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Kód uzn.: 1.9.8 
                 1.9.5 

                                                                                                       
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie 

 
 
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

 
1.1 č.    401/2016 časť B zo dňa 30. 3. 2016 
1.2 č.    624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
1.3 č.    802/2017 zo dňa 27. 4. 2017 
1.4 č.    901/2017 časť B zo dňa 27. 9. 2017 
1.5 č.  1049/2018 zo dňa 21. 2. 2018 
1.6 č.  1093/2018 časť B zo dňa 22. 2. 2018 
1.7 č.  1104/2018 časť B zo dňa 15. 3. 2018 

 
 
2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
 
2.1 č.   955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
2.2 č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
2.3 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
2.4 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.5 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014  
2.6 č.   135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.7 č.   485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
2.8 č. 1097/2018 časť B body 1 a 2 zo dňa 21. 2. 2018 
2.9 č. 1158/2018 časť D bod 1 zo dňa 26. 4. 2018 
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B. schvaľuje 
 
3. Určenie nových kontrolných termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

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

zo dňa 
 

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

3.1 primátor 955/2010 
časť D  
zo dňa 29. 4. 2010 

27. 5. 2010 
Predlžované 
termíny: 
15. 10. 2015 
17. 12. 2016 
17. 12. 2017 
31. 5. 2018 

31. 12. 2018 

3.2 primátor 1097/2018 
časť B body 1 a 2 
zo dňa 21. 2. 2018 

1. 6. 2018 31. 10. 2018 

3.3 primátor 1158/2018 
časť D bod 1 
zo dňa 26. 4. 2018 

31. 5. 2018 27. 9. 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 
Plnitelia úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
                                   Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Návrh na nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. 
č. 3284/29 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia 
prvkov elektronickej aukcie 
Uznesenie č. 401/2016 časť B zo dňa 30. 3. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

rozšíriť možnosť prihlásených účastníkov na obyvateľov celej mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a pripraviť koncepciu riešenia parkovacích miest na danom pozemku a ich 
optimalizáciu, prípadne vybudovanie parkovacieho domu. 

 

        T: bez termínu 

 

 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál v predmetnej veci bol predložený na rokovanie Metskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 14. 6. 2018 a následne sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 6. 2018. 

 

 
 
 
1.2 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Lucia Vyhlídalová, poverená vedením sekcie právnych činností 
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Informácia o nepodpísaných uzneseniach 
Uznesenie č. 624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy informoval o nepodpísaných 
uzneseniach, pri ktorých má uvádzať: 
1. konkrétny dôvod nevýhodnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu 
2. konkrétne legislatívne dôvody nepodpísania 
     
                                    T: od ďalšieho Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 31. 5. 2018 pod písm. f). 
 
 

 

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 
                                    
Príprava všeobecne záväzného nariadenia o zeleni 
Uznesenie č. 802/2017 zo dňa 27. 04. 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 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.  845/2017 časť B bod 
4 pod bod 4.5 zo dňa 25. 5. 2017, zmena termínu splnenia uznesenia na 26. 10. 2017. 
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Dňa 22. 2. 2018 bol materiál stiahnutý z rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy na návrh pani poslankyni Kataríny Šimončičovej.  
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/2018 časť B 
bod 4 podbod 4.3 zo dňa 26. 4. 2018, zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 5. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Návrh nového všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň, ktoré bude v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 31. 5. 2018 pod bodom č. 2 a bude prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 6. 2018. 

 
 
 
 

1.4 
 
Nositeľ uznesenia:  JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na udelenie predbežného súhlasu so zverením pozemkov, resp. nájom pozemkov 
za 1,00 Eur/rok pod základnou školou Železničná 14 v Bratislave a školským dvorom vo 
vlastníctve hlavného mesta, k. ú. Vrakuňa, do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
Uznesenie č. 901/2017 časť B zo dňa 27. 9. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. zabezpečiť všetky potrebné kroky k tomu aby došlo k usporiadaniu majetkových vzťahov 

pod školskými objektami a dvornými areálmi v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
2. predložiť nájomcovi návrh zmluvy v súlade s bodom A, 
3. zabezpečiť všetky  kroky potrebné k usporiadaniu  majetkových vzťahov a k príprave 

podkladov na zverenie resp. nájmu za 1,00 Eur pod objektami škôl, škôlok a školskými 
areálmi vo všetkých mestských častiach, ktoré o to prejavia záujem. 

