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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.    526/2016 zo dňa 30. 6. 2016 
1.2 č.  1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 4. 2018 
1.3 č.  1209/2018 časť B zo dňa 27. 9. 2018 
1.4 č.      31/2018 zo dňa 19. 12. 2018 
1.5 č.      52/2019 časť B zo dňa 7. 2. 2019 
1.6 č.      74/2019 zo dňa 7. 2. 2019    

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

 
2.1 č.  1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 
2.2 č.       21/2011 časť D bod 1  a časť E zo dňa 3. 3. 2011 
2.3 č.  1379/2014 časť B zo dňa 29. 1. 2014 
2.4 č.    135/2015 časť A body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.5 č.    172/2015 zo dňa 11. 6. 2015 
2.6 č.    396/2016 časť C bod 2 zo dňa 30. 3. 2016 
2.7 č.    624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
 
 
3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
    
    3.1  č. 742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017 

 
 

B. schvaľuje 
 
4. Určenie nových kontrolných termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 

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

pôvodný termín 
 

nový termín 
splnenia uznesenia 
 

4.1 riaditelia 
príspevkových 
a rozpočtových 
organizácií 

998/2017 
časť H  
zo dňa 20. 11. 2017 

15. 4. 2017 
Predlžované 
termíny: 
30. 6. 2017 
31. 10. 2017 
30. 6. 2018 

31. 12. 2019 

4.2 
 
 
 
 
 
 

primátor 1001/2017 
časť B bod 2 
zo dňa 20. 11. 2017 

15. 2. 2018 
Predlžované 
termíny: 
30. 6. 2018 
28. 3. 2019 

25. 4. 2019 

4.3 primátor 1114/20218 
časť B body1, 2,  
zo dňa 22. 3. 2018 

1. 15. 9. 2018 
2. 17. 11. 2018 
 

26. 9. 2019 

4.4 primátor 1212/2018 
časť B bod 1 
zo dňa 27. 9. 2018 

február 2019 KT: 30. 6. 2019 

4.5 primátor 40/2019 
časť A bod 1 
zo dňa 7. 2. 2019  

28. 3. 2019 31. 5. 2019 

 
 
5. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
    5.1 č.   998/2017 časť F a G body 5 a 6 zo dňa 20. 11. 2017 
    5.2 č. 1179/2018 časť B zo dňa 22. 6. 2018 
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1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
 
 
1.1. 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia:                    Msc. Ivan Bašnák, vedúci oddelenia komunikácie a marketingu 
                                    Ing. Radoslav Kasander, riaditeľ sekcie finančných činností 
 
Návrh na zrušenie Dodatku č. 4 zo dňa 20. 1. 2016 k zmluve zo dňa 12. 12. 2006 
uzavretej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou City 
TV, s.r.o. 
Uznesenie č. 526/2016 zo dňa 30. 6. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

                                                                  žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby zrušil Dodatok č. 4 uzavretý dňa 20. 1. 2016 k zmluve zo dňa  12. 12. 2006 uzavretej 
medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou City TV, s.r.o., s tým, 
že ostatné ustanovenia tejto zmluvy v znení jej dodatkov a neupravené týmto dodatkom 
zostávajú v platnosti, a aby vyčlenil v rozpočte hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy finančné prostriedky vo výške 56 332,50 Eur vrátane DPH na plnenie tejto zmluvy 
v znení jej dodatkov č. 1 až 3. 
                                            
