
 
 
 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
 
 
 

Správa o výsledku kontroly 
dodržiavania Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory 

v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v II. polroku 2015 
 
 
Miestny kontrolór:    Ing. Oliver Paradeiser 
 
Útvar miestneho kontrolóra:  Anna Repková 
 
Kontrolovaný subjekt:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
      
Cieľ kontroly: Skontrolovať dodržiavanie Pravidiel zverejňovania 

informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej 
 časti Bratislava-Staré Mesto v II. polroku 2015 
     
Dôvod kontroly:  V zmysle Plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na  I. polrok 2016, 
ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) uznesením č. 150/2015 z 08.12.2015 

 
Kontrolované obdobie:   II. polrok 2015  
 
 
I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
I.1 Základné údaje 
I.2 Vnútorné smernice doložené ku kontrole 

-  Pravidlá zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti           
Bratislava-Staré Mesto schválené uznesením č. 68/2015 z 23.06.2015, účinné 
01.07.2015, 

 
I.3 Podklady doložené ku kontrole 

-  Staromestské noviny  Ročník VII číslo 4  07/2015 
Ročník VII číslo 5 09/2015 
Ročník VII číslo 6  10/2015 
Ročník VII číslo 7  11/2015 
Ročník VII číslo 8  12/2015, 

 
- Zoznam zákaziek – zoznam členov komisií 

 
I.4 Podklady použité pri kontrole 

- MZ 26.05.2015 - program, 
- materiál, 
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- uznesenie, 
- zápis z diskusie, 
- hlasovanie 

 
- MZ 09.06.2015 - program, 

- materiál, 
- uznesenie, 
- zápis z diskusie, 
- hlasovanie 

 
- MZ 12.10.2015 - interpelácia, 

- odpoveď na interpeláciu 
- uznesenie 
- hlasovanie 

 
II.  PRAVI DLÁ ZVEREJŇOVANIA 
Ako bolo vyššie uvedené, pravidlá boli prijaté uznesením č. 68/2015 na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva dňa 23.06.2015. Ich účinnosť bola stanovená na 01.07.2015. Pravidlá majú 4 
články:  

-  Oblasti starostlivosti o verejné priestory 
- Rozsah zverejňovaných informácií 
- Spôsob zverejňovania informácií 
- Záverečné ustanovenia 

 
II.1    Oblasti starostlivosti o verejné priestory 
V tomto článku sú v 5 odstavcoch vymenované oblasti starostlivosti o verejné priestory, 
údržbu komunikácií  ostatných verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň a zimná údržba. 
 
II.2  Rozsah zverejňovaných informácií 
Stanovuje sa povinnosť zverejňovať harmonogram prác, organizáciu zabezpečujúcu činnosť, 
kontakty. 
 
II.3 Spôsob zverejňovania informácií 
V článku sú definované 2 hlavné spôsoby zverejňovania informácií o verejné priestory, a to 
na web stránke MČ SM, ako aj v staromestských novinách.  
 
II.4 Záverečné ustanovenia 
V článku je definovaná povinnosť subjektu,  ktorý je zodpovedný za zverejňovanie 
informácií. Tieto pravidlá sú zverejnené na webovej stránke MČSM. 
 
III.  ZASTUPITEĽSTVÁ 
Históriu vzniku „Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ (ďalej len „Pravidlá“) možno sledovať na návrhoch 
pozvánok, resp. na priebehu zasadaní zastupiteľstiev 5. a 6., konaných v dňoch 26.05.2015 
a 23.06.2015. Aj v hlasovaní bol vyjadrený súhlas prijať takýto dokument.  
 
