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                                                              kód uzn.:1.9.8 
                                                                             1.9.5 
                                                                               1.9.4                        

 
 
Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

A. berie na vedomie 
 
 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
    1.1     č.   165/1999 zo dňa 7. 10. 1999 
    1.2     č.   398/2004 časť C bod 2 zo dňa 27. 5. 2004 
    1.3     č.   166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011     
    1.4     č.   870/2012 časť D zo dňa 22. 11. 2012   
    1.5     č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
    1.6     č.   954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013     
    1.7     č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 a  
              č. 1572/2014 časť B body 3 - podbody 3.1, 3.2, 3.3, bod 4 - podbod 4.1,  
                  a bod 5 - podbody 5.1 a 5.2 zo dňa 22. 5. 2014 
    1.8    č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
    1.9    č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
    1.10  č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
    1.11  č. 1737/2014 zo dňa 25. 9. 2014 v znení uzn. č. 67/2015 časť B zo dňa 26. 3. 2015 
    1.12  č.   132/2015 časť B zo dňa 28. 5. 2015 
    1.13  č.   139/2015 bod 4 zo dňa 28. 5. 2015 
    1.14  č.   167/2015 časť B zo dňa 11. 6. 2015 
    1.15  č.   196/2015 časť C zo dňa 25. 6 2015 
    1.16  č.   210/2015 časť B zo dňa 25. 6. 2015  
    1.17  č.   231/2015 bod 1 zo dňa 25. 6. 2015 
    1.18  č.   255/2015 časť B zo dňa 24. 9. 2015  
  
  

2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  
 
     2.1    č.   646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994      
     2.2    č.     43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
     2.3    č.   912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010 
     2.4    č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
     2.5    č.     64/2011 časť A body 1, 2, zo dňa 31. 3. 2011 
     2.6    č.   769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012    
     2.7    č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013      
     2.8    č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
     2.9    č. 1611/2014 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 25. 6. 2014 
     2.10  č.   135/2015 body 1, 2,  zo dňa 28. 5. 2015  
 

3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
    3.1    č.    202/2015 časť B body 1 zo dňa 25. 6. 2015  
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B. schvaľuje 

4. Návrh na určenie nových kontrolných termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy:           

 
nositeľ   číslo uznesenia             pôvodný           nový termín 
uznesenia  zo dňa          a predĺžený termín 

4.1       primátor                      1020/2010                         T: 1x ročne k 15. 9.     TK: 10. 12. 2015 
                                                časť B bod 2                     posledný TK: 
                                                zo dňa 1. 7. 2010              22. 10. 2015 
4.2       primátor                      1407/2014                         T: 28. 2. 2014              TK: 30. 11. 2015  
                                                časť B                                posledný TK: 
                                                zo dňa 30. 1. 2014             30. 9. 2015 
4.3       primátor                      135/2015                           T: vždy k 20 dňu          TK: 30. 11. 2015 
                                      bod 2 - BVS, a.s.              mesiaca   
                                                zo dňa 28. 5. 2015 
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1. Splnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 

1.1 

Nositeľ uznesenia: riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií  
                                   zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miloš Veselý, vedúci oddelenie verejného obstarávania 
 
Rôzne - návrh na predkladanie výsledkov obchodných verejných súťaží a verejných súťaží 
Uznesenie č. 165/1999 zo dňa 7. 10. 1999 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

ukladá 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy medzi 
informačné materiály Informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží 
realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

T: polročne 
TK: 31. 3. a 30. 9. 

 
Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 10. 2015. 
 
 
1.2 
Nositeľ uznesenia:     JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:    Ing. Tomáš Mikus, námestník riaditeľa Spoločnosti pre rozvoj bývania  
                                     v Bratislave, n. o. 
                                     
Program výstavby bytov v Bratislave 
Uznesenie č. 398/2004 časť C bod 2 zo dňa 27. 5. 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Správnou radou schválenú 

výročnú správu neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 
 

T: trvalý  
TK: 30. 9. 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 10. 2015. 
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1.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
                                                                       
Návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia 
Uznesenie č. 166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4. Informovať o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., na najbližšom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a potom pravidelne na jeho 
ďalších zasadnutiach. 

     
                                         TK: mesačne 
 
Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 239/2015. 
 
