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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.   186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 
    1.2     č.   524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
    1.3     č.   155/2003 časť D zo dňa 18. 9. 2003 
    1.4     č.   691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
    1.5     č. 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010   
    1.6     č.   166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 
    1.7     č.   441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012 
    1.8     č.   954/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 
    1.9     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 
    1.10   č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
    1.11   č. 1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
    1.12   č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
    1.13   č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
    1.14   č.     41/2015 zo dňa 5. 2. 2015 
    1.15   č.     53/2015 zo dňa 26. 2. 2015 
    1.16   č.     84/2015 zo dňa 9. 4. 2015 
    1.17   č.     98/2015 zo dňa 9. 4. 2015 
    1.18   č.   119/2015 časť B zo dňa 30. 4. 2015   
    1.19   č.   121/2015 časť B zo dňa 27. 5. 2015 
    1.20   č.   132/2015 časť B zo dňa 28. 5. 2015 
    1.21   č.   137/2015 časť B zo dňa 28. 5. 2015 
    1.22   č.   139/2015 body 1, 2, zo dňa 28. 5. 2015 
    1.23   č.   157/2015 zo dňa 28. 5. 2015  
    1.24   č.   166/2015 časť B zo dňa 11. 6. 2015     
    1.25   č.   172/2015 zo dňa 11. 6. 2015 
    1.26   č.   174/2015 bod 2 zo dňa 11. 6. 2015 
    1.27   č.   202/2015 časť B bod 2 zo dňa 25. 6. 2015 
    1.28   č.   208/2015 bod 1 zo dňa 25. 6. 2015 
    1.29   č.   210/2015 časť B zo dňa 25. 6. 2015 
    1.30   č.   229/2015 časť A body 1 a 2, časť B zo dňa 25. 6. 2015 
     
 2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  

     2.1    č.   240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003      
     2.2    č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
     2.3    č.   769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
     2.4    č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013      
     2.5    č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
     2.6    č. 1147/2013 časť D bod 4 zo dňa 26. 6. 2013 
     2.7    č. 1611/2014 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 25. 6. 2014 
     2.8    č.   135/2015 body 1, 2, 4, zo dňa 28. 5. 2015 
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B. schvaľuje 

3. 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 

3.1       primátor                      1020/2010                         T: 1x ročne k 15. 9.          TK: 22. 10. 2015 
                                                časť B bod 2                
                                                zo dňa 1. 7. 2010 
3.2       riaditeľ magistrátu       673/2012                          T: 30. 11. 2012                 TK: 1. 3. 2016 
                                                časť C bod 4                    predĺžený termín: 
                                                zo dňa 27. 6. 2012           30. 6. 2015 
3.3       primátor                      1390/2014                        T: 28. 2. 2014                   TK: 31. 12. 2015 
                                               časť B bod 3                     predĺžený termín:                 
                                               zo dňa 30. 1. 2014            24. 9. 2015                         
3.4       primátor                      1566/2014                         T: 25. 9. 2014                   TK: 19. 11. 2015  
                                                časť B                               predĺžený termín: 
                                                zo dňa 22. 5. 2014            24. 9. 2015 
                                                85/2015                            T: k 31. 5. 2015 - bod 1   TK:  19. 11. 2015   
                                               časť B bod 1 a 6         a 30 dní od schválenia 
                                               zo dňa 9. 4. 2015              správy MŽP SR - bod 6   
                                                                              predĺžený termín:    
                                                                                         24. 9. 2015 
3.5       primátor                      1636/2014                         T: september 2014           TK: 29. 2. 2016 
                                                bod 2                                 predĺžený termín 
                                                3. 7. 2014                          24. 9. 2015 
3.6                                          1645/2014                         T: 30. 7. 2015                   TK: 30. 11. 2015 
                                               časť C body 1 a 2              predĺžený termín: 
                                               3. 7. 2014                          30. 9. 2015 
3.7       primátor                      1743/2014                         T: 31. 3 - každoročne       TK: 30. 11. 2015 
                                               časť C bod 3                      predĺžený termín: 
                                               zo dňa 25. 9. 2014             30. 6. 2015    
3.8       primátor                     23/2015                             T:1.10. 2015                    TK: 30. 11. 2015 
                                              časť B 
                                               zo dňa 5. 2. 2015 
3.9       primátor                     120/2015                           T: 25. 6. 2015                  TK: 31. 3. 2016 
                                                časť B 
                                                zo dňa 30. 4. 2015 
3.10     primátor                     133/2015                            T: 24. 9. 2015                  TK: 31. 1. 2016 
                                               časť B, body 1, 2, 3, 
                                                zo dňa 28. 5. 2015 
3.11      primátor                    135/2015                           T: k 20-dňu v mesiaci       TK: 22. 10. 2015   
                                               bod 2, BVS, a.s. 
                                               zo dňa 28. 5. 2015 
3.12      primátor                    139/2015                           T: 30. 6. 2015                    TK: 30. 11. 2015 
                                               bod 3 
                                               zo dňa 28. 5. 2015 
3.13      primátor                    174/2015                           T: bez termínu                  TK: 31. 10. 2015 
                                                bod 1 
                                                zo dňa 11. 6. 2015 
3.14     primátor                       208/2015                          T: 24. 9. 2015                   TK: 31. 1. 2016 
                                                bod 2 
                                                zo dňa 25. 6. 2015 
3.15     primátor                       228/2015                      T: 30.  9. 2015 -1               TK: 30. 11. 2015 
                                                body 1 a 2                    T: 31. 10. 2015 - 2              TK: 30. 11. 2015 
                                                zo dňa 25. 6. 2015 



 4

    4. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 

4.1 č.      85/2015 časť B bod 3 zo dňa 9. 4. 2015 
4.2 č.      85/2015 časť B bod 4 zo dňa 9. 4. 2015 
4.3 č.    135/2015 bod 3 zo dňa 28. 5. 2015 
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1. Splnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 
1.1 

Nositeľ uznesenia:  Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia úlohy:  vedúci organizačných útvarov magistrátu u ktorých bola vykonaná  
                                    kontrola útvarom mestského kontrolóra 
 
Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných 
kontrol 
Číslo uznesenia: 186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
pravidelne   predkladať  správy   o  prijatých  opatreniach  na  odstránenie   nedostatkov  zistených 
mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: polročne 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál oddelenia ľudských zdrojov magistrátu bol predložený medzi informačnými materiálmi 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. a 25. 6. 2015 pod písm. g). 
 
 
1.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Achimsky, generálny riaditeľ akciovej spoločnosti 
                                   Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 
 
Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických 
vyhliadkach do budúcnosti 
Uznesenie č. 524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
ako hlavného akcionára spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 
2.   Informovať jedenkrát ročne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, ako sa 

realizuje separovaný zber a recyklácia druhotných surovín a ciele predloženého materiálu. 
 

T:   trvale, 1x ročne 
                                                                                                                                TK: k 30. 6., počnúc rokom 2002  
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 6. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 220/2015.  
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1.3 

Nositeľ uznesenia:      Ing. Milan Černý, prvý námestník primátora                      
Plniteľka úlohy:     Ing. Eva Hulalová, riaditeľka Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave                                 
 
Program výstavby bytov v Bratislave 
Uznesenie č. 155/2003 časť D zo dňa 18. 9. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

Ing. Milana Černého, prvého námestníka primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
polročne informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o realizácii Programu 
výstavby bytov v Bratislave. 

 
              T: trvalý 

TK: 1 x ročne - 30. 6. 
                  

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. a 25. 6. 2014 medzi 
informačnými materiálmi pod písm. e). 
 
 
1.4 

Nositelia uznesenia:  riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 
                                    SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:   riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 
                                    SR Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Uznesenie č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach prijatých 
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 

                       T: trvalý 
TK: 30. 6. a 31. 12. 

 
Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
1. ZUŠ Radlinského - informácia o kontrole plnenia opatrení z následnej finančnej kontroly 

č. 15/2011 dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, sa predkladá 
medzi informačnými materiálmi na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015. 

 
2. CVČ Kulíškova - informácia o kontrole plnenia opatrení z následnej finančnej kontroly č. 16/2011 

sa predkladá medzi informačnými materiálmi na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 
2015. 

 
 3. DPB, akciová spoločnosť - sprava č. 9/2014 Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti 

a účelnosti pri hospodárení s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy využívaného na činnosti 
obchodnej spoločnosti - termín dodania správy o plnení týchto opatrení bolo 30. 6. 2015. 
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Predmetná informácia bola predložená medzi informačnými materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 24. a 25. 6. 2015 pod písm. f). 
  
 
1.5 

Nositelia uznesenia:  riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  
                                     Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:    riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených  
                                     Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
Spracovateľka:           Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností 
                                      
Návrh zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Uznesenie č. 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o vybavovaní sťažností podaných v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

          T: trvale 
                                  TK: 1x ročne - 30. 6. 
        
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. a 25. 6. 2015 medzi 
informačnými materiálmi pod písm. d). 
 
 
1.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
                                    
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 25. 6. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 211/2015. 
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1.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Ignác Kolek, námestník primátora 
                                Ing. Andrea Csekneyová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov  
 
Protikorupčné minimum pre Bratislavu 
Uznesenie č. 441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy jedenkrát ročne informáciu 

o plnení Protikorupčného minima pre Bratislavu.  
 
        TK: 31. 1. - každoročne 
 
Uznesením MsZ č. 42/2015 časť B bod 4 podbod 4.3 zo dňa 26. 2. 2015 predlžený termín splnenia 
predmetného uznesenia na 30. 4. 2015. 
Uznesením MsZ č. 102/2015 časť B bod 4 podbod 4.4 zo dňa 30. 4. 2015 predlžený termín 
splnenia predmetného uznesenia na 30. 6. 2015. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 6. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 222/2015. 
 
