994 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
4.  V prípade podozrenia z trestnej činnosti bez zbytočných prieťahov odstúpiť vec orgánom  
    činným v trestnom konaní. 
    
        T: ihneď po zistení 
        TK: k 31. 12.  
 
Uznesením MsZ č. 223/2003 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2003 bola schválená zmena 
kontrolných termínov plnenia uznesenia na T: úloha trvalá vždy k TK: 28. 2. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 22. 2. 2018 pod písm. r). 
 
 
 

 
2.2 
Nositeľ uznesenia: riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií  
                                   zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  PhDr. Marián Kocan, vedúci oddelenia verejného obstarávania 
 
Rôzne - návrh na predkladanie výsledkov obchodných verejných súťaží a verejných 
súťaží 
Uznesenie č. 165/1999 zo dňa 7. 10. 1999 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

ukladá 
 

riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy medzi 
informačné materiály Informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných 
súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: polročne 
TK: 31. 3. a 30. 9. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 26. 4. 2018. 

 
 
 

 

2.3 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií                             
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2000 
Uznesenie č. 239/2000 časť C bod 3 zo dňa 10. 2. 2000 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

riaditeľa magistrátu  
3.    Každoročne k tvorbe návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy prizvať predsedov 
       komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: trvale 
TK: 31. 3. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Dňa 24. 10. 2017 bola uskutočnená prezentácia návrhu rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2018 a boli prizvaní predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy a poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy.  
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2.4 
Nositeľ uznesenia: Marian Greksa, predseda mandátovej komisie mestského zastupiteľstva 
Plniteľ úlohy:  Marian Greksa, predseda mandátovej komisie mestského zastupiteľstva 
Spracovateľka:         Mgr. Dagmar Kramplová, vedúca organizačné oddelenie 
 
Návrh na voľbu členov - neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Uznesenie č. 49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
predsedovi mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
vyhodnotiť účasť odborníkov - neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, a to za obdobie  od 27. 3. 2003 do 31. 12. 2003 a predložiť 
informáciu o tom Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
         T:  trvalý, ročne k 31. 12.  
                                         TK: januárové zasadnutie  
                                                                                                                 MsZ 
 
Uznesením MsZ č. 938/2013 časť C zo dňa 7. 2. 2013 zmena textu a termínu plnenia 
uznesenia: 
„predkladať informáciu o účasti členov komisií - neposlancov na zasadnutiach komisií 
v predchádzajúcom kalendárnom roku Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy.“ 
          

T: 31. 3.“ 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 22. 2. 2018 a bude prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 4. 2018 pod bodom č. 85. 

 
 
 

 

2.5 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:            Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľnosti                             
 
Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly hospodárenia 
s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, 
pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly 
Uznesenie č. 912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
1. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o plnení 

opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2009. 
 

T: polročne k 30. 9. a 31. 3. 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 26. 4. 2018. 
 
 
 

 
2.6 
Nositelia uznesenia:       riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom  
                                         hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:        riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom  
                                         hlavného mesta SR Bratislavy 
Spracovateľ:                   referát marketingu magistrátu 
 
Návrh systému a opatrení na využívanie Bratislavskej mestskej karty 
Uznesenie č. 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Spolupracovať pri marketingových aktivitách projektu BMK v zmysle pokynov Magistrátu  

hlavného mesta SR Bratislavy ako koordinátora projektu BMK. 
 
                    T:   trvale 

TK: 1.2., 30. 4., 31. 7., 31. 10. 
 
Uznesením MsZ č. 587/2012 bod 2 zo dňa 31. 5. 2012 - zmena termínu kontroly uznesenia 
raz ročne vždy k 28. 2. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Riaditelia organizácií spolupracujú s hlavným mestom SR Bratislavou na projekte BMK 
podľa požiadaviek oddelenia komunikácie a marketingu magistrátu. 
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2.7 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  PhDr. Marián Kocan, vedúci    oddelenia    verejného obstarávania   
                                   a riaditelia rozpočtových a príspevkových  organizácií zriadených  
                                   Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
 
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 1 zo dňa 3. 3. 2011   
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
D. žiada 

 
riaditeľa magistrátu     
1. Predkladať na zasadnutia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako 

informačný materiál informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných 
hlavným mestom SR Bratislavou. 

         
                                                                                              T: trvale 
        TK: 1x ročne k 31. 12 
 
Uznesením č. 938/2013 časť C zmena termínu plnenia zo  7. 2. 2013 na T: úloha trvalá, 
TK: vždy k 28. 2. 
 

Uznesenie č. 21/2011 časť E zo dňa 3. 3. 2011   

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. ukladá 
 

riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na zasadnutia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako 
informačný materiál Informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných 
rozpočtovými a  príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
         

T: trvale 
        TK: 1x ročne k 31. 12. 
 
Uznesením č. 938/2013 časť C zmena termínu plnenia zo  7. 2. 2013 na T: úloha trvalá, 
TK: vždy k 28. 2. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenia sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 22. 2. 2018 pod písm. p). 

 
 
 
2.8 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2011 a revízia platných terminovaných uznesení mestského 
zastupiteľstva z predchádzajúcich volebných období 
Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
2. Predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrhy 

kúpnopredajných a nájomných zmlúv k predajom a prenájmom majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

   
T: trvale 

                 TK: každé zasadnutie MsZ 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Všetky materiály predkladané na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy týkajúce sa predaj a nájmu nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy obsahujú aj textáciu návrhu kúpnopredajnej alebo nájomnej zmluvy. 
 
 
 

2.9 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií                             
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 6. 2012 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

T: 31. 1. 2013 
 
Uznesením č. 1003/2013 časť B bod 3 zo dňa 27. 3. 2013 bolo predmetné uznesenie 
preradené zo „splnených uznesení“ do časti „nesplnené uznesenia“ bez návrhu ďalšieho 
termínu plnenia. 
Uznesením č. 1487/2014 časťou B bodom 3.1 zo dňa 27. 3. 2014 bolo schválené mestským 
zastupiteľstvom predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 3. 2014.   
Uznesením č. 1523/2014 časťou B bodom 3.1 zo dňa 24. 4. 2014 bolo schválené mestským 
zastupiteľstvom predĺženie termínu plnenia uznesenia na 31. 10. 2014.   
Uznesením č. 11/2015 časťou B bodom 5 podbod 5.2 zo dňa 5. 2. 2015 bolo schválené 
mestským zastupiteľstvom nový termín plnenia predmetného uznesenia T:úloha trvalá, 
TK: 1 x ročne k 31. 3.    
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenia sa priebežne plní. 
Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy bola ukončená zasadnutím Ústrednej 
inventarizačnej komisie dňa 28. 3. 2018.  Inventarizácia majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy sa vykonala v zmysle rozhodnutia č. 21/2016 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy - na vykonanie riadnej inventarizácie majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
k 31. 12. 2017. 
 

