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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.        769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
1.2 č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 
1.3         č.        407/2016 časť B zo dňa 31. 3. 2016 
1.4         č.        484/2016   zo dňa 28. 4. 2016 
1.5         č.        487/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
1.6         č.        488/2016 časť C bod 2 zo dňa 26. 5. 2016 
1.7         č.        515/2016 zo dňa 26. 5. 2016 
 
 
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.        673/2012   časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012 
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.      1390/2014   časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014 
2.6         č.      1458/2014   časť B zo dňa 26. 3. 2014 
2.7         č.      1645/2014   časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014 
2.8         č.      1688/2014   časť B body 1 a 2 zo dňa 25. 9. 2014 
2.9 č. 135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015 
2.10       č.        396/2016   časť B zo dňa 30. 3. 2016 
2.11       č.        485/2016   zo dňa 28. 4. 2016 
 

   
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    riaditeľ               673/2012                    T: 30. 11. 2012                 T: 31. 12. 2016 
         magistrátu          časť C bod 4                predĺžený termín: 
                                    27. 6. 2012                  30. 6. 2016 
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3.2    primátor               1645/2014                   T: 30. 7. 2014                   T: polročne,  
                                    časť C bod 1                predĺžený termín:                 počnúc 1. 7. 2016     
                                    zo dňa 3. 7. 2014         30. 6. 2016 
 
3.3    primátor             237/2015                    T: zasadnutie MsZ            T: 27. 10. 2016 
                                   časť E body 1 až 4          10. 12. 2015 
                                   zo dňa 24. 9. 2016          predĺžený termín: 
                                                                           29. 9. 2016 
3.4    primátor             485/2016                    T: zasadnutie MsZ             T: štvrťročne,   
                                    o dňa 28. 4. 2016           29. 4. 2016                          počnúc 1. 7. 2016 
                                                                           predĺžený termín: 
                                                                           30. 6. 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. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií                             
                             
Návrh správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR      
Bratislavy za rok 2011 
Uznesenie č. 769/2012 časť C zo dňa 27. 9. 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

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

 
T: mesačne 

 
Uznesením MsZ č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.3 zo dňa 31. 3. 2016 určenie nového TK: 
13. 6. 2016. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta dňa 
13. 6. 2016 (po predložení Správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky hl. mesta 
za rok 2015) bola predložená posledná „Informácia o plnení opatrení k výhradám 
vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2011“, ktorá obsahovala aktualizované, vyčistené údaje po odstránení 
nálezov.  
 

 
1.2 

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 
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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 26. 5. 2016 
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 504/2016. 
  
 
1.3 

Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľky úlohy:    PhDr. Petra Greksová, riaditeľka kancelárie primátora 
                                      Mgr. Jana Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie dopravy 
 
Návrh na vybudovanie preložky cesty II/572 
Uznesenie č. 407/2016 časť B zo dňa 31. 3. 2016 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť vláde SR a Bratislavskému samosprávnemu kraju žiadosť o vybudovanie preložky 
cesty II/572 od Ráztočnej po križovatku Pharos. 
 

T: bez termínu 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Žiadosti na vládu a Bratislavský samosprávny kraj o vybudovanie preložky cesty II/572 
od Ráztočnej po križovatku Pharos boli podpísané pánom primátorom a dňa 6. 6. 2016 
zaslané na Úrad vlády SR a Bratislavskému samosprávnemu kraju.  
 
 

1.4 

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 
                                   Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave 
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Rôzne 
Uznesenie č. 484/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislav, 

aby vstúpil do konania o Programe starostlivosti o les štátnych lesov SR Bratislavy na roky 
2016 – 2025, pretože je dotknutý výrubmi na územiach európskeho významu a zdrojov pitnej 
vody Bratislavy, a to najmä: chránený areál SIHOŤ, Pečniansky les, Jarovecká Bažantica, 
Ostrovné lúčk, Masív Devínskej kobyly, prírodné rezervácie STARÝ HÁJ a Slovanský ostrov, 
chránený areál HRABINY, územie európskeho významu Biskupické luhy a Lesopark Železná 
studnička – časť v správe Štátnych lesov SR Bratislava. 

