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Dôvodová správa  
 

 
 Informácia o plnení kapitálových výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 
rok 2014 a o plnení programu 13 Poslanecké priority bola vypracovaná v zmysle uznesenia 
MsZ č. 1393/2014, časť C, bod 1.2 zo dňa 30.1.2014.  Na rokovanie mestského zastupiteľstva 
dňa 22.05.204  bola predložená ako súčasť informačného materiálu „b) Informácia 
o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy“. Na návrh poslancov mestského 
zastupiteľstva bol materiál doplnený v zmysle pripomienok, aktualizovaný k termínu 
3.6.2014.  
 Na základe uvedeného predkladáme informáciu o plnení kapitálových výdavkov 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a o plnení programu 13 Poslanecké 
priority na rokovanie mestského zastupiteľstva v dňoch 25.-26.6.2014. 
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Informácia o plnení kapitálových výdavkov rozpočtu  
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014  
a o plnení programu 13 Poslanecké priority 

 
 

Kapitálové výdavky 
 
• Podprogram 2.2 Kvalitná verejná doprava 
 

� Mestská hromadná doprava         4 605 995,- EUR 
Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. 
K 3. júnu 2014 bolo v rámci podprogramu 2.2 zo schváleného rozpočtovaného objemu 
kapitálového transferu 4 605 995,- EUR vyčerpaných 2 086 404,- EUR. Kapitálový transfer 
v sume 2 086 404,- EUR bol použitý na splátky istín z úverov: 
- 3 splátky istiny úveru na nákup autobusov – zmenka AIC     2 048 353,- EUR, 
- 6 leasingových splátok za odťahovacie vozidlo           38 051,- EUR. 

Rozpočet na splátky istín z úverov bol schválený vo výške 2 911 921,- EUR. 

Do konca roka 2014 bude vyčerpaných na splátky istín z úverov 825 517,- EUR, a to na: 
-  2 splátky istiny z úveru na modernizáciu a plynofikáciu vozového parku     663 750,- EUR, 
-  3 leasingové splátky za odťahovacie vozidlo            19 723,- EUR 
-  čiastkovú úhradu splátky istiny úveru na nákup autobusov – zmenka AIC   142 044,- EUR. 
 
Do konca roka 2014 bude čerpaných 1 331 019,- EUR (rozpočet 1 331 019,- EUR) na 
financovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie vo výške 5 % z rozpočtu 
mesta. 
Na opciu na nákup trolejbusov a električiek je rozpočtovaných 280 000,- EUR (z rezervného 
fondu), ktoré budú vyčerpané do konca roka 2014.  
Do konca roka zostáva uhradiť kapitálový transfer na neuhradené faktúry z roku 2013 vo 
výške 83 055,- EUR. 
 

� Rozvoj integrovanej dopravy          3 000 000,- EUR 
Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia 
Aktivity sú rozpracované, prebiehajú výberové konania. 
 
• Podprogram 2.3 Cyklistická a pešia doprava 
 

� Budovanie cyklistických trás     270 000,- EUR 
Súčasťou zabezpečenia budovania nových cyklotrás na území hlavného mesta SR Bratislavy 
je okrem inžinierskej činnosti pri stavebnom konaní pre získanie stavebných povolení 
aj projektová dokumentácia a realizácia hlavných mestských cyklotrás. Pripravované akcie 
v roku 2014 sú nasledovné: 
1. Pribinova, úsek EUROVEA – Most Apollo: je vypracovaná projektová dokumentácia, 

prebieha výber zhotoviteľa formou verejnej súťaže.  
2. Trenčianska – zmena organizácie dopravy: je vypracovaná projektová dokumentácia, 

prebieha stavebné konanie.  
3. Južná radiála – prepojenie cyklotrasy pri Chorvátskom ramene na MDCC EURovelo 6: je 

vypracovaná projektová dokumentácia, prebieha stavebné konanie.  
4. Cyklotrasa Most SNP – Aupark:  v súčasnosti sa spracováva prípravná dokumentácia.  
5. Cyklotrasa Devínska cesta – 1. etapa – úsek Tieňava: v súčasnosti sa spracováva 

projektová dokumentácia.  
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6. Cyklotrasa Devínska cesta – 2. etapa – úsek Gronáre: v súčasnosti sa spracováva 
prípravná dokumentácia k projektovej dokumentácii.  

7. Cyklotrasa Trnavské Mýto – Rožňavská: v súčasnosti sa spracováva prípravná 
dokumentácia.  

8. Cyklotrasa Starohájska: je vypracovaná projektová dokumentácia pre územné 
rozhodnutie, prebieha územné konanie.  

9. Cyklopriechod Most SNP – Rybné námestie: prebieha výber zhotoviteľa na vypracovanie 
projektovej dokumentácie.  

 
• Podprogram 2.4 Riadenie dopravy 
 

� Inteligentné dopravné systémy     88 000,- EUR 
V tom:  
- projekt TWINCCII a EDITS v r. 2013 a v r. 2014 EDITS – 42 000,- EUR 
- centrálne riadenie dopravy – 46 000,- EUR 
Aktivity sú rozpracované, prebiehajú výberové konania. 
 
• Podprogram 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry 
 

� Plán dopravných stavieb       23 862 000,- EUR 
Kapitálové výdavky určené na vybudovanie, rekonštrukciu a modernizáciu trolejbusových 
tratí, rozpočtované v sume 2 185 000,- EUR, sa čerpajú vo výške 279 752,- EUR.  
Na prípravné práce, rekonštrukciu a modernizáciu električkových tratí bolo z rozpočtu  
21 372 000,- EUR vyčerpaných 69 011,- EUR.  
Na vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ulici bolo 
z rozpočtovaných 155 000,- EUR čerpaných 297,- EUR.  
Na technicko-ekonomické štúdie, PD, posudky a expertízy k 3.6.2014 z rozpočtovaných 
155 000,- EUR neboli čerpané finančné prostriedky.  

 
� Nosný systém MHD       46 667 639,- EUR 

V rámci nosného systému MHD boli rozpočtované prostriedky nasledovne: 
- príprava a realizácia nosného dopravného systému – I. etapa – úsek Janíkov dvor – 

Šafárikovo nám. – 42 746 527,- EUR 
K 3.6.2014 boli vyčerpané prostriedky vo výške 611 EUR /nájomné za pozemky - súvisí so 
zariadením staveniska na realizáciu stavby Šafárikovo nám. – Bosákova ul./. 

- dlhová služba spoločnosti METRO, a.s. – 3 791 112,- EUR. 
K 3.6.2014 boli uhradené dve splátky úveru spoločnosti METRO Bratislava, a.s., v celkovej 
výške 1 475 556 EUR. 

- stavebno-technický dozor na stavbe Nosný systém MHD - 130 000,- EUR 
K 3.6.2014 boli vyčerpané prostriedky v sume 130 000,- EUR.  
 
• Podprogram 2.6 Lepšie možnosti parkovania  
 

� Budovanie parkovacích miest     90 000,-  EUR 
Stavba rieši vybudovanie 33 parkovacích stojísk prepojením Žehrianskej ulice, ktoré sa 
zrealizujú namiesto zdevastovanej plochy zelene. Súčasťou stavby je aj realizácia odvodnenia 
parkoviska cez odlučovač ropných látok, prekládka verejného osvetlenia, silnoprúdového 
kábla a realizácie ochrany slaboprúdových káblov. Projektovú dokumentáciu pre stavebné 
povolenie vrátane právoplatného stavebného povolenia  zabezpečila MČ Bratislava – 
Petržalka. GIB po obdržaní projektu a výkazov výmer z MČ zabezpečuje výber zhotoviteľa 
stavby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 13.06.2014 je termín na predloženie 
súťažných ponúk. 
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� Budovanie záchytných parkovísk     78 000,-  EUR  

V rámci prvku sa od roku 2013 rieši rekonštrukcia existujúceho parkoviska pri cintoríne 
Vrakuňa. Stavba je rozdelená na dve samostatné časti. Prvá je  rekonštrukcia súčasného 
parkoviska s vybudovaním nového odvodnenia, osvetlenia, súčasťou by mala byť aj 
rekonštrukcia kanalizačného zberača a realizácia nového výjazdu z parkoviska riadeného 
svetelnou signalizáciou v smere do Vrakune. Druhou samostatnou časťou stavby je realizácia 
plnohodnotnej zastávky MHD na Popradskej ulici v smere do Vrakune spolu s novým 
výjazdom z parkoviska pred autoservisom Renault. Projektová dokumentácia pre územné 
rozhodnutie bola dodaná v 12/2013. Po vydaní  územných rozhodnutí GIB pokračuje 
v zabezpečovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 
 
• Podprogram 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 
 

� Rozvoj kamerového systému    250 000,- EUR 
V sledovanom období bol spracovaný materiál do mestského zastupiteľstva na schválenie 
navrhovaného umiestnenia kamier v súlade s koncepciou rozvoja mestského kamerového 
systému hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015. Pripravený materiál bol 
predmetom rokovania mestského zastupiteľstva dňa 27.3.2014. Zároveň boli požiadaní 
vlastníci dotknutých objektov o súhlasné stanovisko k umiestneniu kamier.  
Dňa 20.5.2014 bola vyhlásená verejná súťaž na rozšírenie MKS vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 96/2014, pod č. 8587-WYT, dňa 26.5.2014 bola vyhlásená verejná súťaž na 
Rekonštrukciu MKS vo Vestníku verejného obstarávania č. 100/2014, pod č. 9048 – WYT. 
Predpokladaný termín ukončenia verejného obstarávania v obdivoch súťažiach je v mesiaci 
september 2014. V rámci rozšírenia MKS plánuje verejný obstarávateľ rozšíriť existujúci 
mestský kamerový systém o ďalších 11 kamier. V rámci rekonštrukcie MKS plánuje verejný 
obstarávateľ vysúťažiť dodávateľa na výmenu poškodených a neopraviteľných analógových 
kamier.  
 