 
 
2.10 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, 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. 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 22. 2. 2018. Prerokovaný bude na pokračujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 4. 2018 pod bodom č. 34.   
 
 
 

 
2.11 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2013 
Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
o priebežné predkladanie informačného materiálu o vypracovaných znaleckých posudkoch 
vo forme excelovej tabuľky, ktorá bude obsahovať najmä meno znalca, identifikáciu 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: 
Uznesenia sa priebežne plní. 
Informačný materiál o znaleckých posudkoch za mesiac december 2017 a január 2018 bol 
predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 2. 
2018 pod písm. c). 
 
 
 
2.12 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
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Rôzne 
Žiadosti o vyhotovenie znaleckých posudkov obsahujú žiadosť o doručenie znaleckého 
posudku v elektronickej forme. Po vyhotovení znaleckého posudku a jeho doručení 
budú tieto zverejňované na internetovej stránke www.bratislava.sk 
Uznesenie č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo  

 
schvaľuje 

 
zverejňovanie znaleckých posudkov v elektronickej forme na webovej stránke magistrátu. 
Žiadosť o znalecké posudky v elektronickej forme bude ako súčasť objednávky, 
prostredníctvom ktorej magistrát hlavného mesta SR Bratislavy s prístupom pre potreby 
poslancov objednáva tieto služby. 

 
T: od 1. 3. 2013  
TK: priebežne 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenia sa priebežne plní. 
Znalecké posudky sú po dodaní znalcom zverejňované na webovej stránke hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
 
 
 

 
2.13 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Chovanec, vedúci oddelenia energetického manažmentu 
  
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby pravidelne informoval poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy o vývoji projektu ropovodu Bratislava-Schwechat. 
 
T: úloha trvalá 

                                        TK: polročne 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenia sa priebežne plní. 
Informačný materiál o vývoji projektu ropovodu Bratislava-Schwechat sa predkladá 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 4. 2018. 
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2.14 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, 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: 
Uznesenia sa priebežne plní. 
V súčasnosti ešte neprebiehajú práce na zadaní (predtým územno-hospodárske zásady) 
nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré budú musieť reflektovať 
výsledky rokovaní, zabezpečovaných oddelením energetického manažmentu Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy.  
V období začatia prác na zadaní nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, 
na podklade výsledkov činnosti oddelenia energetického manažmentu magistrátu, budeme sa 
predmetnou problematikou zaoberať. 

 
 

 
2.15 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej 
regióne 
Uznesenie č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave 
realizácie Nosného systému MHD v Bratislave. 

T: štvrťročne 
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Uznesením č. 55/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 zmena termínu predkladania materiálu 
T: mesačne 
Uznesením č. 738/2017 časť B zo dňa 29. 3. 2017 zmena termínu - každé 3 mesiace. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
sa priebežne plní. 
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 15. 3. 2018 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 1105/2018. 
 
 
 

 
2.16 
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 počnúc 21. 11. 2013 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenia sa priebežne plní. 
Materiál bol preložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 22. 2. 2018 a prerokovaný bude na pokračujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 4. 2018 pod bodom č. 30. 

 
 
 
 

2.17 
Nositeľ uznesenia:     JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľka úlohy:  Mgr. Marcela Gbelecová, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, 

školstva a športu 
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Návrh na delegovanie právomocí zriaďovateľa na primátora vo veci schvaľovania 
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ/CVČ 
za predchádzajúci školský rok  
Uznesenie č. 1379/2014 časť B zo dňa 29. 1. 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo o prerokovaní materiálu  
 

B. žiada  
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
predložiť súhrnnú správu základných umeleckých škôl a centier voľného času 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach za predchádzajúci školský rok ako informačný materiál. 
Prílohami materiálu budú jednotlivé správy základných umeleckých škôl a centier voľného 
času.  
 

T: úloha trvalá  
TK: každoročne k 28. 2.  
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenia sa priebežne plní. 
„Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných 
umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta 
SR Bratislavy za školský rok 2016/2017“ bola predložená na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 2. 2018 ako informačný materiál 
pod písm. n).  
 

 

 
 
2.18 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Chovanec, vedúci oddelenia energetického manažmentu 
 
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1405/2014 časť B bod 1 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. realizovať opatrenia navrhnuté Akčným plánom udržateľného energetického rozvoja 

hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
       T:   trvalý 
                                                                                   TK: každoročne počnúc 31. 3. 2015 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenia sa priebežne plní. 
Materiál „Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy“ sa 
predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 4. 
2018. 
 

 
2.19 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
                                    
Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných 
nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona 
č. 134/2013 Z. z., na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky 
Uznesenie č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

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

 
TK: 30. 6. a 31. 12. 
 

Uznesením č.  299/2015 časť B bod 3 podbod 3.1 zo dňa 19. 11. 2015 zmena kontrolného 
termínu na mesačný interval od 1. 12. 2015 s tým, že informačný materiál bude predkladaný 
na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenia sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 22. 2. 2018 pod bodom č. 35 a bude prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 4. 2018. 
 
 
 

2.20 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
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Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 1743/2014 časť C bod 3 zo dňa 25. 9. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. jedenkrát ročne predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy správu 

o plnení Dokumentu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy s návrhmi na jeho aktualizáciu, 
                     

T: 31. 3., každoročne 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenia sa priebežne plní. 
Materiál bol predkladateľom stiahnutý z rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 22. 2. 2018 a opätovne po dopracovaní sa predkladá na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 4. 2018. 
 