 
1.4 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie územného  
                                   plánovania 
                                    
Návrh riešenia výstavby, resp. rozširovania cintorínov na území hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 870/2012 časť D zo dňa 22. 11. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
pripraviť vhodnú lokalitu na výstavbu nového celomestského pohrebiska a výsledok predložiť na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
                                                                                                                     

T:  31. 12. 2013  
 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 1389/2014 časťou B bod 4.4 predĺženie termínu plnenia 
uznesenia na 31. 3. 2014. 
Uznesením č. 1523/2014 v časti B bod 3.2 zo dňa 24. 4. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 31. 5. 2014. 
Uznesením č. 1588/2014 v časti B bod 4.1 zo dňa 25.- 26. 6. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 25. 9. 2014. 
Uznesením č. 1588/2014 v časti B bod 4.1 zo dňa 25.- 26. 6. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 31. 1. 2015. 
Uznesením č. 11/2015 v časti B bod 4 podbod 4.3 zo dňa 26. 6. 2014 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia - 31. 3. 2015. 
Uznesením č. 42/2015 v časti B bod 4 podbod 4.4 zo dňa 26. 2. 2015 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia - 28. 5. 2015. 
Uznesením č. 131/2015 v časti B bod 3 podbod 3.1 zo dňa 28. 5. 2015 bol predĺžený termín 
plnenia uznesenia - 24. 9. 2015. 
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Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 259/2015. 
 
 
1.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:             Ing. Miroslav Bialko,  sekčný riaditeľ sekcie správy majetku a nehnuteľností 
                                    
Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
Uznesenie č. 924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať informáciu o vykonaných krokoch v danej veci na zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy každé 2 mesiace. 
 
Uznesením č. 131/2015 v časti B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 28. 5. 2015 bol predĺžený termín 
plnenia uznesenia - 24. 9. 2015. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015 a bolo k nej 
prijaté uznesenie č. 265/2015. 
 

 

1.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Milan Galanda, poradca primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska 
Uznesenie č. 954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby minimálne 2x do roka informoval o činnosti a rokovaniach v rámci Združenia miest a obcí 
Slovenska. 
 

TK: 30. 6., 31. 12. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál sa predkladá na pokračujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva zo dňa 24. 9. 2015, 
a to dňa 22. 10. 2015. 
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1.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černik, sekčný riaditeľ sekcie územného  
                                   plánovania                                            
 
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. 960/2013 zo dňa 12. 9. 2013 bol schválený nový termín predkladania materiálu 
na 24. 10. 2013. 
Uznesením MsZ č. 1324/2013 v časti B bode 6 zo dňa 21. 11. 2013 bol schválený nový termín 
predkladania materiálu k predmetnému uzneseniu na rokovania mestského zastupiteľstva každé 
4 mesiace počnúc 1. 1. 2013. 
Uznesením MsZ č. 57/2015 zo dňa 26. 2. 2015 bol schválený nový termín predkladania materiálu 
každé dva mesiace. 
 
Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1572/2014 časť B body 3 - podbody 3.1, 3.2, 3.3, bod 4 - podbod 4.1, a bod 5 - 
podbody 5.1 a 5.2 zo dňa 22. 5. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
 
3. o predloženie informácie o ropovode Družba na území hlavného mesta SR Bratislavy: 
3.1 o predloženie analýzy technického stavu ropovodu Družba na území hlavného mesta SR 

Bratislavy, 
3.2 o predloženie analýzy vplyvov na životné prostredie ropovodu Družba na území hlavného 

mesta SR Bratislavy a Žitného ostrova, 
3.3 o vypracovanie a následné predloženie štúdie spoločnosťou Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s., Možností rizík existujúceho ropovodu Družba na území Žitného ostrova 
a hlavného mesta SR Bratislavy, 

T: 25. 9. 2014 
4.     o predloženie informácie o stave ochrany vôd hydraulickou ochranou podzemných vôd 

(HOPV) rafinérie SLOVNAFT, a.s.: 
4.1     o predloženie analýzy možných dopadov znečistenia podzemných vôd v prípade  odstavenia 

HOPV v kontexte ohrozenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, 
 
T: 25. 9. 2014 

 

5.     o predloženie a vypracovanie štúdií k projektu ropovodu BSP pod odbornou gesciou hlavnej 
architektky Bratislavy a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.: 

5.1   technické možnosti realizácie projektu ropovodu BSP územím hlavného mesta SR Bratislavy. 
Porovnanie technických variantov 2 a 10 podľa uznesenia vlády SR č. 25/2013 zo dňa 9. 1. 
2013, 
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5.2 riziká trasovania ropovodu BSP územím hlavného mesta SR Bratislavy. Porovnanie rizík 
navrhovaných technických variantov 2 a 10 podľa uznesenia vlády SR č. 25/2013 zo dňa 9. 1. 
2013 z pohľadu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

T: 25. 9. 2014 
 

Uznesením MsZ č. 57/2015 zo dňa 26. 2. 2015 bol schválený nový termín predkladania materiálu 
každé dva mesiace. 
 
Plnenie:  
Uznesenia sú splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 240/2015. 
 

 
1.8 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, sekčná riaditeľka sekcie dopravy a HDI 
 
Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne 
Uznesenie č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave realizácie 
Nosného systému MHD v Bratislave. 