 
 
                                                                                                         T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 31. 5. 2018 pod bodom č. 8 a bude prerokovaný na pokračujúcom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 6. 2018. 
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1.5 
 
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. 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 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1156/2018 časť B 
bod 4 podbod 4.6 zo dňa 26. 4. 2018 zmena termín splnenia predmetného uznesenia na 31. 5. 
2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 31. 5. 2018 pod písm. e). 
 
 

 
 
1.6 
 
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 čiastočné vyhovenie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému 
nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26. 06. 2013 
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1/2016 z 03. 02. 2016 
Uznesenie č. 1093/2018 časť B zo dňa 22. 2. 2018 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  č. ……/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26. 06. 2013 v znení všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2016 z 03. 02. 2016. 
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. 
 

T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 4/2013 z 26. 06. 2013 v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2016 z 03. 02. 2016. o poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia bol predložený na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. 5. 2018 pod bodom č. 3 a bude 
prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 22. 6. 2018. 
 
 
 
 

1.7 
 
Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností, 
                                   JUDr. Lucia Vyhlídalová, poverená vedením sekcie právnych činností 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
a jeho útvaru na I. polrok 2018 
Uznesenie č. 1104/2018  časť B zo dňa 15. 3. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť aktualizovaný informačný materiál o spôsobe plnenia navrhovaných opatrení 
mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy odpočtovaný pre Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy naposledy dňa 29. 06. 2017 pod názvom "Informácia k správe 
o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
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Bratislavy" mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy aj Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
                                                                                        T: 26. 05. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Materiál „Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ bol predložený na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. 5. 2018 pod písm. d). 
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 

 
 
2.1 
 
Nositeľ uznesenia:   JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Incheba, a.s., 
so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť návrh na kúpu pozemkov podľa časti B tohto uznesenia na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: 27. 5. 2010 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1683/2014 časť B 
bod 4 podbod 4.2 zo dňa 25. 9. 2014 bol predĺžený termínu plnenia uznesenia na 15. 12. 
2015. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 376/2016 z 3. 2. 2016 
zmena textu a termínu splnenia uznesenia v znení: 
                  

 
„D. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
predložiť návrh na kúpu pozemkov podľa časti B tohto uznesenia na zasadnutie  Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  
                          

T: 17. 12. 2016" 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 652/2016 časť B bod 3 
podbod 3.1 zo dňa 16. 11. 2016 zmena termínu splnenia uznesenia na 17. 12. 2017. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1005/2017 časť B bod 
4 podbod 4.1 zo dňa 7. 12. 2017 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 5. 2018. 
 
 
 
 
 



11 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 3.1) 
Spoločnosť INCHEBA, a.s., vo svojom liste doručenom dňa 5. 4. 2018 oznámila, že 
na poslednom valnom zhromaždení konanom dňa 26. 6. 2017 sa o predmetnom predaji 
pozemkov nerokovalo a program valného zhromaždenia v roku 2018 sa tohto času ešte 
nezostavoval. 

 
 
 
2.2 
 
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 na predaj a nájom nehnuteľností obsahujú aj textáciu návrhu kúpnopredajnej 
alebo nájomnej zmluvy. 

 
 
 
2.3 
 
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 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
o priebežné predkladanie informačného materiálu o vypracovaných znaleckých posudkoch 
vo forme excelovej tabuľky, ktorá bude obsahovať najmä meno znalca, identifikáciu predmetu 
posudku, dátum objednávky a dodania posudku, množstvo a mernú jednotku, jednotkovú 
a celkovú cenu a to nasledovným spôsobom: 
Vždy s materiálmi predloženými na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
v časti informačné materiály, za obdobie predchádzajúceho úplného kalendárneho mesiaca, 
okrem materiálov predložených v septembri a pri materiáloch určených pre prvé mestské 
zastupiteľstvo v roku konaného vo februári. V septembrových materiáloch bude tabuľka 
za jún, júl a august a materiály prvého mestského zastupiteľstva bežného roka konajúceho sa 
vo februári budú obsahovať tabuľku za december predchádzajúceho roka a január. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 31. 5. 2018 pod písm. c). 
 
 

 
 
2.4 
 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 
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 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Znalecké posudky sú po dodaní znalcom zverejňované v elektronickej forme na webovom 
sídle hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

 
 
2.5 
 
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 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.  299/2015 časť B bod 
3 podbod 3.1 zmena kontrolného termínu na mesačný interval od 1. 12. 2015 s tým, že 
informačný materiál bude predkladaný na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 31. 5. 2018 pod bodom č. 15 a bude prerokovaný na pokračujúcom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 22. 6. 2018. 
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2.6 
 
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 
                                    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, 
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, 
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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, 
 
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, 
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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. 
 