III.1    Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 26.05.2015 
 V pozvánke na 5. zasadanie Miestneho zastupiteľstva MČ SM v 7. volebnom období 
zvolaného na 26.05.2015 na 09.00 h bolo navrhnutých 14 bodov. Pri schvaľovaní programu 
bod 5 „Návrh na vyjadrenie súhlasu so Stanovami (nové úplné znenie) spoločnosti 
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Staromestská a.s. a návrh na odvolanie a vymenovanie členov predstavenstva a dozornej rady 
spoločnosti Staromestská a.s.“  bol nahradený bodom 5/A „Návrh na zabezpečenie 
informovanosti verejnosti o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto“. V dôvodovej správe sa uvádza:  
 „Predkladatelia tohto materiálu vychádzali z presvedčenia, že problematika 
starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je dôležitým 
predmetom verejného záujmu a že dôkladné, podrobné a prehľadne usporiadané informácie 
o zabezpečovaní tejto starostlivosti zo strany miestnej samosprávy by mali mať k dispozícii 
nielen všetci poslanci miestneho zastupiteľstva, ale aj verejnosť. Poslanec miestneho 
zastupiteľstva Matej Vagač sa  dňa 31.03.2015 obrátil na prednostu miestneho úradu 
s interpeláciou, v ktorej žiadal objasnenie systému starostlivosti o verejné priestory s dôrazom 
na transparentnosť, kontrolu a efektivitu nakladania s verejnými financiami.  Z odpovede 
prednostu bolo zrejmé, že miestny úrad nemal komplexnú stratégiu týkajúcu sa tejto 
problematiky vypracovanú.  
 Cieľom predkladaného materiálu bolo zabezpečiť čo najlepšiu informovanosť 
verejnosti o tom, ako samospráva mestskej časti zabezpečuje starostlivosť o verejné priestory, 
a tým prispieť k jej kontrole a k čo najefektívnejšiemu a najkvalitnejšiemu výkonu.“ 
 
Po diskusii sa zastupiteľstvo  uznieslo na uznesení č. 51/2015: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
1. návrh Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, 
2. informáciu o priebehu verejného obstarávania činností na zabezpečenie starostlivosti 
o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a o návrhu ďalšieho postupu; 
B. schvaľuje 
zaradenie návrhu Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva dňa 
23.06.2015. 
C. žiada 
1. prednostu miestneho úradu  
a) zabezpečiť zverejnenie písomnej informácie o priebehu verejného obstarávania činností na 
zabezpečenie starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a návrhu ďalšieho postupu na webovej stránke mestskej časti, 
Termín: 15. jún 2015 
b) zabezpečiť zverejnenie zápisníc z verejného obstarávania podľa písm. a) a všetkej 
súvisiacej dokumentácie na webovej stránke mestskej časti, 
Termín: 15. jún 2015 
c) zabezpečiť prípravu miestneho úradu na zverejňovanie informácií v súlade s navrhovanými 
Pravidlami zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto.  
Termín: 30. jún 2015 
2. starostu mestskej časti 
a) predložiť miestnemu zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie návrhu ďalšieho postupu 
mestskej časti pri zabezpečovaní starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti pri 
zabezpečovaní starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti po skončení roku 2015, 
Termín: v termíne umožňujúcom prerokovanie postupu v miestnom zastupiteľstve pred 
vyhlásením verejného obstarávania. 
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b) určiť do komisií pre verejné obstarávanie vždy aspoň dvoch poslancov miestneho 
zastupiteľstva.  
Termín: od 1. júna 2015 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:  22 
Neprítomní:    3 
Za:   16 
Proti:     3 
Zdržali sa:     3 
Nehlasovali:    0 
 
III.2 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 23.06.2015 

V zmysle rokovania MZ a uznesenia č. 51/2015 zo dňa 26.05.2016 bol v pozvánke na 
23.06.2015 do programu rokovania MZ MČ SM zaradený pod č. 11 bol „Návrh Pravidiel 
zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto“.  