T: štvrťročne 
 

Uznesením MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 zmena termínu predkladania materiálu 
T: mesačne 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 262/2015. 
 

 

1.9 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, sekčná riaditeľka sekcie dopravy a HDI 
 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne 
Uznesenie č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o stave príprav 

projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného 
programu Doprava 2007  2013 a Operačného programu Doprava 2014  2020. 

 
TK: raz za dva mesiace počnúc 21. 11. 2013 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 263/2015. 
 
 
1.10 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy majetku a nehnuteľností 
 
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. 
 

Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
„Informácia o žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku 
a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o ....“ zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015, sa predkladá na pokračujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva 
dňa 22. 10. 2015. 
 
 

1.11 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií                                              
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 28. 2. 2015 a uznesenia č. 1737/2014 zo dňa 25. 9. 2014 splatného k 30. 4. 2015 
Uznesenie č. 1737/2014 zo dňa 25. 9. 2014 v znení uznesenia č. 67/2015 časť B zo dňa 26. 3. 
2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. berie na vedomie, 
 
že o finančnej čiastke vo výške 154 422,00 Eur rozhodne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 
SR Bratislavy po 1. 9. 2015, po úprave rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015, 
v závislosti od vývoja finančnej situácie hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
       TK: 30. 9. 2015 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené.  
Vzhľadom na finančnú situáciu hlavného mesta SR Bratislavy a vzhľadom na predbežný odhad 
vývoja stavu rozpočtu do konca roka, finančná čiastka vo výške 154 422,00 Eur nebude súčasťou 
úprav rozpočtu na nasledujúcich zasadnutiach Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, ani 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
1.12 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Elena Poláková, sekčná riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry,  
                                   školstva a športu   
 
Návrh na prijatie pravidiel podpory kandidatúry na kongresové podujatia   
Uznesenie č. 132/2015 časť B zo dňa 28. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
predložiť pravidlá podpory kongresových podujatí v hlavnom meste SR Bratislave. 

 
T: 1. 7. 2015 

 
Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Na príprave materiálu sa pracovalo v spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu - 
Bratislava Tourist Board a komisiou pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu mestského 
zastupiteľstva.  
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 266/2015.  
 

 
1.13 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov                             
                            
Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom 
Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava  
Uznesenie č.139/2015 bod 4 zo dňa 28. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
4. aby overil možnosti získať externé finančné zdroje na rekonštrukciu Parku kultúry a oddychu 

a na verejnú architektonickú súťaž na riešenie areálu a objektu Parku kultúry a oddychu pre 
pôvodné kultúrne a konferenčné funkcie. 

 

TK: 15. 9. 2015 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Možnosti získania externých finančných prostriedkov pre rekonštrukciu objektov na kultúrne účely / 
obnovy pamiatok a pod. pre pôvodné kultúrne resp. iné spoločenské, konferenčné funkcie OSaP 
uvádza nasledovné možnosti: 
 
1. Dotačný systém Ministerstva kultúry SR  
(http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2015-2c5.html) 
 

- predkladanie dotácií - na základe výziev - posledná bola zverejnená v 11/2014, s 
uzávierkou 16.1. 2015 

- maximálne výška dotácie: cca 20-30 tis. € 
- spolufinacovanie: min. 5% 

 
Z  viacerých programov, do úvahy pripadá program  
1. Obnovme si svoj dom v rámci podprogramov: 

- 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok (Obnova kultúrnych pamiatok),  
- 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva, - - 

podprogramy 
- 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu,   
- 1.4 Obnova a konzervácia torzálnej architektúry,  
- 1.5  Národný cintorín v Martine, 

 
kde pre splnenie úlohy podľa vyššie uvedeného uznesenia je pravdepodobne najvhodnejší 
podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok. 

 
 

Nižšie uvádzame príklady pridelených dotácii v roku 2015:  
- projekt Tatry Real Estate, s.r.o., Vila Lavína, č. ÚZPF: 11762/1 : požadovali 79 381€, 

pridelená dotácia 30 000 €,  
- projekt Obnova budovy VŠVU na Hviezdoslavovom nám. 18, Bratislava I.- požadovali 

261 387 €, pridelená dotácia 25 000 €,  
- projekt Prepoštský palác, Kapitulská 19, Bratislava, výmena strešnej krytiny a oprava 

krovu: požadovali 106 554 €, pridelená dotácia 25 000 €,  
- projekt Starý Smokovec - Františkánsky kláštor v Kremnici, statika - rajský dvor, dažďové 

zvody a kanalizácie; havarijný stav; požadovali 130 669 €, pridelená dotácia 24 000 €)  
 
