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                                                                                                 kód uzn.: 1.9.8 
                                                                                                                 1.9.5 

 
Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. berie na vedomie 

 
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 
1.1 č. 924/2012 časť C zo dna 13. 12. 2012 
1.2 č 943/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 v znení uzn. MsZ č. 1033/2013  

 zo dňa 25. 4. 2013 
1.3 č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
1.4 č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 
1.5 č. 403/2016 časť D zo dňa 30. 3. 2016 
1.6 č. 408/2016 časť B zo dňa 31. 3. 2016 
1.7 č 463/2016 časť B zo dňa 28. 4. 2016 
1.8 č. 485/2016 zo dňa 28. 4. 2016  
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
2.1 č. 661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 
2.2 č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011  
2.3 č 971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013  
2.4 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
2.5 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.6 č. 135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.7 č. 237/2015 časť E body 1 až 4 zo dňa 24. 9. 2015 
 

 
B. schvaľuje 

 
3. Určenie nových termínov splnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy:    
        

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

                                                                                        
3.1    primátor             237/2015                   T: zasadnutie MsZ               T: 30. 9. 2016 
                                   časť E body 1 až 4         10. 12. 2015 a následne  
                                   zo dňa 24. 9. 2015         vždy k 31. 12.  
                                                                          predĺžený termín: 
                                                                          26. 5. 2016 
3.2   primátor              476/2016                   T: bez termínu                     T:  27. 10. 2016 
                                   časť B 
                                   zo dňa 28. 4. 2016 
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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: 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 uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 4. 2016 
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 478/2016. 
 
 
1.2 

Nositeľ uznesenia:    JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:        Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa mestského zastupiteľstva,  

predsedníčka dozornej rady Mestského centra STARÁ TRŽNICA 
 
Návrh na doplnenie uznesenia č. 943/2013 zo dňa 7. 2. 2013 Podstatných zmluvných 
podmienok medzi hlavným mestom SR Bratislavou a  ALIANCIOU STARÁ TRŽNICA 
Uznesenie č. 943/2013 časť B zo dňa 7. 2. 2013 v znení uznesenia č. 1033/2013 zo dňa 25. 
4. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

5. Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 943/2013 časť B bod 2 zo dňa 07. 02. 2013 tak, že v Podstatných zmluvných 
podmienkach sa doplní nový bod 17. Dozorná rada ktorého text znie: 
 
„1. Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý je oprávnený dozerať na všetku činnosť 
Mestského centra Stará tržnica. Dozorná rada je zložená zo zástupcov všetkých 
poslaneckých klubov a platforiem Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
Návrhy na členov dozornej rady predloží primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
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Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie. Členovia dozornej 
rady si zo svojho stredu volia predsedu, ktorý riadi činnosť dozornej rady a zvoláva ju 
podľa potreby. Dozorná rada predkladá polročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy informáciu o svojej činnosti. 

        
        TK: polročne 
 
Uznesením MsZ č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.4 zo dňa 31. 3. 2016 zmena kontrolného 
termínu na 28. 4. 2016. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 4. 2016 
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 474/2016. 
 
 
1.3 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
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 č. 55/2015 časť B zo dňa 26. 2. 2015 zmena termínu predkladania materiálu 
T: mesačne. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 4. 2016 
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 472/2016. 
 
 
1.4 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov 
 
Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej 
regióne 
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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 uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 4. 2016 
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 471/2016. 
 
 
1.5 

Nositeľ uznesenia:        JUDr. Milan Vetrák, PhD., predseda komisie na ochranu   
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
mestského zastupiteľstva 

Plniteľ uznesenia:         JUDr. Milan Vetrák, PhD., predseda komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
mestského zastupiteľstva 

 
Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 
záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Uznesenie č. 403/2016 časť D zo dňa 30. 3. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

D. ukladá 

 
komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  
aby predložila na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy návrh rozhodnutia vo veci, v ktorej sa začalo konanie podľa časti A tohto 
uznesenia. 