• Podprogram 5.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory  
 

� Rekonštrukčné práce budovy na Šafárikovom námestí č. 3           80 000,-  EUR 
Začiatok čerpania účelovo viazaných kapitálových výdavkov na rekonštrukčné práce 
v budove na Šafárikovom nám. 3 (sťahovanie m.p.o. Marianum) sa predpokladá najskôr 
začiatkom júla r. 2014. M.p.o. Marianum v súčasnosti realizuje verejné obstarávanie na 
projektanta stavebných úprav a interiérov.  
 

� Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava - Petržalka 
Termín výstavby:            V./2013 - VIII./2014 
Plánovaný náklad   2 614 000,- EUR 
Rozpočet hl. m. r. 2014                     1 585 320,-  EUR – 85 000 EUR = 1 500 320,- EUR 
           (v tom štát. dotácia 461 350,- EUR) 
Čerpanie rozpočtu k 31.03.2014            427 468,- EUR 
 
Stavebné práce boli začaté 06.05.2013.Výstavbou získa hlavné mesto SR Bratislava 48 b.j.,  
z toho 16 b.j. 1-izb. a 32 b.j. 2-izb. Zmluva medzi Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR a Hlavným mestom SR Bratislava bola podpísaná 31.05.2013. 
Doba výstavby je 15 mesiacov od začatia stavby. Zrealizovala sa vodovodná prípojka, 
kanalizačná prípojka, NN prípojka, teplovodná prípojka,  odlučovač ropných 
látok, kanalizácia pre spevnené plochy a spevnené plochy. V súčasnosti sa dokončuje fasáda 
domu a realizujú sa  elektroinštalácie, vzduchotechnika a zdravotechnika, obklady, dlažby, 
nátery, maľby. Stavebné práce prebiehajú v zmysle schváleného harmonogramu výstavby. 
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� Výstavba nájomných bytov Pri kríži, MČ Bratislava – Dúbravka 

Plánovaný termín výstavby:              2015 - 2016  
RN stavby:    5 167 000,- EUR         
Rozpočet hl. mesta 2014                         85 000,- EUR 
 
Krajský stavebný úrad v Bratislave vo februári 2012 potvrdil územné rozhodnutie vydané MČ 
Bratislava – Dúbravka. Výstavbou získa hl. m. SR Bratislava 71 b.j.,  z toho 53 b.j. 2-
izbových a 18 b.j. 1-izbových.  Po vydaní právoplatného stavebného povolenia sa spracuje 
dokumentácia podkladov na verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa stavby a následne sa 
uskutoční výber zhotoviteľa. V roku 2014 sa zabezpečuje tendrová projektová dokumentácia. 
Začatie stavby sa predpokladá v marci 2015 s čerpaním štátnej dotácie.  
 

� Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne, MČ Bratislava-Staré 
Mesto 

 
Plánovaný termín výstavby:              2014 - 2015  
RN stavby:    2 000 000,- EUR         
Rozpočet hl. mesta 2014                    1 050 000,- EUR 
 
Ide o rekonštrukciu objektu pôvodnej ubytovne, ktorý bude slúžiť ako bytový dom, pričom 
občianska vybavenosť na prízemí zostane zachovaná. Budova má päť nadzemných podlaží 
a z polovice je podpivničená. Rekonštrukciou získa Hlavné mesto SR Bratislava 21 b.j., 
z toho šesť 1-izbových, deväť 2-izbových a šesť 3-izbových. Z dôvodu nutnosti 
zaktualizovania PD prebiehajú v súčasnosti rokovania a obhliadky potrebné na zistenie 
skutkového stavu pre určenie rozsahu stavebných prác potrebných na rekonštrukciu 
a v zmysle požiadaviek investora ako vlastníka objektu. 
Predpokladaná doba realizácie: cca 12 mesiacov. 
 
• Podprogram 5.3 Pohrebnícke služby 
 

� Rozšírenie cintorína     50 000,- EUR 
Odd. tvorby územného plánu a dopravy posudzuje možnosti rozšírenia cintorínov. 
 
• Podprogram 5.4 Kvalitné verejné osvetlenie 
 

� Splátky spoločnosti Siemens, s.r.o.   2 401 682,- EUR 
K 3. 6. 2014 boli spoločnosti Siemens, s.r.o. uhradené splátky vo výške 1 035 132,90 EUR, 
v súlade so splátkovým kalendárom.  
 

� Modernizácia verejného osvetlenia     150 000,- EUR 
Dodatok č. 28 k zmluve na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia je na podpise 
u primátora hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
• Podprogram 5.5 Nakladanie s majetkom 
 

� Výkup pozemkov           100 000,- EUR 
Hlavné mesto SR Bratislavy si uplatnilo  predkupné právo k spoluvlastníckemu podielu 
k pozemkom v zmysle Uznesenia MsZ č. 1583/2014 zo dňa 22.5.2014. 

� Vysporiadanie z predaja m.p.o. Marianum        438 000,- EUR 
(byt – manž. Klamovci a garáže na dotknutých pozemkoch) 
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Bola uzatvorená mimosúdna dohoda vo veci vysporiadania bytu v budove na ul. Mlynské 
nivy 41. V návrhu na zmenu rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy, ktorý je predkladaný na júnové 
zasadnutie MsZ, sa navrhuje presun sumy určenej na vysporiadanie bytu vo výške 175 000,- 
EUR z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov.  
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 1087/2014 zo dňa 13.2.2014 schválilo zmenu kúpnej 
ceny z dôvodu, že garáže, ktoré mali byť predmetom vysporiadania, od vlastníkov odkúpi 
spoločnosť Twin City, a.s. 
 
• Podprogram 7.3 Pamiatková starostlivosť 
 

� Rekonštrukcia súsošia sv. Floriána   163 400,-  EUR 
Reštaurovanie Súsošia sv. Floriána na Floriánskom námestí je ukončené. Súsošie bolo 
slávnostne prinavrátené na svoje miesto 4.5.2014. 
 
• Podprogram 8.2 Výstavba športových objektov 
 

� Výstavba mestskej športovej haly  
� V tom STARZ                 70 122,- EUR 

Stavba rieši vybudovanie dvoch šatní športovcov so samostatnými vstupmi priamo 
z obslužnej komunikácie ľadovej plochy (každá s vlastným skladom, sušiarňou, spoločnou 
umyvárňou vybavenou sprchami, umývadlovým žľabom a WC) v malej hale ZŠ O. Nepelu 
pri ľadovej ploche A.  V súčasnej dobe prebieha stavebné konanie za účelom vydania 
stavebného povolenia. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bola dodaná v 04/2014. 
Po vydaní stavebného povolenia bude realizovaný výber zhotoviteľa v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní.    
 

� GIB                      1 771 248,- EUR 
K 3.6.2014 bol Generálnemu investorovi Bratislavy poskytnutý transfer na reštrukturalizáciu 
dlhu z roku 2011 za rekonštrukciu zimného štadióna O. Nepelu vo výške 442 812,- EUR.  
 

� Výstavba nenáročných športovísk             90 000,- EUR 
V tom:  
- transfer MČ Staré Mesto – výstavba bežeckej dráhy Medická záhrada  - 60 000,- EUR 
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 1392/2014 schválilo použitie prostriedkov peňažného 
fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave v roku 2014 na 
vybudovane modernej bežeckej tartanovej dráhy, úpravu príslušenstva a chodníkov 
v Medickej záhrade.  Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie  bol zaslaný na stanovisko MČ, 
ktorá vzhľadom na zamietavé stanovisko Krajského pamiatkového úradu s umiestnením  
navrhla  zmenu účelu dotácie nasledovne : " ...na úpravu chodníkov v Medickej záhrade tak, 
aby boli použiteľné aj na šport a beh a dotácia bude použitá na úpravu príslušenstva v 
Medickej záhrade využívaného aj športujúcou verejnosťou (generálna rekonštrukcia lavičiek". 
Vzhľadom na to, že ide o použitie prostriedkov fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry, 
bola požiadaná komisia fondu o stanovisko predmetnej veci, aby bol účel dotácie v súlade s 
platným štatútom fondu. 
- transfer MČ Rača – revitalizácia športového areálu na Černockého ulici - 30 000,- EUR 
Zmluva o poskytnutí transferu bola zaslaná MČ na odsúhlasenie.  
 