Návrh predložila skupina poslancov Ivan Bútora, Ondrej Dostál, Martin Gajdoš, 
Barbora Oráčová, Soňa Párnická, Viera Satinská, Matej Vagač. 
 Materiál uviedol poslanec Ondrej Dostál a zastupiteľstvo ho schválilo uznesením č. 
68/2015: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Pravidlá zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto  s účinnosťou od 1. júla 2015.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:  22 
Neprítomní:    3 
Za:   18 
Proti:     0 
Zdržali sa:    3 
Nehlasovali:    1 
 
III.3  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 08.12.2015 
 Na rokovaní MZ MČSM dňa 08.12.2015 bola pod bodom 32 „Informácia 
o vybavovaní interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto“, prerokovaná aj interpelácia poslanca Mateja Vagača vo veci naplnenia uznesenia č. 
68/2015 zo dňa 23.06.2015.  
 K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie č. 158/2015, čím miestne zastupiteľstvo 
zobralo na vedomie aj  odpoveď na danú interpeláciu.  
Hlasovanie bolo nasledovné: 
prítomní  14 
neprítomní  11 
za   14 
proti     0 
zdržali sa:    0 
nehlasovali:    0 
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III.4 Plnenie uznesení  
V súvislosti s prijatím „Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ boli prijaté uznesenia č. 51/2015, č. 68/2015,            
č. 158/2015. 
K uvedenému časovému obdobiu priebehu kontroly možno konštatovať, že uznesenia boli 
splnené, resp. plnia sa priebežne  – vyhodnotenie uznesení  k 31.12.2015, prijaté uznesením č. 
74/2016 z 24.05.2016, 
konkrétne uznesenie čč.: 
51/2015, písm. C, bod 1 – plní sa priebežne 
51/2015, písm. C bod 2 – úloha splnená 
51/2015, písm. C, bod 2 b) – plní sa priebežne 
68/2015   – ich vyhodnotenie nespadá do kontrolovaného obdobia 
158/2015 – ich vyhodnotenie nespadá do kontrolovaného obdobia 
 
Plnenie uznesenia č. 51/2015 v časti C 2.b) žiada starostu mestskej časti určiť do komisii pre 
verejné obstarávanie vždy aspoň 2 poslancov miestneho zastupiteľstva bolo plnené 
nasledovne:  
 
1. Názov:    Dopracovanie územnoplán. dokum.- Chalúpkova 
Číslo VO:    Podlim-7/2015 
Predpokladaná cena bez DPH: 25 000,00 
Vysúťažená cena s DPH:  30 000,00 
Príjem žiadanky:   03.09.2015 
Členovia komisie za poslancov: Boháč 
 
2. Názov:    Rekonštrukcia kotolne Zichyho palác 
Číslo VO:    Podlim-8/2015 
Predpokladaná cena bez DPH: 78 100,00 
Vysúťažená cena s DPH:  56 146,27 
Príjem žiadanky:   21.10.2015 
Členovia komisie za poslancov: Gajdoš, Holčík 
 
3. Názov:    Rekonštrukcia kotolní MŠ 29.augusa, MŠ Beskydská 
Číslo VO:    Podlim-9/2015 
Predpokladaná cena bez DPH: 68 517,44 
Vysúťažená cena s DPH:  56 315,84 
Príjem žiadanky:   21.09.2015 
Členovia komisie za poslancov: Gajdoš, Holčík 
 
4. Názov:    Revitalizácia parku na Belopotockého ulici 
Číslo VO:    Podlim-10/2015 
Predpokladaná cena bez DPH: 50 000,00 
Vysúťažená cena s DPH:  50 287,27 
Príjem žiadanky:   04.11.2015 
Členovia komisie za poslancov: Párnická, Muránsky 
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5. Názov:    Materská škola Brnianska     
Číslo VO:    Podlim-11/2015 
Predpokladaná cena bez DPH: 108 900,00 
Vysúťažená cena s DPH:  116 700,30 
Príjem žiadanky:   26.11.2015 
Členovia komisie za poslancov: Vagač, Gajdoš 
 