2. Granty FM EHP a Nórska: 
V súčasnosti prebieha obdobie finančného mechanizmu 2009 - 2014 (čerpanie do 4/2016), zatiaľ 
nie sú verejne známe informácie o prioritách nového finančného mechanizmu pre obdobie 2014 - 
2019. Podpora kultúry a obnova / podpora zachovania kultúrneho dedičstva však je a bola prioritou 
FM EHP a NFM aj v minulosti, takže možno predpokladať, že NFM je jednou z najreálnejších 
možností získania väčšej finančnej podpory pre dôležité / prioritné objekty štátu, regiónov v rátane 
miest a obcí. 
3. Štrukturálne fondy / možnosť Integrovaného regionálneho operačného programu  
IROP 
 
Vzhľadom na priority operačných programov nového programového obdobia 2014-2020, 
nastavenia priorít IROP-u  nie je predpoklad možného získania nenávratných finančných 
prostriedkov, okrem priorít Kultúrneho a kreatívneho priemyslu definovaných v IROPe -  len 
na projekt rekonštrukcie objektu Hurbanových kasární a vytvorenie kreatívneho centra). 

 
 
4. Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry - Novinka pre rok 
2015: 
http://www.region-bsk.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacii-z-
bratislavskej-regionalnej-dotacnej-schemy-na-podporu-kultury-674329.aspx 
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- predkladanie dotácií - na základe výziev - výzva bola zverejnená 26. 06. 2015, s uzávierkou 
07. 08. 2015,  

- výzva bola určená pre projekty realizované do 31.12.2015, no je predpoklad podpory 
projektov a aktivít v oblasti kultúry v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 
na podporu kultúry aj v ďalších rokoch 

- maximálne výška dotácie: cca 20 tis. € (s poznámkou, že je možné udeliť výnimku) 
- spolufinancovanie min. 10 % z požadovanej sumy, z toho polovica musí byť vo forme 

finančného plnenia 
- Celková výška prostriedkov vo Výzve na predkladanie žiadostí v rámci Bratislavskej 

regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2015: 400 000 €. 
Pilotná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej 

dotačnej schémy na podporu kultúry bola vypísaná pre nasledovné oblasti: 
1. Podpora ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva,  
2. Podpora ľudovej a neprofesionálnej kultúry, 
3. Podpora pamäťových aktivít a činností,  
4. Podpora divadla a tanca,  
5. Podpora audiovizuálneho umenia,  
6. Podpora literatúry,  
7. Podpora výtvarného umenia,  
8. Podpora hudobného umenia,  
9. Podpora medziodborových umeleckých aktivít) 
 

Rada Bratislavského samosprávneho kraja pre kultúru a umenie (Rada BSK) z disponibilnej sumy 
na poskytnutie dotácií predpokladá vyčleniť približne 20 % na dotácie do 2.500.- EUR vrátane 
a 80 % na dotácie nad 2.500.- EUR. 
Rada BSK z disponibilnej sumy na poskytnutie dotácií vyčlení najmenej 40% na tzv. 
„nezriaďovanú“ kultúru (nezávislá, nezaradená kultúra – aktéri kultúrneho a umeleckého diania 
pôsobiaci nezávisle od zriaďovaných kultúrnych inštitúcií a mimo priamych rozpočtových väzieb 
na verejné rozpočty).  
 
5. Iné menšie nadačné granty:  
napr.  Nadácia VÚB (http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx) podporuje okrem iných oblastí aj 
umenie a ochranu kultúrneho dedičstva - max. granty cca 10 tis. €, spolufinancovanie a podmienky 
sú spresnené v jednotlivých výzvach (výzvy vyhlasované zvyčajne 1x v roku). Nadácia VÚB má aj 
podporu formou tzv. partnerských projektov, kde podmienky spolupráce a finančnej podpory 
nadácia stanovuje osobitne pri priamej komunikácii so žiadateľom.  
 
 

1.14 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy majetku a nehnuteľností 
 
Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe 
Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves 
Uznesenie č. 167/2015 časť B zo dňa 11. 06. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o iniciovanie rokovania s Ministerstvom obrany SR o predloženie novej ponuky                               
na bezodplatný prevod bunkrov, u ktorých nie je problém s vysporiadaním pozemkov. 

                             TK: 30. 9. 2015 
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Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Nakoľko ponuka Ministerstva obrany SR neobsahuje objekty, pri ktorých sú pozemky 
majetkovoprávne nevysporiadané, nebude hlavné mesto SR Bratislava na predmetnú ponuku 
reagovať. 
 
 
1.15 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií                      
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2014 
a hodnotiaca správa za rok 2014 
Uznesenie č. 196/2015 časť C zo dňa 25. 6. 2015 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

C.  žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií hlavného mesta SR Bratislavy 
a hlavným mestom SR Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2014.  