 
 
 
 

2.7 
 
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. 485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

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

T: 29. 4. 2016 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 523/2016 zo dňa 30. 6. 
2016 nový termín priebežného plnenia uznesenia, a to štvrťročne počnúc 1. 7. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Naďalej prebieha oprava Bajkalskej ulice v rámci ktorej plánujeme debarierizovať 71 strán 
priechodov pre chodcov.  
Ďalej prebieha oprava Budatínskej ulice - 10 úprav, oprava zastávok mestskej hromadnej 
dopravy Ondrejovova na Gagarinovej ul. - 2 úpravy, oprava - Bratislavskej ul. - 2 úpravy, 
oprava Brnianskej cesty, oprava Námestia slobody a oprava dlažieb na Uršulínskej 
a Radničnej ul.  
Bola ukončená oprava chodníkov na Hubeného ul. - 6 úprav a oprava Hodonínskej ul. 
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2.8 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
 
Podnik verejno-prospešných služieb - analýza 
Uznesenie č. 1097/2018 časť B body 1 a 2 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. vypracovať štúdiu na zistenie nákladov potrebných na obnovenie bývalého areálu 

Technických služieb mesta na Technickej ulici č. 6, 
 
                                                                                        T: 1. 6. 2018 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. dopracovať štúdiu prípravy vlastného podniku na zimnú a letnú údržbu o možnosť, že by 

údržbu robili v plnom rozsahu mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy, 
 
                                                                                        T: 1. 6. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 3.2) 
Všetky otázky, ktoré sú predmetom uznesenia v bode /1/ a /2/, 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.  
 
 

 
 
2.9 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
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Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1158/2018 časť D bod 1 zo dňa 26. 4. 2018  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. predložiť informačný materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy dňa 31. 05. 2018 o urýchlenom riešení Opatrenia 3.2, 
 
(Opatrenie 3.2 - Riaditeľ sekcie správy nehnuteľností zabezpečí v spolupráci so zodpovednými 
zamestnancami z Mestskej časti – Ružinov odkontrolovanie jednotlivých pozemkov-parciel 
určených na stavbu „R7 Bratislava Ketelec/Bratislava Prievoz“. V prípade potvrdenia 
oprávnenosti nároku na niektoré pozemky-parcely, bude odsúhlasený aj výpočet novej sumy 
za tieto pozemky-parcely medzi zodpovednými zamestnancami MČ Ružinov a hlavného mesta. 
V prípade zistenia rozdielov bude suma vo výške rozdielu z ceny bezodkladne poukázaná 
na účet MČ Ružinov.) 
 
                                                                                                         T: 31. 5. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. (Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia - 3.3) 
Sekcia správy nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zaslalo zoznam 
pozemkov, za ktoré bola mestskej časti Bratislava-Ružinov poukázaná časť kúpnej ceny ako 
za pozemky zverené do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov. Na základe tohto 
zástupcovia za mestskú časť Bratislava-Ružinov navrhli, aby sa ďalšie preverovanie 
oprávnenosti, resp. neoprávnenosti, poukázania zostatku kúpnej ceny za predaj pozemkov 
v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., uskutočnilo dňa 6. 6. 2018.  
Na základe predloženého zoznamu ktorý vypracoval magistrát, zástupcovia za mestskú časť 
Bratislava-Ružinov preverili všetky pozemky, ktoré sa v tabuľke nachádzali, a ktoré boli 
predmetom prevodu v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Zástupcovia za mestskú 
časť Bratislava-Ružinov na základe šetrenia vytvorili nový zoznam pozemkov, ktorý obsahuje 
pozemky za ktoré bola mestskej časti Bratislava-Ružinov poskytnutá adekvátna časť kúpnej 
ceny, teda pozemky ktoré mestská časť Bratislava-Ružinov  nepožaduje preveriť a pozemky, 
ktorých predaj a úhradu výšky kúpnej ceny zástupcovia mestskej časti Bratislava-Ružinov 
rozporujú. Zoznam bol predložený zástupcom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí 
požiadali o možnosť jeho preverenia a zúčastnení sa dohodli, že konečné šetrenie bude dňa 
18. 6. 2018 o 13.00 h. 
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3. Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 

3.1 
 
Nositeľ uznesenia:   JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Incheba, a.s., 
so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť návrh na kúpu pozemkov podľa časti B tohto uznesenia na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: 27. 5. 2010 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1683/2014 časť B 
bod 4 podbod 4.2 zo dňa 25. 9. 2014 bol predĺžený termínu plnenia uznesenia na 15. 12. 
2015. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 376/2016 z 3. 2. 2016 
zmena textu a termínu splnenia uznesenia v znení: 
                  