� Revitalizácia štadiónu na Harmincovej      150 000,- EUR 
Stavba rieši vybudovanie dvoch šatní pre športovcov so sociálnymi zariadeniami – sprchy, 
pisoáre, WC a spojovacie chodby. Súčasťou dostavby je realizácia dennej miestnosti a šatne 
zamestnancov so sociálnymi zariadeniami. Na kóte + 1,625 bude vybudovaný priestor pre 
stroje na úpravu ľadu s montážnou jamou a výjazdom z ľadovej plochy. Samotný výjazd 
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s vodorovnou a šikmou časťou plochy bude elektricky vyhrievaný. Stavebné povolenie na 
predmetnú stavbu je vydané SÚ MČ Dúbravka. Projektová dokumentácia pre stavebné 
konanie bola dodaná v 04/2014. V súčasnej dobe prebieha výber zhotoviteľa v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní s termínom predloženia súťažných ponúk dňa 10. 6. 2014. 
 
• Podprogram 10.1 Sociálna starostlivosť 
 

� Domov jesene života                                      25 000,- EUR 
Obstaranie veľkokapacitných práčok a sušičky – rozpočtové opatrenie v apríli 2014. 
 

� Petržalský domov seniorov                                     7 000,- EUR 
Obstaranie plynovej panvice a mangľa na prádlo  – rozpočtové opatrenie v apríli 2014. 
 

� Domov pri kríži                          40 000,- EUR 
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – práčovňa – rozpočtové opatrenie 
v apríli 2014. 
 

� Krízové centrum                            9 000,- EUR 
Odkúpenie elektromobilu Citroen C-Zero pre potreby Krízového centra z účelovo určených 
prostriedkov od spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava – rozpočtové 
opatrenie v máji 2014.  
 
• Podprogram 11.4 Rozvojové projekty 
 
Projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 
Dokumentácia z verejného obstarávania je hodnotená na Riadiacom orgáne OPBK. Po 
hodnotení bude možné uzavrieť verejné obstarávanie a uzavrieť zmluvu s dodávateľom 
 
Projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti 
zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí 
Projektová zmluva sa pripravuje na podpis. Predpokladný termín podpisu - 06/2014.  
 
• Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta 
 
Projekt Difass - implementácia on-line mikropôžičkového nástroja 
Navrhuje sa presun sumy 7 000,- EUR z kapitálových do bežných výdavkov na základe 
zmeny v projekte týkajúce sa pilotnej aktivity.  
 
• Podprogram 12.3 Informačné služby 
 

� Rozvoj GIS – nákup softvéru                                   50 000,- EUR 
Systém mobilný GIS sa v súčasnosti nerealizuje z dôvodu technologickej zastaranosti 
integračného rozhrania internej siete magistrátu na pripojenie na Internet, ktoré neumožňuje 
pripojenie prenosných zariadení na Informačný systém magistrátu. Ak bude schválená zmena 
rozpočtu, ktorá umožní nákup nových zariadení na realizáciu bezpečného pripojenia 
prenosných zariadení (BYOD), ihneď sa pristúpi k realizácii mobilného GIS. 
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Program 13 Poslanecké priority – bežné výdavky 
 

 
• Podprogram 13.2 Doprava 
 

� Kuku čínova – oprava povrchu komunikácie                49 000,- EUR 
V termíne od 4.6.2014  do 20.6.2014 bude prebiehať oprava dlažby a uličných vpustov 
v opravovanom úseku. Od 20.6.2014 do 25.6.2014 bude realizovaná oprava vozovky v úseku 
od Riazanskej po konečnú zástavku autobusov. Práce sú objednané u dodávateľa, projekt 
organizácie dopravy počas realizácie je odsúhlasený. 
 

� Privádzač do Devínskej Novej Vsi  - oprava povrchu komunikácie          74 000,- EUR 
Oprava bola zrealizovaná dňa 8., 9., 10.5.2014 v zmysle prerokovaného projektu organizácie 
dopravy zo dňa 22.4.2014. VÚ III/00244 bol realizovaný v úseku od zastávky MHD "Bory 
rázcestie", PJP smer Eisnerova  v dĺžke 430 m, na šírku jazdného pruhu. Poškodená  obrusná 
vrstva bola odfrézovaná o hr. 2x6cm a následne bola realizovaná nová obrusná vrstva 2x6cm. 
 

� Záhradnícka – oprava povrchu komunikácie              186 000,- EUR 
Oprava sa týka úseku od Odborárskeho námestia po Karadžičovu ul.  V rámci opravy  bola 
zrealizovaná oprava zastávky MHD v termíne od 28.5.2014 do 2.6.2014 – práce boli 
ukončené, avšak z dôvody zretia betónu bude zastávka uzatvorená do 15.6.2014. Oprava 
Záhradníckej ul. je rozdelená do etáp. I. etapa - frézovanie ľavých jazdných pruhov v smere 
do mesta a von z mesta. II. etapa - frézovanie pravých jazdných pruhov v smere do mesta 
a von z mesta + oprava chodníkov od Moskovskej po Karadžičovu. Objednávka na obidve 
etapy je vystavená, zatiaľ nepotvrdená. Projekty organizácie dopravy sú pripravené 
do komisie na odsúhlasenie. Termín odsúhlasenia je naplánovaný na 24.6.2014. Termín 
realizácie prác je plánovaný  na 27 - 29 týždeň roku 2014. 
Dňa  4.6.2014 bola začatá oprava zastávok v smere do CMO pred Svätoplukovou a v smere 
z CMO za Svätoplukovou. Súčasťou zastávky do CMO je oprava obrubníkov v dĺžke  cca 
15 m a oprava poškodených živičných vrstiev chodníka na zastávke o ploche cca 50m2. Práce 
potrvajú cca 3 týždne, práce boli prerokované a schválené. Projekty organizácie dopravy 
a vydané POVOLENIE ev.č. 13/U/2014/IL  na čiastočnú uzávierku v termíne 4.6.2014 - 
27.6.2014. Objednávka č. OSK/14/RSUPK/ II/5/3 na sumu 14 500 EUR bola vystavená na 
opravu zastávok technológiou createprint, z dôvodu nevyhovujúceho podložia je možné, že 
počas prác dôjde po dohode správcu a dodávateľa k zmene konštrukcií. 
 

� Sliačska – Podkolibská – oprava povrchu komunikácie   30 000,- EUR 
Projekt organizácie dopravy bol prerokovaný s Krajským dopravným inšpektorátom. Práce na 
oprave Podkolibskej ul. musia byť realizované v prázdninovom období cez víkend.    
 

� Potraviny TESCO - križovatka Tešedíkova – Kollárova 
      - oprava povrchu        23 000,- EUR 

Začatie prác je predpokladané na 15.8.2014, ale je závislé od vybudovania ľavostranného 
chodníka MČ Záhorská Bystrica. Projektová dokumentácia bola odsúhlasená - chodník po 
vybudovaní zostáva v správe MČ Záhorská Bystrica.  
 

� Transfer MČ Vajnory – opravy chodníkov                49 000,- EUR 
Zmluva bola odsúhlasená mestskou časťou a predložená na podpis primátorovi hlavného 
mesta SR Bratislavy.  
 

� Bulharská, Rádiová, Záhradnícka, Trenčianska – opravy chodníkov 40 000,- EUR 
Na základe dohody bola zrealizovaná oprava chodníkov - t.j. odstránenie poškodených 
živičných vrstiev a následná pokládka ACo8 hr. 4cm, prípadne dohutnenie a vyrovnanie  
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podkladu vrátane spojovacieho náteru. Súčasne bola vykonaná úprava  50m obrubníkov. 
Práce boli ukončené 24.5.2014. 
 

� Vrančovičova - opravy chodníkov     15 000,- EUR 
Ide o dokončenie chodníka od domu č. 76 po d. č. 35.  Realizácia je naplánovaná od 9.6.2014 
(24. týždeň). Projekty organizácie dopravy boli prerokované dňa 22.4.2014. Objednávka bola 
vystavená  a potvrdená dodávateľom. 
 

� Popradská – Kazanská - opravy chodníkov    30 000,- EUR 
Po dohode s poslancom p. Černým bolo dohodnuté, že v rámci tejto akcie bude opravený 
chodník na Komárovskej (od Kovovej po Kazanskú) ako prvoradý a chodník na Popradskej 
v smere od Kazanskej do CMO. V uvedenom úseku sú v súčasnosti chodníky z betónovej 
dlažby 50x50cm, ktoré sú poškodené a poprevalované.  Betónová dlažba bude odstránená, 
podložie zhutnené. V rámci opravy sa zabezpečí výmena poškodených obrubníkov, prípadne 
ich výšková úprava a osadenie záhonových obrubníkov,  podbetónovanie (pokládka betónu 
hr. 10-12 cm) a pokládka 4 cm ACo8. S realizáciou prác sa začne v mesiaci jún 2014.  
 