T: 30. 9. 2015 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií hlavného mesta SR Bratislavy a hlavným 
mestom SR Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 
2014 bolo vykonané. 

 

 

1.16 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Andrea Csenkeyová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov 
  

Návrh zásad spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami,                     
v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majoritnú majetkovú účasť a návrh postupu                    
pri výbere predsedov predstavenstiev (generálnych riaditeľov) strategických obchodných 
spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 210/2015 časť B zo dňa 25. 6. 2015 

    
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. schvaľuje 

zásady spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých má 
hlavné mesto SR Bratislava majoritnú majetkovú účasť a postup pri výbere predsedov 
predstavenstiev (generálnych riaditeľov) strategických obchodných spoločností s majetkovou 
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy. 
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B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zrealizovať výber predsedov predstavenstiev (generálnych riaditeľov) strategických obchodných 
spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle časti A tohto uznesenia. 

  

 T: 6. 7. 2015 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 237/2015. 
 
 
1.17 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Rôzne  
Návrh na postup primátora hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom novelizovať zákon   
č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a na jednotný postup 
starostov mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy pri rozhodovaní v oblasti tepelnej 
energetiky podľa čl. 46 ods. 2 písm. a) a e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  
Uznesenie č. 231/2015 bod 1 zo dňa 25. 6. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby uskutočnil rokovanie s ministrom hospodárstva SR s cieľom novelizovať zákon                       
č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov tak, aby sa predchádzalo 
deformáciám systému v oblasti tepelnej energetiky v rozpore s právom Európskej únie, ku ktorým 
môže dochádzať postupom podľa zákona č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, a ktoré spočívajú najmä 
v nevyváženom postavení doterajších dodávateľov tepla v konaní podľa § 12 ods. 10 zákona č. 
657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, ktorým patrí oprávnenie 
vydávať záväzné stanoviská podľa § 12 ods. 10 zákona o tepelnej energetike v spojení so 
stavebným zákonom, a aby o výsledkoch tohto rokovania informoval poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

     T: 24. 9. 2015 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Dňa 4. 9. 2015 sa uskutočnilo stretnutie Ministerstva hospodárstva SR v zastúpení štátnym 
tajomníkom Ing. Miroslavom Obertom a primátorom hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivom 
Nesrovnalom. Predmetom rokovania okrem iného bola aj otázka novelizácie  zákona   č. 657/2004 
Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Na základe informácie od pána šátneho 
tajomníka, Ministerstvo hospodárstva SR v súčasnom období nemá v legislatívnom pláne 
novelizáciu zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zároveň 
oznámil, že Ministerstvo hospodárstva SR bude preverovať opodstatnenosť zamietavých stanovísk 
dodávateľov tepla k zámerom odpojenia odberateľov od CZT v zmysle energetickej efektívnosti, 
účinnosti zdrojov, tvorby emisií a ekonomických vplyvov.  
Informácia k predmetnej problematike bola predložená na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 
24. 9. 2015 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 264/2015. 
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1.18 

Nositeľka uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:   RNDr. Viera Karovičová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, 
                                               riaditeľ mestskej príspevkovej organizácie Marianum-Pohrebníctvo  
                                               v Bratislave 
 
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území  hlavného mesta SR Bratislavy v znení 
všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne 
záväzného nariadenia  hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2014 
Uznesenie č. 255/2015 časť B zo dňa 24. 9. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh všeobecne 
záväzného nariadenia, ktorým sa odstráni protiprávny stav. 

 
T: 24. 9. 2015 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Všeobecne záväzné nariadenie v predmetnej veci bolo predložené na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015 a bolo schválené uznesením č. 256/2015. 
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2. Priebežné plnenie uznesení 
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

2.1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií                             
 

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
predkladať namiesto ústnej informácie Mestskému zastupiteľstvu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy 
na každom zasadaní písomnú informáciu  o  stave  rozpočtového  hospodárenia  hlavného  mesta 
SR Bratislavy. 
 

T: trvale 
TK: k 30. 9. 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy je predkladaná pravidelne 
na mesačnej báze v písomnej forme na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva medzi 
informačnými materiálmi. 
 