 

 
 
2.21 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy 
                                    Mgr. Martin Gajdoš, vedúci oddelenia informačných technológií 
                                    oddelenie verejného obstarávania 
                                    PhDr. Marián Kocan, vedúci oddelenia verejného  obstarávania 
                                    Ing. Marcel Held, 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,  
aby zabezpečil zverejnenie informácií na titulnej web stránke hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorej obsahom bude:   
 
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, 
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označenie dodávateľa tovaru alebo služby (vystaviteľa faktúry), predmet dodávky, 
fakturovanú sumu, dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry, 
 
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, 
 
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, 
 
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, 
 
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, 
 
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, 
 
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:   
 
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, 
 
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, 
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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, 
 
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, 
 
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, 
 
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, 
 
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 hlavného mesta SR Bratislavy na akých linkoch sú zverejňované 
skutočnosti vyplývajúce z plnenia predmetného uznesenia. 
 
 
 

 
2.22 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, riaditeľ sekcie  územného  

plánovania 
 
Rôzne    
Uznesenie č. 519/2016 zo dňa 29. 6. 2016       
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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 hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 22. 2. 2018 pod písm. s).  
 
 
 

 
2.23 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Vladimír Minčič, PhD., riaditeľ 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 sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 22. 2. 2018 pod písm. w). 
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2.24 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy         
Plniteľ úlohy:   Mgr. Tomáš Szabo, 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. 
Uznesením č. 938/2017 časť B bod 4 podbod 4.3 zo dňa 28. 9. 2017 bol schválený nový 
termín splnenia uznesenia na 31. 12. 2017 
Uznesením č. 1005/2017 časť B bod 4 podbod 4.2 zo dňa 7. 12. 2017 bol schválený nový 
termín splnenia uznesenia na 31. 3. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.1) 
Termín stretnutia zatiaľ stanovený nebol nakoľko v súčasnej dobe mestská časť hlavného 
mesta SR Bratislavy Bratislava-Ružinov pripravuje územný plán zóny a zároveň je 
pripravený podklad na vyhlásenie stavebnej uzávery v danej lokalite. Z uvedených dôvodov 
by požadované stretnutie nemalo požadovaný efekt nakoľko navrhované riešenia dourčené 
zo strany spoločnosti ZELENKA, a.s., sú v súčasnej dobe už z časti nezrealizovateľné 
vzhľadom na vyššie uvedené dôvody. Na základe týchto skutočností je rokovanie o danej 
téme irelevantné až do rozhodnutia príslušného miestneho úradu dotknutej mestskej časti 
hlavného  mesta SR Bratislavy Bratislava-Ružinov.  
 
 
 
2.25 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy 
                                     
Aktualizácia materiálu Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na 
roky 2013 - 2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete 
električkových a trolejbusových tratí 
Uznesenie č. 704/2016  časť C zo dňa 8. 12. 2016 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečením preverenia jednotlivých zámerov rozvoja MHD Dopravným modelom 
a po potvrdení ich dopravného významu zabezpečením obstarania štúdie uskutočniteľnosti. 
 
                                           T: 31. 3. 2017  
     
Uznesením č. 728/2017 časť B bod 6 podbod 6.11 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 
12. 2017. 
Predĺženie termínu na 31. 3. 2018 nebol schválený mestským zastupiteľstvom, nakoľko 
mestské zastupiteľstvo neprijalo uznesenie k celému informačnému materiálu o plnení 
uznesení dňa 9. 11. 22018. 
Uznesením č. 1064/2018 časť B bod 5 podbod 5.3 zo dňa 22. 2. 2018 zmena termínu splnenia 
uznesenia na 31. 3. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.2) 
Z dôvodu časovej náročnosti tejto úlohy bol termín 31. 3. 2017 zmenený na 31. 12. 2017. 
Zároveň neboli v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy vyčlenené prostriedky na kúpu 
nových licencií PTV a bolo nevyhnutné prvotne nájsť v novo schválenom rozpočte hlavného 
mesta SR Bratislavy na rok 2018 dostatok financií na schválenie navýšenia rozpočtu 
pre oddelenie informačných technológií.  Po navýšení finančných prostriedkov v rozpočte 
oddelenia informačných technológií došlo v roku 2017 k ďalšiemu zdržaniu pri verejnom 
obstarávaní licencií PTV. Preto sa termín plnenia uznesenia posúval opäť a to na termín 31. 3. 
2018. Súťaž bola ukončená až na konci roka 2017. K samotnej inštalácii licencií PTV a ich 
sfunkčneniu došlo až v priebehu februára 2018. Za takto krátke obdobie nebolo možné 
zabezpečiť školenie zamestnancov na výkon analýz v dopravnom modeli PTV a následne ani 
samotné preverenie jednotlivých zámerov rozvoja MHD.  

 
Odborné školenie zamestnancov oddeleniu dopravného inžinierstva  a oddelenia 

verejnej dopravy sekcie dopravy magistrátu zabezpečuje oddelenie ľudských zdrojov 
magistrátu, ktoré má na to rozpočtované finančné prostriedky. 

 
 
                                                             
 

2.26 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
                                    
Príprava všeobecne záväzného nariadenia o zeleni 
Uznesenie č. 802/2017 zo dňa 27.  4. 2017 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada  

 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
predložiť na júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy návrh nového všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň, ktoré bude v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi. 
 

T: 29. 06. 2017 
 

Uznesením č.  845/2017 časť B bod 4 pod bod 4.5 zo dňa 25. 5. 2017 zmena termínu splnenia 
uznesenia na 26. 10. 2017. 
Termín predloženia všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň na prvú mestskú radu a Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018 nebolo schválené, nakoľko k informácii o plnení 
uznesení k 31. 10. 2017 nebolo uznesenie Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy prijaté.  
Predmetné všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o starostlivosti o verejnú zeleň bolo stiahnuté z rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy predkladateľom na návrh pani poslankyni Kataríny Šimončičovej dňa 22. 
2. 2018. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.3) 
Predmetný návrh bolo možné pripomienkovať verejnosťou od 2. 4. 2018 - 12. 4. 2018. 
Po tomto termíne sa pristúpilo k posudzovaniu a spracovávaniu pripomienok zaslaných 
verejnosťou, čo si vyžaduje časovú náročnosť. 
 
 
 
2.27 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1031/2017 zo dňa 8. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

 
žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil 
dopracovanú analýzu od spoločnosti GRANT THORNTON ADVISOR, s.r.o., vo formáte 
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porovnania viacerých riešení upratovania a údržby mesta bez nároku na dodatočnú odmenu, 
a to: 

 
1. pokračovanie existujúceho modelu bez sprostredkovateľskej a fakturačnej firmy (ARK a jej 
podobné) 

 
2. vybudovanie mestského podniku 

 
3. začlenenie tejto činnosti do existujúcich mestských podnikov - Dopravný alebo OLO 
 
4. delenie území alebo činností medzi viaceré subjekty5. spolupráca s mestskými časťami - 
delimitovanie zodpovednosti spolu s finančným vyrovnaním. 
 