 

T: 15. 5. 2016 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Hlavné mesto SR Bratislava zaslalo list  Okresnému úradu Bratislava, Odboru opravných 
prostriedkov dňa 18. 5. 2016, MAG č. 45729/2016/287687, so žiadosťou o vstup do konania 
vo veci vyhotovenia Plánu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Bratislava. 
 
 

1.5 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 487/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

 žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby na májové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislav pripravil 
materiál s vypovedaním nájomnej zmluvy so spoločnosťou MICROTECH spol. s r.o., IČO 
17315602, na pozemok na Pečnianskej ulici v Bratislave. 

 

T: 26. 5. 2016 
 

Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
 „Informáciu o možnostiach vypovedania Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0181-10-00 
spoločnosti MICROTECH, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave“ bola predložená na rokovanie 
mestského zastupiteľstva dňa 26. 5. 2016 a bolo k nej prijaté uznesenie č. 508/2016. 
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1.6 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií                             
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 30. 4. 2016 
Uznesenie č. 488/2016 časť C bod 2 zo dňa 26. 5. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
2. primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečiť predloženie komplexného materiálu "Inventarizácia majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2015" 
 

T: 13.06.2016          
                                                                                                       zasadnutie komisie finančnej  
                                                                                              stratégie a pre správu a podnikanie 
                                                                                                       s majetkom   mesta 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie je splnené. 
Materiál "Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015" bol predložený 
na pravidelnú poradu primátora dňa 7. 6. 2016 a následne bol predložený na zasadnutie 
komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského 
zastupiteľstva dňa 13. 6. 2016. 

 
 

1.7 

Nositeľ uznesenia:      JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:    Ing. Miloš Veselý, vedúci oddelenia verejného obstarávania 
                                     Ing. Gabriel Baláž, sekčný riaditeľ  sekcie správy komunikácií,  
                                     životného prostredia a stavebných činností 
 
Rôzne 
Uznesenie č. 515/2016 zo dňa 26. 5. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 

žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil 
informáciu: 
 
1. o aktuálnom stave procesu výberu prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave, 
s ohľadom na fakt, že platnosť Zmluvy o prevádzkovaní verejného osvetlenia zo dňa 08. 11. 
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1996 medzi hlavným mestom SR Bratislavou a obchodnou spoločnosťou Siemens s. r. o., ktorá 
bola uzatvorená na dobu určitú 20 rokov, konči, 
 
2. či bola preverená alternatíva, že správu a prevádzku verejného osvetlenia bude 
v Bratislave zabezpečovať priamo hlavné meste SR Bratislava, resp. jednotlivé mestské časti 
hlavného mesta SR Bratislavy.  
 

T: 30. 06. 2016 
 

Plnenie uznesenia: 
Uznesenie je splnené. 
Informácia o aktuálnom stave: 
1.      Za účelom výberu prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave s prihliadnutím 

na skutočnosť, že koncom roka 2016 končí platnosť Zmluvy o prevádzkovaní verejného 
osvetlenia zo dňa 8. 11. 1996, uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou 
a obchodnou spoločnosťou Siemens, s. r. o., v znení dodatkov, hlavné mesto SR 
Bratislava zabezpečila expertnú analýzu s pracovným názvom „Poradenské služby 
v oblasti auditu, analýze prevádzky a budúcich požiadaviek a možností verejného 
osvetlenia“ prostredníctvom zmluvnej externej spoločnosti Delloitte Audit s.r.o., 
so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava. Finalizácia predmetnej 
analýzy je termínovo dohodnutá do 31. 7. 2016, pričom výstup tejto analýzy bude 
zásadnou informáciou pre spracovanie podkladov pre verejné obstarávanie 
na zabezpečenie prevádzkovania verejného osvetlenia. 