� Oprava podchodu na Trnavskom Mýte     19 000,- EUR 
V súčasnosti je táto poslanecká priorita v štádiu rozpracovanosti. Predpokladaný termín 
ukončenia jej realizácie je august 2014. V rámci poslaneckej priority sa plánujú na 
Trnavskom mýte opraviť sklenené výplne prístreškov, výmena poškodených svietidiel a 
úprava stien v podchode.   
 

� Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v MČ Petržalka  70 000,- EUR 
 
Chodník Betliarska - oprava poškodených častí chodníka vo výmere 120m2   - zrealizované 
5.5.-12.5.2014. 
Chodník Šintavská - oprava chodníka (výmena obrusnej vrstvy) pred obytným domom 12-
14 - objednávka odsúhlasená, bez POD, termín realizácie 9-27.6.2014. 
Chodník Šintavská - oprava chodníka (dobetónovanie k hranici vozovky a odstránenie 
zlomených častí), priechodu pre chodcov pred Jantárovou cestou - objednávka odsúhlasená, 
bez POD, termín realizácie 9-27.6.2014. 
Chodník Budatínska - lokálne vyspravenie - objednávka odsúhlasená, bez POD, termín 
realizácie 9-27.6.2014. 
Chodník Jiráskova - oprava chodníka pri LIDLi (oprava chodníka zo zámkovej dlažby 
a odstránenie koreňov stromov), objednávka odsúhlasená, bez POD, pripravuje sa odstránenie 
koreňov stromov, následne sa bude realizovať oprava chodníka. 
Zastávka MHD Mamateyova 2x - čaká sa na spracovanie POD.  
Zastávka MHD Lietavská 2x - čaká sa na spracovanie POD.  
Zastávka MHD Vyšehradská - čaká sa na spracovanie POD.  
MK II Rusovská cesta - priečna nerovnosť - POD sa spracováva, čaká sa na schválenie 
objednávky. 
 

� Výmena zvodidiel – križovatka Jantárova-Palmová-Ovocná  20 000,- EUR 
Predmetná akcia sa nerealizovala, navrhuje sa presun finančných prostriedkov na GIB na 
novú akciu: Bezbariérový priechod pre peších Jantárová ul., Jarovce.  
 

� Zmena dopravného značenia – križovatka ciest I/2 a III/00246  11 000,- EUR 
Boli vypracované projekty organizácie dopravy zo dňa 14.1.2014, OK2/30 na križovatke ciest 
I/2 – III/00246 zvýšenie bezpečnosti pri odbočovaní do Jaroviec a projekt zo 7.5.2014, OK 
17/561 na križovatke Jantárová / Ovocná. 
Na križovatke I/2 – III/00246 bolo zrealizované vodorovné aj zvislé dopravné značenie, na 
križovatke Jantárová/Ovocná bolo osadené zvislé dopravné značenie. Dopravné značenie bolo 
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zrealizované podľa týchto projektov a práce boli ukončené v máji 2014. Celková cena za 
značenie je 6 424,34 € s DPH.  
Navrhuje sa presun zostávajúcich finančných prostriedkov vo výške 4575,66 EUR na GIB na 
novú akciu: Bezbariérový priechod pre peších Jantárová ul., Jarovce.  
 
• Podprogram 13.4 Životné prostredie 
 

� Obstaranie a inštalovanie fotopascí – čierne skládky             6 000,- EUR 
V snahe o zníženie nákladov na odstraňovanie nelegálnych skládok budú fotopasce 
umiestnené v lokalitách, kde sa opakovane vyskytujú čierne skládky. Predpokladaná hodnota 
zákazky je  8 000,- EUR s DPH a zodpovedá finančnému limitu pre zákazku s nízkou 
hodnotou podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.  Operatívna porada primátora  dňa 
2.6.2014  odsúhlasila prípravu súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu podľa § 9 ods. 
9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov na nákup tovaru –„Fotopasce“.  
 

� Revitalizácia Horského parku               98 000,- EUR 
Návrh revitalizačných opatrení OŽPaMZ predložilo do operatívnej porady primátora konanej 
dňa 9.6.2014. Prioritou oddelenia životného prostredia a mestskej zelene je obnova a 
revitalizácia mobiliáru, obnova a doplnenie priestoru o hracie prvky, ako súčasť moderného 
detského ihriska, vybudovanie FIT PARKU, ako moderného relaxačného priestoru, nie len 
pre seniorov a obnova "Promenády".       
 

� MČ Petržalka – transfer na sadové úpravy  
– kaplnka pri St. horárni        6 000,- EUR 

Zmluva o poskytnutí transferu bola zaslaná mestskej časti na odsúhlasenie. 
 

� Revitalizácia parku Belopotockého                 49 000,- EUR 
� Revitalizácia parku Belopotockého              16 500,- EUR 

Pozemok parc. č. 7855/1 k.ú. Staré Mesto, Bratislava bol zámenou pozemkov v MČ 
Dúbravka vrátený do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy. V súčasnosti oddelenie 
správy nehnuteľností  rieši zverenie správy pozemku príslušnému oddeleniu, resp. MČ 
Bratislava - Staré Mesto.  
 

� Čistenie grafitov, kontajnerových  stojísk a zapojenie  
bezdomovcov do čistenia verejných priestranstiev          147 000,- EUR 

Odstraňovanie nelegálnych grafitov - UZN č. 1530/2014 dňa 24.4.2014 boli v MsZ 
schválené zásady poskytovania príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov pre FO a PO. 
Prvý termín predkladania žiadostí bol 31.5.2014. V súčasnosti prebieha spracovávanie 
žiadostí - posúdenie oddelením vnútornej správy o opodstatnenosti žiadosti o príspevok 
a následne príprava materiálu pre komisiu, ktorá bude posudzovať a prideľovať príspevok 
jednotlivým žiadateľom. Prvé zasadnutie komisie bude v priebehu mesiaca jún. Žiadosti sa 
podávajú vždy ku koncu mesiaca alebo do vyčerpania finančných prostriedkov pridelených 
v rozpočte. 
Pomoc občanom pri upratovaní a riešení kontajnerových stanovíšť - v rámci tejto 
poslaneckej priority bolo vyčlenených  98 000 EUR. Uvedené finančné prostriedky 
sa neodporúča použiť na upratovanie kontajnerových stanovíšť z dôvodu, že o kontajnerové 
stanovište, ako prístrešok tvoriaci doplnkovú funkciu k hlavnej funkcii stavby, sa stará 
správca nehnuteľnosti, ktorý zabezpečuje odvoz odpadu z užívania stavby na základe zmluvy 
o výkone správy. Zároveň zodpovednosť za čistotu na verejných priestranstvách, ktorým sú aj 
kontajnerové stanovištia, riešia všeobecne záväzné nariadenia mestských častí o dodržiavaní 
čistoty a poriadku. Čistenie kontajnerových stanovíšť by  podporovalo nedisciplinovanosť 
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pôvodcov komunálnych odpadov  pri dodržiavaní čistoty a poriadku. Za účelom udržiavania 
čistoty na verejných priestranstvách sa navrhuje transfer finančných prostriedkov spoločnosti 
OLO, a.s., ktorá by z týchto prostriedkov zabezpečovala čistotu na stanovištiach kontajnerov 
zriadených na zber triedeného odpadu (papiera, skla a plastov). Odstraňovanie odpadu 
z týchto miest nie je v súčasnosti zabezpečované a je v riešení mestských častí, hlavného 
mesta a spoločnosti OLO, a.s. Spoločnosť OLO, a.s. by využila služby neziskovej organizácie 
Domov sv. Jána z Boha, s ktorou má spoločnosť OLO, a.s. uzavretú zmluvu práve na podporu 
zberu triedeného odpadu. 
• Podprogram 13.5 Nakladanie s majetkom 
 

� Marianum – opravy chodníkov - cintorín Prievoz            30 000,- EUR 
� Marianum – dokončenie cintorína Podunajské Biskupice           50 000,- EUR 

Vzhľadom na to, že na oboch cintorínoch bude nevyhnutné zlikvidovať pôvodné asfaltové 
povrchy s následným vybudovaním nového podložia pre zámkovú dlažbu, požiadala mestská 
príspevková organizácia  Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy o preklasifikovanie 
bežného transferu na kapitálový. Predmetná požiadavka bude predložená na zasadnutie 
mestského zastupiteľstva v júni 2014.  
 

• Podprogram 13.6 Kultúra 
 

� Oprava pitných fontánok              24 000,- EUR 
Pitná fontánka Váza - ide o strednú pilierovú časť barokovej fontány s nádržou, ktorá 
sa nachádzala v severovýchodnej časti Hurbanovho námestia, pri vyústení Obchodnej ulice. 
Po zrušení fontány koncom 19. storočia bol stredový pilier s vázou nainštalovaný na dunajské 
nábrežie a po 2. svetovej vojne bol presunutý do Grassalkovičovej záhrady. V posledných 
rokoch sa artefakt nachádzal v mestskom depozite. Fontána je v súčasnosti zachovaná 
v torzálnom stave (chýba nádrž). Reštaurovanie fontánky bolo  nevyhnutné. GIB  postupom 
verejného obstarávania zabezpečil zmluvu na dodanie prác so spoločnosťou VILLARD 
v termíne do 30.6.2014. Komisia hlavného mesta pre pamätníky a zásahy do verejných 
priestorov  stanovila osadenie pitnej fontánky Váza v záhrade u Červeného raka. 
 