                                                                                                                  T: do marca 2018 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.4) 
Vzhľadom na to, že analýza spoločnosti GRANT THORNTON ADVISOR, s.r.o., bola 
objednaná a prevzatá v roku 2017 a uvedená objednávka je uzavretá a vyfakturovaná, nie je 
možné požadovať o dopracovanie analýzy.  Všetky otázky, ktoré sú predmetom uznesenia, 
budú zodpovedané v štúdii uskutočniteľnosti „Zriadenie komunálneho podniku hlavného 
mesta SR Bratislavy“, ktorej cieľom je identifikácia reálnych možností modelov 
prevádzkovania komunálneho podniku (vrátane preverenia možnosti vytvorenia komunálneho 
podniku niektorou z existujúcich mestských spoločností alebo rozšírením kapacít existujúcich 
komunálnych podnikov v pôsobnosti mestských častí) a následný detailný opis procesu 
prípravy, harmonogramu a potreby finančných prostriedkov na vybudovanie komunálneho 
podniku v správe hlavného mesta SR Bratislavy. Súčasťou štúdie bude aj výber vhodnej 
právnej formy, technického a operačného zázemia komunálneho podniku s detailným 
popisom transformačného procesu a identifikáciou všetkých druhov rizík (právne, 
ekonomické, trhové, finančné, prevádzkové, organizačné) pri vzniku komunálneho podniku. 
 

 
 
2.28 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                      prostredia a stavebných činností 
 
Informácia o východiskách zabezpečenia letnej a zimnej údržby komunikácií a cestnej 
zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2018-2022 
Uznesenie č. 1034/2018 bod 1 podbod 1.1 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
žiada 

 
 
 



44 
 

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
1.1 predložiť materiál na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

v apríli 2018 v alternatívach: 
 
1. alternatíva 
Vytvoriť mestský komunálny podnik - rekonštrukciou objektov na Bazovej č. 8 alebo 
Technickej č. 6 a zapracovať do rozpočtu na rok 2018 sumu 400 000,00 Eur. 
 
2. alternatíva 
Zabezpečiť služby letnej a zimnej údržby zadaním mestským častiam hlavného mesta SR 
Bratislavy aj s finančným krytím. 
 
 
                                                                                                                        T: 26. 4. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.5) 
Alternatívy, ktoré sú predmetom uznesenia, budú zodpovedané v štúdii uskutočniteľnosti 
„Zriadenie komunálneho podniku Hlavného mesta Bratislava“, ktorej cieľom je identifikácia 
reálnych možností modelov prevádzkovania komunálneho podniku (vrátane preverenia 
možnosti vytvorenia komunálneho podniku niektorou z existujúcich mestských spoločností 
alebo rozšírením kapacít existujúcich komunálnych podnikov v pôsobnosti mestských častí) 
a následný detailný opis procesu prípravy, harmonogramu a potreby finančných prostriedkov 
na vybudovanie komunálneho podniku v správe hlavného mesta SR Bratislavy. Súčasťou 
štúdie bude aj výber vhodnej právnej formy, technického a operačného zázemia komunálneho 
podniku s detailným popisom transformačného procesu a identifikáciou všetkých druhov rizík 
(právne, ekonomické, trhové, finančné, prevádzkové, organizačné) pri vzniku komunálneho 
podniku. 
V rámci materiálu „Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018“ 
predloženého na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 26. 4. 2018 je 
zapracovaná suma 400 000,00 Eur do rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 
na prípadnú realizáciu alternatívy č. 1 - vytvorenie mestského komunálneho podniku 
rekonštrukciou objektov na Bazovej č. 8 alebo Technickej č. 6. 

 
 
 
2.29 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1038/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
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Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby naďalej vykonával námatkové, čiže vopred neohlásené, kontroly zimnej údržby 
a v rovnakom režime pokračoval aj v kontrole letnej údržby. 
 
                                                                                                      T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní .  
Útvar mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy sa bude priebežne predmetným 
uznesením riadiť. 

 
 
 
2.30 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1039/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby pri vykonávaných námatkových kontrolách konkrétny účel vykonávanej kontroly oznámil 
zásadne až na mieste výkonu kontroly. 
 

T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní .  
Útvar mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy sa bude priebežne predmetným 
uznesením riadiť. 
 
 
 

 
2.31 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Rôzne 
Uznesenie č. 1040/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
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Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby námatkovú kontrolu pohotovosti techniky a ručných pracovníkov vykonával aj v nočných 
hodinách, ako aj cez soboty a nedele. 

T: bez termínu 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní .  
Útvar mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy sa bude priebežne predmetným 
uznesením riadiť. 
 
 
 

 
2.32 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1042/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby zabezpečil v súčinnosti s dispečingom zimnej pohotovosti HMSR BA kontrolu stavu 
množstvo všetkých druhov posypových materiálov pred predpokladaným zásahom zimnej 
techniky ako aj bezprostredne po jeho ukončení. 
 

T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní .  
Útvar mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy sa bude priebežne predmetným 
uznesením riadiť. 

 
 
 
2.33 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ  sekcie správy komunikácií, životného 
                                    životného prostredia a stavebných činností 
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Rôzne 
Uznesenie č. 1049/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby na nasledujúce riadne zastupiteľstvo pripravil správu, koľkokrát bola neoprávnená 
fakturácia dodávateľom zistená a písomne reklamovaná zamestnancami oddelenia správy 
komunikácií. 
 

T: 26. 4. 2018 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.6) 
Materiál je v súčasnosti pripravovaný, ale vzhľadom na rozsah požadovaných informácií 
a potrebu ich dohľadania, si jeho spracovanie vyžaduje väčší časový rozsah. 

 
 

 
2.34 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Rôzne 
Uznesenie č. 1053/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby v termínoch námatkových kontrol vychádzal v ústrety poslancom, ktorí sa následne aj 
osobne zúčastňujú na výkone prebiehajúcej kontroly. 
 

T: bez termínu 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní .  
Útvar mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy sa bude priebežne predmetným 
uznesením riadiť. 