 
1.8 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  JUDr. Milan Galanda, poradca primátora  
 
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 bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 10. 9. 2015 a následne sa predkladá 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015. 
 
 

1.9 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černik, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia koordinácie územných systémov                                              
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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, 

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 
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Uznesením MsZ č. 57/2015 zo dňa 26. 2. 2015 bol schválený nový termín predkladania materiálu 
každé dva mesiace. 
 
Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 6. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 212/2015. 
 

 
1.10 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia koordinácie dopravných systémov, 
                                   hlavná dopravná inžinierka 
 
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 25. 6. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 218/2015. 
 

 

1.11 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže  
 
Návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácií 
cestovného ruchu na roky 2014 - 2016 
Uznesenie č. 1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21. 11. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Výročnú správu 

o hospodárení a činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. 
 

                                                                                                             T: každoročne - 30. 6. 
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Plnenie: 

Uznesenie je splnené. 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské 
zastupiteľstvo“) č. 1326/2013 časť B bod 2, zo dňa 21. 11. 2013, poverilo primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy predložením „Výročnej správy o hospodárení a činnosti Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy“.  
Vzhľadom na zmenenú terminológiu v novele zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu 
v znení neskorších predpisov platnej od roku 2014, bol termín „výročná správa“ nahradený 
pojmom „správa o činnosti“. Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board 
(ďalej len „BTB“) po prerokovaní schválila na svojom valnom zhromaždení správu o činnosti za rok 
2014 dňa 4. 6. 2015. Správa o činnosti BTB za rok 2014 bola následne prerokovaná v komisii 
pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu mestského zastupiteľstva dňa 9. 6. 2015, kde bola 
uznesením vzatá na vedomie a odporučená mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej 
„mestská rada“) a mestskému zastupiteľstvu uznesením vziať správu na vedomie. Správu 
o činnosti BTB za rok 2014 vzhľadom na krátkosť času a administratívne komplikácie nebolo 
možné predložiť na rokovanie mestskej rady dňa 11. 6. 2015. Správa bola priamo zaradená 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 6. 2015.  
Predložená správa o činnosti BTB bola mestským zastupiteľstvom vzatá na vedomie uznesením 
č. 223/2015.  
 
 
1.12 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia koordinácie dopravných systémov, 
                                   hlavná dopravná inžinierka 
 
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 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 6. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 219/2015. 
 
 
1.13 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci oddelenia správy 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 
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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 ....“ bola predložená na rokovanie 
mestskej rady dňa 10. 9. 2015 a následne sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva 
dňa 24. 9. 2015. 
 
 

1.14 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci finančného oddelenia                          
 
Rôzne 
Uznesenie č. 41/2015 zo dňa 5. 2. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,   
o správu o návrhoch na systémové zlepšenie financovania hlavného mesta SR Bratislavy    
a o postojoch predstaviteľov NR SR a vlády SR. 

 
T: 1. 5. 2015 

 
Uznesením MsZ č. 102/2015 časť B bod 4 podbod 4.4  zo dňa 30. 4. 2015 bol schválený nový 
termín predkladania materiálu na 30. 6. 2015. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 6. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 199/2015. 
 
 
1.15 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ:   Mgr. Roman Holeš, poradca primátora 
 
Návrh na vypracovanie programových priorít na obdobie 2015 - 2018  
Uznesenie č. 53/2015 zo dňa 26. 2. 2015 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
vypracovať návrh Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 - 2018 
vychádzajúc z existujúcich dokumentov a strategických materiálov so zohľadnením priorít 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy, prerokovať ho v komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
a predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: MsZ - 30. 4. 2015 

 
Uznesením č. 102/2015 časť B bod 4 podbod 4.5 zo dňa 30. 4. 2015 predĺženie termínu na 25. 6. 
2015. 
 
Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 11. 6. 2015, ale po prerokovaní nezískal na prijatie 
uznesenia dostatočný počet hlas. Poslanci mestského zastupiteľstva mali materiál k dispozícii, ale 
pri hlasovaní o jeho zaradení do programu mestského zastupiteľstva dňa 24. 6. 2015 ho nezaradili 
do programu rokovania. 
 
 
1.16                                         

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:   Ing. Radoslav Kasander, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                    vedúci finančného oddelenia, 
                                    útvar mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Informácia o situácii v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.  
Uznesenie č. 84/2015 zo dňa 9. 4. 2015                                                                                                                          
 
Mestské zastupiteľstvo  

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
vykonať v spolupráci s mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy, poslaneckými klubmi 
hlavného mesta SR Bratislavy a externým kontrolným subjektom vykonať kontrolu hospodárenia a 
efektívneho vynakladania prostriedkov v príspevkových a rozpočtových organizáciách zriadených 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy a obchodných spoločnostiach 
s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy. 
         
                                                                                    T: 1. 6. 2015 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Útvar mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy predkladá na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015 materiál o vykonaných kontrolách v rozpočtových a príspevkových 
organizáciách zriadených mestským zastupiteľstvom. 

Audítorská spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. vykonávala analýzu hospodárenia a ekonomického 
posúdenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov v obchodných spoločnostiach s majetkovou 
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy.  

Dňa 7. 9. 2 015 bol predložený materiál do komisií finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta pod názvom „Informácia o posúdení ekonomickej efektívnosti vybraných zmlúv 
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spoločností DPB, a.s. a OLO, a.s. externou kontrolnou firmou ako súčasť plnenia uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 84/2015 zo dňa 9. 4. 2015. 

 

 
1.17 

Nositeľ uznesenia:  JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Radoslav Kasander, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                    vedúci finančného oddelenia                             
                             
Rôzne - Koncepcia zmeny financovania Bratislavy ako hlavného mesta SR zo štátneho 
rozpočtu 
Uznesenie č. 98/2015 zo dňa 9. 4. 2015   

 
Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
predložiť koncepciu zmeny financovania Bratislavy ako hlavného mesta SR, zo štátneho rozpočtu - 
systémové riešenie.  

T: 25. 6. 2015  

 

Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
V rámci plnenia uznesenia č. 41/2015 a č. 98/2015 bol na mestské zastupiteľstvo dňa 25. 6. 2015 
predložený materiál „Predloženie koncepcie zmeny financovania Bratislavy ako hlavného mesta 
SR zo štátneho rozpočtu, návrh systémového zlepšenia financovania hlavného mesta SR 
Bratislavy a správa o postojoch predstaviteľov NR SR a vlády SR“, ktoré mestské zastupiteľstvo 
zobralo na vedomie uznesením č. 199/2015. 
 
 
1.18 

Nositeľka uznesenia: Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                              Bratislavy 
Plniteľka úlohy:            Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                              Bratislavy  
 
Petícia občanov za zachovanie parkov pri Justičnom paláci 
Uznesenie č. 119/2015 časť B zo dňa 30. 4. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

hlavnú architektku hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby zorganizovala verejnú diskusiu o plánovaných podzemných garážach pri Justičnom paláci, 
za účasti zástupcov Krajského súdu a občanov. 

 

T: 15. 6. 2015 
 
Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Dňa 16. 6. 2015 (jeden deň po termíne kvôli obsadenosti Zrkadlovej siene) o 17.00 h v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca sa uskutočnila verejná diskusia o projekte podzemných garáží 
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pod Justičným palácom, ktorú pripravili zástupcovia architektonických ateliérov  „Compass 
a Labak“ so zástupcom investora  Krajského súdu v Bratislave. Diskusia sa konala za účasti 
zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy a moderoval ju nestranný moderátor.  
 
 
1.19 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia koordinácie územných systémov 
 
Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat  
Uznesenie č. 121/2015 časť B zo dňa 27. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
vyzvať spoločnosť BSP Bratislava - Schwechat Pipeline GmbH, organizačná zložka, aby predložila 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy plánovanú trasu ropovodu Bratislava - 
Schwechat. 

T: bez termínu 

Plnenie:  
Uznesenie je splnené 
Spoločnosť BSP Bratislava - Schwechat Pipeline GmbH bola o poskytnutie štúdie ropovodu 
Bratislava-Schwechat požiadaná listom zástupcu riaditeľa magistrátu Ing. arch. Mgr. art. Silvestra 
Černíka č. j.: MAGS OKUS 44817/2015-276711 zo dňa 27. 5. 2015. 
Na základe predmetnej požiadavky zaslala spoločnosť BSP Bratislava - Schwechat Pipeline 
GmbH listom zo dňa 15. 6. 2015 výňatok zo štúdie "Technická štúdia ropovodu - trasa č. 10" 
(vypracoval Dopravoprojekt, a.s.) vo forme zhrnutia jej obsahu s príslušnými mapovými podkladmi. 
Súčasne zaslala aj mapové štúdie 10 variant trasovania vedenia ropovou BSP. Upozornila, že ide 
len o technické štúdie, ktoré nezodpovedajú definitívne vybranej trase, ale riešia len možnosti 
trasovania ropovodu z pohľadu jeho technických, či technologických alternatív riešenia. Ďalej 
uviedla, že žiadne ďalšie štúdie týkajúce sa potenciálneho trasovania ropovodu územím hlavného 
mesta SR nie sú k dispozícii. Ďalej spoločnosť uviedla, že aktuálne mapové štúdie boli predmetom 
rokovania vlády SR v súvislosti s informáciou o stave prác na projekte ropovodu BSP v roku 2013, 
pričom jediný variant, ktorý bude možné realizovať, vychádza zo štúdie trasy 10, t. j. trasovanie 
ropovodu cez územie hlavného mesta SR Bratislavu.  
Na záver spoločnosť skonštatovala, že zaevidovala nominácie zo strany Magistrátu  
hlavného mesta SR Bratislavy do odborných komisií, ktoré majú posudzovať možnosti trasovania 
ropovodu BSP v rámci katastrálneho územia Bratislavy. Zvolanie týchto komisií, ako aj prácu 
v nich považuje však v súčasnosti za bezpredmetné a to vzhľadom na uznesenie mestského 
zastupiteľstva č. 40/2015 zo dňa 5. 2. 2015, v ktorom poslanci mestského zastupiteľstva odmietli 
trasovanie ropovodu cez Bratislavu. V prípade, že dôjde zo strany poslancov mestského 
zastupiteľstva k zmene tohto ultimatívneho stanoviska a budú mať záujem o odborné posúdenie 
možností trasovania ropovodu BSP na základe odborných posudkov, či stanovísk, je spoločnosť 
pripravená v uvedených komisiách začať pracovať.  
 

