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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.   166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011  
    1.2    č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
    1.3    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 
    1.4    č. 1345/2013 časť C bod 1  zo dňa 21. 11. 2013 
    1.5    č. 1407/2014 časť B zo dňa 30. 1. 2014 
    1.6    č. 1566/2014 časť B zo dňa 22. 5. 2014 a 
             č.     85/2015 časť B body 1 a 6 zo dňa 9. 4. 2015 
     1.7    č.   259/2015 časť B zo dňa 24. 9. 2015     
    1.8    č.   278/2015 zo dňa 24. 9. 2015 
     
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  
 
     2.1    č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
     2.2    č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013      
     2.3    č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
     2.4    č. 1611/2014 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 25. 6. 2014 
     2.5    č.   135/2015 body 1 a 2  zo dňa 28. 5. 2015  
 
3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  
     
    3.1    č. 202/2015 časť B bod 1 zo dňa 25. 6. 2015 
 

B. schvaľuje 

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

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

4.1      primátor                         1390/2014                      pôvodný termín:           28. 4. 2016 
                                       časť B bod 3                  28. 2. 2014 
                                                  zo dňa 30. 1. 2014        predĺžený termín: 
                                                                                        31. 12. 2015 
4.2      primátor                         1636/2014                     pôvodný termín:            31.  1.   2016 
                                                  bod 3                            september 2014 
                                                  zo dňa 3. 7. 2014         predĺžený termín: 
                                                                                       10. 12. 2015 
4.3      riaditeľ magistrátu         1688/2014                     pôvodný termín:            31. 12. 2015 
                                       časť B body 1 a 2         TK: 23. 10. 2014 
                                       zo dňa 25. 9. 2014       predĺžený termín: 
                                                                    19. 11. 2015 
4.4      primátor                           280/2015                     pôvodný termín:           31. 12. 2015 
                                       zo dňa 22. 10. 2015     10. 12. 2015 
4.5      primátor                         286/2015                       pôvodný termín:           31. 12. 2015 
                                                  zo dňa 22. 10. 2015      5. 11. 2015 
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1. Splnené uznesenia  
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 

1.1 

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

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

     
                                         TK: mesačne 
 
Plnenie:  
Uznesenie je splnené. 
Informácia bola písomne predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 19. 11. 2015. 
 
 

1.2 

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

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predkladať informáciu o vykonaných krokoch v danej veci na zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy každé 2 mesiace. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 19. 11. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 314/2015. 
 
 
 

 

 

 

 



 4

1.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černik, sekčný riaditeľ sekcie územného  
                                   plánovania                                            
 
 
Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava-Schwechat 
Uznesenie č. 1147/2013 časť D bod  2 zo dňa 26. 6. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
2. aby pravidelne informoval poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

o vývoji projektu ropovodu Bratislava-Schwechat.  
T: každé zasadnutie MsZ        
      

Uznesením MsZ č. 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. 
Informácia bola písomne predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 19. 11. 2015. 
 

1.4 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, sekčná riaditeľka sekcie dopravy  
 

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 19. 11. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 313/2015. 
 
 
1.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, sekčná riaditeľka dopravy  
 

Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia 
sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného 
programu Doprava 2014 – 2020  
Uznesenie č. 1407/2014 časť B zo dňa 30. 1. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

T: 28. 2. 2014 
 

Uznesením č. 279/2015 v časti B bod 4 podbod 4.2 zo dňa 22. 10. 2015 bol predĺžený termín 
plnenia uznesenia na 30. 11. 2015. 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
V zmysle záverov pravidelnej porady primátora (PPP) bol k uzneseniu č. 1407/2014 časť B zo dňa 
30. 1. 2014, pripravený list pod číslom MAGS HDI 53479/2015 – 344319 zo dňa 29. 9. 2015, 
na Železnice Slovenskej republiky, v ktorom boli požiadaní o informáciu, či zaradili, resp. uvažujú 
zaradiť projekt severojužného prepojenia Petržalka - Filiálka cez Dunaj v osi Karadžičovej 
ulice do zásobníka projektov OPII 2014 - 2020 a zároveň so žiadosťou o zdôvodnenie v  prípade 
záporného vyjadrenia. 
Dňa 23. 11. 2015 bol hlavnému mestu SR Bratislave doručený list generálneho riaditeľa ŽSR pána 
Ing. Dušana Šefčíka. V liste sa nachádza informácia, že severojužné prepojenie Petržalka - Filiálka 
cez Dunaj v osi Karadžičovej ulice bola na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti IDS 
Bratislava vyradená z Operačného programu Doprava na roky 2007 - 2013. 
V súčasnej dobe bolo zahájené výberové konanie na zhotoviteľa štúdie ŽSR, Dopravný uzol 
Bratislava - štúdia realizovateľnosti, ktorá by mala byť ukončená v júni 2017.  
Až na základe výsledkov štúdie bude možné požiadať o nenávratný finančný príspevok 
a zrealizovať jednotlivé stupne projektovej dokumentácie, prípadne sa využije už zrealizovaná 
projektová dokumentácia zo strany Železníc Slovenskej republiky.  
 