 
 
 
2.35 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
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Rôzne 
Uznesenie č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
2. spracoval  nové pravidlá pre umiestňovanie reklamných, propagačných a informačných 

zariadení ako strategický dokument hlavného mesta SR Bratislavy podľa vzoru mesta Nitra 
a predložil ho na schválenie aprílového zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

                                                                                          T: 31. 3. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 4.7) 
Draft manuálu je pripravený na participáciu s odbornou verejnosťou. V súčasnosti prebiehajú 
rokovania so spoločnosťami, ktoré sú manuálom priamo dotknuté (Asociácia vonkajšej 
reklamy). Termín 31. 3. 2018 je z hľadiska prípravy participatívneho procesu k draftu 
predmetného manuálu nerealizovateľný.  
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3. Nesplnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 
 
 

3.1 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Gábor Grendel, predseda mediálnej komisie mestského 

zastupiteľstva 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Gábor Grendel, predseda mediálnej komisie mestského 

zastupiteľstva 
 
 Návrh na zriadenie Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, návrh na voľbu predsedu a členov tejto komisie, návrh 
na schválenie Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a návrh Dodatku č. 7 k Rámcovej náplni činnosti 
komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1/1999 časť E bod 2 v znení neskorších dodatkov) 
Uznesenie č. 998/2017 časť D zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. ukladá 
 

predsedovi mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrhy 
na voľbu ďalších členov mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy z radov občanov – neposlancov. 
 
                                                                                        T: 7. 12. 2017 
 
Na zasadnutí MsZ 7. 12. 2017 schválená zmena termínu na 28. 2. 2018 uznesením 
č. 1005/2017 časť b bod 4 podbod 4.10. 
 
 
Plnenie uznesenia. 
Uznesenie je nesplnené. 
Predseda mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Mgr. 
Gábor Grendel, niekoľkokrát oslovil jednotlivé poslanecké kluby Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré však neprejavili záujem, aby do práce v predmetnej 
komisii sa zapojili občania-neposlanci.  
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4. Návrh nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 

4.1 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy         
Plniteľ úlohy:   Mgr. Tomáš Szabo, 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. 
Uznesením č. 938/2017 časť B bod 4 podbod 4.3 zo dňa 28. 9. 2017 bol schválený nový 
termín splnenia uznesenia na 31. 12. 2017 
Uznesením č. 1005/2017 časť B bod 4 podbod 4.2 zo dňa 7. 12. 2017 bol schválený nový 
termín splnenia uznesenia na 31. 3. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.24) 
Termín stretnutia zatiaľ stanovený nebol nakoľko v súčasnej dobe mestská časťhlavného 
mesta SR Bratislavy Bratislava-Ružinov pripravuje územný plán zóny a zároveň je 
pripravený podklad na vyhlásenie stavebnej uzávery v danej lokalite. Z uvedených dôvodov 
by požadované stretnutie nemalo požadovaný efekt nakoľko navrhované riešenia dourčené zo 
strany spoločnosti ZELENKA, a.s. sú v súčasnej dobe už z časti nezrealizovateľné vzhľadom 
na vyššie uvedené dôvody.  

 
Na základe týchto skutočností je rokovanie o danej téme irelevantné, až do 

rozhodnutia príslušného miestneho úradu dotknutej mestskej časti hlavného mesta SR 
Bratislavy Bratislava-Ružinov, a preto navrhujeme periodickú kontrolu predmetného 
uznesenia dvakrát ročne, a to k 31. 12. a k 30. 6.  
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4.2 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Rastislav Gombala, poverený vedením sekcie dopravy 
                                     
Aktualizácia materiálu Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave 
na roky 2013 - 2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej 
siete električkových a trolejbusových tratí 
Uznesenie č. 704/2016  časť C zo dňa 8. 12. 2016 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečením preverenia jednotlivých zámerov rozvoja MHD Dopravným modelom 
a po potvrdení ich dopravného významu zabezpečením obstarania štúdie uskutočniteľnosti. 
 
                                           T: 31. 3. 2017      
 
Uznesením č. 728/2017 časť B bod 6 podbod 6.11 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 
12. 2017. 
Predĺženie termínu na 31. 3. 2018 nebol schválený mestským zastupiteľstvom, nakoľko 
mestské zastupiteľstvo neprijalo uznesenie k celému informačnému materiálu o plnení 
uznesení dňa 9. 11. 22018. 
Uznesením č. 1064/2018 časť B bod 5 podbod 5.3 zo dňa 22. 2. 2018 zmena termínu splnenia 
uznesenia na 31. 3. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.25) 
Z dôvodu časovej náročnosti tejto úlohy bol termín 31. 3. 2017 zmenený na 31. 12. 2017. 
Zároveň neboli v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy vyčlenené prostriedky na kúpu 
nových licencií PTV a bolo nevyhnutné prvotne nájsť v novo schválenom rozpočte na rok 
2018 dostatok financií na schválenie navýšenia rozpočtu pre oddelenie informačných 
technológií.  Po navýšení finančných prostriedkov v rozpočte oddelenia informačných 
technológií došlo v roku 2017 k ďalšiemu zdržaniu pri verejnom obstarávaní licencií PTV. 
Preto sa termín plnenia uznesenia posúval opäť a to na termín 31. 3. 2018. Súťaž bola 
ukončená až na konci roka 2017. K samotnej inštalácii licencií PTV a ich sfunkčneniu došlo 
až v priebehu februára 2018. Za takto krátke obdobie nebolo možné zabezpečiť školenie 
zamestnancov na výkon analýz v dopravnom modeli PTV a následne ani samotné preverenie 
jednotlivých zámerov rozvoja MHD.  

 
Odborné školenie zamestnancov oddeleniu dopravného inžinierstva  a oddelenia 

verejnej dopravy sekcie dopravy magistrátu zabezpečuje oddelenie ľudských zdrojov 
magistrátu, ktoré má na to rozpočtované finančné prostriedky. 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový termín splnenia 

uznesenia do 31. 12. 2018. 
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4.3 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
                                    
Príprava všeobecne záväzného nariadenia o zeleni 
Uznesenie č. 802/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada  

 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
predložiť na júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy návrh nového všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň, ktoré bude v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi. 
 