 

1.20 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže  
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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 sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015.  
 

 

1.21 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci finančného oddelenia                          
 
Podmienky čerpania fondov EÚ v rámci nového programovacieho obdobia (IROP                  
a OPII) v súvislosti s 3. etapou BID 
Uznesenie č. 137/2015 časť B zo dňa 28. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby na júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil 
možnosti presunu ďalších finančných prostriedkov na prevádzku Dopravného podniku Bratislava, 
a.s., prípadne zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: 25. 6. 2015 
 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25. 6. 2015 boli predložené materiály: 
„Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR Bratislavy a podriadených organizácií. Schválenie 
načerpania 2. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development 
Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu a poskytnutie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva 
financií SR v súvislosti s plnením uznesenia mestského zastupiteľstva č. 137/2015 časť B zo dňa 
28. 5. 2015 (refinancovanie úverov obchodnej spoločnosti Dopravného podniku Bratislava, akciová 
spoločnosť)“, ku ktorému bolo prijaté uznesenie č. 198/2015 a „Návrh na zmenu rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy na rok 2015“, ktorým bolo riešené dofinancovanie obchodnej spoločnosti 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. K predmetnému materiálu bolo prijaté uznesenie 
č. 197/2015. 
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1.22 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
 
Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom 
Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava  
Uznesenie č.139/2015 body 1 a 2  zo dňa 28. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. aby hlavné mesto SR Bratislava pokračovalo v prebiehajúcich súdnych konaniach 

na príslušných súdoch proti Henbury Development, s.r.o., 
2. aby primátor hlavného mesta SR Bratislavy inicioval rokovanie so spoločnosťou Henbury 

Development, s.r.o.,  

                                                                                             T: bez termínu 

 
Plnenie:   
Uznesenie je splnené. 
Hlavné mesto SR Bratislava pokračuje v prebiehajúcich súdnych konaniach na príslušných súdoch 
proti Henbury Development, s.r.o., a primátor hlavného mesta SR Bratislavy inicioval rokovanie 
so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o. 
 

 

1.23 

Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže  
                                   Ing. Miroslav Bialko, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
                       

 
Riešenie situácie ohľadne objektu Ekoiuventy na Búdkovej ceste 
Uznesenie č. 157/2015 zo dňa 28. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby v mene hlavného mesta SR Bratislavy podal žiadosť na Krajský pamiatkový úrad, ohľadne 
zapísania budovy Ekoiuventy, na Búdkovej ceste, do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok, 
a aby začal rokovania s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, p. Draxlerom, 
o pripravenosti prevziať areál na Búdkovej ceste do vlastnej správy, za účelom záchrany budovy 
a kúpaliska a prinavrátenia budove a kúpalisku ich pôvodný význam a účel v prospech všetkých 
obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy, najmä detí a mládeže. 
 

T: bez termínu 
 
Plnenie:   
Uznesenie je v prvej časti splnené. 
List primátora hlavného mesta SR Bratislavy pod č. MAGS OKSS 35060/2015 – 289547 bol 
adresovaný Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky s návrhom na vyhlásenie budovy 
Ekoiuventy na Búdkovej ceste za národnú kultúrnu pamiatku. List bol primátorom hlavného mesta 
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SR Bratislavy podpísaný dňa 3. júla 2015 a ihneď po prevzatí z kancelárie primátora odoslaný 
Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (expedícia dňa 3. 7. 2015).  
 
Uznesenie je v druhej časti splnené. 
Oddelenie správy nehnuteľností sa listom primátora hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 24. 8. 
2015 (č. j. MAGS SNM 49966/2015 MAG 318280/2015) obrátilo na ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR pána Draxler s návrhom na prevzatie areálu na Búdkovej ceste do správy 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
1.24 

Nositeľka uznesenia: Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa mestského zastupiteľstva 
Plniteľka:                     Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa mestského zastupiteľstva 
 
Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 
podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona c. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Uznesenie č. 166/2015  časť B zo dňa 11. 6. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. vyzýva 

podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona poslankyňu uvedenú v bode A tohto uznesenia, aby sa 
vyjadrila, prečo podala oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona oneskorene, a nie v lehote do 30 
dní odo dňa, kedy sa ujala výkonu svojej verejnej funkcie, a aby toto vyjadrenie zaslala Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: do 15 dní odo dňa schválenia uznesenia 

Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Vyjadrenie pani poslankyni Ing. Soni Svoreňovej bolo súčasťou materiálu predloženého 
predsedom komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
mestského zastupiteľstva na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 6. 2015 pod názvom 
„Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“, ku ktorému bolo prijaté 
uznesenie č. 226/2015. 
 
 
1.25 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 172/2015 zo dňa 11. 6. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
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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 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 24. 6. 2015 bola Mgr. Martinom Katriakom, zástupcom 
riaditeľa magistrátu, vedúcim legislatívno-právneho oddelenia, prednesená ústna informácia, ktorú 
poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie uznesením č. 189/2015. 
 

 

1.26 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci finančného oddelenia                          
 
Rôzne 
Uznesenie č. 174/2015 bod 2 zo dňa 11. 6. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. ušetrené finančné prostriedky, v prípade nevybudovania pôvodných vynútených investícií, 

použiť na obnovu zelene a komunikácií v hlavnom meste SR Bratislave, na základe požiadaviek 
mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
        T: bez termínu   
   
Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál ako súčasť zmien rozpočtu bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 
10. 9. 2015 a následne sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015.  
 
 

1.27 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
 
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 bod 2 zo dňa 25. 6. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

B. žiada 
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2.  primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť, odsúhlasil rozdelenie zisku za rok 2014 nasledovne: 10 % do rezervného fondu 
a zbytok na drobné investície. Zisk bol vo výške 660 000,00 Eur. 

 

T: 29. 6. 2015 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Riadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová 
spoločnosť, dňa 29. júna 2015, schválilo uznesenie č. 7/2015 v nasledovnom znení: 

 
„Valné zhromaždenie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť  
 

A.        schvaľuje vysporiadať účtovný zisk spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová  
     spoločnosť vo výške 660 721,99 € za účtovné obdobie roka 2014 a to nasledovne: 
 
- dotvorením zákonného rezervného fondu vo výške 66 073 EUR v súlade s článkom    XXII. 

Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť zo dňa 31. 
januára 2014, 

 
- použitím zisku vo výške 594 648,99 EUR na úhradu strát minulých období.“  

 
 

1.28 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia koordinácie dopravných systémov, 
                                   hlavná dopravná inžinierka 
 
Návrh na vypovedanie zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dočasnej prevádzky 
parkovania na častiach miestnych komunikácií so spoločnosťou BPS Park, a.s. 
Uznesenie č. 208/2015 bod 1 zo dňa 25. 6. 2015  

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. vypovedať zmluvu č. 246500111300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky 

parkovania na častiach miestnych komunikáciách v hlavnom meste SR Bratislave                       
spoločnosťou BPS Park, a.s., v súlade s článkom II., ods. 4, písm. b), 

 
T: 30. 6. 2015 

 

Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Listom č. MAG 295561/2015 zo dňa 26. 6. 2015 bola zmluva so spoločnosťou BPS Park, a.s., 
vypovedaná. 
 
 

1.29 

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

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. 
 
- za mesiac júl 2015 

V zmysle „zásad spolupráce ...“ sa dňa 7. 7. 2015 uskutočnilo prvé rokovanie výberovej 
komisie na miesta kandidátov na predsedov predstavenstiev (generálnych riaditeľov) strategických 
obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a komisia prerokovala postup pri realizácii výberového konania na miesta kandidátov 
na predsedov predstavenstiev (generálnych riaditeľov) obchodných spoločností Odvoz a likvidácia 
odpadu, a. s., Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Bratislavská vodárenská 
spoločnosť a. s., Metro a.s. 

Dňa 9. 7. 2015 sa uskutočnilo druhé rokovanie výberovej komisie, na ktorom sa všetci prítomní 
v počte 11 zhodli na  znení textu inzerátov. 

Dňa 10. 7. 2015 boli zverejnené inzeráty na  miesta kandidátov na predsedov predstavenstiev 
(generálnych riaditeľov) obchodných spoločností Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Dopravný 
podnik Bratislava, akciová spoločnosť,  Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s., Metro a.s. 
 
-  za mesiac august 2015 
 

Dňa 5. 8. 2015 sa uskutočnilo rokovanie výberovej komisie – otváranie obálok s podkladmi 
kandidátov a vylúčenie uchádzača, ktorý nespĺňal požiadavky.. 
 