6. Názov:    Materská škola Gorazdova 
Číslo VO:    Podlim-12/2015 
Predpokladaná cena bez DPH: 208 040,00 
Vysúťažená cena s DPH:  264 251,85 
Príjem žiadanky:   26.11.2015 
Členovia komisie za poslancov: Vagač, Gajdoš 
 
7. Názov:    Rekonštrukcia strechy ZŠ Hlboká 
Číslo VO:    Podlim-13/2015 
Predpokladaná cena bez DPH: 114 200,00 
Vysúťažená cena s DPH:  155 687,02 
Príjem žiadanky:   04.12.2015 
Členovia komisie za poslancov: Gajdoš, Holčík 
 
III.5 Kontrolné zistenia 
Ako z vyššie uvedených a skontrolovaných informácií vyplýva, uznesenia, ktoré sa vzťahujú 
k Pravidlám sú splnené, resp. plnia sa priebežne. 
 
IV.  INTERNETOVÁ STRÁNKA MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA-STARÉ   

MESTO 
Na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto možno nájsť informácie 
súvisiace s „Pravidlami zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ na dvoch miestach:  

- aktuality, 
- starostlivosť o verejné priestory 

 
IV.1      Aktuality 
 
IV.1. 1     Aktuality jún 

    15.06.2015 Čistenie ulíc a odpadkových košov 
 
IV.1.2     Aktuality júl 

    24.07.2015 Staré Mesto využije letné prázdniny na orezy a údržbu zeleň 
 

IV.1.3     Aktuality august 
                18.08.2015 Zber domového odpadu s obsahom škodlivín  

    18.08.2015 Zber elektroodpadu 26.09.2015 
    24.08.2015 Jesenné upratovanie 

 
IV.1.4     Aktuality september 

 02.09.2015 Zber a odvoz biologického odpadu v Starom Meste 
 04.09.2015 Rekonštruujeme dlažbu na Beblavého ulici 
 07.09.2015 Zber elektroodpadu už 14.09. a 21.09.2015 
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 10.09.2015 Cementobetonová doska na Šafárikovom námestí 
 30.09.2015 Uzávera Klariskej ulice 

 
IV.1.5     Aktuality október 

    21.10.2015 Rekonštrukcia dlažby na Mikulášskej ulici 
 
IV.1.6    Aktuality november 

03.11.2015 Oznam obyvateľom – OLO, a.s. zmena frekvencie vývozu  
18.11.2015 Zmeny v povoľovaní rozkopávok 
20.11.2015 Informácia o uzavretí Grösslingovej ulice od 23.11.2015 
27.11.2015 Developer búra a rúbe pri Mičuríne načierno 

 
IV.1.7     Aktuality december 

   07.12.2015 V Starom Meste pribudnú „psičkárske“ stojany 
   11.12.2015 Zimná pohotovosť sa začala 
   15.12.2015 Hlboká cesta zrekonštruovaná 

 
IV.2  Starostlivosť o verejné priestory 

      K 31.08.2015 boli na webstránke mestskej časti v zmysle uznesenia č. 68/2015 zverejnené 
odkazy na linky na príslušné podstránky, neboli prehľadne zoradené na jednom mieste 
a neboli tak ľahko prístupné návštevníkom webstránky. Po následnej kontrole dostali 
príslušné oddelenia miestneho úradu úlohu sústrediť požadované informácie na jednej 
podstránke, čím by sa zjednodušil prístup občana k informáciám, ktoré potrebuje.  

 Ku dňu 22.10.2015 je na ľavej strane hlavnej stránky umiestnený výrazný červený banner 
„Starostlivosť o verejné priestory“. Po jeho rozkliknutí sa otvorí stránka základných činností 
v štyroch blokoch, a to:  
 
Údržba komunikácií s podsekciami:  

- oprava výtlkov 
- iná oprava a rekonštrukcia cestných komunikácií 
- oprava a rekonštrukcia chodníkov 

 
Zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev s podsekciami: 

- čistenie cestných komunikácií, 
- čistenie chodníkov, 
- vysýpanie košov, 
- pristavenie veľkokapacitných kontajnerov, 
- zber biologického odpadu. 