 
„D. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
predložiť návrh na kúpu pozemkov podľa časti B tohto uznesenia na zasadnutie  Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  
                          

T: 17. 12. 2016" 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 652/2016 časť B bod 3 
podbod 3.1 zo dňa 16. 11. 2016 zmena termínu splnenia uznesenia na 17. 12. 2017. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1005/2017 časť B 
bod 4 podbod 4.1 zo dňa 7. 12. 2017 zmena termínu splnenia uznesenia na 31. 5. 2018. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní - 2.1) 
Spoločnosť INCHEBA, a.s., vo svojom liste doručenom dňa 5. 4. 2018 oznámila, že 
na poslednom valnom zhromaždení konanom dňa 26. 6. 2017 sa o predmetnom predaji 
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pozemkov nerokovalo a program valného zhromaždenia v roku 2018 sa tohto času ešte 
nezostavoval. 
 

Na základe týchto skutočností navrhujem predĺženie termínu splnenia 
predmetného uznesenia na 31. 12. 2018. 
 
 

 
 
3.2 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Ing. Marcel Held, riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                   prostredia a stavebných činností 
 
Podnik verejno-prospešných služieb - analýza 
Uznesenie č. 1097/2018 časť B body 1 a 2 zo dňa 21. 2. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. vypracovať štúdiu na zistenie nákladov potrebných na obnovenie bývalého areálu 

Technických služieb mesta na Technickej ulici č. 6, 
 
                                                                                        T: 1. 6. 2018 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. dopracovať štúdiu prípravy vlastného podniku na zimnú a letnú údržbu o možnosť, že by 

údržbu robili v plnom rozsahu mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy, 
 
                                                                                        T: 1. 6. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní -  2.8) 
Všetky otázky, ktoré sú predmetom uznesenia v bode /1/ a /2/, 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.  
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Na základe týchto skutočností navrhujem predĺženie termínu splnenia 
predmetného uznesenia na 31. 10. 2018. 

 
 
 
 
3.3 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 1158/2018 časť D bod 1 zo dňa 26. 4. 2018  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. predložiť informačný materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 31. 05. 2018 o urýchlenom riešení Opatrenia 3.2, 
 
(Opatrenie 3.2 - Riaditeľ sekcie správy nehnuteľností zabezpečí v spolupráci so zodpovednými 
zamestnancami z mestskej časti Bratislava-Ružinov odkontrolovanie jednotlivých pozemkov-
parciel určených na stavbu „R7 Bratislava Ketelec/Bratislava Prievoz“. V prípade potvrdenia 
oprávnenosti nároku na niektoré pozemky-parcely, bude odsúhlasený aj výpočet novej sumy 
za tieto pozemky-parcely medzi zodpovednými zamestnancami MČ Ružinov a hlavného mesta. 
V prípade zistenia rozdielov bude suma vo výške rozdielu z ceny bezodkladne poukázaná 
na účet MČ Ružinov.) 
 
                                                                                                         T: 31. 5. 2018 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. (Uznesenie sa priebežne plní -  2.9) 
Sekcia správy nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zaslalo zoznam 
pozemkov, za ktoré bola mestskej časti Bratislava-Ružinov poukázaná časť kúpnej ceny ako 
za pozemky zverené do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov. Na základe tohto 
zástupcovia za mestskú časť Bratislava-Ružinov navrhli, aby sa ďalšie preverovanie 
oprávnenosti, resp. neoprávnenosti, poukázania zostatku kúpnej ceny za predaj pozemkov 
v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., uskutočnilo dňa 6. 6. 2018.  
Na základe predloženého zoznamu ktorý vypracoval magistrát, zástupcovia za mestskú časť 
Bratislava-Ružinov preverili všetky pozemky, ktoré sa v tabuľke nachádzali, a ktoré boli 
predmetom prevodu v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Zástupcovia za mestskú 
časť Bratislava-Ružinov na základe šetrenia vytvorili nový zoznam pozemkov, ktorý obsahuje 
pozemky za ktoré bola mestskej časti Bratislava-Ružinov poskytnutá adekvátna časť kúpnej 
ceny, teda pozemky ktoré mestská časť Bratislava-Ružinov  nepožaduje preveriť a pozemky, 



22 
 

ktorých predaj a úhradu výšky kúpnej ceny zástupcovia mestskej časti Bratislava-Ružinov 
rozporujú. Zoznam bol predložený zástupcom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí 
požiadali o možnosť jeho preverenia a zúčastnení sa dohodli, že konečné šetrenie bude dňa 
18. 6. 2018 o 13.00 h.  
 