Dňa 6. 8. 2015 boli kandidátmi predložené životopisy a rozvojové plány spoločností - naskenované 
a zverejnené na stránke hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
V dňoch 7. 8. až 11. 8. 2015 bola zrealizovaná Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby 
určenia predpokladanej hodnoty zákazky: "Forenzný audit kandidátov na pozície generálnych 
riaditeľov a predsedov predstavenstiev strategických spoločností hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy uskutočnený podľa požiadaviek verejného obstarávateľa“. 
 
V dňoch 14. 8. až 19. 8. 2015 bola zrealizovaná výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby 
určenia predpokladanej hodnoty zákazky: "Forenzný audit kandidátov na pozície generálnych 



 22

riaditeľov a predsedov predstavenstiev strategických spoločností hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy uskutočnený podľa požiadaviek verejného obstarávateľa“. 
Materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015. 
 
 
1.30 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  PhDr. Petra Greksová, riaditeľka kancelárie primátora  
 
Rôzne 
Uznesenie č. 229/2015 časť A body 1 a 2 a časť B zo dňa 25. 6. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. žiada 
 
predsedu NR SR Petra Pellegriniho a ministra kultúry SR Mareka Maďariča, 
1. aby zvolali ďalšie odborné grémium zložené z odborníkov, pretože prvé a jediné odborné 

grémium zo dňa 17. 3. 2015 sa nedohodlo ako naložiť s unikátnymi nálezmi, ktoré sa objavili 
pri stavbe podzemných garáží,  

2. aby bol umožnený prístup aj predchádzajúcim odborníkom pri práve prebiehajúcom 
archeologickom prieskume. 

 
       T: bez termínu 
 
Plnenie: 
Uznesenie v časti A je splnené. 
Dňa 7. 7. 2015 sa uskutočnilo pracovné rokovanie primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
s riaditeľom kancelárie predsedu NR SR p. Guspanom, na ktorom ho o týchto požiadavkách 
mestského zastupiteľstva informoval.  

 

B. poveruje 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
preveriť možnosť podať sťažnosť na komisiu Európskej únie, ktorá má v kompetencii ochranu 
kultúrneho dedičstva a ktorá môže po preverení predložiť celú vec Súdnemu dvoru Európskej únie, 
z dôvodu podozrenia nedodržania politiky Európskej únie členským štátom Slovenskou Republikou 
vyplývajúcej zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie, HLAVA XIII  KULTÚRA, Článok 167 - 
spoločný priestor kultúry. 
 

T: bez termínu 
 

Plnenie:   
Uznesenie v časti B je splnené. 
Kancelária primátora poverila vedúceho legislatívno-právneho oddelenia úlohou preveriť možnosť 
podania sťažnosti na komisiu EU a legislatívno-právne oddelenie zaslalo nasledovné stanovisko: 
Procesný postup podania sťažnosti je nasledovný: 

Formálno – procesne je potrebné sťažnosť podať pomocou vyplneného formulára alebo prípisom 
poštou (s použitím úradného jazyka EÚ) s opisom rozhodujúcich skutočností. 

Obsahovou podstatou podania sťažnosti je uvedenie, ako vnútroštátne orgány porušili právo Únie 
a ktorý právny predpis EÚ porušili a podrobnosti o tom, čo bolo podniknuté na dosiahnutie 
nápravy.  

Následne Európska komisia do 15 pracovných dní potvrdí prijatie sťažnosti, ďalej v priebehu 
nasledujúcich 12 mesiacov Európska komisia posúdi sťažnosť s cieľom rozhodnúť, či začne 
formálny postup v prípade nesplnenia povinnosti proti dotknutému členskému štátu. Ak je 
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predložený problém mimoriadne zložitý alebo ak Európska komisia potrebuje od sťažovateľa alebo 
niekoho iného ďalšie informácie alebo podrobnosti, prijatie rozhodnutia môže trvať dlhšie ako 12 
mesiacov. Európska komisia bude sťažovateľa informovať, ak rozhodla, že sťažnosť je 
odôvodnená, a začala formálny postup v prípade nesplnenia povinnosti proti dotknutému 
členskému štátu. Takisto poskytne podrobnosti o priebehu. 

– Ak je Európska komisia presvedčená, že problém účinnejšie vyrieši niektorá z dostupných 
neformálnych alebo mimosúdnych služieb riešenia sporov, môže navrhnúť, že vec predloží 
niektorej z týchto služieb. 

– Ak Európska komisia rozhodne, že problém nepredstavuje porušenie práva Európskej únie, 
informuje sťažovateľa o tejto skutočnosti listom ešte pred tým, ako vec uzavrie. 

– Európskej komisii je možné kedykoľvek poskytnúť dodatočný materiál k sťažnosti alebo požiadať  
o stretnutie s jej zástupcami. 
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2. Priebežne plnené uznesenie 
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

2.1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2004 
Uznesenie č. 240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
2.  Vykonať všetky opatrenia potrebné na získanie finančných zdrojov, najmä zo štátnych 

programov podpory rozvoja bývania na výstavbu bytov, obnovu a rozvoj infraštruktúry. 
 

T: trvalý 
 TK: 30. 6. 
 

Plnenie:  
Uznesenie je plnené priebežne. 
V rámci dopravnej infraštruktúry neboli v roku 2015 predkladané nové žiadosti o NFP, realizovali 
sa zazmluvnené projekty najmä z Operačného programu Doprava:  
 

- NS MHD 1. etapa, Prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo 
nám. - Bosákova ul., realizácia 

- Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri kríži, realizácia 
- Územný generel dopravy 
- Modernizácia električkovej trate - Karloveská radiála, projektová dokumentácia 
- Modernizácia električkovej trate - Vajnorská radiála, projektová dokumentácia 
- Modernizácia električkovej trate - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

 
 
2.2 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2011 a revízia platných terminovaných uznesení mestského 
zastupiteľstva z predchádzajúcich volebných období 
Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 

riaditeľa magistrátu 
2. Predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrhy 

kúpnopredajných a nájomných zmlúv k predajom a prenájmom majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

  T: trvale 
        TK: každé zasadnutie MsZ 
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Plnenie:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
Súčasťou materiálov na prenájom a predaj nehnuteľností sú nájomné a kúpnopredajné zmluvy. 
 
 
2.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci finančného oddelenia                             
                             
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 komisii 
finančnej stratégia a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 8. 6. 2015. 
 
 

2.4 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, zástupca riaditeľ magistrátu, 
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2013 
Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 
 
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 
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materiálov predložených v septembri a pri materiáloch určených pre prvé mestské zastupiteľstvo 
v roku konaného vo februári. V septembrových materiáloch bude tabuľka za jún, júl a august 
a materiály prvého mestského zastupiteľstva bežného roka konajúceho sa vo februári budú 
obsahovať tabuľku za december predchádzajúceho roka a január. 
 
Plnenie:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015 medzi informačnými 
materiálmi. 
 
 

2.5 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci oddelenia správy 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.  
 
 

2.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černik, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia koordinácie územných systémov              
 
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  4 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
4. spracovať územno-hospodárske zásady (zadanie územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy) nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré vylúči trasovanie 
ropovodu Bratislava-Schwechat cez k. ú. Bratislava. 

 
T: úloha trvalá 

                                   TK: polročne 
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Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
V súvislosti s problematikou trasovania ropovodu Bratislava-Schwechat hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava požiadalo listom zo dňa 18. 3. 2015, Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. 
s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, o poskytnutie štúdie ropovodu Bratislava-Schwechat. 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (ďalej BVS, a.s.), odpovedala listom č. j.: 
24/10/sekr./2015 zo dňa 13.04.2015, v ktorom uviedla nasledovné skutočnosti: 
BVS, a.s. sa zatiaľ nepodarilo zistiť presné trasovanie ropovodného potrubia v aktuálnom 
mestskom variante, ani konkrétne technické parametre projektu, nakoľko investor projektu BSP 
Bratislava-Schwechat Pipeline GmbH informoval, že zatiaľ neexistuje detailná zverejniteľná trasa 
ropovodu územím Bratislavy. 
investor projektu BSP – Schwechat Pipeline GmbH dosiaľ nezverejnil konkrétny technický návrh 
ropovodného prepojenia Družba-Schwechat, ani nezvolal zasadnutie pracovnej komisie, ktorá 
posúdi presnú trasu a technický návrh ropovodu  a z toho plynúce riziká pre ohrozenie 
podzemných vôd 
bez konkrétnych vedomostí o trase, konkrétnych technických parametroch ropovodného 
prepojenia (profily, materiál, prevádzkový tok, bezpečnostné opatrenia a pod.) nie je možné 
objednať štúdiu alebo odborné posúdenie rizík, vyplývajúcich z realizácie a prevádzky 
ropovodného prepojenia Bratislava–Schwechat na podzemné vody. 
 