 
Zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev  s podsekciami: 

- čistenie cestných komunikácií, 
- čistenie chodníkov, 
- vysýpanie košov, 
- pristavenie veľkokapacitných kontajnerov, 
- zber biologického odpadu.  

 
Starostlivosť o zeleň  s podsekciami: 

- orezávanie stromov, 
- kosenie trávy, 
- výsadba zelene, 
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- ostatné formy starostlivosti o zeleň, 
- kvetinové záhony, 
- vyhrabávanie a odburiňovanie.  

 
Zimná údržba s podsekciami: 

- zimná údržba komunikácií III. a IV triedy, 
- zimná údržba chodníkov pri nehnuteľnostiach vo vlastníctve a správe mestskej časti, 
- zimná údržba na zabezpečenie schodnosti prechodov pre chodcov. 

 
Po rozkliknutí na podsekcie sa dostávame na ďalšie podrobnejšie členenie, kde sú uvádzané 
podrobnosti k danej téme.  
 
IV.2.1      Údržba komunikácií 
 
IV.2.1.1   Výtlky a ich oprava 
Organizácia zabezpečujúca činnosť 
Pittel+Brausewetter a.s.ro., Stará Vajnorská 1, 831 04  Bratislava, IČO 35943653 
 
Zmluva 
- Zmluva č. 285/2015 
 
IV.2.1.2   Iná oprava a rekonštrukcia cestných komunikácií 
Organizácia zabezpečujúca činnosť 
Pittel+Brausewetter a.s.ro., Stará Vajnorská 1, 831 04  Bratislava, IČO 35943653 
 
Zmluva 
- Zmluva č. 285/2015 
 
Hlboká ulica – rekonštrukcia ulice (Sokolská – Čapkova), 
Lesná ulica – rekonštrukcia dažďovej horskej vpuste 
Mikulášska ulica – rekonštrukcia dlažobnej komunikácie (I. fáza) 
Grösslingova ulica – rekonštrukcia vozovky (Lazaretská – Klemensova) 
 
IV.2.1.3   Oprava a rekonštrukcia chodníkov 
Organizácia zabezpečujúca činnosť 
Pittel+Brausewetter a.s.ro., Stará Vajnorská 1, 831 04  Bratislava, IČO 35943653 
 
Zmluva 
- Zmluva č. 285/2015 
 
Hlboká/Schillerova ulica – rekonštrukcia schodov II. fáza) 
Rybné námestie – rekonštrukcia žľabov (pod morovým stĺpom) 
 
IV.2.2       Zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev 
 
IV.2.2.1    Údržba cestných komunikácií (čistenie cestných komunikácií) 
Organizácia zabezpečujúca činnosť: 
STAROMESTSKÁ, a.s., Vajanského nábrežie 3, 811 02  Bratislava, IČO 35804092 
 
 



 9 

Harmonogram 
Harmonogram čistenia verejných komunikácií spoločnosťou Staromestská, a.s. 
 
IV.2.2.2   Čistenie vybraných chodníkov 
Organizácia zabezpečujúca činnosť 
- Staromestská, a.s., Vajanského nábrežie 3, 811 02  Bratislava, IČO 35804092 
 
IV.2.2.3    Vysýpanie košov 
Organizácia zabezpečujúca činnosť 
- VEPOS, s.r.o., Žilinská 1, 81105  Bratislava, IČO: 31371230 
 
Dokumentácia k verejnému obstarávaniu 
 
Zmluva  
- Zmluva č. 186/2015 
 
IV.2.2.4    Objemný odpad 
Objemný odpad je zložka komunálneho odpadu, ktorá svojím rozmerom a hmotnosťou 
nezodpovedá používaným zberným nádobám a kontajnerom používaným v systéme zberu. 
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou 
alebo pre fyzickú osobu.  
 