                                                                                               T: 31. 7. 2016 
 
Dňa 7. 2. 2019 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
pri prerokovávaní „Informácie o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy“, pán poslanec JUDr. Milan Vetrák, PhD., určil toto uznesenie za nesplnené. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Dodatok č. 4 zo dňa 20. 1. 2016 k zmluve zo dňa 12. 12. 2006 uzavretej medzi hlavným 
mestom SR Bratislavou a spoločnosťou City TV, s.r.o., bol zrušený. Návrh novej zmluvy 
na rok 2017 bol schválený a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami na dobu neurčitú.  
 Predmetná zmluva so spoločnosťou City TV, s. r. o. č., MAGTS1700187 bola 
uzatvorená a podpísaná 9. 11. 2017 a účinná od 14. 11. 2017. Zmluva sa uzatvorila na dobu 
neurčitú. Mesačná hodnota za vysielanie je sume 14 300,00 Eur s DPH. Celková ročná 
hodnota je v sume 171 600,00 Eur.  
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1.2 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    Mgr. Peter Bánovec, poverený vedením sekcie dopravy      
 
Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich 
a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného 
systému v Bratislavskom kraji  
Uznesenie č.  1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 4. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
2. predložiť materiál - bod programu na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy  

27. 09. 2018 o čerpaní zliav (bezplatnej prepravy), ktoré poskytlo hlavné mesto SR 
Bratislava prostredníctvom Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť, v čase 01. 
01. - 31. 08. 2018. 

 
                                                                                                  T: 27. 9. 2018 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 7. 3. 2019  a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 94/2019. 

 
 
 
1.3 
Nositeľ uznesenia: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
a jeho útvaru na II. polrok 2018  
Uznesenie č. 1209/2018 časť B zo dňa 27. 9. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  
zaradiť do plánu kontroly kontrolu výdavkov súvisiacich so zvolaním a realizáciou Mestských 
zastupiteľstiev hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                                    T: bez termínu 
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Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o kontrole výdavkoch súvisiacich so zvolaním a realizáciou Mestských 
zastupiteľstiev hlavného mesta SR Bratislavy bola predložená útvarom mestského kontrolóra 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7. 2. 2019 
pod bodom č. 13 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 47/2019. 
 

 
 
1.4 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        RNDr. Katarína Kučárová, PhD., poverená vedením oddelenia stratégie 

a projektov 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 31/2018 zo dňa 19. 12. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. spracovať prehľad všetkých právoplatne vydaných požiadaviek na úpravy stavebnej 
infraštruktúry v lokalite Mlynské nivy (rozširovanie jazdných pruhov, úpravy križovatiek, 
zmeny organizácie dopravy), vyplývajúcich z požiadaviek dopravného posudzovania a 
právoplatných záväzných stanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k jednotlivým investičným 
zámerom v lokalite Mlynské nivy, 
 
2. rokovať s investormi jednotlivých stavieb o koordinovanom postupe pri realizácií 
stavebných úprav ciest a križovatiek v najkratšom možnom termíne, pod koordináciou 
hlavného mesta SR Bratislavy, a to tak, aby maximálne možný rozsah stavebných úprav bol 
vykonaný v čase rekonštrukcie a dopravnej uzávery ulice Mlynské nivy a aby boli negatívne 
vplyvy na obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy, vyplývajúce z ďalších vynútených 
dopravných obmedzení v tejto lokalite po dokončení rekonštrukcie ulice Mlynské nivy, 
obmedzené na minimum. 
 

T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Ulica Mlynské nivy bude úplne uzatvorená od 15. 2. 2019 večer pre všetku dopravu. Zostane 
prístupný len peší koridor medzi dočasnou autobusovou stanicou a Twincity a opačnou 
stranou (VUB + Páričkova). Z Páričkovej ulice bude v úseku Svätoplukova – Budovateľská 
vylúčaná  individuálna automobilová doprava. Náhradné trasy pre MHD povedú 
po Páričkovej (205, X72, 50), linka 70 pôjde po Landererovej. Linky 88 a 21 budú bez zmeny 
s konečnou pri VUB. 
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Križovatka Karadžičova a Mlynské nivy bude prejazdná v dvoch pruhoch v smere na juh 
a v jednom pruhu v smere na sever z dôvodu rekonštrukcie sútokovej komory, ktorá je priamo 
v križovatke. 
 