                                                                                            T: 29. 6. 2017 
 

Uznesením č.  845/2017 časť B bod 4 pod bod 4.5 zo dňa 25. 5. 2017 zmena termínu splnenia 
uznesenia na 26. 10. 2017. 
Termín predloženia všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň na prvú mestskú radu a Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018 nebolo schválené, nakoľko k informácii o plnení 
uznesení k 31. 10. 2017 nebolo uznesenie Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy prijaté.  
Predmetné všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o starostlivosti o verejnú zeleň bolo stiahnuté z rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy pani poslankyňou Katarínou Šimončičovou dňa 22. 2. 2018. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.26) 
Predmetný návrh bolo možné pripomienkovať verejnosťou od 2. 4. 2018 - 11. 4. 2018. 
Po tomto termíne nastalo posudzovanie a spracovávanie pripomienok zaslaných verejnosťou. 

 
Z dôvodu časovej náročnosti navrhujeme predložiť predmetné všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú 
zeleň na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 31. 5. 2018 

 
 
 
4.4 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
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Rôzne 
Uznesenie č. 1031/2017 zo dňa 8. 12. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 

 
žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil 
dopracovanú analýzu od spoločnosti GRANT THORNTON ADVISOR, s.r.o., vo formáte 
porovnania viacerých riešení upratovania a údržby mesta bez nároku na dodatočnú odmenu, 
a to: 

 
1. pokračovanie existujúceho modelu bez sprostredkovateľskej a fakturačnej firmy (ARK a jej 
podobné) 

 
2. vybudovanie mestského podniku 

 
3. začlenenie tejto činnosti do existujúcich mestských podnikov - Dopravný alebo OLO 
 
4. delenie území alebo činností medzi viaceré subjekty5. spolupráca s mestskými časťami - 
delimitovanie zodpovednosti spolu s finančným vyrovnaním. 
 
                                                                                                                  T: do marca 2018 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.27) 
Vzhľadom na to, že analýza spoločnosti GRANT THORNTON ADVISOR, s.r.o., bola 
objednaná a prevzatá v roku 2017 a uvedená objednávka je uzavretá a vyfakturovaná, nie je 
možné požadovať o dopracovanie analýzy.  Všetky otázky, ktoré sú predmetom uznesenia, 
budú zodpovedané v štúdii uskutočniteľnosti „Zriadenie komunálneho podniku hlavného 
mesta SR Bratislavy“, ktorej cieľom je identifikácia reálnych možností modelov 
prevádzkovania komunálneho podniku (vrátane preverenia možnosti vytvorenia komunálneho 
podniku niektorou z existujúcich mestských spoločností alebo rozšírením kapacít existujúcich 
komunálnych podnikov v pôsobnosti mestských častí) a následný detailný opis procesu 
prípravy, harmonogramu a potreby finančných prostriedkov na vybudovanie komunálneho 
podniku v správe hlavného mesta SR Bratislavy. Súčasťou štúdie bude aj výber vhodnej 
právnej formy, technického a operačného zázemia komunálneho podniku s detailným 
popisom transformačného procesu a identifikáciou všetkých druhov rizík (právne, 
ekonomické, trhové, finančné, prevádzkové, organizačné) pri vzniku komunálneho podniku. 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový termín plnenia uznesenia 

do 31. 10. 2018. 
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4.5 
Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:              Ing. Marcel Held, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                     životného prostredia a stavebných činností 
 
Informácia o východiskách zabezpečenia letnej a zimnej údržby komunikácií a cestnej 
zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2018 - 2022 
Uznesenie č. 1034/2018 bod 1 podbod 1.1 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
žiada 

 
1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
1.1 predložiť materiál na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

v apríli 2018 v alternatívach: 
 
1. alternatíva 
Vytvoriť mestský komunálny podnik - rekonštrukciou objektov na Bazovej č. 8 alebo 
Technickej č. 6 a zapracovať do rozpočtu na rok 2018 sumu 400 000,00 Eur. 
 
2. alternatíva 
Zabezpečiť služby letnej a zimnej údržby zadaním mestským častiam hlavného mesta SR 
Bratislavy aj s finančným krytím. 
 
 
                                                                                                                        T: 26. 4. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.28) 
Alternatívy, ktoré sú predmetom uznesenia, budú zodpovedané v štúdii uskutočniteľnosti 
„Zriadenie komunálneho podniku Hlavného mesta Bratislava“, ktorej cieľom je identifikácia 
reálnych možností modelov prevádzkovania komunálneho podniku (vrátane preverenia 
možnosti vytvorenia komunálneho podniku niektorou z existujúcich mestských spoločností 
alebo rozšírením kapacít existujúcich komunálnych podnikov v pôsobnosti mestských častí) 
a následný detailný opis procesu prípravy, harmonogramu a potreby finančných prostriedkov 
na vybudovanie komunálneho podniku v správe hlavného mesta SR Bratislavy. Súčasťou 
štúdie bude aj výber vhodnej právnej formy, technického a operačného zázemia komunálneho 
podniku s detailným popisom transformačného procesu a identifikáciou všetkých druhov rizík 
(právne, ekonomické, trhové, finančné, prevádzkové, organizačné) pri vzniku komunálneho 
podniku. 
V rámci materiálu „Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018“ 
predloženého na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 26. 4. 2018 je 
zapracovaná suma 400 000,00 Eur do rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 
na prípadnú realizáciu alternatívy č.1 – vytvorenie mestského komunálneho podniku 
rekonštrukciou objektov na Bazovej č. 8 alebo Technickej č. 6. 
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Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový termín plnenia uznesenia 
do 31. 10. 2018. 

 
 
 
4.6 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Marcel Held, riaditeľ  sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 1049/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
 
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby na nasledujúce riadne zastupiteľstvo pripravil správu, koľkokrát bola neoprávnená 
fakturácia dodávateľom zistená a písomne reklamovaná zamestnancami oddelenia správy 
komunikácií. 
 

T: 26. 4. 2018 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.33)  
Materiál je v súčasnosti pripravovaný, ale vzhľadom na rozsah požadovaných informácií 
a potrebu ich dohľadania, si jeho spracovanie vyžaduje väčší časový rozsah. 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový termín plnenia uznesenia 

na 31. 5. 2018. 