Organizácia zabezpečujúca činnosť 
Staromestská a.s., Vajanského nábrežie 3, IČO 35804092 
 
Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov 
 
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov 
 
IV.2.2.5   Biologicky rozložiteľný odpad – štiepkovanie konárov 
Biolologicky rozložiteľný odpad zo zelene je odpad zo záhrad, najmä kvety, konáre, lístie, 
pokosená tráva. Mestská časť poskytuje svojím občanom bezplatnú službu odvozu 
a spracovania biologického odpadu, konkrétne orezaných konárov zo stromov  a kríkov. 
Ostatný biologický odpad (tráva, lístie) môžu tiež odovzdať v zbernom dvore firmy OLO, a.s. 
na Starej Ivánskej ceste 2. 
 
Organizácia zabezpečujúca činnosť: 
Staromestská a.s., Vajanského nábrežie 3, IČO 35804092 
 
Harmonogram zberu a odvozu konárov 
 
IV.2.3      Starostlivosť o zeleň 
 
IV.2.3.1   Orezávanie stromov 
Organizácia zabezpečujúca činnosť 

- VEPOS Bratislava, s.r.o., Jančová 1644/3, 811 02  Bratislava-mestská časť Staré 
Mesto, IČO 31 371 230 
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IV.2.3.2   Kosenie trávy 
Organizácia zabezpečujúca činnosť 
Staromestská a.s., Vajanského nábrežie 3, IČO 35804092 
 
IV.2.3.3  Výsadba drevín 
Organizácia zabezpečujúca činnosť 

- prebieha verejné obstarávanie *) 
 
Dokumentácia k verejnému obstarávaniu 

- prebieha verejné obstarávanie *) 
 
IV.2.3.4   Starostlivosť o kvetinové záhony 
Organizácia zabezpečujúca činnosť 
Staromestská a.s., Vajanského nábrežie 3, IČO 35804092 
 
Staré záhony: 
Hviezdoslavovo námestie 
Vajanského nábrežie 
Medická záhrada 
 
Nové záhony (založenie záhonov apríl – máj): 
Rázusovo námestie 
Grassalkovichova záhrada 
Šafárikovo námestie 
Námestie slobody – park pri Úrade vlády 
 
IV.2.3.5   Vyhrabávanie a odburiňovanie 
Organizácia zabezpečujúca činnosť 
Staromestská a.s., Vajanského nábrežie 3, IČO 35804092 
 
Grassalkovichova záhrada 
Hviezdoslavovo námestie 
Medická záhrada 
Šafárikovo námestie – Kačacia fontána 
Vajanského nábrežie – park 
 
*) informácia k času prebiehajúcej kontroly 
 
IV.2.4     Zimná údržba 
IV.2.4.1   Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy 
Štáb zimnej služby pod vedením starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto svojím 
rozhodnutím vyhlásil pohotovosť na zimnú údržbu so začiatkom výkonu od štvrtka 
10.12.2015. 
  
Organizácia zabezpečujúca činnosť 
VEPOS, s.r.o., Žilinská 1, 811 05  Bratislava, IČO 31371230 
 
Zmluva 
- Zmluva č. 472/2015 
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IV.2.4.2   Zimná údržba chodníkov pri nehnuteľnostiach vo vlastníctve a správe mestskej 
časti 
Organizácia zabezpečujúca činnosť 
VEPOS, s.r.o., Žilinská 1, 811 05  Bratislava, IČO 31371230 
 
Zmluva 
- Zmluva č. 472/2015 
 
IV.2.4.3   Zimná údržba na zabezpečenie schodnosti prechodov pre chodcov 
Organizácia zabezpečujúca činnosť 
VEPOS, s.r.o., Žilinská 1, 811 05  Bratislava, IČO: 31371230 
 