 
 
1.5 
Nositeľ uznesenia:          Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Mgr. Jakub Kmeť, riaditeľ kancelárie primátora 
 
Petícia za výstavbu vodovodu a pripojenia vody na ulici Za humnami 
Uznesenie č. 52/2019 časť B zo dňa 7. 2. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 
 
 primátora hlavného mesto SR Bratislavy,  
aby uskutočnil stretnutie medzi oprávnenými zástupcami hlavného mesta SR Bratislavy 
a oprávnenými zástupcami Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., predmetom ktorého má 
byť prerokovanie výstavby vodovodu a následné pripojenie pitnej vody na ulici Za humnami 
v mestskej časti Bratislava-Vajnory. 
 
                                                                                                T: bez termínu 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Stretnutie oprávnených zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy s oprávnenými zástupcami 
obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., predmetom ktorého malo byť  
prerokovanie výstavby vodovodu a následné pripojenie pitnej vody na ulici Za humnami 
v mestskej časti Bratislava-Vajnory, sa uskutočnilo dňa 8. 3. 2019. 
 

 
 
1.6 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľka úlohy:    Mgr. Ema Tesarčíková, poverená vedením sekcie sociálnych vecí,  

kultúry, školstva a športu 
 

Rôzne 
Uznesenie č. 74/2019 zo dňa 7. 2. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby zabezpečil zaradenie mestskej príspevkovej organizácie Mestský ústav ochrany pamiatok 
v Bratislave do procesu vyjadrovania k žiadostiam o záväzné stanoviská a tiež ku konaniam, 
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ktoré sa týkajú chránených objektov a území chránených podľa zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov vydávané Magistrátom hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 
                                                                                                    T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva 
a športu oznámilo dotknutým odborným útvarom magistrátu - sekcii správy nehnuteľností, 
oddeleniu životného prostredia, útvar hlavnej architektky - povinnosť vyplývajúcu z prijatého 
uznesenia.  
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2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
 

 
2.1 
 
Nositelia uznesenia:       riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom  
                                         hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:        riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom  
                                         hlavného mesta SR Bratislavy 
Spracovateľ:                   Msc. Ivan Bašnák, vedúci oddelenia komunikácie a marketingu 
 
Návrh systému a opatrení na využívanie Bratislavskej mestskej karty 
Uznesenie č. 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy ako koordinátora projektu BMK. 
 

            T:   trvale 
TK: 1.2., 30. 4., 31. 7., 31. 10. 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 587/2012 bod 2 zo dňa 
31. 5. 2012 - zmena termínu kontroly uznesenia raz ročne vždy k 28. 2. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Príspevkové organizácie zriadené hlavným mestom SR Bratislavou spolupracujú 
na marketingových aktivitách BMK podľa potreby a na základe zadania oddelenia 
komunikácie a marketingu. Spolupráca hlavného mesta SR Bratislavy a príspevkových 
organizácií zriadených hlavným mestom SR Bratislavou funguje na veľmi dobrej úrovni. 
 
 
 

2.2 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Michal Garaj, vedúci oddelenia verejného  obstarávania  
                                   a riaditelia rozpočtových a príspevkových  organizácií zriadených  
                                   Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
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Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2011 a revízia platných terminovaných uznesení mestského 
zastupiteľstva z predchádzajúcich volebných období 
Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 1 a časť E zo dňa 3. 3. 2011   
 
Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 1 zo dňa 3. 3. 2011: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

        T: trvale 
        TK: 1x ročne k 31. 12 
 
Uznesením č. 938/2013 časť C zmena termínu plnenia zo  7. 2. 2013 na T: úloha trvalá, 
TK: vždy k 28. 2. 
 
Uznesenie č. 21/2011 časť E zo dňa 3. 3. 2011:   

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na zasadnutia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako 
informačný materiál Informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných 
rozpočtovými a  príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
        T: trvale 
        TK: 1x ročne k 31. 12. 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 938/2013 časť C 
zmena termínu plnenia zo  7. 2. 2013 na T: úloha trvalá, TK: vždy k 28. 2. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 28. 3. 2019. 
 