V záväzných regulatívoch Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj, ktoré tvoria 
prílohu č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 1/2013 zo dňa 20. 9. 2013, ktorým bola 
vyhlásená záväzná časť Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj sa uvádza: 
„9.4.5. optimalizovať územné vedenie trás potrubných vedení strategických surovín (ropa, zemný 
plyn) na území BSK, vrátane zámeru ropovodu Družba-Schwechat mimo CHVO Žitný ostrov, 
v súlade s rozvojom ropného a plynárenského priemyslu.“ 
 
Spoločnosť BSP Bratislava - Schwechat Pipeline GmbH bola o poskytnutie štúdie ropovodu 
Bratislava-Schwechat požiadaná listom zástupcu riaditeľa magistrátu Ing. arch. Mgr. art. Silvestra 
Černíka č. j.: MAGS OKUS 44817/2015-276711 zo dňa 27. 5. 2015, spoločnosť Transpetrol, a. s. 
bola taktiež oslovená s rovnakou žiadosťou listom zástupcu riaditeľa magistrátu Ing. arch. Mgr. art. 
Silvestra Černíka č. j.: MAGS OKUS 44813/2015-276678 zo dňa 27. 5. 2015. 
Vo svojej odpovedi na predmetnú žiadosť o poskytnutie štúdie, doručenej na magistrát dňa 18. 6. 
2015, spoločnosť Transpetrol, a. s. uviedla iba informáciu, že žiadosť bola postúpená 
na vybavenie spoločnosti BSP Bratislava Schwechat Pipeline, ktorá je realizáciou predmetného 
projektu poverená. 
Spoločnosť BSP Bratislava - Schwechat Pipeline GmbH reagovala na žiadosť listom zo dňa 15. 6. 
2015, s ktorým zároveň zaslala výňatok zo štúdie "Technická štúdia ropovodu - trasa č. 10" 
(vypracoval Dopravoprojekt, a.s.) vo forme zhrnutia jej obsahu s príslušnými mapovými podkladmi. 
Súčasne zaslala aj mapové štúdie 10 variant trasovania vedenia ropovou BSP. Upozornila, že ide 
len o technické štúdie, ktoré nezodpovedajú definitívne vybranej trase, ale riešia len možnosti 
trasovania ropovodu z pohľadu jeho technických, či technologických alternatív riešenia. Ďalej 
uviedla, že žiadne ďalšie štúdie týkajúce sa potenciálneho trasovania ropovodu územím hl. m. SR 
nie sú k dispozícii. Ako uviedla, aktuálne mapové štúdie boli predmetom rokovania vlády SR 
v súvislosti s informáciou o stave prác na projekte ropovodu BSP v roku 2013, pričom jediný 
variant, ktorý bude možné realizovať, vychádza zo štúdie trasy 10, t. j. trasovanie ropovodu cez 
územie Bratislavy.  
Na záver skonštatovala, že zaevidovala nominácie zo strany Magistrátu hlavného mesta SR 
do odborných komisií, ktoré majú posudzovať možnosti trasovania ropovodu BSP v rámci kat. 
územia Bratislavy. Zvolanie týchto komisií, ako aj prácu v nich považuje však v súčasnosti 
za bezpredmetné a to vzhľadom na uznesenie mestského zastupiteľstva č. 40/2015 zo dňa 5. 2. 
2015, v ktorom poslanci mestského zastupiteľstva odmietli trasovanie ropovodu cez Bratislavu. 
V prípade, že dôjde zo strany poslancov mestského zastupiteľstva k zmene tohto ultimatívneho 
stanoviska a budú mať záujem o odborné posúdenie možností trasovania ropovodu BSP 
na základe odborných posudkov, či stanovísk, je pripravená v uvedených komisiách začať 
pracovať.  
 
Listom zo dňa 17. 6. 2015 oslovil primátor hlavného mesta SR Bratislavy ministra hospodárstva 
SR Vazila Hudáka a pozval ho na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
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Bratislavy za účelom prediskutovania ďalších krokov pri riešení problematiky trasovania ropovodu 
Bratislava-Schwechat. Predmetný list bol dňa 18. 6. 2015 doručený na Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky. V odpovedi zo dňa 23. júna 2015 minister hospodárstva skonštatoval, že 
Ministerstvo hospodárstva SR prikladá  veľký význam jednak samotným technicko-ekonomickým 
aspektom trasovania ropovodu Bratislava-Schwechat, ale aj jeho vplyvu na životné prostredie 
a mesto Bratislava. Zároveň sa ospravedlnil za neúčasť na júnovom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva vzhľadom na plánované pracovné povinnosti. 
Následne sa dňa 1. 7. 2015 malo uskutočniť pracovné stretnutie primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy a štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Ing. Miroslava Oberta, stretnutie 
však bolo zrušené zo strany štátneho tajomníka. O prípadných pracovných stretnutiach na úrovni 
vedenia hlavného mesta SR Bratislavy a Ministerstva hospodárstva a výsledkoch týchto rokovaní 
nemá oddelenie koordinácie územných systémov informácie.  
 
Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného dosiaľ neexistujú relevantné podklady, ktoré by stanovili novú 
trasu ropovodu Bratislava-Schwechat a príprava a spracovanie nového územného plánu mesta je 
v etape prípravných prác a nebolo ešte ukončené obstaranie relevantných územnoplánovacích 
podkladov (napr. Územného generelu dopravy a Urbanistickej štúdie výškového zónovania), nie je 
možné t. č. spracovávať územno-hospodárske zásady, resp. zadanie nového územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré o. i. vylúči trasovanie ropovodu Bratislava-Schwechat 
cez k. ú. Bratislava. 
 
 

2.7 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľka úlohy:  Ing. Iveta Bullová, referát 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. 

 
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. a 25. 6. 2015 medzi 
informačnými materiálmi pod písm. c). 
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2.8 

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, 4, 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, 

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, 
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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 priebežne plní. 
 
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: 

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., BVS, a.s., DPB, akciová 
spoločnosť, sú uvedené na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk 
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Plnenie za obchodnú spoločnosť DPB, akciová spoločnosť: 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle uznesenia listom zo dňa 8. 6. 2015, požiadal 
predstavenstvo DPB, akciová spoločnosť, o zverejňovanie zoznamu objednávok, faktúr  a  zmlúv 
na dodanie tovarov alebo služieb, zoznamu a plánu verejných obstarávaní tovarov a služieb. 
Predseda predstavenstva DPB, akciová spoločnosť, v reakcii na túto požiadavku oznámil v liste 
zo dňa 19. 6. 2015, že dopravný podnik už aj v minulosti požadované informácie zverejňoval 
okrem plánu verejných obstaraní na príslušný rok, ktorý však bol vždy prerokovaný a schvaľovaný 
v predstavenstve a dozornej rade  akciovej spoločnosti. Za otvorenosť a transparentnosť bola 
spoločnosť DPB, akciová spoločnosť, aj ocenená Transparency International Slovensko 1. 
miestom medzi mestskými podnikmi a celkovým 3. miestom z 80-tich významných verejných 
spoločností.   
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/   

Predmetný link je zasielaný vždy k 20-dňu predmetného mesiaca poslancom mestského 
zastupiteľstva. 

Bod 4 

4. zabezpečiť na web stránke hlavného mesta SR Bratislavy zverejňovanie stanovísk poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

Na základe novej softvérovej aplikácie - digitálne mestské zastupiteľstvo - môžu poslanci 
mestského zastupiteľstva vo svojich statusoch zverejňovať údaje, ktoré považujú za dôležité, 
a takisto svoje stanoviská k rôznym problémom hlavného mesta SR Bratislavy a jej obyvateľov. 
Školenie poslancov mestského zastupiteľstva a starostov mestských častí k používaniu tejto 
softvérovej aplikácii bolo vykonané dňa 14. 9. 2015 (pondelok) o 10.00 h v zasadacej miestnosti 
mestskej rady č.107 v Primaciálnom paláci. 
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3. Návrh na určenie nových kontrolných  termínov plnenia uznesení 
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 

3.1                                              

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:         MUDr. Iveta Plšeková, námestníčka primátora  
                                   Ing. Ernest Huska, poradca námestníčky primátora MUDr. Ivety Plšekovej 
 
Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 – 2020 
Číslo uznesenia: 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. 

 

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. 
Z vyššie uvedeného dôvodu žiadame o nový kontrolný termín plnenia uznesenia na 22. 10. 
2015.  
 

 

3.2 

Nositeľ uznesenia:  Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:              Ing. Miroslav Bialko, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
4. Vysporiadať majetok zverený do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, 

zabezpečiť jeho sledovanie na podsúvahových účtoch. 
 

T: 30. 11. 2012 
 

Uznesením MsZ č. 895/2012 časť C z 13. 12. 2012 predĺžený termín na 30. 9. 2013. 
Uznesením MsZ č. 1279/2013 časť B  bod 1.3 z 24. 10. 2013 predĺžený termín na 30. 9. 2013. 
Uznesením MsZ č. 1361/2013 časť B bod 5.2 z 12. 12. 2013 predĺžený termín na 31. 12. 2014. 
Uznesením MsZ č. 11/2015 časť B z 5. 2. 2015 TK: 30. 6. 2015. 
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Plnenie:  
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Vysporiadanie majetku mestský častí sa vykonáva neprerušene. Nie je však pri množstve 
mestských častí, katastrálnych území a zvereného majetku tento uviesť do evidencie 
v navrhovanom termíne aj vzhľadom na nesúlad metodiky vedenia majetku hlavným mestom SR 
Bratislavou a niektorými mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy. Kompletnú 
inventarizáciu nehnuteľného majetku sa podarilo vykonať zatiaľ len pri 3-och mestských častiach.  
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme nový kontrolný termín plnenia uznesenia na 1. 3. 
2016. 
 