 

2.2 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy majetku a nehnuteľností 
 
Rôzne - Opatrenie na zlepšenie príjmov do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
Číslo uznesenia: 43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

 ukladá 
 
riaditeľovi magistrátu 
pri predkladaní návrhov na predaj majetku hlavného mesta SR Bratislavy zapracovať vždy 
do návrhu uznesenia povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu celú naraz do 20 dní od 
podpísania kúpnej zmluvy. Ak kupujúci nesplní podmienku úhrady celej kúpnej ceny, uznesenie 
stratí platnosť. 
Všetky prípadné dodatky a návrhy splátok musí odsúhlasiť Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
 

TK: štvrťročne 
 
Uznesením č. 99/2003 bola schválená zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 43/2003 zo dňa 6. 3. 2003 takto: 
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Pôvodný text: 
"do 20 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Ak kupujúci nesplní podmienku úhrady celej kúpnej ceny, 
uznesenie stratí platnosť. Všetky prípadné dodatky a návrhy splátok musí odsúhlasiť Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy." 
 
sa nahrádza novým textom: 
 
"do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Odlišný spôsob platenia kúpnej ceny musí byť vždy 
schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy súčasne s návrhom na predaj 
majetku hlavného mesta SR Bratislavy, alebo s iným návrhom zdôvodňujúcim zmenu podmienok 
platenia kúpnej ceny.". 
 
Zmena kontrolného termínu plnenia uznesením č. 502/2004 časť B bod 2 zo dňa 28. 10. 2004 
na TK: 1x ročne k 30. 9. 
 
Plnenie:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
Podmienka úhrady kúpnej zmluvy do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy je vždy súčasťou 
uznesení.  Výnimky sa uvádzajú len v odôvodnených prípadoch.  
 
 
2.3 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:            Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy majetku a nehnuteľností 
 
Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, 
majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola 
plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly 
Uznesenie č. 912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
C. žiada 

 
riaditeľa magistrátu 
1. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o plnení 

opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2009. 
 

T: polročne k 30. 9. a 31. 3. 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Informácia o plnení predmetných opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 
2009 sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22. 10. 2015. 
 
 

2.4 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy majetku a 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 
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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:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
Súčasťou materiálov na prenájom a predaj nehnuteľností sú nájomné a kúpnopredajné zmluvy. 
 
 

2.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Rôzne: Návrh na postup pri zmenách stanov, zakladateľských listín alebo spoločenských 
zmlúv v obchodných spoločnostiach s majoritnou účasťou mesta 
Uznesenie č. 64/2011 časť A body 1, 2, zo dňa 31. 3. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. aby pred rokovaním valného zhromaždenia prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy zmenu stanov, zmenu spoločenskej zmluvy alebo zmenu zakladateľskej 
listiny akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v spoločnostiach s majoritnou 
účasťou mesta. 

         T: trvalý 
         TK: 1x ročne k 15. 9. 
 

2. aby pred rokovaním valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti s majoritnou majetkovou 
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, 
a.s., prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy materiály, ktoré valné 
zhromaždenie schvaľuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, stanov akciovej 
spoločnosti a zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným 
a v prípade obchodnej spoločnosti s minoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR 
Bratislavy, aby na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
informoval o materiáloch schválených valným zhromaždením. 

 
         T: trvalý 
         TK: 1x ročne k 15. 9. 

 
Plnenie:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy je informované na najbližšom zasadnutí 
o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností s minoritnou 
majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy. 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy sa pred rokovaním valného 
zhromaždenia obchodných spoločností s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR 
Bratislavy a obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., predkladajú 
na prerokovanie materiály, ktoré valné zhromaždenie obchodných spoločností schvaľuje podľa 
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príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a jej stanov, zakladateľskej listiny alebo 
spoločenskej zmluvy. 
 
 
2.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií                             
                             
Návrh správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR      
Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby predkladal mesačne na rokovania komisie finančnej stratégia a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, informáciu o plnení 
opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011. 

 
T: mesačne 

 
Uznesením č. 177/2015 časť B bod 3 podbod 3.1 zo dňa 24. 6. 2015 zmena termínu -
T: štvrťročne počnúc 1. 7. 2015. 
 
Plnenie:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
Informáciu o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej 
účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 bola predložená na rokovanie 
komisie finančnej stratégia a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva  
dňa 7. 9. 2015. 
 
 

2.7 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy majetku a 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 
 
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 
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a materiály prvého mestského zastupiteľstva bežného roka konajúceho sa vo februári budú 
obsahovať tabuľku za december predchádzajúceho roka a január. 
 
Plnenie:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015 medzi 
informačnými materiálmi pod písm. d). 
 
 

2.8 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ správy majetku a nehnuteľností 
 
Rôzne 
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 

 
Plnenie:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
Znalecké posudky sú po dodaní zverejňované priebežne na internetovej stránke hlavného mesta 
SR Bratislavy.  
 