� Podpora divadla Malá scéna              49 000,- EUR 
Dňa 30.4.2014 bola divadlu Malá scéna v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie 
zo dňa 25.3.2014 poukázaná čiastka 25 000,- EUR. Druhá splátka bude poukázaná 
do 30.9.2014.  
 
• Podprogram 13.7 Šport 
 

� Dotácia občianskym združeniam na opravu lodenice  
Karlova Ves               49 000,- EUR 

Mestské zastupiteľstvo dňa 22. mája 2014 schválilo preklasifikovanie kapitálových výdavkov 
na bežné výdavky. Zmluva bude po odsúhlasení prijímateľmi dotácie predložená na podpis 
primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
• Podprogram 13.9 Rozvoj mesta               99 000,- EUR 
 
Ide o rezervu, ktorú si poslanci ponechali v danom programe, bude o nej rozhodnuté 
po realizácii predaja podielu v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s.  
 
• Podprogram 13.10 Oddĺženie mesta 
 

� splátka úveru                          178 500,- EUR 
Finančné prostriedky budú použité ako splátka pri reštrukturalizácii jestvujúceho úveru.  
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Program 13 Poslanecké priority – kapitálové výdavky 
 
• Podprogram 13.1 Územný rozvoj mesta 
 

� Vypracovanie urbanistického plánu športovísk - Čunovo           49 000,- EUR 
Akcia je v rozpracovaní.  
 
• Podprogram 13.2 Doprava 
 

� Vybudovanie priechodov pre chodcov – Saratovská ul.                 10 000,- EUR 
Vybudovanie predmetných priechodov bude realizované v rámci stavby Električková trať 
Dúbravka financovanej z operačného programu Doprava. Voľné zdroje vo výške 10 000,-
EUR sa navrhuje presunúť v rámci OKDS z 13.2 Vybudovanie priechodov pre chodcov na 
Saratovskej ul. na 13.2 Vybudovanie priechodu pre chodcov Lamač LIDL. 
 

� Vybudovanie priechodu pre chodcov – Lamač – Lidl           16 000,- EUR 
Z predbežného prieskumu trhu na dodanie projektovej dokumentácie vyplynulo, že priemerná 
cena dodania projektovej dokumentácie je 2600,- EUR, cena projektovej dokumentácie 
zvyčajne predstavuje približne 7 % celkových nákladov.  
Na základe uvedeného sa predpokladá,  že bude potrebné navýšiť celkovú rozpočtovanú sumu 
tejto investičnej akcie vo výške 16 000,- EUR o voľné prostriedky z investície „Vybudovanie 
priechodu pre chodcov na Saratovskej ulici“ vo výške 10 000,- EUR. 
 

� Výstavba chodníka od TESCO po CSS Panónska            49 000,- EUR 
Schválené výdavky vo výške 49 000,- EUR v prípade kladného výsledku rokovaní so 
spoločnosťou TESCO bude potrebné navýšiť o voľné prostriedky z investičných akcií 
„Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k DTV Polereckého 2“ vo výške 
3052,66 EUR a „Vybudovanie verejného osvetlenia vnútrobloku Lotyšská“ vo výške 
5660,38 EUR, celkovo teda o čiastku 8713,04 EUR. Dôvodom je potreba dobudovania CSS 
z novovzniknutého chodníka. 

 
� Vybudovanie nástupišťa MHD – Hrani čiarska ulica            30 000,- EUR 

Projektant: Ing. Ján Tomko – j. t. atelier         - 3960,- EUR s DPH 
 
Mestská časť Bratislava – Čunovo má záujem na realizácii nástupišťa autobusov MHD linky 
č.91 (výstupište zastávka Čunovo – námestie) na Hraničiarskej ulici. V súčasnosti je 
výstupište bez spevnenej plochy a chodci vystupujú do zeleného pásu. Nové výstupište pre 
cestujúcich bude dĺžky cca 20 m, šírky 1,7 m s napojením na existujúci chodník. Povrch bude 
betónový a výstupište bude ohraničené obrubníkmi. GIB podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov obstaral zmluvu na spracovanie projektu. Dňa 9.6.2014 sa uskutoční výrobný výbor 
– prerokovanie projektového návrhu za účasti MČ Čunovo a dotknutých orgánov 
a organizácii. Termín dodania projektovej dokumentácie je 30.6.2014. Následne GIB 
zabezpečí vydanie stavebného povolenia , výber zhotoviteľa a realizáciu stavby. 
 

� Bezbariérová lávka pre peších  
križovatka Jantárová – Palmová - Ovocná                          18 000,- EUR  

Projektant: PROKOS, s.r.o.    – 5913,60 EUR s DPH 
 
Mestská časť Bratislava – Jarovce má záujem na realizácii lávky pre peších v križovatke 
Jantárová - Palmová - Ovocná, ktorou sa doplní jestvujúce terénne schodisko v križovatke 
ulíc Jantárová - Palmová. Pre potreby bezpečného pohybu chodcov (matky s kočíkmi, seniori) 
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je potrebné zrealizovať novú bezbariérovú lávku pre peších s úpravou existujúceho schodiska. 
V súčasnosti je pohyb pre peších umožnený iba cez v teréne umiestnené schodisko. Dňa 
26.5.2014 sa za účasti zástupcov MČ Jarovce uskutočnil výrobný výbor, kde projektant 
predstavil dve možné technické riešenia. V súčasnosti sa vybraté technické riešenie 
dopracováva. Termín dodania projektu, vrátane vyjadrení  je 15.7.2014. Následne GIB 
zabezpečí vydanie stavebného povolenia. Ak to finančne bude možné aj výber zhotoviteľa 
a realizáciu stavby. 
 

� Úprava existujúceho priechodu pre chodcov s riešením CSS  
pri zdravotnom stredisku – Roľnícka - Vajnory              26 000,- EUR 

Hlavným cieľom stavby je zabezpečiť bezpečný prechod chodcov cez frekventovanú ulicu 
Roľnícka  pri zdravotnom stredisku vo Vajnoroch a pri prestupových zastávkach MHD. 
Predmetom je realizácia cestnej dopravnej signalizácie (CDS) vrátane prípojky pre CDS na 
jestvujúcom priechode pre chodcov na Roľníckej ulici, s nevyhnutnou úpravou nástupného 
chodníka pre tento priechod. MČ Vajnory dodala projektovú dokumentáciu a GIB následne 
zabezpečil vydanie stavebného povolenia – ohlásenia drobnej stavby. V súčasnosti sa 
spracovávajú súťažné podklady pre výber zhotoviteľa. Následne sa uskutoční výber 
zhotoviteľa stavby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 
 

� Vybudovanie CSS Balkánska                                49 000,- EUR 
Stavba má zabezpečiť bezpečný prechod chodcov cez Balkánsku ulicu v Rusoviach pri 
budove pošty. Na priechode sa zriadi svetelná signalizácia s dopytovými tlačidlami a priechod 
bude nasvietený. Súčasťou stavby je elektrická prípojka pre signalizáciu. Projektovú 
dokumentáciu zabezpečuje MČ Bratislava – Rusovce. Termín dodania projektu zo strany MČ 
je  apríl 2014. V súčasnosti GIB zabezpečuje vydanie stavebného povolenia, výber 
zhotoviteľa a následnú realizáciu stavby. 
 

� Vybudovanie autobusovej zastávky Ráztočná – Vrakuňa  9 000,- EUR 
Stavba má zabezpečiť plnohodnotnú autobusovú zastávku MHD a SAD na Ráztočnej ulici 
vo Vrakuni. MHD túto časť Vrakune zatiaľ neobsluhuje. Z pracovného stretnutia na GIB 
so zástupcami MČ Vrakuňa v marci 2014 vyplynulo, že projektovú dokumentáciu 
zabezpečuje na vlastné náklady MČ Bratislava – Vrakuňa. Vyčlenená finančná čiastka 9 000,-
EUR je nepostačujúca na realizáciu stavby. Zástupcovia pripustili možnosť spolufinancovania 
realizácie stavby aj s možnou účasťou BSK. K 5.6.2014 neboli na GIB postúpené žiadne 
podklady a pokyny k realizácii zámeru.  
 