 

3.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia koordinácie dopravných systémov, 
                                   hlavná dopravná inžinierka 
 
Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2013 
Uznesenie č. 1390/2014 časť B body 3 zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. aby pripravil analýzu finančných nákladov zimnej a letnej údržby vlastným komunálnym   
   podnikom alebo obchodnou spoločnosťou, 

 
T: 28. 2. 2014 
 

Uznesením MsZ č. 1487/2014 časť B bod 3.5 predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 4. 
2014. 
Uznesením MsZ č. 1588/2014 časť B bod 4.3 predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 9. 
9. 2014. 
Uznesením MsZ č. 1683/2014 časť B bod 4.5 predĺženie termínu plnenia uznesenia do 31.  
12. 2014. 
Uznesením MsZ č. 11/2015 časť B predĺženie termínu plnenia uznesenia do 30. 6. 2015.  
Uznesením MsZ č. 177/2015 časť B bod 3 podbod 3.2 predĺženie termínu plnenia uznesenia 
na 24. 9. 2015.  
 
Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
V priebehu I. polroka 2015 finančné oddelenie uskutočnilo analýzu nákladov na zimnú a letnú 
údržbu komunikácií v rokoch 2007 až 2014. Následne extrapoláciou odhadlo predpokladané 
náklady na výkon týchto činností do roku 2023. Zároveň v spolupráci s oddelením správy 
komunikácií a na základe analýz zazmluvnených kapacít dodávateľskej organizácie bola 
predbežne odhadnutá potrebná výška vstupnej investície hlavného mesta SR Bratislavy 
pre založenie vlastného komunálneho podniku. 
Výsledok tejto analýzy bol predložený na rokovanie pravidelnej porady primátora dňa 23. 6. 2015 
ako informačný materiál. Materiál, ktorý bude formulovať návrh konkrétnych záväzných záverov 
si vyžaduje ďalšie spresnenie výšky jednotlivých nákladových položiek založenia podniku. 
Vzhľadom k formulácií a dobe trvania súčasného zmluvného vzťahu s A.R.K. Technické služby, 
s.r.o., by celkové prebratie zodpovednosti za výkon zabezpečovaných činností komunálnym 
podnikom pripadal do úvahy až v priebehu roka 2018, kedy zároveň končí platnosť zmluvného 
vzťahu. 
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Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 31. 12. 2015. 
 

 

3.4 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  PhDr. Petra Greksová, riaditeľka kancelárie primátora 
                                   Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia  
                                   a mestskej zelene 
 
Návrh na  schválenie predĺženia  doby  nájmu nehnuteľností  v areáli na  Hradskej ul. 
v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, o 20 rokov a úpravy účelu nájmu pre Domov pre každého, 
občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa  
Uznesenie č. 1566/2014 časť B zo dňa 22. 5. 2014     
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o predloženie správy o rozsahu kontaminácie spodných vôd Žitného ostrova skládkou chemického 
odpadu CHZJD umiestnenej v lokalite mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Správu vypracovať vo 
väzbe na výsledky dlhoročných meraní okolia hydraulickej clony Slovnaft od spoločnosti VÚRUP 
a.s., Bratislava, ktoré sú archivované na úseku geofondu Štátneho geologického ústavu Dionýza 
Štúra v Bratislave. 

 
T: 25. 9. 2014 
 

Uznesením MsZ č. 1683/2014 časť B bod 4.7 predĺženie termínu plnenia na 30. 4. 2015. 
Uznesením MsZ č. 102/2015 časť B bod 4 podbod 4.2 zo dňa 30. 4. 2015 určený termín splnenia 
predmetného uznesenia na 24. 9. 2015. 
 
Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej ceste  
Uznesenie č. 85/2015 časť B body 1 a 6 zo dňa 9. 4. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. rokovať s ministrom životného prostredia SR o urýchlenom odstránení starej environmentálnej 

záťaže CHZJD - SK/EZ/B2/136, štátom, 

T: k 31. 5. 2015 

6. požiadať ministra životného prostredia SR o poskytnutie výsledkov prieskumu environmentálnej 
záťaže Vrakunská cesta, skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136 a záverečnej správy schválenej 
Ministerstvom životného prostredia SR, ktorá sa týka tohto prieskumu, a aby na základe týchto 
dokumentov vypracoval podrobnú informáciu na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

T: do 30 dní odo dňa schválenia správy Ministerstva 
životného prostredia SR k prieskumu týkajúceho 
sa skládky CHZJD - SK/EZ/B2/136 

 

Uznesením MsZ č. 102/2015 časť B bod 4 podbod 4.6 a 4.7 zo dňa 30. 4. 2015 určený termín 
splnenia predmetného uznesenia na 24. 9. 2015. 
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Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia č. 1566/2014 v časti B 
a uznesenia č. 85/2015 v bode 1 a 6. 
Na základe telefonického kontaktu s p. RNDr. Vlastou Jánovou, PhD., generálnou riaditeľkou 
sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia SR bolo oddelenie 
životného prostredia a mestskej zelene informované, že geologický prieskum je už ukončený a 
Ministerstva životného prostredia SR už disponuje výsledkami zadanej geologickej úlohy. Dňa 18. 
8. 2015 sa konalo oponentské konanie, na ktoré hlavné mesto SR Bratislava nedostalo pozvánku.   
Na základe uplynutia termínu a absencie písomnej informácie z Ministerstva životného prostredia 
SR ohľadom dotknutého prieskumu,  oddelenie životného prostredia a mestskej zelene požiadalo 
listom dňa 10. 8. 2015 Ministerstvo životného prostredia SR  o informáciu o realizovaných 
prieskumoch a zároveň o predloženie aktuálnej správy v predmetnej veci. 
Ministerstva životného prostredia SR nás listom informovalo, že správa z geologického prieskumu 
bude  po prerokovaní ministerstvom životného prostredia zverejnená na webovej stránke 
Slovenského geologického ústavu Dionýza Štúra. Oddelenie životného prostredia a mestskej 
zelene sleduje predmetnú webovú stránku a do dnešného dňa správa nebola zverejnená. Po jej 
zverejnení oddelenie životného prostredia a mestskej zelene spracuje materiál na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 19. 11. 
2015 – zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
 

3.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černik, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia koordinácie územných systémov 
 

Návrh na riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia  
Uznesenie č. 1636/2014 bod 2 zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov územného plánu zóny Dunajská, vrátane bloku  17/9 

(Kamenné námestie), na podklade urbanistickej štúdie, 
 

T: september 2014  
 
Uznesením MsZ č. 1779/2014 časť B zmena termínu plnenia TK: 1 x ročne k 1. 6. 2015. 
Uznesením Msz č. 177/2015 časť B bod 3 podbod 3.3 - predĺženie termínu plnenia na 24. 9. 2015. 
 
Plnenie:  
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Materiál sa nepredkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2015 z dôvodu, že 
hlavné mesto SR Bratislava stále nepovažuje urbanistiskú štúdiu „Kamenné námestie“ za kladne 
prerokovanú, a preto nemôže byť podkladom pre zmeny a doplnky Územného plánu Zóny 
Dunajská. 
Toho času pripravuje oddelenie koordinácie územných systémov výber spracovateľa zmien 
a doplnkov Územného plánu Zóny Dunajská. 
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme nový kontrolný termín plnenia uznesenia na 29. 2. 
2016. 
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3.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 1645/2014 časť C body 1 a 2 zo dňa 3. 7. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
1. okamžite začať s participatívnym procesom s verejnosťou pred zadaním súťaže na urbanistickú 

štúdiu Centrálnej rozvojovej osi v Petržalke, vrátane prieskumu verejnej mienky, 
2. zadať prieskum verejnej mienky prostredníctvom renomovanej výskumnej agentúry na 

reprezentatívnej vzorke obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka dotazníkovou metódou. 
Znenie otázok prieskumu a zadanie agentúre pripraviť s rovnocennou účasťou zástupcov 
verejnosti, občianskych združení a iniciatív, ktoré zaslali pripomienky k súťaži na zhotoviteľa 
štúdie a petičného výboru petície Stop štvorprúdovke. 

 
T: 30.  7. 2014 
 

Uznesením MsZ č. 1683/2014 časť B bod 4.10 predĺženie termínu plnenia uznesenia, TK: 23. 10. 
2014. 
Uznesením MsZ č. 11/2015 časť B bod 5 podbod 5.6 predĺženie termínu plnenia uznesenia, 
TK: 30. 4. 2015. 
Uznesením MsZ č. 131/2015 časť A bod 2.9 – priebežné plnenie a časť B bod 3.3 predĺženie 
termínu plnenia uznesenia, TK: 30. 9. 2015. 
 
Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Proces verejného obstarania spracovateľa urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi 
Petržalky nie je na základe pochybení v procese verejného obstarávania ukončený (Stanovisko 
RO pre ODP k dokumentácii z verejného obstarávania a k návrhu zmluvy z dňa 3. 8. 2015). 
Participatívny proces začal na jeseň 2014, kedy sa zrealizovali individuálne hĺbkové rozhovory 
(IHR) so stakeholdermi v území. V súčasnosti sa pripravuje kick-off meeting, kde bude 
predstavený víťazný návrh urbanistickej súťaže, ako aj výsledky IHR. Následne bude pokračovať 
proces participácie tak, ako bol predložený 14. 7. 2015 v PPP.  
Na základe týchto skutočností žiadame o nový kontrolný termín plnenia predmetného 
uznesenia - 30. 11. 2015.  
 
 

3.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia koordinácie dopravných systémov, 
                                   hlavná dopravná inžinierka 
 
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
Uznesenie č. 1743/2014 časť C bod 3 zo dňa 25. 9. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
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primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. jeden krát ročne predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy správu 

o plnení Dokumentu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy s návrhmi na jeho aktualizáciu, 
 

T: 31. 3., každoročne 
 

Uznesením MsZ č. 102/2015 časť B bod 4.3 predĺženie termínu plnenia uznesenia na 30. 6. 2015. 
 

Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Hlavné mesto SR Bratislava pracuje na získavaní informácií o jestvujúcich cyklotrasách 
a realizovaných stavbách v rámci mesta, mestských častí a Bratislavského samosprávneho kraja. 
Súčasne pracuje na pasportizácii cyklotrás. Zároveň je v záverečnom štádiu spracovávaný 
územný generel dopravy, ktorého súčasťou je cyklistická doprava. Až tieto materiály budú 
dostatočnými podkladmi na vypracovanie materiálu tak, ako ho definuje uznesenie mestského 
zastupiteľstva. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 30. 11. 2015.  
 
 
3.8 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci legislatívno-právneho oddelenia 
 
Návrh na schválenie rozhodnutia č. 17/2014 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku 
Uznesenie č. 23/2015 časť B zo dňa 5. 2. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh dodatku 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s úpravou tejto pôsobnosti. 

 
T: 1. 10. 2015 
 

Plnenie:  
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Uznesenie sa priebežne plní – návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy vo veci zabezpečovaní verejného poriadku bol zaslaný listom zo dňa 8. 9. 2015 na 
vyjadrenie starostom mestských častí. 
V zmysle čl. 103 ods. 2 štatútu - návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy je potrebné prerokovať v komisiách mestského zastupiteľstva. Vyjadrenie miestnych 
zastupiteľstiev musí obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenie sa 
neprihliada.  
Nakoľko ide o náročný časový proces žiadame o určenie nového kontrolného termínu 
plnenia uznesenia - 30. 11. 2015. 
 
 

3.9                                   

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia   
                                   a mestskej zelene            



 38

Petícia o podpore projektu Renviro  
Uznesenie č. 120/2015 časť B zo dňa 30. 4. 2015 
   

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
pripraviť možnosti spolupráce s firmou Renviro na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: 25. 6. 2015 

Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva dňa 25. 6. 2015 z dôvodu, že sa 
neuskutočnilo rokovanie primátora hlavného mesta SR Bratislavy so zástupcami spoločnosti 
Renviro, s.r.o. 
Dňa 16. 7. 2015 sa konalo pracovné stretnutie  za účasti Ing. Kataríny Prostejovskej, vedúcej 
oddelenia životného prostredia  a mestskej zelene a Ing. Milana Černého, 1. námestníka primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý zastupoval primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
a zástupcov spoločnosti Renviro, s.r.o., ktorí predložili hlavnému mestu SR Bratislave návrh 
zmluvy o spolupráci.  
Na základe účinnosti nového zákona o odpadoch je potrebné vypracovať a schváliť nové VZN 
o odpadoch. Na základe účinnosti nového zákona o odpadoch a následne schválení nového VZN  
o odpadoch je možné uvažovať o spolupráci hlavného mesta SR Bratislavy so spoločnosťou 
Renviro, s r. o. 
Danú problematiku je potrebné prerokovať v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta a v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby mestského zastupiteľstva, a až s vyjadreniami týchto odborných komisií je možné 
predložiť predmetný materiál na prerokovanie mestskej rade a následne mestskému 
zastupiteľstvu. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 31. 3. 2016.  
 

 
3.10 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúca oddelenia koordinácie dopravných systémov, 
                                   hlavná dopravná inžinierka 
                                    
Návrh riešení problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu v hlavnom meste SR 
Bratislave   
Uznesenie č. 133/2015 časť B body 1, 2, 3, zo dňa 28. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. vypracovať projekt riešenia problémov v doprave v oblasti cestovného ruchu, ktorý bude 

obsahovať pravidlá prevádzkovania turistických vyhliadkových vozidiel a návrh riešení dopravy 
v blízkosti Bratislavského hradu pre potreby cestovného ruchu, 

2. rokovať s majiteľmi parkovísk o možnostiach zriadenia záchytných parkovísk pre turistické 
autobusy, a to najmä so Slovenským národným divadlom a akciovou spoločnosťou Incheba, 
a.s., 

T: 24. 9. 2015 
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3. doplniť problematiku turistických vyhliadkových vozidiel do výberového konania o vizuálnej 
identite hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 
Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Projekt riešenia turistických vláčikov a autobusov bude riešený v sezóne roku 2016. Na základe 
rokovaní, ktoré OKDS zvolalo so zainteresovanými stranami, bolo konštatované, že na rok 2015 už 
boli vydané príslušné povolenia, a tak je možné projekt pripraviť až na nastávajúcu sezónu. Projekt 
bude riešiť povoľovanie trás, určenie zastávok pre autobusy a vláčiky a regulovanie odstavných 
plôch, hlavne v záujme bezpečnosti peších. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 31. 1. 2016. 
 
 

3.11 

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 bod 2 zo dňa 28. 5. 2015 
 
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, 
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T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia na 

web stránkach príslušných obchodných 
spoločností dňa 20. 6. 2015 a následne vždy za 
predchádzajúci kalendárny mesiac a zároveň ich 
zaslať elektronickou formou poslancom 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
Plnenie za obchodnú spoločnosť BVS, a.s.: 
Návrh na určenie kontrolného termínu plnenia uznesenia v bode 2 pre BVS, a.s. 
Obchodná spoločnosť BVS, a.s., dňa 24. 6. 2015 zaslala primátorovi hlavného mesta SR 
Bratislavy list, v ktorom oznámila, že niektoré požadované údaje sú zverejňované na ich 
internetovej stránke, ale k zverejňovaniu údajov, v ktorých figurujú aj tretie strany si predmetná 
obchodná spoločnosť vyžiadala stretnutie s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy.  

Predmetnej téme sa venuje za obchodnú spoločnosť BVS, a. s., JUDr. Slovák a za hlavné mesto 
SR Bratislavu Mgr. Martin Katriak, zástupca riaditeľa magistrátu, vedúci legislatívno-právneho 
oddelenia. Pričom téma sa prvý raz otvorila na stretnutí, ktoré sa konalo dňa 19. 6. 2015 
a následne sa pokračovalo na rokovaní dňa 30. 6. 2015. Podľa informácií, zo strany obchodnej 
spoločnosti BVS, a. s., prebieha rokovanie s dodávateľom informačného systému, keďže 
v súčasných podmienkach informačného systému obchodnej spoločnosti BVS, a. s., nie je možné 
požadované údaje poskytovať.  

Stretnutie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy a obchodnej spoločnosti BVS, a. s., sa 
opätovne uskutočnilo dňa 24. 8. 2015 so záverom, že obchodná spoločnosť predloží hlavnému 
mestu SR Bratislave svoje právne stanovisko, ktoré bude analýzované odbornými útvarmi 
hlavného mesta SR Bratislavy a v predmetnej veci bude predložená informácia mestskému 
zastupiteľstvu. 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia tohto 
uznesenia v tej časti, ktorá sa bezprostredne dotýka obchodnej spoločnosti BVS, a.s., 
na 22. 10. 2015.  

 

 

3.12                                               

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
 
Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom 
Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava  
Uznesenie č.139/2015 bod 3 zo dňa 28. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
3. aby zorganizoval verejnú diskusiu k budúcnosti dunajského nábrežia v časti od Mosta SNP po 

most Lafranconi, z dôvodu vymedzenia dôrazu na kvalitu verejnej líniovej promenády a jej 
urbanistického charakteru, 

T: do 30. 6. 2015 
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Plnenie:   
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Závažnosť problematiky dunajského nábrežia si vyžaduje pripraviť proces participácie tak, aby 
jeho výsledkom bolo zadanie štúdie koncepcie rozvoja dunajského nábrežia, a to na obidvoch 
stranách Dunaja. Na základe šírky tejto problematiky sa uskutočnila prvá z diskusií odbornej 
verejnosti dňa 30. 6. 2015, kde hlavná architektka prezentovala nevyhnutnosť vypracovania tejto 
koncepcie, ako aj súvislosti participácie občanov na jej vzniku. Toto stretnutie bolo začiatkom 
diskusie a definovania nosných tém dunajského nábrežia, ktoré budú hlavnými témami verejnej 
diskusie. Širšia verejná diskusia vrátane ďalších foriem participácie občanov k rozvoju dunajského 
nábrežia sa budú realizovať v rámci plnenia uznesenia mestského zastupiteľstva č. 228/2015 – 
bod 3.14.  
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 30. 11. 2015. 

 

 

3.13 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černik, zástupca riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúci oddelenia koordinácie územných systémov                          
Rôzne 
Uznesenie č. 174/2015 bod 1 zo dňa 11. 06. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. prehodnotiť podmienky zo záväzného stanoviska „vybudovanie a realizácia vyraďovacieho 

pruhu na Ružinovskej ulici v mieste napojenia jestvujúcej prístupovej komunikácie a chodníka“ 
pre projekt „Zmena stavby polyfunkčný dom Ružinovská 1“ ako podmienky pre kolaudáciu 
stavby, 

 
T: bez termínu 

 

Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Vzhľadom na zmenu riešenia stavby „Polyfunkčný dom Ružinovská 1“ hlavné mesto SR Bratislava 
vydá na túto stavbu nové záväzné stanovisko k investičnej činnosti, ktoré nebude podmieňovať 
kolaudáciu stavby vybudovaním vyraďovacieho pruhu na Ružinovskej ulici a chodníka. 
Po ukončení posudzovania predloženej dokumentácie predpokladá sa vydanie záväzného 
stanoviska v priebehu septembra 2015.  
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 31. 10. 2015. 
 