 

2.9 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Ing. Iveta Bullová, referát kontroly a interného auditu 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 a hodnotiaca správa 
za rok 2013 
Uznesenie č. 1611/2014 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 25. 6. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

C. žiada 

 

1. riaditeľa magistrátu 
1.2 o vytvorenie pracovnej skupiny z vedúcich odborných zamestnancov jednotlivých oddelení 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých sa týkajú nedostatky uvedené 
v inventarizačnom zápise zo dňa 28. 3. 2014 a v stanovisku mestského kontrolóra k záverečnému 
účtu k 31. 12. 2013 v časti, týkajúcej sa inventarizácie majetku a záväzkov hlavného mesta SR 
Bratislavy k 31. 12. 2013. Predmetná komisia spolu s odbornými zamestnancami zodpovednými 
za tú  ktorú oblasť bude počas celého roka zistené nedostatky v inventarizácii riešiť a odstraňovať. 
Predmetná komisia tiež spracuje postup znižovania krátkodobých záväzkov v horizonte rokov 2014  
2018, a tento bude sledovať   hodnotiť. O výsledkoch podá raz mesačne písomnú informáciu 
do operatívnej porady primátora hlavného mesta SR Bratislavy a na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
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T: do 23. 10. 2014 
 

Uznesením MsZ č. 11/2015 časť B bod 5 podbod 5.4 z 5. 2. 2015 zmena termínu - T: úloha trvalá 
až do vyriešenia, TK: mesačne, počnúc februárom 2015. 

 

Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015 medzi 
informačnými materiálmi pod písm. f). 
 

 
2.10 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Živko Peev, vedúci oddelenia informačných technológií 
                                   Ing. Miloš Veselý, vedúci oddelenia verejného obstarávania 
                                   obdchodné 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, 2, zo dňa 28. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
1. aby zabezpečil zverejnenie informácií na titulnej web stránke hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorej obsahom bude:   

1.1 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, 

1.2 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, 

1.3 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, 

1.4 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, 

1.5 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, 

1.6 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, 

1.7 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 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:   

2.1 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, 

2.2 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, 

2.3 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, 

2.4 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, 

2.5 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, 

2.6 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, 

2.7 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: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
 
Bod 1  

Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 135/2015 je za hlavné mesto SR Bratislava priebežne 
plnené vždy k 20-dňu príslušného mesiaca na nasledovných linkoch.  
 

zmluvy: 

http://www.bratislava.sk/register/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=700026&id_ktg=1001

&p1=15331 

 

objednávky: 
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http://www.bratislava.sk/register/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=700026&id_ktg=1017

&p1=15333 

 

faktúry: 

http://www.bratislava.sk/register/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=700026&id_ktg=1022

&archiv=0&p1=15334 

 
obstarávania: 
http://www.bratislava.sk/aktualne-verejne-obstaravania/ds-11006890/p1=11055679 

 
Bod 2 

Odkazy na webove stránky obchodných spoločností OLO, a.s., a DPB, akciová spoločnosť, sú 
uvedené na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk 
 
Plnenie za obchodnú spoločnosť DPB, akciová spoločnosť: 
Požadované informácie zverejňuje na webovej stránke www.dpb.sk  v záložke O podniku, 
podzáložke Verejné informácie  v častiach Verejné obstarávanie a Povinné zverejňovanie.  
Na uvedenej stránke budú všetky požadované informácie zverejňované aj v budúcnosti. Toto 
oznámenie bolo zaslané všetkým poslankyniam a poslancom mestského zastupiteľstva. 
 
Plnenie za obchodnú spoločnosť OLO, a.s.:  
Dňa 23. 6. 2015 generálny riaditeľ spoločnosti OLO, a.s., oznámil, že predmetné informácie sú 
uvádzané na linku mesačne vždy k 20-dňu príslušného mesiaca na linku:  

http://www.olo.sk/o-nas/zverejnovanie-informacii-na-zaklade-uznesenia-msz-c-1352015/   
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3. Nesplnené uznesenie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

3.1 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ján Budaj, predseda  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy   
                                   Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór  hlavného mesta SR Bratislavy                     
 
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, dňa 
29. júna 2015   
Uznesenie č. 202/2015 časť B body 1 zo dňa 25. 6. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

B. žiada 

1. predsedu komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy 
vytvoriť kontrolnú skupinu na odsúhlasenie ekonomicky oprávnených nákladov a výšky úhrady 
za služby vo verejnom záujme za rok 2014 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách 
vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR 
Bratislave na roky 2019 - 2023. 

T: 30. 9. 2015 

 

Plnenie: 
Uznesenie nie je splnené.  
Členovia subkomisie  dostali doplňujúce informácie z obchodnej spoločnosti Dopravného podniku 
Bratislava, a.s., požadované poslancami komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta mestského zastupiteľstva, iba v pondelok 5. 10. 2015, tzn.  v deň konania 
komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva. 
Informáciu o tom poslancom predložili pán Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór, a člen komisie, 
poslanec pán Ing. Ignác Kolek. Predpokladám, že zdržanie v poskytovaní požadovaných informácií 
zo strany obchodnej spoločnosti Dopravného podniku Bratislava, a.s.,  spôsobili objektívne 
okolnosti (výmena generálneho riaditeľa DPB, a.s.).  
Členovia subkomisie pre zhodnotenie oprávnenosti nákladov vo verejnom záujme, vynaložených 
v roku 2014  v obchodnej spoločnosti Dopravného podniku Bratislava, a.s., posúdia nové 
informácie  na rokovaní, ktoré sa uskutoční 12. 10. 2015 o 16,00 h.  
Pokiaľ táto subkomisia svoju prácu uzavrie, informáciu  predložia poslancom mestského 
zastupiteľstva na samotnom jej rokovaní 22. 10. 2015.   
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4. Návrh na určenie nových kontrolných termínov plnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 