 
 

2.3 
Nositeľ uznesenia:    Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plniteľka úlohy:  Mgr. Ema Tesarčíková, poverená vedením sekcie sociálnych vecí,  

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

B. žiada  
 

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

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

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetný informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7. 2. 2019 pod písm. k). 
 
 
 

2.4 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Peter Bánovec, poverený vedením sekcie dopravy      
                                    Ing. Lukáš Sojka, vedúci oddelenia informačných technológií 
                                    Mgr. Michal Garaj, vedúci oddelenia verejného  obstarávania 
                                    Mgr. Valér Jurčák, poverený vedením 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 časť A body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby zabezpečil zverejnenie informácií na titulnej web stránke hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorej obsahom bude:   
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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, 
 
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 
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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, 
 
 
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. 
 
 

 
2.5 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
                                   JUDr. Lucia Vyhlídalová., riaditeľka sekcie právnych činností 
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Rôzne 
Uznesenie č. 172/2015 zo dňa 11. 6. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil materiál 
týkajúci sa prijatia nezákonného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 600/1997 z 25. 9. 1997 a spôsobu riešenia tohto prípadu, vrátane takej 
alternatívy riešenia, ak by Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uvedené 
uznesenie zrušilo. 

 
T: na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy dňa                      
25. 6. 2015 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 380/2016 časť B bod 4 
podbod 4.8 zo dňa 4. 2. 2016 zmena termínu predkladania plnenia predmetného uznesenia 
T: 2 x ročne k 30. 6. a k 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál pol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 7. 2. 2019 pod písm. g) a bol pánom poslancom JUDr. Milanom Vetrákom, 
PhD., preradený medzi riadne materiály pod c. 38c, avšak nebolo k nemu na návrh pána 
poslanca prijaté žiadne uznesenie. 
V predmetnej veci sa uskutočnilo stretnutie zástupcov sekcie správy nehnuteľností s pánom 
poslancom JUDr. Milanom Vetrákom, PhD., dňa 21. 2. 2019, ktorý si vyžiadal ďalšie 
informácie – písomnosti, a po ich zosumarizovaní sa uskutoční ďalšie spoločné stretnutie 
s cieľom doriešenia plnenia predmetného uznesenia. 
 
 

 
2.6 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Plnitelia úlohy:     Mgr. Ema Tesarčíková, poverená vedením sekcie sociálnych vecí,  

kultúry, školstva a športu 
                                     Mgr. Valér Jurčák, poverený vedením sekcie správy komunikácií,     

životného prostredia a stavebných činností 
 
Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 
2018 (Mestské lesy v Bratislave, Mestská polícia, STaRZ, GIB, MARIANUM 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy, BKIS, ZOO, Galéria mesta Bratislavy, Mestská 
knižnica, Múzeum mesta Bratislavy, MUOP, BTB) 
Uznesenie č. 396/2016 časť C bod 2 zo dňa 30. 3. 2016 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. každoročne pred schvaľovaním rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na nasledujúci rok 

zorganizovať verejné vypočutie riaditeľov mestských rozpočtových a príspevkových 
organizácií vo vzťahu k napĺňaniu nimi predložených koncepcií rozvoja. 
                                                                                              
                                                                                              T: bez termínu 
 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Verejné vypočutie riaditeľov mestských rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného 
mesta SR Bratislavy vo vzťahu k napĺňaniu nimi predložených koncepcií rozvoja sa konalo 
dňa 11. 3. 2019.  
 