2.       Informácia o možnosti využitia alternatívy, že správu a prevádzku verejného osvetlenia 
bude v Bratislave zabezpečovať priamo hlavné mesto SR Bratislava, resp. jednotlivé 
mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy, je tiež súčasťou zadania expertnej analýzy 
s pracovným názvom „Poradenské služby v oblasti auditu, analýze prevádzky 
a budúcich požiadaviek a možností verejného osvetlenia“ 
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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 
 
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 uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
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 
 
 
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 
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Uznesením MsZ č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.2 zo dňa 31. 3. 2016 - TK: 30. 6. 2016. 
 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016 sa predkladá „Informácia o aktuálnom 
stave vysporiadania majetku zvereného mestským častiam“. 
(V bode 3 v podbode 3.1 je uvedený návrh nového termínu na splnenie predmetného 
uznesenia.) 
 
 

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 26. 5. 2016 medzi 
informačnými materiálmi pod písm. c). 
 
 

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 
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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. 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 bod 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. 458/2016 časť B bod 3 podbod 3.1 zo dňa 28. 4. 2016 bol určený nový 
priebežný termín kontroly v trojmesačných intervaloch počnúc 1. 4. 2016 - prvá 
hlásenka o priebežnom plnení predmetného uznesenia - zasadnutie mestského 
zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Návrh na vytvorenie jedného podniku, jeho optimálnu formu, predpokladané náklady, 
zhodnotenie potreby peňažných disponibilných  zdrojov a výpočet reálnej návratnosti 
zriadenia podniku vzhľadom na komplexnosť, významnosť a zložitosť materiálu bol 
odsúhlasený s cieľom dodatočne prekonzultovať a doplniť aj o informácie a návrhy 
od odborne spôsobilých osôb resp. expertnej spoločnosti. Následne bude spracovaný 
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komplexný, nezávislý a finálny materiál s internou analýzou a externým odborným 
odporučením pre rokovanie mestskému zastupiteľstvu.   
 Hlavné mesto SR Bratislava oslovilo expertnú externú spoločnosť Deloitte Audit, 
s.r.o., ako svojho zmluvného partnera. Počas rokovaní zástupcov hlavného mesta SR 
Bratislavy a analytikov zmluvného partnera Deloitte Audit, s.r.o., v rámci získavania údajov 
potrebných pre spracovanie externej analýzy bolo vedenie hlavného mesta SR Bratislavy 
informované o skutočnosti, že predmetnú analýzu nie je možné pre interné dôvody realizovať 
prostredníctvom spoločnosti Deloitte Audit, s.r.o. 
 V súčasnosti hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje postup zadávania zákazky 
na získanie externej expertnej analýzy finančných nákladov zimnej a letnej údržby vlastného 
komunálneho podniku. 
 
 

2.6 

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. 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 5. 2016 a bolo k nemu 
prijaté uznesenie č. 503/2016. 
 
 

2.7 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľka úlohy:  Ing. arch. Ingrid Konrád, hlavná architektka hlavného mesta SR  
                                   Bratislavy 
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Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
Uznesenie č. 1645/2014 časť C bod 1 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, 

T: 30.  7. 2014 

Uznesením MsZ č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.7 zo dňa 31. 3. 2016 určenie nového 
TK: 30. 6. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
S participatívnym procesom k spracovaniu urbanistickej štúdie bolo začaté už na jeseň 2014, 
a to vypracovaním individuálnych hĺbkových rozhovorov. V súčasnosti je ukončená príprava 
verejného obstarávania na spracovateľa urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej 
osi Petržalky“. Participatívny proces s verejnosťou vrátane prieskumu verejnej mienky bude 
pokračovať v rámci spracovania urbanistickej štúdie po obstaraní jej spracovateľa. 
 (V bode 3 v podbode 3.2 je uvedený návrh nového termínu na splnenie predmetného 
uznesenia.) 
  
