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Kód uznesenia: 10.3.4

Návrh uznesenia

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

1) zobrať na vedomie informáciu o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa
26. 6. 2013
2) zrušiť Uznesenie MsZ č. 405/2016 v časti B bod 4 podbod 4.5 zo dňa 31. 3. 2016, kde
bol schválený nový termín predkladania informácie k predmetnému uzneseniu na
rokovania mestského zastupiteľstva polročne, počnúc 31. 3. 2016
3) určiť nový termín predkladania informácie raz ročne vždy k termínu 31.03

Dôvodová správa
Materiál vyplýva zo snáh realizácie prepojenia ropovodu Družba s rafinériou Schwechat s
nasledovným uznesením:

Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
D. žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
2. aby pravidelne informoval poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy o vývoji projektu ropovodu Bratislava-Schwechat.
T: každé zasadnutie MsZ

Uznesením MsZ č. 405/2016 v časti B bod 4 podbod 4.5 zo dňa 31. 3. 2016 bol schválený
nový termín predkladania informácie k predmetnému uzneseniu na rokovania mestského
zastupiteľstva polročne, počnúc 31. 3. 2016.

Plnenie uznesenia
Uznesenie č. 1147/2013 zo dňa 26. – 27. 06. 2013, mestské zastupiteľstvo v písmene A. nesúhlasí s
trasovaním ropovodu cez katastrálne územia hlavného mesta SR Bratislavy.

Dňa 05.02.2015 prijalo MsZ Uznesenie č. 40/2015, v ktorom poslanci MsZ odmietli
trasovanie ropovodu cez Bratislavu v znení:
Mestské zastupiteľstvo:
A. odmieta trasovanie ropovodu Bratislava-Schwechat Pipeline cez územie hlavného mesta
SR Bratislavy.

Súčasný stav:
Vzhľadom na platné uznesenie č. 40/2015a jeho časti A, v ktorom zastupiteľstvo odmieta
trasovanie ropovodu Bratislava-Schwechat Pipeline cez územie hlavného mesta SR
Bratislavy, neboli vyvinuté zo strany MH SR a ani spoločnosti BSP Bratislava-Schwechat
Pipeline GmbH, org. Zložka, v období od marca 2018 do augusta 2018 aktivity smerujúce k
predloženiu nových návrhov technického riešenia, trasovania pripadne iných skutočností,
ktoré by znamenali zmenu alebo posun v uvedenej problematike.

Uznesenie MsZ č. 40/2015, z pozície mesta neumožňuje realizáciu výstavby ropovodu
v katastrálnom území mesta čím mesto realizovalo opatrenia na zabezpečenie záujmov
obyvateľov mesta týkajúcich sa výstavby ropovodu v katastrálnom území mesta. V prípade
akýchkoľvek aktivít smerujúcich k realizácii trasovania alebo výstavby v katastri mesta, bude
nutné zrušiť Uznesenie č. 40/2015 a Uznesenie č. 1147/2013 časť A, ktoré prijalo Mestské
zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy.

Doložka vplyvov:
Z doteraz realizovaných aktivít v otázke ropovodu Bratislava – Schwechat a aj v zmysle
Uznesenia MsZ č. 40/ 2015, nevyplývajú pre rozpočet mesta alebo zmeny koncepcií žiadne
zmeny alebo finančné nároky.