� Vybudovanie parkovacích miest v MČ Petržalka            49 000,- EUR 
Generálnemu investorovi Bratislavy bol dňa 25.03.2014 doručený z MG - oddelenia 
koordinácie dopravných systémov podklad (situácia a podnet občana) pre umiestnenie 
parkoviska pri obratisku autobusov na Holíčskej ulici. GIB požiadal MG – oddelenie 
územného rozvoja mesta o vydanie územnoplánovacej informácie, či je na predmetnej parcele 
možná realizácia parkovacích miest. Zo záväzného stanoviska mesta vyplýva že realizácia 
predmetného zámeru vybudovania parkoviska je vzhľadom na funkčné využitie plôch (parky, 
sadovnícka plošná a líniová zeleň)  a existujúci koridor VN nevhodná. GIB preveruje 
možnosť a podmienky udelenia výnimky pre umiestnenie parkovacích miest pod VN. V roku 
2014 GIB, vzhľadom na termíny a lehoty verejného obstarávania zabezpečí projektovú 
dokumentáciu vrátane vyjadrení a stavebného povolenia. Bola zaobstaraná projektová 
dokumentácia vo výške 12 000,- EUR. Následne bude realizovaný výber zhotoviteľa stavby 
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 
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• Podprogram 13.3 Bezpečnosť a poriadok 
 

� Rozvoj kamerového systému               18 000,- EUR 
Vyhodnotenie tejto aktivity je súčasťou podprogramu 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť.  
 
• Podprogram 13.4 Životné prostredie  
 

� Mestské lesy – vybudovanie fitnes v prírode           100 000,- EUR 
Prebieha konanie na výber dodávateľa na vybudovanie outdoorového fitness centra (Fitnes 
v prírode) pre verejného obstarávateľa Mestské lesy v Bratislave.  Prvé kolo otvárania obálok 
s ponukami dodávateľov sa uskutoční 13.6.2014. Druhé kolo (elektronická aukcia) 
sa uskutoční do 10 dní po prvom kole.  Po uzavretí zmluvy s dodávateľom sa uskutoční 
vybudovanie outdoorového fitness centra (Fitnes v prírode) do konca roka 2014. 
 
• Podprogram 13.5 Nakladanie s majetkom 
 

� Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste 
       k penziónu Polereckého                 8 000,- EUR 

Aktivitu bude realizovať spoločnosť Siemens na základe pripravovaného Dodatku č. 28 
k zmluve na prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave, cenová ponuka je vo výške 
4947,34 EUR. 
 

� Vybudovanie osvetlenia vnútrobloku Lotyšská            18 000,- EUR 
Aktivitu bude realizovať spoločnosť Siemens na základe pripravovaného dodatku č. 28 
k zmluve na prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave, cenová ponuka je vo výške 
12339,62 EUR. 
 

� Marianum – rekonštrukcia Domu smútku – cintorín  
      Stará Vrakuňa                40 000,- EUR 

Bola zrealizovaná projektová dokumentácia, pripravuje sa likvidácia starého Domu smútku. 
 
• Podprogram 13.6 Kultúra 
 

� Stavebné úpravy suterénu v Mestskej knižnici          79 000,- EUR 
Miesto: Klariská 16, Bratislava 
Investor: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
GP: Ing. Peter Pokorný, Hurbanova 54, Ivanka pri Dunaji 
Zhotoviteľ: SARPO a.s., Pri Šajbách 3, Bratislava 
 
Hlavné mesto SR Bratislava v rozpočte vyčlenilo finančné prostriedky na dokončenie 
stavebných úprav suterénnych priestorov Mestskej knižnice na Klariskej 16 v Bratislave, 
ktorej rekonštrukcia bola prerušená od roku 2006. V súčasnosti prebieha zhodnotenie 
technického stavu konštrukcií rekonštruovaného priestoru a už realizovaných technológií. Po 
zhodnotení sa určí presný rozsah prác (vzhľadom na rozpočet) a začne sa s realizáciou. 
Termín dokončenia - august 2014. 
 

� Rekonštrukcia fontány – Batkova ul. – Dúbravka          19 000,- EUR 
Umiestnenie   : park na Batkovej ulici 
Katastrálne územie  : Bratislava – Dúbravka 
Rok odhalenia   : 1976 
Autor    : Ing. arch.Štefánia Krumlová 
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Technické parametre:  
rozmery: 10,0 x 10,0 m, 10,0 x 9,0 m, 10,0 x 9,0 m  
materiál: betón, mozaika, oceľ 
 
Kaskádovitá fontána, ktorá vytvára dojem široko rozloženého kvetu. Vlastný objekt fontány je 
obložený sklenenou mozaikou. Je plošne rozdelený na tri časti navzájom prepojené. 
V najväčšej z nich je osadený oceľový kruh priemeru 2,0 m, v strede ktorého vyčnieva ďalšia 
časť fontány z trubiek menšieho prierezu. Sústava troch pravouhlých, navzájom sa 
prelínajúcich a výškovo odstupňovaných bazénov napĺňa kruhový chrlič, z ktorého stredom 
vystrekuje voda kolmo nahor z jedenástich trysiek a z obvodu 70 trysiek do strán. 
Vystrekujúca voda vytvára dojem široko rozloženého kvetu. Kompletná rekonštrukcia 
fontány, jej stavebnej a technologickej časti spočíva v odstránení poškodených  obkladov zo 
stien bazéna,  poškodenej dlažby z dna bazéna, montáž nových rozvodov vody zo strojovne 
do bazéna, betonáž dna, vyspravenie vnútorných zvislých stien bazéna, hydroizolačný náter 
bazéna a výmena nefunkčných ventilov.  
Termín dokončenia - jún 2014. 
 

� MČ Rača – združené prostr. na rekonštrukciu amfiteátra          47 000,- EUR 
Zmluva bola zaslaná mestskej časti na odsúhlasenie, zmluvný termín na vyčerpanie dotácie je 
31. december 2014.  
 

� MČ Záhorská Bystrica – vyhotovenie a osadenie plastiky 
      Sv. Petra a Pavla                43 000,- EUR 

Zmluva bola zaslaná mestskej časti na odsúhlasenie, zmluvný termín na vyčerpanie dotácie je 
31. december 2014.  
 
• Podprogram 13.8 Vzdelávanie 
 

� ZUŠ Exnárova – rekonštrukcia objektu pre potreby ZUŠ         40 000,-    EUR 
K 3.6.2014 nedošlo k čerpaniu kapitálových výdavkov z dôvodu, že k tomuto dátumu neboli 
odovzdané výkony, na základe ktorých by bolo opodstatnené ich čerpanie. Riešenie 
projektovej dokumentácie je v štádiu rozpracovanosti. Na riešenie priestorovej otázky ZUŠ 
Exnárova je primátorom mesta zriadená špeciálna komisia a postupne sa napĺňajú závery 
jednotlivých stretnutí. 
 

� Nákup klavírov pre ZUŠ                70 000,- EUR 
V rámci tejto poslaneckej priority bol v mesiaci apríl 2014 zabezpečený nákup 13 ks klavírov 
značky YAMAHA, ktoré boli dodané na základné umelecké školy.  
 
 
 
 
Prílohy: 
1. Programy 1 – 12 - kapitálové výdavky 
2. Program 13 – bežné výdavky 
3. Program 13 – kapitálové výdavky 

 



Programy 1 - 12 - kapitálové výdavky Príloha č. 1

P.Č.
ORGAN. 
ÚTVAR/ 
RO/PO

KV
NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/        

VECNÉ PLNENIE
AKTUÁLNY STAV 

REALIZÁCIE

TERMÍN 
UKONČENIA 
REALIZÁCIE/          

PREDPOKLAD

SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET NA 

R. 2014

SKUTOČNÉ 
ČERPANIE DO 

3.6.2014

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA VÝDAVKOV 

DO 31.12.2014

VOĽNÉ 
ZDROJE

1 ODI 2.2.1
Mestská hromadná doprava - 
transfer Dopravnému podniku 
Bratislava, a.s.

v realizácii 12/2014 4 605 995.00 2 086 404.00 2 519 591.00 0.00

2 HDI 2.2.2
Rozvoj integrovanej dopravy - 
dobudovanie tarifného a 
informačného zabezpečenia

v rozpracovaní 12/2014 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 0.00

3 STARZ 2.3.1 Cyklotrasy - kapitálový transfer
inžinier. činnosť, 
výber dodávateľa

12/2014 270 000.00 6 282.00 263 718.00 0.00

4 HDI 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy v rozpracovaní 12/2014 88 000.00 0.00 88 000.00 0.00

5 HDI 2.5.1 Plán dopravných stavieb v realizácii 12/2014 23 862 000.00 349 060.00 23 512 940.00 0.00

6 HDI 2.5.2
Nosný systém MHD (návrh na 
zmenu rozpočtu MsZ 06/2014)

v realizácii 12/2014 46 667 639.00 1 606 167.00 45 061 472.00 0.00

7 GIB 2.6.1
Budovanie parkovacích miest - 
Žehrianska, Petržalka

výber zhotoviteľa 12/2014 90 000.00 0.00 90 000.00 0.00

8 GIB 2.6.2
Budovanie záchytných parkovísk pri 
cintoríne Vrakuňa

PD pre stavebné 
povolenie

12/2014 78 000.00 0.00 78 000.00 0.00

9 MsP 3.1.3 Rozvoj kamerového systému vyhlásené VO 09/2014 250 000.00 0.00 250 000.00 0.00

10 OSN 5.1.1

Správa bytového a nebytového 
fondu - rekonštrukcia budovy na 
Šafárikovom nám. 3 - sťahovanie 
m.p.o. Marianum