4.1 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľky úlohy:  MUDr. Iveta Plšeková, námestníčka primátora 
                                   RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 - 2020 
Uznesenie č. 1020/2010 časť B bod 2 zo dňa 1. 7. 2010  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať každoročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy ročnú správu 

o realizovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 - 2020. 

 
T: 1x ročne k 15. 9. 
 

Uznesením č. 232/2015 časť B bod 3 podbod 3.1 zo dňa 24. 9. 2015 bol určený nový kontrolný 
termín plnenia uznesenia na 22. 10. 2015. 

 
Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia.  
S ročnou  správou o realizovaní „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020“ (ďalej len „PHSR“) sa súbežne robí aj aktualizácia 
PHSR v zmysle zmeny zákona, kde je nutné vypracovať aj finančnú stránku PHSR. 
Všetkých útvarom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy bola dňa 28. 9. 2015 uložená úloha 
vypracovania odpočtu plnenia PHSR za rok 2014 podľa Manuálu pre vypracovanie správy o plnení 
PHSR obcí Bratislavského samosprávneho kraja do 8. 10. 2015,  
Pracovné rokovania  k aktualizácii PHSR prebiehajú, pričom predpokladaný termín predloženia 
vypracovaného materiálu na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva je koniec roka 
2015. 
Z vyššie uvedeného dôvodu navrhujeme nový kontrolný termín plnenia uznesenia najneskôr 
na 10. 12. 2015 - termín zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
 
 
4.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, sekčná riaditeľka sekcie dopravy a HDI 
 
Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia 
sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného 
programu Doprava 2014 - 2020  
Uznesenie č. 1407/2014 časť B zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby do Operačného programu Doprava 2014 – 2020 za hlavné mesto SR Bratislavu navrhol 
severojužné prepojenie Petržalka - Filiálka, cez Dunaj, v osi Karadžičovej ulice. 
 

T: 28. 02. 2014 
 

Uznesením č. 1487/2014 v časti B zo dňa 27. 3. 2014 bol predĺžený termín plnenia uznesenia na 
30. 4. 2014. 
Uznesením č. 1523/2014 v časti B zo dňa 24. 4. 2014 bol predĺžený termín plnenia uznesenia na 
31. 1. 2015. 
Uznesením č. 42/2015 v časti B bod 4 podbod 4.5 zo dňa 26. 2. 2015 bol predĺžený termín plnenia 
uznesenia na 30. 9. 2015. 
 
Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
V zmysle záverov pravidelnej porady primátora (PPP) bol k uzneseniu č. 1407/2014 časť B zo dňa 
30. 1. 2014, pripravený list pod číslom MAGS HDI 53479/2015 – 344319 zo dňa 29. 9. 2015, na 
Železnice Slovenskej republiky, v ktorom boli požiadaní o informáciu, či zaradili, resp. uvažujú 
zaradiť projekt severojužného prepojenia Petržalka - Filiálka cez Dunaj v osi Karadžičovej ulice do 
zásobníka projektov OPII 2014 - 2020 a zároveň so žiadosťou o zdôvodnenie v  prípade 
záporného vyjadrenia. Mestské zastupiteľstvo bude informované o odpovedi Železníc Slovenskej 
republiky po jej obdržaní. List bol odoslaný dňa 7. 10. 2015. 
Na základe tejto skutočnosti navrhujeme určiť nový kontrolný termín splnenia tohto uznesenia 
na 30. 11. 2015. 
 
 

4.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
                                   
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 bod 2 zo dňa 28. 5. 2015 – BVS, a.s. 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora 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:   

2.1 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, 

2.2 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, 

2.3 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, 
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2.4 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, 

2.5 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, 

2.6 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, 

2.7 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: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Právne stanovisko obchodnej spoločnosti BVS, a.s., bolo k predmetnému uzneseniu mestského 
zastupiteľstva doručené hlavnému mestu SR Bratislave a v súčasnosti legislatívno-právne 
oddelenie k nemu vypracováva právnu analýzu. 
Na základe tejto skutočnosti navrhujeme nový kontrolný termín splnenia predmetného uznesenia, 
a to na 30. 11. 2015. 
 