 

2.8 

Nositeľ uznesenia: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plnitelia 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 
 
Uznesením MsZ č. 458/2016 časť B bod 3 podbod 3.2 zo dňa 28. 4. 2016 bol určený nový 
priebežný termín kontroly v trojmesačných intervaloch počnúc 1. 4. 2016 - prvá 
hlásenka o priebežnom plnení predmetného uznesenia - zasadnutie mestského 
zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016. 
 
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. 
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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 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
Sanačné práce na poruche cesty a svahu medzi ulicami nad Sihoťou a Devínskou cestou 
pokračujú  realizáciou prvej etapy - rekonštrukcia vozovky na ulici Nad Sihoťou. Prebieha 
proces zazmluvňovania medzi mestom a Environmentálnym fondom, zmluva musí byť 
uzavretá do 30. 6. 2016. 
 
 

2.9 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:  Mgr. Janka Ryšavá, zastupujúca sekčná riaditeľka sekcie dopravy 
                                   Mgr. Martin Gajdoš, 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 
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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 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 
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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 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. 
 
 
2.10 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:  Ing. Juraj Zikmund, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave 
 
Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 
2018 (Mestské lesy v Bratislave, Mestská polícia, STaRZ, GIB, MARIANUM – 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy, BKIS, ZOO, Galéria mesta Bratislavy, Mestská 
knižnica, Múzeum mesta Bratislavy, MUOP, BTB) 
Uznesenie č. 396/2016 časť B zo dňa 30. 3. 2016 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

B. ukladá 

riaditeľovi mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave,  

dopracovať koncepciu rozvoja mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 
na roky 2016 - 2018, a to v zmysle návrhov odbornej a občianskej verejnosti a v súlade 
s koncepciou rozvoja rekreačnej funkcie mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy 
v Bratislave do roku 2025, schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 1798/2014 z 29. októbra 2014. 
 

T: 26. 5. 2016 

 
Plnenie uznesenia:  
Uznesenie sa priebežne plní. 
Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva po rozprave dňa 26. 5. 2016 
a po dopracovaní sa predkladá sa na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016.  
 
 
2.11 

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 
                                    
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 
 

Uznesením MsZ č. 488/2016 časť B bod 3 podbod 3.3 zo dňa 26. 5. 2016 zmena termínu 
splnenia uznesenia na 30. 6. 2016. 

 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
V čase prijatia uznesenia bol už schválený harmonogram prác, v ktorom sa vzhľadom 
na veľký rozsah prác a krátky čas na realizáciu opráv povrchov komunikácií neuvažovalo 
s budovaním bezbarierových úprav chodníkov v zmysle Vyhlášky 532/2002 Z. z. Realizácia 
takýchto úprav je časovo náročná a vzhľadom nato, že veľa opráv povrchov vozoviek bolo 
možné realizovať len počas víkendov a sviatkov nebolo možné tieto práce časovo stíhať. 
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Bezbarierová úprava chodníka bola realizovaná na Banskobystrickej ulici, kde to charakter 
prác umožňoval. Realizácia bezbarierových úprav chodníkov je v pláne na druhý polrok 2016, 
kedy budeme v rámci opráv chodníkov realizovať aj takéto úpravy. 
(V bode 3 v podbode 3.4 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:  Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:  Ing. Miroslav Bialko, sekčný riaditeľ sekcie 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. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.2 zo dňa 31. 3. 2016 - TK: 30. 6. 2016. 
 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. 6. 2016 sa predkladá Informácia o aktuálnom 
stave vysporiadania majetku zvereného mestským častiam. Nakoľko predmetný proces nie je 
ešte dokončený z dôvodu časovej náročnosti, navrhujeme nový termín splnenia predmetného 
uznesenia na 31. 12. 2016. 
 

 

3.2 

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 bod 1 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, 
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T: 30.  7. 2014 

Uznesením MsZ č. 405/2016 časť B bod 4 podbod 4.7 zo dňa 31. 3. 2016 určenie nového 
TK: 30. 6. 2016. 
 
