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                                                                                          Kód uzn.: 16.2. 
 
 
 

N á v r h      u z n e s e n i a 
 
 

Mestské zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu  
 

 
s ch v a ľ u j e 

 
nahradenie optickej trasy v úseku Kapucínska ul. – Hurbanovo nám. – Obchodná ul. – 
Kollárovo nám., vrátane úseku Obchodná ul. – Hodžovo nám. vo vlastníctve spoločnosti 
MOREZ, spol. s r.o., Nitra,   
 
za optickú trasu  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  v úseku  

- Kolárovo nám. -  Hodžovo nám.  
- Kapucínska ul. - Hurbanovo nám. – Nám. SNP 
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Dôvodová správa 

 

 
  
 V roku 2006 kedy bola vykonávaná  rekonštrukcia električkovej trate na Obchodnej 
ul. požiadala Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská polícia“) 
Ing. Tatianu Kratochvílovú, vtedajšiu riaditeľku IV. sekcie Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy o umiestnenie chráničky na Obchodnej ul., v ktorej by bol vedený optický kábel 
na prenos video a riadiaceho signálu kamerového systému v rámci stavebných nákladov 
vynaložených na predmetnú rekonštrukciu. Spoločnosť  MOREZ, spol. s r.o., Nitra uložila do 
vybudovanej chráničky optický kábel, v ktorej je vedený signál z kamerového systému 
z Okrskovej stanice mestskej polície  Ružinov a Nové Mesto na Gunduličovu ul. a signál 
pre dátový a komunikačný prepoj medzi jednotlivými okrskovými stanicami mestskej polície 
a veliteľstvom mestskej polície.   
 
 Všetky stavebné práce, ktoré vznikli v súvislosti s umiestnením chráničky boli 
zahrnuté do stavebných nákladov, avšak samotný materiál  a montáž optického kábla neboli 
zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) ani Dopravného podniku 
Bratislava, akciová spoločnosť, ktorý vystupoval v rámci danej investičnej akcie ako 
stavebník  spoločnosti  MOREZ, spol. s r.o., Nitra, uhradené. Jedná sa o strategickú trasu 
a odpojením daného úseku by bola celá optická sieť nefunkčná.  
 
 Hlavné mesto  vypovedalo spoločnosti MOREZ, spol. s r.o., Nitra, ku dňu 07. 11. 
2012  zmluvu o zabezpečení prevádzky, servise a kontrolnej činnosti mestského kamerového 
systému, ktorá zabezpečovala mestský kamerový systém pre hlavné mesto – mestskú políciu, 
a to na základe výsledku verejnej súťaže na servis mestského kamerového systému. Novým 
zmluvným partnerom sa stala spoločnosť NOPE a.s., Bratislava. Spoločnosť MOREZ, spol. 
s r.o., Nitra, sa do predmetnej verejnej súťaže  neprihlásila. 
 

V mesiaci apríl 2012 navrhol konateľ  spoločnosti p. Repa Dušan pracovné stretnutie 
na  mestskej polícii, ktorého predmetom bolo doriešenie nevysporiadanej úhrady optického 
kábla vo výške 26 462,67 Eur (vrátane DPH)  na trase Kapucínska ul. – Hurbanovo nám. – 
Obchodná ul. – Kollárovo nám., vrátane úseku Obchodná ul. – Hodžovo nám.  
 

Mestská polícia navrhovala v rámci koncepcie rozvoja mestského kamerového 
systému použiť časť finančných prostriedkov pre rok 2012 na úhradu tohto optického kábla. 
Na základe uznesenia MsZ č. 590/2012 zo dňa 31. 05. 2012 bolo schválené použitie 
finančných prostriedkov v rozpočte mestskej polície  – program 3, podprogram 3.1, prvok 
3.1.3 Rozvoj kamerového systému na rok 2012 vo výške 170 000,00 Eur nasledovne: 

1. Rozšírenie mestského kamerového systému v mestských častiach Bratislava – 
Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa a Vajnory vo výške 143 537,00 Eur. 

2. Prepoj optických sietí mestskej polície, oddelenia cestného hospodárstva 
a Národnej diaľničnej spoločnosti vo výške 26 463,00 Eur. 

 
V súvislosti so zmenou rozpočtu na rok 2012 došlo v mesiaci september 2012 

k zníženiu rozpočtových výdavkov mestskej polície tak v bežných, ako aj v kapitálových 
výdavkoch. Finančné prostriedky na rozšírenie mestského kamerového systému v štyroch 
mestských častiach boli rozpočtované až pre rok 2013 spolu s finančnými prostriedkami 
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na úhradu optického kábla spoločnosti MOREZ, spol. s r.o., Nitra, čo bolo schválené 
na základe uznesenia MsZ č.  897/2012 zo dňa 13. 12. 2012.   

