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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Informáciu o stave príprav ropovodu Bratislava – Schwechat.
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Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o projekte ropovodného prepojenia Bratislava-Schwechat sa predkladá ako
plnenie Uznesenia MsZ č.1042/2013, zo dňa 24. – 25. 04. 2013, ktorým MsZ žiada primátora
hlavného mesta SR Bratislavy, predložiť komplexný materiál o trasovaní ropovodu BratislavaSchwechat s prijatými uzneseniami a materiálmi vlády SR a stanoviskami odborných útvarov
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, hlavnej architektky, hlavného dopravného inžiniera,
ako aj Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. následného uznesenia č. 1147/2012 časť D
bod 3 zo dňa 26.6.2013, ktorým MsZ žiada dopracovanie informačného materiálu.

Materiál v zmysle uznesenia č. 1042/13 zo dňa 25.4.2013, bol vypracovaný v rozsahu
a podrobnosti na základe informácií, ktoré má hl. mesto k dispozícii. Posledná informácia bola
mestskému zastupiteľstvu predložená dňa 24.10.2013. Od toho času hl. mestu nebol poskytnutý
žiadny nový materiál ohľadom trasovania ropovodu, ktorý by bolo možné odborne vyhodnotiť
a predložiť ako informáciu mestskému zastupiteľstvu. Z hľadiska územného plánovania
nenastali žiadne nové skutočnosti ani neboli mestu doručené žiadne informácie.
Na základe komunikácie s kanceláriou ministra hospodárstva (16. a 24. 9. 2013) bolo
mesto požiadané, aby všetky prezentácie, odborné diskusie k téme trasovania ropovodu boli
preložené po novembrových voľbách do VÚC, pretože vedenie rezortu nechce, aby sa vysoko
odborná agenda stala predmetom politického, volebného súboja. Zároveň minister požiadal
pána primátora, aby pred rokovaním zastupiteľstva, na ktorom by osobne vystúpil, prebehla
vecná diskusia k tejto téme za účasti poslancov mesta, zástupcov samosprávneho kraja,
odborníkov z dotknutých štátnych a iných verejných inštitúcií.
Kancelária ministra informovala mesto, že rezort hospodárstva nie je viazaný, aby materiál
týkajúci sa ropovodu bol predložený na rokovanie vlády SR v mesiaci december 2013.
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