T: do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 
mestským zastupiteľstvom 

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 5. 2016. 
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1.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Plniteľka úlohy:  Mgr. Jana Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie dopravy  
 
Návrh na zvýšenie zliav pre skupiny cestujúcich s aktuálne platnou dodatočnou zľavou 
Uznesenie č. 408/2016 časť B zo dňa 31. 3. 2016 
   
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

podpísať Dodatok č. 2 k Cenníku č. 1/2015, ktorým sa v IDS BK stanovujú ceny cestovných 
lístkov. 
  
        T: bez termínu 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Dodatok č. 2 k Cenníku č. 1/2015 bol podpísaný primátorom hlavného mesta SR Bratislavy 
JUDr. Ivom Nesrovnalom a predsedom BSK  dňa 29. 4. 2016. 
 
 
1.7 

Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:    PhDr. Petra Greksová, riaditeľka kancelárie primátora, 

Mgr. Peter Krajíček, náčelník Mestskej polície hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
Správa o činnosti Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 
rok 2015 
Uznesenie č. 463/2016 časť B zo dňa 28. 4. 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby sa obrátil na Vládu SR s požiadavkou na poskytnutie materiálno-technickej výpomoci 
Mestskej polície Bratislava za účelom plnenia úloh, ktoré hlavnému mestu SR Bratislave 
vyplynú z pozície hlavného mesta EÚ. 
 
        T: bez termínu  
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
Požiadavky vyplývajúce z predmetného uznesenia boli zaslané listom primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy podpredsedovi vlády SR, ministrovi vnútra SR JUDr. Robertovi 
Kaliňákovi, pod č. 281182/2016 dňa 10. 5. 2016. 
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1.8 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Ing. G. Baláž, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií,  
                                   životného prostredia a stavebných činností 
                                    
Rôzne 
Uznesenie č. 485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby v rámci súčasných rekonštrukcií ciest a chodníkov zabezpečil aj vybudovanie 
bezbariérových priechodov na týchto cestách, chodníkoch a križovatkách.  
 

T: 29. 4. 2016 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené.  
K vybudovanie bezbariérového priechodu doteraz došlo na Banskobystrickej ulici, ďalšie 
úpravy sú v štádiu riešenia.  
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2. Priebežne plnené uznesenia 
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 
 
Návrh na termínovanie uznesení o predajoch a dlhodobých nájmoch majetku hlavného 
mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

ukladá 
 
riaditeľovi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
4. Pri predkladaní návrhov na predaj alebo  nájom nehnuteľností vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy uvádzať  vždy lehotu, v ktorej je vybraný zmluvný partner  povinný 
podpísať s hlavným mestom   SR   Bratislavou    zmluvu   pod     sankciou    straty    
platnosti    uznesenia    Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ak zmluva 
v stanovenej lehote vybraným zmluvným  partnerom nebude podpísaná. 

 
T: trvalý 
TK: 1x ročne k 30. 4. 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sekcia správy nehnuteľností pri predkladaní materiálov na predaj a prenájom nehnuteľností 
v návrhu uznesenia vždy uvádza lehotu, v ktorej je vybraný zmluvný partner povinný 
podpísať s hlavným mestom SR Bratislavou zmluvu. 
 
 
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. 2011 a revízia platných terminovaných uznesení mestského 
zastupiteľstva z predchádzajúcich volebných období 
Uznesenie č. 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

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

 
T: trvale 

      TK: každé zasadnutie MsZ 
 

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

2.3 

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. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 4. 2016 medzi 
informačnými materiálmi pod písm. c). 
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2.4 

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 uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Znalecké posudky sú po dodaní zverejňované priebežne na internetovej stránke hlavného 
mesta SR Bratislavy.  
 