Spoločnosť MOREZ, spol. s r.o., Nitra, požadovala doriešenie úhrady optického kábla 
v termíne platnosti servisnej zmluvy, t. j. do 07. 11. 2012. Keďže k naplneniu tejto ich 
požiadavky nedošlo, začala od 08. 11. 2012 vystavovať faktúry za prenájom nenasvietených 
optických vedení vo výške 6 000,00 Eur/mesačne (vrátane DPH).  

 
Dňa 21. 01. 2013 sa uskutočnilo s konateľom spoločnosti p. Repom Dušanom 

pracovné stretnutie na Finančnom oddelení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
za účasti legislatívno-právneho oddelenia. P. Repovi Dušanovi bol predložený návrh Dohody 
o uznaní záväzku vo výške 26 462,67 Eur (vrátane DPH), s ktorým však menovaný nesúhlasil 
a svoju požiadavku na finančné vysporiadanie formuloval nasledovne: 

1. Úhradu faktúr za prenájom nenasvietených optických trás od 08. 11. 2012 do 07. 
02. 2013 v celkovej výške 18 000,00 Eur (vrátane DPH). 

2. Odpredaj optických trás hlavnému mestu SR Bratislava v sume 42 000,00 Eur 
(vrátane DPH). 

 
Vzhľadom k tomu, že nedošlo k dohode finančného vysporiadania  medzi hlavným 

mestom a spoločnosťou MOREZ, spol. s r.o., Nitra, k predmetnému optickému káblu 
na Obchodnej ul., mestská polícia si dala vypracovať samostatnú cenovú kalkuláciu 
od spoločnosti NOPE, a.s.,  Bratislava,  na realizáciu nového  prepojenia optickej trasy 
mestskej polície a nahradením existujúcej optickej trasy vo vlastníctve spoločnosti MOREZ, 
spol. s r.o., Nitra. Vybudovanie novej optickej trasy, ktorá by bola vo vlastníctve hlavného 
mesta  by si vyžadovalo finančné náklady vo výške cca 32 000,00 Eur  vrátane DPH. 

 
Porovnaním nákladov na vybudovanie novej - vlastnej optickej trasy s požiadavkou 

spoločnosti MOREZ, spol. s r.o., Nitra,  na odpredaj optických káblov s dobou používania už 
6 rokov by pre hlavné mesto  bolo výhodnejšie vybudovanie vlastnej prenosovej trasy. 

 
Pri nahradení existujúcej optickej trasy vo vlastníctve spoločnosti MOREZ, spol. 

s r.o., Nitra, by mestská polícia postupovala v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
V prípade schválenia predkladaného návrhu postupu riešenia optického prepoja 

v rámci Obchodnej ul. navrhujeme financovanie zabezpečiť z kapitálových výdavkov 
program 3, podprogram 3.1, prvok 3.1.3 Rozvoj kamerového systému na rok 2013, a to 
nasledovne: 

- 26 463,00 Eur z finančných prostriedkov plánovaných na vysporiadanie majetku – 
zrealizovaného optického kábla na trase Obchodná – Hurbanovo nám.;  

-   5 537,00 Eur z finančných prostriedkov plánovaných na rekonštrukciu mestského 
kamerového systému. 
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Výpis  
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 12. 3. 2013 
___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 17 
Návrh na nahradenie existujúcej optickej trasy 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť  návrh  nahradenia optickej trasy v úseku Kapucínska ul. - Hurbanovo nám. – 
Obchodná ul. – Kollárovo nám., vrátane úseku Obchodná ul. - Hodžovo nám. vo vlastníctve 
spoločnosti MOREZ, spol. s r.o., Nitra,   
 
za optickú trasu  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  v úseku  

- Kolárovo nám. -  Hodžovo nám.  
- Kapucínska ul. - Hurbanovo nám. - Nám. SNP 

 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5 , za: 5 , proti: 0  , zdržal sa: 0 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 12. 3. 2013 
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Návrh na nahradenie existujúcej optickej trasy  

kód uzn.: 16.2 

 

Uznesenie č. 792/2013 

     zo dňa 14. 03. 2013 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť  
nahradenie optickej trasy v úseku Kapucínska ul. – Hurbanovo nám. – Obchodná ul. – 
Kollárovo nám., vrátane úseku Obchodná ul. – Hodžovo nám., vo vlastníctve spoločnosti 
MOREZ, spol. s r.o., Nitra,   
za optickú trasu  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  v úseku  

- Kolárovo nám. -  Hodžovo nám.  
- Kapucínska ul. - Hurbanovo nám. – Nám. SNP 

- - - 