 

3.14 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu,  
                                   vedúca oddelenia koordinácie dopravných systémov,  
                                   hlavná dopravná inžinierka 
 
Návrh na vypovedanie zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dočasnej prevádzky 
parkovania na častiach miestnych komunikácií so spoločnosťou BPS Park, a.s. 
Uznesenie č. 208/2015 bod 2 zo dňa 25. 6. 2015  
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. pripraviť návrh na riešenie zabezpečenia prevádzky parkovania na častiach miestnych 

komunikáciách v hlavnom meste SR Bratislave a predložiť ho na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a príslušných komisií Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 24. 9. 2015 
 

Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Zmluva s BPS PARK, a.s. bola vypovedaná listom č. MAG 295561/2015 zo dňa 26.6.2015. 
Ohľadom nastavenia pravidiel jednotnej parkovacej politiky pokračujú rokovania so starostami 
a zástupcami všetkých mestských častí (naposledy 2 .9 .2015, o čom bola podaná aj tlačová 
správa).  
Na zasadnutie mestskej rady dňa 10.9.2015 bude predložený zatiaľ len informačný materiál 
o stave riešenia parkovacej politiky.   
Pracovná skupina, ktorá sa na tému parkovacej politiky stretáva už od mája 2015, pripravila návrh 
všeobecne záväzného nariadenia a zmeny Štátu hlavného mesta SR Bratislavy. Tieto dokumenty 
majú teraz možnosť pripomienkovať jednotlivé mestské časti tak, aby sa ich návrhy a pripomienky 
mohli následne zapracovať. Materiál so zapracovanými pripomienkami bude následne predložený 
na rokovania poslaneckého grémia, mestskej rady, mestského zastupiteľstva a miestnych 
zastupiteľstiev v jednotlivých mestských častiach.  
Predpokladaný termín predloženia konečného návrhu do mestského zastupiteľstva v zmysle 
posledných rokovaní je priebeh mesiaca januára 2016. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 31. 1. 2016. 
 

 

3.15                                               

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy: Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy  
 
Rôzne 
Uznesenie č. 228/2015 bod 1 a 2 zo dňa 25. 6. 2015 

 
Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. predložiť pravidlá participácie občanov na tvorbe rozhodnutí hlavného mesta SR Bratislavy 

v oblasti urbanizmu a rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy, 

 

T: 30. 9. 2015 

 
Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Návrh predmetného materiálu je v súčasnosti pripravený a bol v septembri 2015 predložený 
vedeniu mesta. Materiál je nevyhnutné pred predložením na rokovanie mestského zastupiteľstva 
predstaviť odbornej a širokej verejnosti a pripomienky zapracovať.  
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Na základe vyššie uvedenej skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 30. 11. 2015. 
 
2.  začať proces participácie na tému dunajského nábrežia. 

 
T: 30. 10. 2015 
 

Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
V súvislosti s prípravou a schválením pravidiel participácie občanov na tvorbe rozhodnutí hlavného 
mesta SR Bratislavy v oblasti urbanizmu a rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy bude začatý 
proces participácie na tému bratislavského nábrežia a v termíne do 30. 11. 2015 bude predložený 
návrh priebehu participácie verejnosti na tému dunajského nábrežia. 
Na základe vyššie uvedenej skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 30. 11. 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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4. Návrh na zrušenie uznesení  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta   SR Bratislavy 
     

 

4.1 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia 

a mestskej zelene  
                                    
Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej ceste  
Uznesenie č. 85/2015 časť B bod 3 zo dňa 9. 4. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
3. vypracovať právnu analýzu, aký subjekt je zodpovedný za starú environmentálnu záťaž, 

nachádzajúcu sa na rozhraní mestských častí Bratislava-Vrakuňa a Bratislava-Ružinov, 

 

T: 30. 6. 2015 

Plnenie:  
Návrh na zrušenie bodu 3 časti B predmetného uznesenia. 

Podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pôvodcu, prípade povinnú osobu, t. j.  subjekt,  ktorý je 
povinný zabezpečiť odstránenie environmentálnej záťaže, určuje okresný úrad v sídle kraja 
v osobitnom konaní o určení povinnej osoby v súlade s § 4 a 5  tohto zákona.   

V prípade, že sa nepodarí určiť pôvodcu alebo povinnú osobu, likvidáciu environmentálnej 
záťaže zabezpečí ministerstvo, ktoré určí vláda Slovenskej republiky (§ 5 ods.7 zákona 
č. 409/2011 Z. z.).   

K  vypracovaniu relevantnej právnej analýzy na určenie zodpovedného subjektu 
za environmentálnu záťaž by hlavné mesto muselo suplovať konanie o určení  povinnej osoby, 
na čo hlavné mesto SR Bratislava nemá právomoc (nie je vecne príslušné).   

Z vyššie uvedeného dôvodu navrhujeme zrušiť bod 3 v časti B uznesenia mestského 
zastupiteľstva č. 85/2015 zo dňa 9. 4. 2015. 

 
 

4.2 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia 

a mestskej zelene 
                                    
Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej ceste  
Uznesenie č. 85/2015 časť B bod 4 zo dňa 9. 4. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
4. informovať poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a komisiu 

územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
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zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy o podniknutých krokoch na odstránenie 
environmentálnych záťaží, na ochranu zdravia občanov a životného prostredia, 

 

T: zasadnutie MsZ 25. 6. 2015 a ďalej štvrťročne 

 
Plnenie: 
Uznesenie k 25. 6. 2015 je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 25. 6. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 221/2015 
 
Návrh na zrušenie bodu 4 v časti B predmetného uznesenia: 
 

Podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov realizácia prác pri odstraňovaní environmentálnych 
záťaží prebieha v súlade s § 8 a 9 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 
environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

V zmysle uvedených ustanovení práce realizuje buď pôvodca alebo povinná osoba, 
prípade príslušne ministerstvo.  

Podľa § 8 ods. 9 okresný úrad v sídle kraja kontroluje realizáciu plánu prác najmenej raz 
ročne; na účely výkonu kontroly je oprávnený vyžiadať si od kontrolovaného subjektu všetky 
podklady, informácie a vysvetlenia týkajúce sa realizácie plánu prác. 

Hlavné mesto SR Bratislava nie je oprávnené žiadať takéto informácie od subjektu, ktorý 
vykonáva práce a  od okresného úradu v sídle kraja je možné reálne žiadať tieto informácie 
až po tom, čo ich nadobudne.  

Priebežne informovať o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží by 
bolo možné v prípade, ak by hlavné mesto SR Bratislava bolo určené ako povinná osoba, a teda 
by bolo povinné odstraňovať túto environmentálnu záťaž.   

Z uvedeného dôvodu  navrhujeme zrušiť bod 4 v časti B uznesenia mestského 
zastupiteľstva č. 85/2015 zo dňa 9. 4. 2015. 

 
 

4.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Martin Katriak, zástupca riaditeľa magistrátu, 
                                   vedúci legislatívno-právneho oddelenia, 
                                   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 bod 3 zo dňa 28. 5. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
3. aby súťažné podklady na verejné obstarávanie v predpokladanej výške nad 20 000,00 Eur 

predkladal na schvaľovanie do komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

 
T: bez termínu 
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Plnenie:  
Návrh na zrušenie bodu 3 predmetného uznesenia. 

1. Uvedený návrh nie je v súlade s § 34 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý:  
a) explicitne určuje spôsob vypracovania súťažných podkladov a povinnosti   a kompetencie  
verejného obstarávateľa pri príprave súťažných podkladov, za uplatnenie ktorých je zodpovedný 
výlučne verejný obstarávateľ. Na základe uvedeného súťažné podklady v postupoch zadávania 
zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní schvaľuje štatutárny zástupca verejného 
obstarávateľa, resp. ním poverená osoba, pokiaľ táto právomoc nie je iným zákonom s vyššou 
právnou účinnosťou zverená inému orgánu;  

 
b)  v ods. 12 určuje povinnosť, že každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení súťažných 
podkladov, je povinný zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú 
uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti písomne poskytne verejnému obstarávateľovi 
vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií.  

 
2. Podľa § 6 je verejný obstarávateľ na účely tohto zákona písm. b) obec. Vychádzajúc 

z objektívnej zodpovednosti za priebeh verejného obstarávania, ako aj sankčné postihy ktoré sú 
namierené voči verejnému obstarávateľovi, nie je možné aby za verejné obstarávanie bol 
zodpovedný kolektívny orgán, ktorí nie je štatutárnym orgánom obce. Nie je možné aby kolektívny 
orgán riadil proces resp. určoval podmienky.  

 
           3. Podľa § 15 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo 
dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Z uvedeného vyplýva, že základnou úlohou 
komisie je plniť úlohu odborného poradného orgánu obecného zastupiteľstva. Komisia je vo vzťahu 
k obecnému zastupiteľstvu poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva.  
Komisia obecného zastupiteľstva obce nemá žiadnu rozhodovaciu právomoc, je vyslovene 
poradným orgánom. Nie je teda možné na komisiu delegovať také právomoci, ktoré sú zákonom 
zverené starostovi obce alebo obecnému zastupiteľstvu. 

 
Uvedený návrh hodnotíme ako požiadavku nad rámec náplne činnosti predmetnej komisie 

(http://www.bratislava.sk/napln-cinnosti-komisie/d-11030240/p1=11049947), podľa ktorej komisia  
vypracúva a zaujíma stanoviská a vyjadruje sa k návrhom a prerokúva návrhy v rámci vymedzenej 
pôsobnosti a má právo vyjadrovať sa k iným, pre financie a hospodárenie hlavného mesta SR 
Bratislavy dôležitým otázkam, teda nie je kompetentná schvaľovať súťažné podklady pri zadávaní 
zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

 
 
 
 
 

 
 
 