 
2.5 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. G. Baláž, sekčný riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného 
                                    prostredia a stavebných činností 
                                    
Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných 
nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona 
č. 134/2013 Z. z., na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky 
Uznesenie č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o každej žiadosti 
o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej 
vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných 
nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

 
TK: 30. 6. a 31. 12. 
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Uznesením MsZ č.  299/2015 časť B bod 3 podbod 3.1 zmena kontrolného termínu na 
mesačný interval od 1. 12. 2015 s tým, že informačný materiál bude predkladaný na každé 
zasadnutie MsZ. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Informačný materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 28. 4. 2016 
medzi informačnými materiálmi pod písm. i). 
 
 
2.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Janka Ryšavá, zastupujúca 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, 
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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 vpláne 
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, 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 
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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 uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
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. 
 
 
2.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných 
orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta 
SR Bratislavy; návrh na schválenie personálnych zmien v Bratislavskej organizácii 
cestovného ruchu, v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy a v príspevkových 
organizáciách, zriadených hlavným mestom SR Bratislava a informácia o priebehu                  
a výsledku výberových konaní na pozíciu generálnych riaditeľov a predsedov 
predstavenstiev strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného 
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mesta SR Bratislavy, realizovaných na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 210/2015 zo dňa 24. - 25. 6. 2015 
Uznesenie č. 237/2015 časť E body 1 a 4 zo dňa 24. 9. 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

E. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho 
roka, predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia kvality 
a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v podnikoch s majoritnou účasťou 
hlavného mesta SR Bratislavy (Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Dopravný podnik Bratislava, 
a. s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., METRO Bratislava a.s.) a návrh spôsobu ich 
mimoriadneho odmeňovania vo vzťahu k plneniu týchto cieľov a ukazovateľov.  
2. ako vykonávateľa akcionárskych práv, aby pri menovaní zástupcov hlavného mesta SR 
Bratislavy do štatutárnych orgánov vyššie uvedených spoločností zabezpečil zapracovanie 
podmienok mimoriadneho odmeňovania podľa vyššie uvedených kritérií do zmluvných 
vzťahov, ktoré budú uvedené spoločnosti uzatvárať s novými členmi štatutárnych orgánov. 
3. aby vyhodnocovanie plnenia merateľných cieľov a ukazovateľov zabezpečil 
každoročne v správe, predloženej Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
spolu s návrhom mimoriadnych odmien pre členov štatutárnych orgánov vyššie uvedených 
spoločností.  
4.  aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho 
roka, predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia kvality 
a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v štatutárnych orgánoch 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a návrh spôsobu ich odmien a postihov vo vzťahu 
k plneniu týchto cieľov a ukazovateľov.   
       

T: zasadnutie MsZ - 10. 12. 2015 a následne vždy  
                                                                           k 31. 12.  
 
Uznesením MsZ č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.9 zo dňa 31. 3. 2016 zmena kontrolného 
termínu na 26. 5. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Pripravený materiál prezentoval predkladateľ návrhu Ing. Martin Chren na pracovnom 
stretnutí s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 4. 2016 a v súčasnej dobe  
v ňom realizuje ďalšie úpravy, ktoré vyplynuli zo záverov tohto rokovania.  
(V bode 3 v podbode 3.1 je uvedený návrh nového termínu na splnenie predmetného 
uznesenia.) 
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3. Určenie nových termínov splnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

3.1 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Mgr. Martin Katriak, sekčný riaditeľ sekcie právnych činností 
 
Návrh na schválenie zmien stanov a personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných 
orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta 
SR Bratislavy; návrh na schválenie personálnych zmien v Bratislavskej organizácii 
cestovného ruchu, v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy a v príspevkových 
organizáciách, zriadených hlavným mestom SR Bratislava a informácia o priebehu                  
a výsledku výberových konaní na pozíciu generálnych riaditeľov a predsedov 
predstavenstiev strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného 
mesta SR Bratislavy, realizovaných na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 210/2015 zo dňa 24. - 25. 6. 2015 
Uznesenie č. 237/2015 časť E body 1 a 4 zo dňa 24. 9. 2015 
 