 
 
2.7 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Lucia Vyhlídalová, riaditeľka sekcie právnych činností 
 
Informácia o nepodpísaných uzneseniach 
Uznesenie č. 624/2016 zo dňa 27. 10. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy informoval o nepodpísaných 
uzneseniach, pri ktorých má uvádzať: 
 
1. konkrétny dôvod nevýhodnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu 
2. konkrétne legislatívne dôvody nepodpísania 
 
     
                                   T: od ďalšieho Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Predmetná informácia bola predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy dňa 7. 3. 2019 medzi informačnými materiálmi pod písm. i). 
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3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 

 

 

3.1 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    Mgr. Valér Jurčák, poverený vedením sekcie správy komunikácií,     

životného prostredia a stavebných činností 
                                     
Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov 
v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 
Uznesenie č. 742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 03. 2017 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
3. aby najneskôr do 15. 4. 2017 zorganizoval verejné stretnutie s obyvateľmi mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka k téme výstavby náhradných nájomných bytov lokalite Pri kríži, a aby 
sa predmetného stretnutia osobne zúčastnil. 

 
T: 15. 4. 2017 
 

Uznesením č. 845/2017 časť B bod 4 podbod 4.3 zo dňa 25. 5. 2017 je určený nový termín 
splnenia predmetného uznesenia do 30. 6. 2017. Uznesenie nebolo splnené. 
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4. Návrh na určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

 
4.1 
Nositeľ uznesenia: riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR 

Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR 

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

                                                                 H. žiada 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby upravili interné predpisy svojich organizácií tak, aby boli v súlade s ustanoveniami 
Štatútu mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a zaslali tieto predpisy predsedovi mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy na vedomie. 
 
                                                                                        T: 31. 12. 2017 
 
Dňa 31. 5. 2018 bol prezentované na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy predĺženie termínu splnenia predmetného uznesenia na 31. 12. 2018. Informácia 
o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy však nebola 
prerokovaná.  
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia predmetného uznesenia. 
Návrh na predĺženie termínu splnenia uznesenia bol navrhnutý autorom uznesenia pánom 
poslancom JUDr. Milanom Vetrákom, PhD., na 31. 12. 2019. 

 
 
 

4.2 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  JUDr. Lucia Vyhlídalová, riaditeľka sekcie právnych činností 
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Informácia o neziskovej organizácii SRBB (Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, 
n. o.) a prípadnej možnosti jej zrušenia, zlúčenia alebo presunu kompetencií na inú 
neziskovú spoločnosť v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 867/2017 bod 8 zo dňa 25. 05. 2017 
Uznesenie č. 1001/2017 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada  

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť následne na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy kompletný materiál týkajúci sa zrušenia neziskovej organizácie Spoločnosti pre 
rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 

 
                                                                                                                  T: 15. 02. 2018 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1064/2018 zo dňa 22. 
2. 2018 zmena termínu splnenia uznesenia na 30. 6. 2018. 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 
podbod 6.11 zo dňa 7. 2. 2019 predĺženie termínu splnenia uznesenia na 28. 3. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia predmetného uznesenia. 
Potreba posunu predloženia materiálu, a to na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 11. 4. 2109 a na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 25. 4. 2019 najmä s ohľadom na skutočnosť, že zatiaľ nie sú k dispozícii mená 
osôb ako zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do Správnej rady neziskovej organizácie 
Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 

. 
 
 

4.3 
Nositeľ uznesenia:     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        RNDr. Katarína Kučárová, PhD., poverená vedením oddelenia stratégie 

a projektov 
 
Realizácia cyklotrasy na nábreží Dunaja 
Uznesenie č. 1114/2018 časť B body 1, 2, zo dňa 22. 3. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby zabezpečil neodkladne realizáciu bezpečnej cyklotrasy na nábreží Dunaja, a to: 
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1. od Šafárikovho námestia po Prírodovedné múzeum SNM zmenou dopravného značenia. 
  
                                                                                        T: 15. 09. 2018 
 

2. od Prírodovedného múzea SNM po Most Slovenského národného povstania podľa 
hotového projektu Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR 
Bratislavy (STARZ). 
  