Na základe týchto skutočností nebolo možné riadne a včas pripraviť materiál 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 6. 2018, 
a preto navrhujeme o zmenu termínu predloženia informácie na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na 27.  9.  2018. 
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4. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  
Bratislavy, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou, a preto sú 
nevykonateľné 

 
 
 

 
4.1 
 
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 hlavného mesta SR Bratislavy uznesením 
č. 886/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

  
                                                                                                                       T: 28. 9. 2017 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je nevykonateľné. 
Uznesenie č. 884/2017 zo dňa 29. 6. 2017 časť C bod 4 nie je možné plniť, nakoľko  mestské 
zastupiteľstvo uznesením č. 884/2017  v časti B bod 1 schválilo celoročné hospodárenie 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 bez výhrad, t. j. nie je možné prerokovať 
pripomienky obsiahnuté v stanovisku mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu, ktoré 
neboli na mestskom zastupiteľstve vznesené. 
 
 
 
 
4.2 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie financií  
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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 hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 886/2017 
 
 
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 
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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 
 
 
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 
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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. 
 

 
 
 
4.3 
 
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 hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 886/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

H. schvaľuje 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
vyčleniť z prebytku hospodárenia roku 2016 sumu do kapitálových výdavkov 1 000 000,00 
Eur na ďalšie rekonštrukcie električkových tratí. Zdroj finančná rezerva podľa požiadavky 
Dopravného podniku Bratislavy, akciová spoločnosť. 
                                                                                                             
                                                                                                                      T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
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 
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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 
vyplývajúcich z tohto zákona až do výšky 33 000,00 Eur podľa všeobecných predpisov 
o správnom konaní.  
 
 
 
 
4.4 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  PhDr. Marián Kocan, vedúci oddelenia verejného obstarávania  
 
Informácia o stave verejného obstarávania na Zabezpečenie verejného osvetlenia 
v Bratislave referenčné číslo MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 - MSS 
Vestník č. 106/2017 - 30. 5. 2017  
Uznesenie č. 888/2017 zo dňa 14. 7. 2017 - dňa 24. 8. 2017 bolo prelomené veto poslancami 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
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 
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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 
 
 
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, 
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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.  

 
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. 
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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. 
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.  

 
 
 
4.5 
 
Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         PhDr. Marián Kocan, vedúci oddelenia verejného obstarávania, 
                                   JUDr. Lucia Vyhlídalová, poverená vedením 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 hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 1004/2017 
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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. 

                                                                                                             
 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“. 
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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. 
  
 

 
 

   4.6 
 
  Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, 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 
poslancami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 1098/2018. 
 
 

A. berie na vedomie 
 

1. Aktuálne informácie o stave zadlženia mestskej časti Bratislava-Devín v nútenej správe. 
2. Informáciu o tom, že v súvislosti s povinnosťou hlavného mesta SR Bratislavy, zabezpečiť 
uplatňovanie § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 
znení neskorších predpisov vo vzťahu k mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy. 
Zákonom č. 426/2013 Z. z. bolo toto zákonné ustanovenie novelizované tak, že s účinnosťou 
odo dňa 1. januára 2014 sa podľa § 19 ods. 28 zákona č. 583/2004 Z. z. vzťahujú na mestské 
časti hlavného mesta SR Bratislavy ako samostatné právnické osoby aj naďalej ustanovenia 
týkajúce sa ozdravného režimu a nútenej správy, pričom vo vzťahu k  mestským častiam 
hlavného mesta SR Bratislavy je dovtedajšia pôsobnosť Ministerstva financií SR v tejto 
oblasti zverená hlavnému mestu SR Bratislave. 
 

B. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Devín na vykonanie úkonov smerujúcich k 
príprave dohody so všetkými veriteľmi mestskej časti Bratislava-Devín, s cieľom vyrokovať 
podmienky oddlženia mestskej časti Bratislava-Devín a následne predložiť na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh na uzavretie všetkých zmlúv o 
urovnaní, umožňujúcich ukončenie nútenej správy v mestskej časti Bratislava-Devín. 
 
                                                                                        T: 15. 06. 2018 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o priebehu a stave rokovaní 
s veriteľmi mestskej časti Bratislava-Devín. 
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                                                              T: priebežne na každom Mestskom zastupiteľstvo                                                        
                                                                  hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

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.“ 

 
Hlavné mesto SR 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 
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 
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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. 
 

 
 