VO na projektanta 
stavebných úprav 

a interiérov 
12/2014 80 000.00 0.00 80 000.00 0.00

11 GIB 5.1.3
Výstavba nájomných bytov - 
Čapajevova

prebieha realizácia 
stavby 

8/2014 1 500 320.00 588 158.00 912 162.00 0.00

12 GIB 5.1.3 Zbúranie objektu na Žitavskej ul. prípravné práce 12/2014 100 000.00 0.00 100 000.00 0.00

13 GIB 5.1.3
Rekonštrukcia bytového domu pri 
Habánskom mlyne

prípravné práce 12/2014 1 050 000.00 0.00 1 050 000.00 0.00

14 GIB 5.1.3 Výstavba nájomných bytov Pri kríži
prípravné práce, 
VO na obstaranie 

PD
12/2014 85 000.00 0.00 85 000.00 0.00

15 Marianum 5.3.2 Rozšírenie cintorínov
v posudzovaní 

odd. územ.plán.
12/2014 50 000.00 0.00 50 000.00 0.00
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RO/PO
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NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/        
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TERMÍN 
UKONČENIA 
REALIZÁCIE/          
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ČERPANIE DO 

3.6.2014

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA VÝDAVKOV 

DO 31.12.2014

VOĽNÉ 
ZDROJE

16 OSK 5.4
Splátkový kalendár - Siemens, 
s.r.o.

plnenie v zmysle 
splátkového 
kalendára

12/2014 2 401 682.00 1 035 132.90 1 366 549.10 0.00

17 OSK 5.4 Modernizácia verejného osvetlenia
Dodatok č.28 na 

podpise
10/2014 150 000.00 0.00 150 000.00 0.00

18 OSN 5.5.2

Uplatnenie si predkupného práva 
HM SR Bratislavy k 
spoluvlastníckemu podielu k 
pozemkom v zmysle Uznesenia č. 
1583/2014 zo dňa 22.5.2014

kúpna zmluva na 
podpise u 

predávajúceho
07/2014 100 000.00 21 780.00 78 220.00 0.00

19 OSN 5.5.2
Vysporiadnie z predaja m.p.o. 
Marianum (bytu a garáží)

mimosúdna 
dohoda

08/2014 438 000.00 140 000.00 298 000.00 0.00

20 GIB 7.3.1 Generálny investor Bratislavy ukončené 05/2014 163 400.00 120 000.00 43 400.00 0.00

21 GIB 8.2.3
Výstavba mest.šport.haly - 
reštrukturalizácia dlhu z r. 2011 za 
rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu

v realizácii 12/2014 1 771 248.00 442 812.00 1 328 436.00 0.00

22 STARZ 8.2.3
Výstavba šatní ZŠ O. Nepelu 
kapitálový transfer

jednostupňový 
projekt

12/2014 70 122.00 13 237.00 56 885.00 0.00

23
MČ Staré 

Mesto

8.2.5 
Fond na 
podporu 
rozvoja 

TK

Vybudovanie modernej bežeckej 
tartanovej dráhy, úprava 
príslušenstva a chodníkov v 
Medickej záhrade - záporné 
stanovisko Krajského 
pamiatkového úradu

zmluva zaslaná 
MČ

31.12.2014    
(zmluvný termín 
na vyčerpanie 

dotácie)

60 000.00 0.00 60 000.00 0.00

24 MČ Rača

8.2.5 
Fond na 
podporu 
rozvoja 

TK

Revitalizácia športového areálu na 
Černockého ulici

zmluva zaslaná 
MČ

31.12.2014    
(zmluvný termín 
na vyčerpanie 

dotácie)

30 000.00 0.00 30 000.00 0.00

25 STARZ 8.2.6
Dostavba vnútorných priestorov
ZŠ Harmincova 

projekt a výber 
dodávateľa

12/2014 150 000.00 4 460.00 145 540.00 0.00
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26
Domov 
jesene 
života

10.1.2
Obstaranie veľkokapacitných 
práčok, sušičky - RO 04/2014

začatie VO, § 9  
zákona číslo 
25/2006 Z. z. 

08/2014 25 000.00 0.00 25 000.00 0.00

27
Petržalský 

domov 
seniorov

10.1.3
Obstaranie plynovej panvice a 
mangľa na prádlo - RO 04/2014

začatie VO, § 9  
zákona číslo 
25/2006 Z. z. 

07-08/2014 7 000.00 0.00 7 000.00 0.00

28
Domov pri 

kríži
10.1.7

Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov a zariadení -práčovňa - 
RO 04/2014

začatie VO, § 9  
zákona číslo 
25/2006 Z. z. 

09/2014 40 000.00 0.00 40 000.00 0.00

29
Krízové 

stredisko
10.1.12

Obstaranie elektromobilu - RO 
05/2014

ukončené 05/2014 9 000.00 0.00 9 000.00 0.00

30 OSAP 11.4
Projekt Elektronizácia služieb 
bratislavskej samosprávy

dokumentácia z VO 
je hodnotená na 

Riadiacom orgáne 
OPBK. Po hodnotení 
bude možné uzavrieť 

VO a uzavrieť 
zmluvu s 

dodávateľom

09/2015 2 313 082.00 0.00 2 313 082.00 0.00

31 OSAP 11.4

Bratislava sa pripravuje na zmenu 
klímy - pilotná aplikácia opatrení v 
oblasti zadržiavania zrážok v 
urbanizovanom prostredí

projektová zmluva sa 
pripravuje na podpis, 
predpokladný termín 

podpisu 06/2014

04/2016 500 000.00 0.00 500 000.00 0.00

32 OSAP 11.5
Projekt Difass - implementácia on-
line mikropôžičkového nástroja

žiadosť o zmenu 
rozpočtu na základe 

zmeny v projekte 
týkajúce sa pilotnej 

aktivity - presun z KV 
do BV

- 7 000.00 0.00 7 000.00 0.00

33 OIT 12.3
Informačné služby - rozvoj GIS - 
nákup softvéru

nerealizuje sa 12/2014 50 000.00 0.00 50 000.00 0.00

90 062 488.00 6 413 492.90 83 648 995.10 0.00SPOLU
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P.Č.
ORGAN. 
ÚTVAR/ 
RO/PO

BV/           
PROGRAM 

13

NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/        
VECNÉ PLNENIE

AKTUÁLNY STAV 
REALIZÁCIE

TERMÍN 
UKONČENIA 
REALIZÁCIE/          

PREDPOKLAD

SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET NA 

R. 2014

SKUTOČNÉ 
ČERPANIE DO 

3.6.2014

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA VÝDAVKOV 

DO 31.12.2014

VOĽNÉ 
ZDROJE

1 OSK 13.2
Opravy povrchov komunikácií:                       
- Kukučinova

rozpracované 07/2014 49 000.00 0.00 49 000.00 0.00

2 OSK 13.2  - privádzač do Devínskej N. Vsi ukončené 05/2014 74 000.00 74 000.00 0.00 0.00

3 OSK 13.2  - Záhradnícka rozpracované 07/2014 186 000.00 0.00 186 000.00 0.00

4 OSK 13.2  - Sliačska  - Podkolibská rozpracované 08/2014 30 000.00 0.00 30 000.00 0.00

5 OSK 13.2
 - od potravín TESCO po križ. 
Tešedíkova

rozpracované
po vybudovaní 
ľavostr.chod. MČ 

ZB
23 000.00 0.00 23 000.00 0.00

6 MČ Vajnory 13.2

Opravy chodníkov a miestnych 
komunikácií vrátane prícestného 
odvodnenia na komunikáciách v 
správe hlavného mesta - transfer 
MČ Vajnory

zmluva 
odsúhlasená MČ, 

predložená na 
podpis 

primátorovi

31.12.2014         
(zmluvný termín 
na vyčerpanie 

dotácie)

49 000.00 0.00 49 000.00 0.00

7 OSK 13.2
Oprava chodníkov - Bulharská, 
Rádiová, Záhradnícka, 
Trenčianska

ukončené 05/2014 40 000.00 39 979.00 0.00 21.00

8 OSK 13.2
Oprava chodníkov - 
Vrančovičova

pripravené 06/2014 15 000.00 0.00 15 000.00 0.00

9 OSK 13.2
Oprava chodníkov  - Popradská, 
Kazanská

predp. termín 
zaháj. v najb. 

dňoch
07/2014 30 000.00 0.00 30 000.00 0.00

10 OSK 13.2
Oprava podchodu na Trnavskom 
Mýte

rozpracované 08/2014 19 000.00 0.00 19 000.00 0.00

11 OSK 13.2
Oprava a údržba chodníkov a 
komunikácií v MČ Petržalka

časť ukončená, 
ostatné 

rozpracované
08/2014 70 000.00 7 036.07 62 963.93 0.00
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12 OSK 13.2