Plnenie uznesenia:  
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. 
S participatívnym procesom k spracovaniu urbanistickej štúdie bolo začaté už na jeseň 2014, 
a to vypracovaním individuálnych hĺbkových rozhovorov. V súčasnosti je ukončená príprava 
verejného obstarávania na spracovateľa urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej 
osi Petržalky“. Participatívny proces s verejnosťou vrátane prieskumu verejnej mienky bude 
pokračovať v rámci spracovania urbanistickej štúdie po obstaraní jej spracovateľa. 
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme periodicitu kontroly predmetného 
uznesenia v polročných intervaloch počnúc 1. 7. 2016. 
 
 
3.3 

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 až 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 
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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. 488/2016 časť B bod 3 podbod 3.1 zo dňa 26. 5. 2016 zmena kontrolného 
termínu na 29. 9. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie nového termínu splnenia uznesenia. 
Aktuálny stav je nasledovný: v priebehu mesiaca jún 2016 sa uskutočnilo viacero pracovných 
rokovaní zástupcov sekcie právnych činností s predkladateľom návrhu uznesenia, poslancom 
mestského zastupiteľstva Ing. Martinom Chrenom, za účasti poradkyne primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy JUDr. Daniely Šurinovej a vecne príslušných oddelení magistrátu. 
Predmetom rokovaní bola modifikácia materiálu, ktorý bol spracovaný v úzkej súčinnosti 
s Ing. Martinom Chrenom, pod názvom „Systém transparentného akcionárskeho riadenia 
 obchodných spoločnostiach s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR 
Bratislavy“, a ktorý bol vypracovaný vo vzťahu k spoločnostiam: Odvoz a likvidácia odpadu 
a.s., Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. 
s., a METRO Bratislava a.s. Po oboznámení sa so špecifikami jednotlivých obchodných 
spoločností s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Chren 
konštatoval, že splnenie uznesenia tak, ako bolo schválené, je zrejme nerealizovateľné a ním 
pripravená pracovná verzia materiálu sa so zadaním uznesenia vysporiadala len sčasti. Bude 
teda potrebné prerokovať rozsah navrhovaných hodnotiacich kritérií opätovne v úzkej 
spolupráci s gesčnými útvarmi magistrátu vo vzťahu k jednotlivým obchodným 
spoločnostiam, čo bude náročné nielen po odbornej, ale i časovej stránke.  
Navrhujeme preto určenie nového kontrolného termínu na 27. 10. 2016. 
 

 
3.4 

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 
                                    
Rôzne 
Uznesenie č. 485/2016 zo dňa 28. 4. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

žiada 
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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 
 

Uznesením MsZ č. 488/2016 časť B bod 3 podbod 3.3 zo dňa 26. 5. 2016 zmena kontrolného 
termínu na 30. 6. 2016. 
 
Plnenie uznesenia: 
Návrh na určenie periodického termínu kontroly plnenia uznesenia. 
V čase prijatia uznesenia bol už schválený harmonogram prác, v ktorom sa vzhľadom 
na veľký rozsah prác a krátky čas na realizáciu opráv povrchov komunikácií neuvažovalo 
s budovaním bezbarierových úprav chodníkov v zmysle Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 
Realizácia takýchto úprav je časovo náročná a vzhľadom nato, že veľa opráv povrchov 
vozoviek bolo možné realizovať len počas víkendov a sviatkov nebolo možné tieto práce 
časovo stíhať. Bezbarierová úprava chodníka bola realizovaná na Banskobystrickej ulici, kde 
to charakter prác umožňoval. Realizácia bezbarierových úprav chodníkov je v pláne na druhý 
polrok 2016, kedy budeme v rámci opráv chodníkov realizovať aj takéto úpravy. 
Na základe týchto skutočností navrhujeme periodickú kontrolu plnenia predmetného 
uznesenia, a to v štvrťročných intervaloch počnúc 1. 7. 2016. 