                                                                                        T: 17. 11. 2018 

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2019 časť B bod 6 
 podbod 6.18 zo dňa 7. 2. 2019 zmena termínu splnenia uznesenia na 28. 2. 2019. 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia predmetného uznesenia. 
Žiadny z predložených variantov nie je vyhovujúci v celej dĺžke. Niektoré čiastkové návrhy 
sú použiteľné na realizáciu bezpečnej cyklistickej trasy. Vzhľadom na túto skutočnosť 
navrhujeme nový termín splnenia uznesenia na 26. 9. 2019 - deň konania riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

 
 
4.4 
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Valér Jurčák, poverený vedením sekcie správy komunikácií,     

životného prostredia a stavebných činností 
 
Návrh Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice 
Uznesenie č. 1212/2018 časť B bod 1 zo dňa 27. 9. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. po výzve okresného úradu v sídle kraja - Bratislava, vydať súhlasné stanovisko 

k navrhovanému projektu prírodnej rezervácie Pramene Vydrice a aktívne spolupracovať 
 okresným úradom v sídle kraja - Bratislava na vyhlásení rezervácie. 

 
       T: február 2019 
 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia predmetného uznesenia. 
Hlavné mesto SR Bratislava aj naďalej považuje vyhlásenie Prírodnej rezervácie Pramene 
Vydrice za svoju prioritu. Preto v súčasnosti iniciuje rokovania o vypracovaní programu 
starostlivosti pre navrhovanú Prírodnú rezerváciu Pramene Vydrice, ako základného 
podkladového dokumentu potrebného v samotnom procese vyhlásenia Prírodnej rezervácie 
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Pramene Vydrice. V tejto súvislosti bude hlavné mesto SR Bratislava so Štátnou ochranou 
prírody SR koordinovať ďalšie aktivity pred podaním návrhu na vyhlásenie Prírodnej 
rezervácie Pramene Vydrice.  

Navrhujeme kontrolný termín plnenia predmetného uznesenia na 30. 6. 2019.  
 

 
 
4.5 
Nositeľ uznesenia:          Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:           JUDr. Lucia Vyhlídalová, riaditeľka sekcie právnych činností 
 
Návrh na zmenu stanov obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Uznesenie č. 40/2019 časť A bod 1 zo dňa 7. 2. 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
 1. aby boli návrhy štatútov predstavenstiev obchodných spoločností Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s., a ostatných obchodných spoločností, v ktorých je hlavné mesto SR 
Bratislava jediným alebo majoritným akcionárom, na jeho návrh predkladané 
na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, 

 
                                                                                                         T: 28. 03. 2019 
 
  
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu plnenia predmetného uznesenia. 
Štatúty predstavenstiev niektorých obchodných spoločností nie je možné Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy predložiť na schválenie do 28. 03. 2019, okrem 
akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, a Odvoz a likvidácia 
odpadu, a.s. V prípade ostatných obchodných spoločností, v ktorých je hlavné mesto SR 
Bratislava jediným alebo majoritným akcionárom,  sa ešte nekonali valné zhromaždenia, 
ktorým podlieha schválenie stanov.  
 
Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia predmetného 
uznesenia do 31. 05. 2019. 
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5. Návrh na zrušenie častí uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

 
5.1  
Nositeľ uznesenia: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:           Msc. Ivan Bašnák, vedúci oddelenia komunikácie a marketingu 
 
Návrh na zriadenie Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, návrh na voľbu predsedu a členov tejto komisie, návrh 
na schválenie Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a návrh Dodatku č. 7 k Rámcovej náplni činnosti 
komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
Uznesenie č. 998/2017 časť F, G body 5 a 6  zo dňa 20. 11. 2017   
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

F. schvaľuje 
 

Dodatok č. 7 k Rámcovej náplni činnosti komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/1999 časť E bod 2 v znení neskorších dodatkov) v znení 
uvedenom v prílohe č. 2 k tomuto materiálu. 
 

G. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby  
5. poskytoval technické, administratívne, organizačné a finančné zabezpečenie potrebné na 
činnosť mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1/1999 časť E bod 2 v znení neskorších dodatkov a Štatútom tejto 
komisie, 
 
                                                                                        T:priebežne 
 
 
6. vyčlenil v rozpočte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy potrebné finančné 
prostriedky na zaobstaranie monitoringu podľa bodu G tohto uznesenia. 
 
                                                                                        T: každoročne do 31. 12. 
 
 
Plnenie uznesenia. 
Návrh na zrušenie uznesenia v časti F a G vzniesol autor predmetného uznesenia pán poslanec 
JUDr. Milanom Vetrákom PhD., nakoľko komisia kultúry, ochrany historických pamiatok 
a mediálnu komisia na svojom zasadnutí dňa 13. 2. 2019 schválila ďalší dodatok k rámcovej 
náplni komisie v mediálnej oblasti, ktorá bude predložená na schválenie Mestskému 
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zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci komplexného materiálu náplne činností 
komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Na základe týchto skutočností navrhujeme predmetné uznesenie zrušiť. 

 
 
 
5.2 
Nositeľ uznesenia:      Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    Mgr. Peter Bánovec, poverený vedením sekcie dopravy      
 

Informácia o možnostiach realizácie vydávania Senior Pasov pre občanov nad 70 rokov 
s platnosťou na 5 rokov v podmienkach Integrovaného dopravného systému 
v Bratislavskom kraji 
Uznesenie č. 1179/2018 časť B zo dňa 22. 6. 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. odporúča 
 
primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy 
 vydávať Senior Pasy pre občanov nad 70 rokov s platnosťou na 5 rokov bez povinnosti každý 
rok aktivovať. 
 
                                                                                                     T: bez termínu 
 
 
Plnenie uznesenia. 
Návrh na zrušenie predmetného uznesenia v časti B. 
Návrh na úpravu podmienok vydávania Senior Pasov bez potreby  pravidelnej aktivácie bol 
predmetom rokovania tarifno-legislatívnej skupiny, ktorú organizuje koordinátor Integrovaný 
dopravný systém v Bratislavskom kraji, spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 
Účastní boli všetci zapojení objednávatelia dopravných služieb (hlavné mesto SR Bratislava, 
Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy a výstavby SR) a dopravcovia 
(Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Slovak Lines, Železničná spoločnosť 
Slovensko). 
 
Objednávatelia dopravných služieb v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom 
kraji jednotne neodporúčajú zavedenie zmeny platnosti SeniorPasu z nasledujúcich dôvodov: 

- predĺženie platnosti SeniorPasu raz ročne je primeranou povinnosťou cestujúcich 
pri získaní bezplatnej prepravy na celom území BSK, 

- predĺženie platnosti SeniorPasu je nenáročné, nie je nutné navštíviť predajné miesta 
dopravcov, ale je postačujúce priložiť SeniorPas k označovaču  cestovného lístka 
v ktoromkoľvek dopravnom prostriedku Dopravného podniku Bratislava, akciová 
spoločnosť, a týmto spôsobom aktivizovať predĺženie platnosti SeniorPasu, obdobne 
aktivizovať predĺženie platnosti SeniorPasu može revízor pri kontrole cestovných 
lístkov bez akýchkoľvek dôsledkov, 



23 
 

- predĺženie platnosti SeniorPasu na 5 rokov výrazne skreslí aktuálne počty cestujúcich, 
ktoré sú nevyhnutné pri strategických rozhodnutiach o poskytovaní zliav 
v Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji. 

 
Všetky dôvody sú obsahom analytického materiálu SENIORPAS (február 2018, Bratislavská 
integrovaná doprava, a.s.). Na základe stanovísk koordinátora a objednávateľov dopravných 
služieb v kraji, zavedenie SeniorPasov pre občanov nad 70 rokov s platnosťou 5 rokov, 
neodporúčame a uznesenie nie je možné plniť, a preto ho navrhujeme zrušiť . 
 
Na základe týchto skutočností navrhujeme predmetné uznesenie zrušiť. 
 
 