 
 

 
4.7 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 

Rôzne 
Uznesenie č. 1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
2. spracoval  nové pravidlá pre umiestňovanie reklamných, propagačných a informačných 

zariadení ako strategický dokument hlavného mesta SR Bratislavy podľa vzoru mesta Nitra 
a predložil ho na schválenie aprílového zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

                                                                                          T: 31. 3. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.35) 
Draft manuálu je pripravený na participáciu s odbornou verejnosťou. V súčasnosti prebiehajú 
rokovania so spoločnosťami, ktoré sú manuálom priamo dotknuté (Asociácia vonkajšej 
reklamy). Termín 31. 3. 2018 je z hľadiska prípravy participatívneho procesu k draftu 
predmetného manuálu nerealizovateľný.  
 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový termín splnenia 
predmetného uznesenia na  27. 9. 2018. 

 
 
 
4.8 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, riaditeľ sekcie  územného   
                                   plánovania     
 
Rôzne    
Uznesenie č. 1058/2018 bod 3 zo dňa 21. 2. 2018       
 

Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
3. aby sa dokument po schválení v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 
zapracoval do záväznej písomnej časti územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
                                                                                        

 T: 30. 4. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia.  
Bod 3. uznesenia č. 1058/2018 nie je možné splniť v termíne 30. 04. 2018, a to minimálne 
z týchto dôvodov: 
 
1. V bode 2. tohto uznesenia žiada Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

o predloženie nových pravidiel pre umiestňovanie reklamných, propagačných 
a informačných zariadení ako strategického dokumentu hlavného mesta SR Bratislavy 
na aprílové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
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2. Strategické dokumenty koncepčnej povahy v zmysle príslušných ustanovení stavebného 
zákona a jeho vykonávacích vyhlášok sú podkladom pre spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie (ÚPD), resp. jej zmien a doplnkov. Pri spracovaní ÚPD sa vychádza 
zo znenia týchto dokumentov v závislosti od  stupňa a podrobnosti mierky danej ÚPD. 

3. Spracovávať nové zmeny a doplnky záväznej časti územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy bude možné až po skončení procesu aktuálne obstarávaných zmien a doplnkov 
tohto územného plánu - ÚPN ZaD 04, t. z. až po ich predložení na schválenie 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

 
Vzhľadom na uvedené navrhujeme zmeniť pevný termín splnenia uznesenia 

na periodicitnú kontrolu plnenia uznesenia, a to polročne počnúc dňom 31. 10. 2018.  
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5. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou, a preto sú 
nevykonateľné 

 
 
 

 
5.1 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, 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 - dňa 14. 7. 2017 bolo prelomené 
veto poslancami mestského zastupiteľstva  
 
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 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. 
 
 
 
5.2 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií  
 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok  
Uznesenie č. 885/2017 časť E zo dňa 29. 6. 2017 - dňa 14. 7. 2017 bolo prelomené veto 
poslancami mestského zastupiteľstva  
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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: 
Uznesenie je v rozpore s platnou legislatívou, a preto 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.“ 

 
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. 
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5.3 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií  
 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok  
Uznesenie č. 885/2017 časť H zo dňa 29. 6. 2017 - dňa 14. 7. 2017 bolo prelomené veto 
poslancami mestského zastupiteľstva  
 
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: 
Uznesenie je v rozpore s platnou legislatívou a preto 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 
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 
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vyplývajúcich z tohto zákona až do výšky 33 000,00 Eur podľa všeobecných predpisov 
o správnom konaní.  
 
 
 
 
5.4 
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. 5. 2017  
Uznesenie č. 888/2017 zo dňa 14. 7. 2017 - dňa 24. 8. 2017 bolo prelomené veto poslancami 
mestského zastupiteľstva  
 
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: 
Uznesenie je v rozpore s platnou legislatívou, a preto je nevykonateľné. 
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, 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.  

 



64 
 

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. 

 
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. 
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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.  

 
 
 
5.5 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         PhDr. Marián Kocan, vedúci oddelenia verejného obstarávania 
                                   JUDr. Vladimír Minčič, PhD., riaditeľ sekcie právnych činností 
 
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. 5. 2017 
Uznesenie č. 898/2017 zo dňa 27. 9. 2017 - dňa 20. 11. 2017 bolo prelomené veto 
poslancami mestského zastupiteľstva 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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. 

 
                                                                                                              Termín: 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. 
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 Termín: ihneď 
 

 1.3  upraviť v zmysle čl. X. Zmluvy o úrovni poskytovania služieb č. MAGS 1600271 opciu      
na rok 2018 najneskôr do 30. 09. 2017. 

 
 
2. mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
vykonať kontrolu tohto 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". 
  
                                                                                                                 Termín: ihneď 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je v rozpore s platnou legislatívou, a preto je nevykonateľné. 
Zrušenie verejného obstarávania je zákonom o verejnom obstarávaní  možné za splnenia 
taxatívne vymedzených podmienok uvedených v § 57 avšak  prebiehajúci proces verejného 
obstarávania doposiaľ neidentifikoval porušenie zákona, aby mohol byť uplatnený § 57 
predmetného zákona. 

 
Účastníci procesu majú možnosť v stanovených lehotách uplatniť na Úrade pre 

verejné obstarávanie revízne postupy, navrhnúť 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“. 

 
Obstarávanie dokumentu Masterplan/Generel verejného osvetlenia v čase realizácie 

procesu verejného obstarávania zadania zákazky pod názvom „Zabezpečenie verejného 
osvetlenia v Bratislave“ je neefektívne, a to  z dôvodu možného zásadného vplyvu na zmenu 
podmienok uvedených vo Vyhlásení verejného obstarávania a v Súťažných podkladoch. 
  
 

 
5.6 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 6. 2017, 31. 7. 2017 a k 31. 8. 2017 
Uznesenie č. 938/2017 časť C zo dňa 28. 9. 2017  
 
 
5.6.1 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
Návrh na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Bratislava-Staré Mesto Ing. Petrovi Nižňanskému 
a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej 
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Uznesenie č. 600/1997 zo dňa 25. 9. 1997 - dňa 20. 11. 2017 bolo prelomené veto mestským 
zastupiteľstvom a predmetné uznesenie bolo zrušené 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
predaj pozemku v k. ú. Bratislava-Staré Mesto parc. č. 2185/3 - záhrada vo výmere 927 m2 
Ing. Petrovi Nižňanskému a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej, bytom Jadrová 1,  Bratislava, 
za cenu 2500,00 Sk/m2 na stavbu rodinného domu. 
 