 
1.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia  
                                   a mestskej zelene 
                                   Mgr. Vojtech Okša, kancelária primátora 
 
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. 23215 časť B bod 3 podbod 3.4 zo dňa 24. 9. 2015 určený nový kontrolný 
termín splnenia predmetného uznesenia na 19. 11. 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 
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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. 23215 časť B bod 3 odbod 3.4 zo dňa 24. 9. 2015 určený nový kontrolný termín 
splnenia predmetného uznesenia na 19. 11. 2015. 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Predmetný materiál bol prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 19. 11. 2015 
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 315/2015. 
 
 
1.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, sekčný riaditeľ sekcie územného  
                                   plánovania              
 
Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území hlavného 
mesta SR Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok 
Uznesenie č. 259/2015 časť B zo dňa 24. 9. 2015 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
doriešiť s mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa všetky podmienky zriadenia a rozšírenia cintorína 
Vrakuňa a predložiť ich na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 19. 11. 2015 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 19. 11. 2015 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 316/2015. 
 
 
1.8 

Nositeľka uznesenia: Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR 
                                     Bratislavy 
Plniteľka úlohy:          Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR 
                                     Bratislavy 
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Rôzne 
Uznesenie č. 278/2015 zo dňa 24. 9. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo   

     žiada  

hlavnú architektku hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby v termíne do 30. 11. 2015 zorganizovala pracovné stretnutie - workshop, k stvárneniu 
Kamenného námestia a širších vzťahov (blok 17/9). 

                                  T: 30. 11. 2015 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 
Pracovné stretnutie - workshop, k stvárneniu Kamenného námestia a širších vzťahov (blok 17/9) 
sa uskutoční dňa 30. 11. 2015 o 9.00 h v zasadacej miestnosti hlavnej architektky hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
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2. Priebežné plnenie uznesení 
    Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

2.1 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie 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 
 

Plnenie:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
Súčasťou materiálov na prenájom a predaj nehnuteľností sú nájomné a kúpnopredajné zmluvy. 
 
 

2.2 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie 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 
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. 
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Plnenie:  
Uznesenie sa plní priebežne. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 19. 11. 2015 medzi 
informačnými materiálmi pod písm. c). 
 
 

2.3 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie 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.  
 
 

2.4 

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

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 a hodnotiaca správa 
za rok 2013 
Uznesenie č. 1611/2014 časť C bod 1 podbod 1.2 zo dňa 25. 6. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

C. žiada 

 

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

 
T: do 23. 10. 2014 
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Uznesením MsZ č. 11/2015 časť B bod 5 podbod 5.4 zo dňa 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 19. 11. 2015 medzi 
informačnými materiálmi pod písm. d). 
 

 

2.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, sekčná riaditeľka sekcie dopravy 
                                   Ing. Živko Peev, vedúci oddelenia informačných technológií 
                                   Ing. Miloš Veselý, vedúci oddelenia verejného obstarávania 
                                   Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia  
                                   a mestskej zelene 
                                   obchodné spoločnosti: OLO, a.s., DPB, akciová spoločnosť, BVS, a.s.,  
 
Návrh na predkladanie pravidelných informácií týkajúcich sa finančného hospodárenia 
hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy                                                        
Uznesenie č. 135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

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

ktorej obsahom bude:   