Uznesením MsZ č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.9 zo dňa 31. 3. 2016 zmena kontrolného 
termínu na 26. 5. 2016. 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

E. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho 
roka, predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia kvality 
a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v podnikoch s majoritnou účasťou 
hlavného mesta SR Bratislavy (Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Dopravný podnik Bratislava, 
a. s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., METRO Bratislava a.s.) a návrh spôsobu ich 
mimoriadneho odmeňovania vo vzťahu k plneniu týchto cieľov a ukazovateľov.  
2. ako vykonávateľa akcionárskych práv, aby pri menovaní zástupcov hlavného mesta SR 
Bratislavy do štatutárnych orgánov vyššie uvedených spoločností zabezpečil zapracovanie 
podmienok mimoriadneho odmeňovania podľa vyššie uvedených kritérií do zmluvných 
vzťahov, ktoré budú uvedené spoločnosti uzatvárať s novými členmi štatutárnych orgánov. 
3. aby vyhodnocovanie plnenia merateľných cieľov a ukazovateľov zabezpečil 
každoročne v správe, predloženej Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
spolu s návrhom mimoriadnych odmien pre členov štatutárnych orgánov vyššie uvedených 
spoločností.  
4.  aby do dvoch kalendárnych mesiacov a následne pred koncom každého kalendárneho 
roka, predložil na rokovanie a schválenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy návrh kritérií a konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hodnotenia kvality  
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a úspešnosti práce zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v štatutárnych orgánoch 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a návrh spôsobu ich odmien a postihov vo vzťahu 
k plneniu týchto cieľov a ukazovateľov.  
  
      T: zasadnutie MsZ - 10. 12. 2015 a následne vždy  
                                                                           k 31. 12.  
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh nového termínu na splnenie predmetného uznesenia. 
Pripravený materiál prezentoval predkladateľ návrhu uznesenia poslanec mestského 
zastupiteľstva Ing. Martin Chren na pracovnom stretnutí s primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 25. 4. 2016 a momentálne v ňom realizuje ďalšie úpravy, ktoré vyplynuli 
zo záverov tohto rokovania. Na základe tejto skutočnosti navrhujeme nový termín splnenia 
uznesenia mestského zastupiteľstva na 30. 9. 2016. 
 
 

3.2 

Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia  úlohy:          JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
                                     Mgr. Jana Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie dopravy  
 
Petícia: "Vráťme seniorom a zdravotne postihnutým občanom dopravu  

v Bratislave" 
Uznesenie č. 476/2016 časť B zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
podpísať dodatok č. 3 k cenníku č. 1/2015, ktorým sa v Integrovanom dopravnom systéme 
Bratislavského kraja stanovujú ceny cestovného lístka. 
 

T: bez termínu 
 

Plnenie uznesenia: 
Návrh nového termínu na splnenie predmetného uznesenia. 
V súvislosti s požiadavkou podpisu Dodatku č. 3 bola požiadaná spoločnosť BID, a.s,. o jeho 
prípravu v nadväznosti na rozhodnutie BSK o pripojení sa k uzneseniu mestského 
zastupiteľstva o protifašistickom odboji alebo vydanie súhlasu so zmenou tarifných 
podmienok v IDS BK založených predmetným uznesením mestského zastupiteľstva. 
Vzhľadom k absencii určenia termínu podpisu Dodatku č. 3 a času potrebnému na dohodu 
s ostatnými účastníkmi IDS BK, navrhujeme doplniť termín plnenia na 27. 10. 2016. 
V prípade skoršieho dospenia k dohode na obsahu Dodatku č. 3 k cenníku č. 1/2015 
a prehlásení BSK, že ho podpíše môže byť primátorom hlavného mesta SR Bratislavy 
podpísaný aj skôr.         
 