 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je v rozpore s platnou legislatívou, a preto je nevykonateľné. 
Vzhľadom na doterajší priebeh konania pred Okresným úradom v Bratislave, ktorý vydal tri 
rozhodnutia v neprospech reštituentov (Dušan Kováč, Elena Hitková a spol.), ako aj 
vzhľadom k tomu, že na pozemku, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy č. 048804509700 
uzatvorenej v zmysle  uznesenia mestského zastupiteľstva č. 600/1997 stojí rodinný dom 
vo vlastníctve tretích osôb, hlavné mesto ani manželia Nižňanskí, vlastníci rodinného domu, 
nepodali návrh na určenie neplatnosti kúpnej zmluvy súdom,  nepristúpili k formálnemu 
zrušeniu kúpnej zmluvy dohodou, ani k zrušeniu predmetného uznesenia.   
  

Ak Okresný úrad v Bratislave rozhodne v prospech hlavného mesta a neprizná 
vlastnícke právo k pozemkom, na ktorých stojí rodinný dom vo vlastníctve manželov 
Nižňanských, reštituentom, status quo zostane nezmenené, nebude povinnosťou hlavného 
mesta plniť žiadne peňažné plnenia a žiadna zo zmluvných strán kúpnej zmluvy 
č. 048804509700 uzatvorenej v zmysle  tohto uznesenia nebude mať záujem o jej zrušenie.  
  

K dnešnému dňu nedisponujeme právoplatným rozhodnutím Okresného úradu 
v Bratislave o priznaní vlastníckeho práva k predmetnému pozemku, a preto nie je správne 
predbiehať udalosti a uznesenie mestského zastupiteľstva č. 600/1997 zrušiť.  
 
V prípade zrušenia uznesenia č. 600/1997 : 
 
1. Môžeme očakávať, že by došlo k súdnemu konaniu, v ktorom by pán Ing. Hitka požadoval  

vydanie bezdôvodného obohatenia a náhradu škody  od roku 1997 až do súčasnosti tak, 
ako to uvádzal vo svojich podaniach v roku 2012, kde požadovanú sumu vyčíslil  
na 3 000 000 Eur.   

 
2. Taktiež by sme boli povinní vydať plnenie z neplatného právneho úkonu – kúpnej zmluvy 

a vrátiť manželom Nižňanským kúpnu cenu 76 927,00 Eur a dá sa predpokladať, že si 
budú manželia Nižňanskí uplatňovať aj náhradu škody, ktorá by im vznikla. 

  
Na základe vyššie uvedeného máme za to, že predmetné uznesenie je v rozpore 

so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a taktiež je toto uznesenie pre hlavné mesto 
SR Bratislave zjavne nevýhodné. 
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  5.7 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií                             
 
Návrh na riešenie oddlženia mestskej časti Bratislava-Devín v nútenej správe s cieľom 
ukončenia režimu nútenej správy 
Uznesenie č. 1036/2018 zo dňa 21. 2. 2018 - dňa 15. 3. 2018 bolo prelomené veto mestským 
zastupiteľstvom a predmetné uznesenie bolo zrušené. 
 

Dňa 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  

Ustanovenie § 19 ods. 1 až 30 citovaného zákona determinuje inštitút ozdravného 
režimu a nútenej správy. 

 
V zmysle ustanovenia § 19 ods. 10  až ods. 27 zákona o rozpočtových pravidlách 

Ministerstvo financií  SR je oprávnené rozhodnúť  o zavedení nútenej správy a zrušení 
nútenej správy. Táto pôsobnosť Ministerstva financií SR vo vzťahu k mestským častiam 
prešla na  hlavné mesto SR Bratislavu a mesto Košice.“ 

 
Mesto Bratislava uzatvorilo s JUDr. Jozefom Tuhovčákom zmluvu o výkone činnosti 

núteného správcu, ktorá podrobne vymedzuje práva a povinnosti núteného správcu v mestskej 
časti Bratislava-Devín. 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené je  mesto Bratislava oprávnené rozhodnúť o zavedení 

nútenej správy príslušnej mestskej časti mesta Bratislavy, a taktiež je v zmysle citovaného 
zákona oprávnené rozhodnúť o zrušení nútenej správy na základe návrhu núteného 
správcu, žiadosti mestskej časti alebo ak zistí, že pominuli dôvody na jej trvanie. 
Vo všetkých troch prípadoch by musela mestská časť Bratislava-Devín vyrovnať všetky 
pohľadávky spojené s „nútenou správou“. 

 
Mesto Bratislava môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému 

celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri 
likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území. 
   

1. Na základe vyššie uvedených skutočností v prípade mestskej časti Bratislava-
Devín nejde o likvidáciu následkov živelnej pohromy ani havária alebo iná podobná 
udalosť. 
   

 2. V zmysle o rozpočtových pravidlách obec alebo vyšší územný celok môže 
poskytnúť návratnú finančnú výpomoc zo svojho rozpočtu právnickej osobe, ktorej je 
zakladateľom, pričom na tento účel nemôže použiť návratné zdroje financovania. 
Mestské časti hlavného mesta sú síce právnické osoby, avšak nie sú resp. neboli založené 
mestom Bratislavou, ale zákonom o hlavnom meste Slovenskej republiky. Z toho dôvodu 
mestskej časti Bratislava-Devín nie je možné poskytnúť z rozpočtu mesta Bratislavy 
návratnú finančnú výpomoc. 

 
Mesto Bratislava nemôže poskytnúť mestskej časti Bratislava-Devín  finančné 

prostriedky na jej oddĺženie, nakoľko by porušilo  zákon o rozpočtových pravidlách a nemôže 
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tak poskytnúť mestskej časti finančné prostriedky ani ako dotáciu a ani ako návratnú finančnú 
pomoc  v súvislosti s „nútenou správou“ . 

 
Taktiež Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

nemôže poveriť primátora hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s mestskou časťou 
Bratislava Devín na vykonanie úkonov smerujúcich k dohode s jednotlivými veriteľmi 
mestskej časti Bratislava-Devín s cieľom vyrokovať podmienky oddĺženia mestskej časti 
Bratislava Devín, ako aj následne uzatvárať zmluvy o urovnaní, umožňujúcich ukončenie 
nútenej správy v mestskej časti Bratislava Devín. 

 
Na základe vyššie uvedeného má primátor za to, že uznesenie č. 1036/2018 je 

v rozpore so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 