1.1 zoznam zaplatených faktúr za dodanie tovarov alebo služieb, vystavených na sumu 
vyššiu ako 1 000,00 Eur pri jednej faktúre, obsahujúci minimálne tieto údaje: číslo faktúry, 
označenie dodávateľa tovaru alebo služby (vystaviteľa faktúry), predmet dodávky, 
fakturovanú sumu, dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry, 

1.2 zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených hlavným mestom 
SR Bratislavou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby 
v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej objednávke obsahujúci minimálne tieto 
údaje: číslo objednávky, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, 
sumu, dátum vystavenia objednávky, čas dodania tovaru alebo služby, 

1.3 zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených hlavným mestom SR 
Bratislavou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby 
v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej zmluve obsahujúci minimálne tieto údaje: 
číslo zmluvy, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, cenu predmetu 
dodávky, dátum uzatvorenia zmluvy, 

1.4 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného 
obstarávania, ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom obsahujúci minimálne 
tieto údaje: predmet obstarávania, hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, 

1.5 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného 
obstarávania, ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené 
podpisom zmluvy s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, 
predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 

1.6 zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne 
verejného obstarávania, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, 
predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, ak bolo verejné 
obstarávanie ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, s uvedením dôvodu vyhlásenia 
verejného obstarávania mimo plánu verejného obstarávania, 
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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, 
označenie dodávateľa tovaru alebo služby (vystaviteľa faktúry), predmet dodávky, 
fakturovanú sumu, dátum splatnosti a dátum úhrady faktúry, 

2.2 zoznam objednávok na dodanie tovarov alebo služieb vystavených príslušnou 
obchodnou spoločnosťou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo 
služby v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej objednávke, obsahujúci minimálne 
tieto údaje: číslo objednávky, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, 
sumu, dátum vystavenia objednávky, čas dodania tovaru alebo služby, 

2.3 zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených príslušnou obchodnou 
spoločnosťou, ktorých predmetom je záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby 
v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej zmluve, obsahujúci minimálne tieto údaje: 
číslo zmluvy, označenie dodávateľa tovaru alebo služby, predmet dodávky, cenu predmetu 
dodávky, dátum uzatvorenia zmluvy, 

2.4 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného 
obstarávania, ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, obsahujúci minimálne 
tieto údaje: predmet obstarávania, hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, 

2.5 zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného 
obstarávania, ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania správy neboli ukončené 
podpisom zmluvy s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, 
predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, 

2.6 zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne 
verejného obstarávania obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, 
predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, ak bolo verejné 
obstarávanie ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom, s uvedením dôvodu vyhlásenia 
verejného obstarávania mimo plánu verejného obstarávania, 

2.7 plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: 
predmet dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy, 

T: od 1. 5 - 31. 5. 2015 s termínom zverejnenia na 
web stránkach príslušných obchodných 
spoločností dňa 20. 6. 2015 a následne vždy za 
predchádzajúci kalendárny mesiac a zároveň ich 
zaslať elektronickou formou poslancom 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa plní priebežne. 
Organizačné oddelenie vždy k 20. v mesiaci oznamuje e-mailom všetkým poslancom mestského 
zastupiteľstva na akých linkoch sú zverejňované skutočnosti vyplývajúce z plnenia predmetného 
uznesenia. 
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3. Nesplnené uznesenie  
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

3.1 

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

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

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

B. žiada 

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

T: 30. 9. 2015 

 
Uznesením MsZ č. 279/2015 časť B bod 4 podbod 4.3 zo dňa 22. 10. 2015 predĺženie kontrolného 
termínu plnenia uznesenia, TK: 30. 11. 2015. 
 
Plnenie: 
Uznesenie podľa vyjadrenia poslanca mestského zastupiteľstva, predsedu komisie finančnej 
stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva pána Jána 
Budaja je nesplnené. 
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4. Návrh na určenie nových kontrolných termínov plnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 
4.1 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Gabriel Baláž, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
 

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. 232/2015 časť B bod 3 podbod 3.3 predĺženie termínu plnenia uznesenia 
na 31. 12. 2015.  
 
Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 

V priebehu 47. týždňa prebehla kvantifikácia vstupných údajov zo strany oddelenia 
životného prostredia a mestskej zelene podľa členenia už spracovanej analýzy činností oddelenia 
správy komunikácií. V najbližšom období budú tieto potreby oddelenia životného prostredia 
a mestskej zelene zahrnuté do finančnej analýzy. Náklady na nákup strojného zariadenia 
nevyhnutného na zabezpečenie predmetných činností spolu za OSK aj OŽP získavame 
prieskumom trhu prostredníctvom verejne dostupných zdrojov, resp. dopytovať cenovými 
ponukami. Zároveň prebieha posúdenie, čo najefektívnejšieho využitia navrhovanej nakupovanej 
mechanizácie s ohľadom na minimalizovanie vstupných nákladov (prehodnocovanie rajónov 
zimného a letného čistenia komunikácií, plôch udržiavanej zelene a pod.).  

V súčasnosti sa všetky uvažované činnosti zabezpečujú dodávateľským spôsobom, sú 
na ich výkon uzavreté zmluvné vzťahy s rôznym časom trvania. Je preto potrebné ešte 
v spolupráci s oddelením legislatívno-právnym vypracovať analýzu dopadu založenia 
spoločnosti/podniku na tieto zmluvné vzťahy, spôsob a časový harmonogram ich prípadného 
vypovedania tak, aby nebol ohrozený výkon funkcií mesta. Tak isto je potrebné posúdiť celkový 
dopad začlenenia mestského podniku do štruktúry mesta, právnych vzťahov najmä z hľadiska 
zvolenia najvhodnejšej právnej formy mestskej spoločnosti/podniku. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 28. 4. 2016. 
 
 
4.2 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:       Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR 
                                  Bratislavy 
 
Návrh na riešenie aktuálneho stavu Kamenného námestia a jeho okolia 
Uznesenie c. 1636/2014 body 3 zo dna 3. 7. 2014 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
3. zabezpečiť v spolupráci s investorom Lordship/Tesco, vypísanie medzinárodnej architektonicko-

urbanistickej súťaže na stvárnenie bloku 17/9 a okolia Kamenného námestia. 
 
                                                                         T: september 2014 
 
Uznesením MsZ č. 232/2015 časť B bod 3 podbod 3.17 zo dňa 24. 9. 2015 schválený nový 
kontrolný termín plnenia na 10. 12. 2015. 
 
Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Súťažné podmienky sú v spolupráci s HA pripravené, no k vypísaniu súťaže musí pristúpiť 
samotný investor, ktorý v tejto veci v súčasnosti nekoná. HM SR nemá právny nástroj 
na vynútenie vypísania súťaže investorom.  
Na základe vyššie uvedenej skutočnosti navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 31. 1. 2016. 
 
 
4.3 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  RNDr.  Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov  
                                   PhDr. Vladimír Gašperák, riaditeľ GIB-u 
 
Postup pri zabezpečení sanačných opatrení v priestore zosuvu nad Devínskou cestou a 
návrh preventívnych opatrení súvisiacich so zvýšením intenzity čistenia odvodňovacích 
systémov v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Uznesenie č. 1688/2014 časť B body  1 a 2 zo dňa 25. 9. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

riaditeľa magistrátu a mestskú časť Bratislava-Karlova Ves 
1. Zabezpečiť prípravy, realizácie a kolaudácie definitívnych sanačných prác svahu medzi   

Devínskou cestou a ulicou Nad Sihoťou. 
 
2. Zabezpečiť finančné prostriedky na definitívnu realizáciu  sanačných  prác na svahu medzi 

Devínskou cestou a ulicou Nad Sihoťou a  zapracovať ich do rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy  a mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015. 

 
TK: 23. 10. 2014 

 
Uznesením č. 11/2015 časť B bod 5 podbod 5.7 zo dňa 5. 2. 2015 zmena kontrolného termínu 
na 19. 11. 2015. 
 
Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
Oddelenie stratégie a projektov – bod 2 
Sanácia havarijného zosuvu – lokalita Devínskej cesta bude finančne zabezpečená cez 
Environmentálny  fond. Maximálna miera podpory na projekt cez Environmentálny fond je 95% 
z oprávnených výdavkov na projekt. V súčasnosti prebieha administratívna kontrola Žiadosti 
o dotáciu zo strany Environmentálneho fondu. Vyjadrenie o schválenej dotácie sa  predpokladá 
v decembri 2015.  
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GIB – bod 1 
V rámci prípravy sanačných opatrení GIB  v termíne 09/2015 zabezpečil projekt geologickej úlohy 
a projekt odborného geologického dohľadu na geologickú úlohu. 
V prípade zabezpečenia finančných prostriedkov na definitívnu realizáciu sanačných prác 
na svahu, bude GIB na základe poverenia primátora zo dňa 28. 8. 2015 zabezpečovať výkon 
technického dozoru. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 31. 12. 2015. 
 