Výmena zvodidiel - Jantárová 
(nová akcia: Bezbariérový 
priechod pre peších - Jantárová 
ul., Jarovce)

návrh na zmenu 
účelu použitia 
fin.prostr. a 

realizátora - GIB

12/2014 20 000.00 0.00 20 000.00 0.00

13 ukončené 05/2014 11 000.00 6 424.34 0.00 0.00

14

návrh na presun 
zostávajúcich 
zdrojov na GIB - 
Bezbariérový 
priechod pre 
peších - 
Jantárová ul

12/2014 0.00 0.00 4575.66 0.00

15 OŽPaMZ 13.4
Obstaranie a inštalovanie 
fotopascí - čierne skládky

výber dodávateľa 07-08/2014 6 000.00 0.00 6 000.00 0.00

16 OŽPaMZ 13.4 Revitalizácia Horského parku
jún - materiál do 

OPP
11/2014 98 000.00 0.00 98 000.00 0.00

17
MČ 

Petržalka
13.4

MČ Petržalka -transfer na 
sadové úpravy - kaplnka pri 
Starej horárni

zmluva zaslaná 
MČ

31.12.2014   
(zmluvný termín 
na vyčerpanie 

dotácie)

6 000.00 0.00 6 000.00 0.00

18 OŽPaMZ 13.4 12/2014 49 000.00 0.00 49 000.00 0.00

19 OŽPaMZ 13.4 12/2014 16 500.00 0.00 16 500.00 0.00

20 Čistenie graffitov
jún - prvé 

zasadnutie 
komisie

12/2014 49 000.00 0.00 49 000.00 0.00

21
Čistenie kontajnerových stojísk a 
zapojenie bezdomovcov do 
čistenia verejných priestranstiev

návrh na zmenu 
rozpočtu - 

transfer OLO, 
a.s.

12/2014 98 000.00 0.00 98 000.00 0.00

OSK 13.2
Zmena dopravného značenia - 
križovatka ciest I/2 s III/00246

 odd. správy 
nehnuteľností 
rieši zverenie 

Revitalizácia parku 
Belopotockého

OŽPaMZ 13.4
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22 Marianum 13.5
Opravy chodníkov v cintoríne 
Prievoz

príprava projektu 12/2014 30 000.00 0.00 30 000.00 0.00

23 Marianum 13.5
Dokončenie cintorína 
Podunajské Biskupice

príprava projektu 12/2014 50 000.00 0.00 50 000.00 0.00

24 GIB 13.6 Oprava pitných fontánok realizácia 06/2014 24 000.00 0.00 24 000.00 0.00

25 OKŠŠM 13.6
Podpora divadla Malá scéna     
(v zmysle zmluvy druhá splátka 
do 30.9.2014)

I. splátka 
zaplatená

30.04.2014 49 000.00 25 000.00 24 000.00 0.00

26
OZ 

TATRAN
13.7

Dotácia občianskym združeniam 
na opravu lodenice Karlova Ves

31.12.2014     
(zmluvný termín 
na vyčerpanie 

dotácie)

29 000.00 0.00 29 000.00 0.00

27
Klub 

vodných 
športov

13.7
Dotácia občianskym združeniam 
na opravu lodenice Karlova Ves

31.12.2014    
(zmluvný termín 
na vyčerpanie 

dotácie)

20 000.00 0.00 20 000.00 0.00

28 13.9 Rozvoj mesta

realizácia 
nadväzne na 

predaj podielu v 
SPaP

12/2014 99 000.00 0.00 99 000.00 0.00

29 13.10 Oddĺženie mesta

splátka pri 
reštrukturalizácii 

jestvujúceho 
úveru

12/2014 178 500.00 0.00 178 500.00 0.00

1 418 000.00 152 439.41 1 265 539.59 21.00SPOLU

zmluva bude po 
odsúhlasení 
prijímateľmi 

dotácie 
predložená na 

podpis 
primátorovi
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1 HA 13.1
Vypracovanie urbanistického 
plánu športovísk - Čunovo

v rozpracovaní 12/2014 49 000.00 0.00 49 000.00 0.00

2 OKDS 13.2*
Vybudovanie priechodov pre 
chodcov na Saratovskej ul.

výber náhradnej 
priority, návrh na 

presun na 
vybudovanie 
priechodu pre 

chodcov Lamač LIDL- 
13.2

- 10 000.00 0.00 0.00 10 000.00

3 OKDS 13.2*
Vybudovanie priechodu pre 
chodcov Lamač LIDL

vypísanie verejného 
obstarávania na 
dodanie PD v 

06/2014

11/2014 16 000.00 0.00 16 000.00 0.00

4 OKDS 13.2
Výstavba chodníka od TESCO 
po CSS Panónska

rokovanie s TESCO  
o podmienkach 

realizácie chodníka 
na pozemkoch 

spoločnosti

12/2014 49 000.00 0.00 49 000.00 0.00

5 GIB 13.2
Vybudovanie nástupišťa MHD – 
Hraničiarska ulica  

PD 11/2014 30 000.00 0.00 30 000.00 0.00

6 GIB 13.2
Bezbariérová lávka pre peších 
križovatka Jantárová - Palmová - 
Ovocná

PD 11/2014 18 000.00 0.00 18 000.00 0.00

*Požiadavka na presun voľných finančných prostriedkov v rámci OKDS - z 13.2 Vybudovanie priechodov pre chodcov na Saratovskej ul. 10 000 EUR                                      
na 13.2 Vybudovanie priechodu pre chodcov Lamač LIDL

**Požiadavka na presun voľných finančných prostriedkov v rámci OKDS - z 13.5 Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu  
Polereckého a vnútrobloku Lotyšská v celkovej sume 8713,04 EUR na 13.2 Výstavba chodníka od TESCO po CSS Panónska
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7 GIB 13.2
Úprava existujúceho priechodu 
pre chodcov s riešením CSS, 
Vajnory

podklady pre VO 11/2014 26 000.00 0.00 26 000.00 0.00

8 GIB 13.2 Vybudovanie CSS Balkánska podklady pre VO 11/2014 49 000.00 0.00 49 000.00 0.00

9 GIB 13.2
Vybudovanie autobusovej 
zastávky Ráztočná – Vrakuňa

PD realizuje MČ 
Vrakuňa, je potrebné 

združenie fin. 
prostriedkov

12/2014 9 000.00 0.00 9 000.00 0.00

10 GIB 13.2
Vybudovanie parkovacích miest 
v MČ Petržalka /PD v r. 2014, 
realizácia v r. 2015

PD 12/2014 49 000.00 0.00 49 000.00 0.00

11 MsP 13.3 Rozvoj kamerového systému vyhlásené VO 09/2014 18 000.00 0.00 18 000.00 0.00

12 OŽaVP 13.4
Mestské lesy - vybudovanie 
fitnes v prírode

prebieha konanie na 
výber dodávateľa 

12/2014 100 000.00 0.00 100 000.00 0.00

13 OKDS 13.5**
Vybudovanie verejného 
osvetlenia na prístupovej ceste k 
penziónu Polereckého

10/2014 8 000.00 0.00 4 947.34 3 052.66

14 OKDS 13.5**
Vybudovanie verejného 
osvetlenia vnútrobloku Lotyšská

10/2014 18 000.00 0.00 12 339.62 5 660.38

podpis dodatku                  
k zmluve na 

prevádzkovanie 
verejného osvetlenia, 

návrh na presun 
zostávajúcich zdrojov 
na výstavbu chodníka 
od TESCO po CSS 

Panónska - 13.2
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15

Marianum - 
Pohrebníctvo 

mesta 
Bratislavy

13.5
Rekonštrukcia Domu smútku - 
cintorín Stará Vrakuňa

zrealizovaná PD, 
pripravuje sa 

likvidácia starého  
Domu smútku

12/2014 40 000.00 3 700.00 36 300.00 0.00

16 GIB 13.6
Stavebné úpravy suterénu 
v Mestskej knižnici

realizácia 08/2014 79 000.00 0.00 79 000.00 0.00

17 GIB 13.6
Rekonštrukcia fontány – Batkova 
ul. – Dúbravka

realizácia 06/2014 19 000.00 0.00 19 000.00 0.00

18 MČ Rača 13.6
MČ Rača - združené prostriedky 
na rekonštrukciu amfiteátra

Zmluva zaslaná MČ

31.12.2014 
(zmluvný 
termín na 
vyčerpanie 

dotácie)

47 000.00 0.00 47 000.00 0.00

19
MČ 

Záhorská 
Bystrica

13.6
MČ Záhorská Bystrica - 
vyhotovenie a osadenie plastiky 
sv. Petra a Pavla

Zmluva zaslaná MČ

31.12.2014 
(zmluvný 
termín na 
vyčerpanie 

dotácie)

43 000.00 0.00 43 000.00 0.00

20 OKŠŠM 13.8 Nákup klavírov nákup 13 ks klavírov 04.04.2014 70 000.00 70 000.00 0.00 0.00

21
ZUŠ 

Exnárova
13.8

ZUŠ Exnárova - rekonštrukcia 
objektu pre potreby ZUŠ (PD)

prípravná fáza 11/2014 40 000.00 0.00 40 000.00 0.00

787 000.00 73 700.00 694 586.96 18 713.04SPOLU