 

4.4 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. Tatiana Kratochvílová, sekčná riaditeľka sekcie dopravy  
 
1. Ústna informácia primátora hlavného mesta SR Bratislavy o jeho rozhodnutí zvýšiť 

Bratislavčanom cestovné v MHD 
2. Ústna informácia primátora hlavného mesta SR Bratislavy o príčinách súčasného 

kolapsu dynamickej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave 
3. Ústna informácia primátora hlavného mesta SR Bratislavy o dôvodoch a prínosoch 100 

% zvyšovania daní obyvateľom hlavného mesta SR Bratislavy 
4. Ústna informácia primátora hlavného mesta SR Bratislavy o pripravenosti jednotnej 

parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave 
5. Ústna informácia primátora hlavného mesta SR Bratislavy o svojich dohodách 

s majiteľmi zariadení vonkajšej reklamy 
6. Ústna informácia primátora hlavného mesta SR Bratislavy o situácii budov, ktoré majú na 

území hlavného mesta SR Bratislavy ohrozenú statiku  
7. Ústna informácia primátora hlavného mesta SR Bratislavy o plnení uznesení týkajúcich 

sa zmeny stanov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR 
Bratislavy   

    Uznesenie č. 280/2015 zo dňa 22. 10. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo   

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
o zabezpečenie možnosti kúpy cestovného lístka formou SMS-ky pre zahraničných cestujúcich 
a poveruje ho rokovaním s mobilnými operátormi. 

T: 10. 12. 2015 
 
Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia. 
V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi Dopravným podnikom Bratislava, a.s. a 3 operátormi 
vo veci možnosti kúpy cestovného lístka formou SMS-ky pre zahraničných cestujúcich. Rokovania 
ešte nie sú ukončené, a teda výsledok týchto rokovaní zatiaľ stále nie je známy. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 31. 12. 2015. 
 
 
4.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:            Ing. Gabriel Baláž, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného  
                                   prostredia a stavebných činností 
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Žiadosť o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja na údržbu a opravu ciest                   
na území hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 286/2015 zo dňa  22. 10. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby bezodkladne začal rokovania s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja o  riešeniach 
financovania údržby cestných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň 
požiadal Bratislavský samosprávny kraj o účelovú dotáciu  vo výške 1 000 000,00 Eur na rok 2016 
a po roku 2017 zaviesť systém spravodlivého prerozdelenia podľa počtu obyvateľov jednotlivých 
okresov v kraji na údržbu ciest II. a III. triedy, nachádzajúcich sa na území hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

T: 5. 11. 2015 
 

Plnenie: 
Návrh na určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesenia - uznesenie sa plní priebežne. 
Zo strany hlavného mesta SR Bratislavy je predmetné uznesenie splnené. Dňa 28. 10. 2015 bol 
primátorom hlavného mesta JUDr. Ivom Nesrovnalom zaslaný list predsedovi Bratislavského 
samosprávneho kraja p. Pavlovi Frešovi, v ktorom na základe predmetného uznesenia bol 
požiadaný o predloženie návrhu na dotáciu na zastupiteľstvo BSK vo výške 1 mil. Eur na cestnú 
infraštruktúru v hlavnom meste SR Bratislave. Následne, vzhľadom na to, že zo strany BSK 
na zaslaný list nebola doručená odpoveď, primátor hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo 
Nesrovnal ako poslanec BSK zaslal kópiu listu aj členom finančnej komisie BSK a požiadal 
finančnú komisiu BSK o prerokovanie tejto požiadavky. Zasadnutie predmetnej komisie sa konalo 
dňa 25. 11. 2015, na ktorom sa primátor hlavného mesta SR Bratislavy aj osobne zúčastnil. 
Hlavné mesto SR Bratislava zatiaľ zo strany BSK neobdržalo žiadne stanovisko k predmetnej 
požiadavke. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme nový kontrolný termín plnenia 
uznesenia na 31. 12. 2015. 
 
 