Zmluva 
- Zmluva č. 472/2015 
 
IV.3 Kontrolné zistenia 
Pri kontrole internetovej stránky MČSM  baneru „Starostlivosť o verejné priestory v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto“ , resp. ich podsekcií boli zistené formálne nedostatky pri 
názvoch jednotlivých kapitol, a to:  
- IV.2.1       Údržba komunikácií:  

– IV.2.1.1   Oprava výtlkov – „Výtlky a ich oprava“ 
- IV.2.2        Zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev:  

– IV.2.2.2   Čistenie chodníkov – „Čistenie vybraných chodníkov“, 
– IV.2.2.4   Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov – „Objemný odpad“, 
– IV.2.2.5  Zber biologického odpadu – „Biologicky rozložiteľný odpad –     

štiepkovanie konárov“. 
- IV.2.3        Starostlivosť o zeleň 

– IV.2.3.3   Výsadba zelene – „Výsadba drevín“, 
– IV.2.3.4 Ostatné formy starostlivosti o zeleň, kvetinové záhony – 

„Starostlivosť o kvetinové záhony“, 
– IV.2.3.5 Ostatné formy starostlivosť o zeleň, vyhrabávanie a odburiňovanie 

– „Vyhrabávanie a odburiňovanie“ 
 
Čo sa týka dodržiavania, článku 2, bod 4, ods. f) Pravidiel je možné konštatovať, že zo 

16 podsekcií sú uvádzané odkazy na verejné obstarávanie len v 4 prípadoch, a to:  
- Údržba komunikácií 

- oprava výtlkov, 
- iná oprava a rekonštrukcia cestných komunikácií 
- oprava a rekonštrukcia chodníkov 

- Zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev:  
- vysýpanie košov 

 
Dodržiavanie článku 2, ods. 4, písm. g) bolo kontrolované  u 16 podsekcií. Ani v jednej 

nie sú uvádzané údaje vzťahujúce sa k faktúram a ani odkaz na miesto, kde sa nachádzajú. 
Kontakty na organizáciu, t.j. dodržiavanie čl. 2 ods. 4 písm. h) bolo dodržané.  

 
V. STAROMESTSKÉ NOVINY 

Staromestské noviny informujú obyvateľov a zverejňujú informácie o verejných 
priestranstvách na základe podkladov a harmonogramu z oddelenia dopravy, životného 
prostredia  a verejného poriadku. Na pravidelnej báze uverejňujú harmonogram upratovania 
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verejných priestranstiev, v každom čísle na 11. strane informujú občanov napr. o situácií 
o opravách výtlkov alebo osádzaní košov.  
 V júnovom čísle Staromestských novín bola pozornosť venovaná čisteniu a verejnému 
poriadku. Článok obsahoval informáciu s odkazom na internetovú stránku Starého Mesta, kde 
bol podrobný rozpis čistenia, vysýpania košov a kosenia. 
 V júli miestny úrad vydal samostatnú tlačovú správu ohľadne orezov a údržby zelene, 
ktorá bola publikovaná na internetovej stránke Starého Mesta a prevzali ju aj lokálne médiá.  
 V jednotlivých vydaniach Staromestských novín v rámci kontrolovaného obdobia boli 
v danej oblasti uverejnené nasledovné články: 
 
V.1  Staromestské noviny  číslo 4    Ročník VII  

o  Rozsiahle rekonštrukcie na Jesenského a Štúrovej ulici 
o  Staré Mesto rekonštruuje 
o  Odstránime graffiti 
o  Úprava živých plotov 
 

V.2  Staromestské noviny     číslo 5     Ročník VII. 
o  Inšpektori na bicykli 
o  Kontroly a opravy elektrických zariadení 
o  Opravy v škôlkach a seniorcentrách 
o  Zber a odvoz biologického odpadu 
o  Rekonštruujeme dlažbu na Beblavého ulici 
o  Prepadnuté vozovky sú opravené 
o  Do jasličiek už nebude zatekať 
 

V. 3  Staromestské noviny     číslo 6     Ročník VII.  
o  Elektricky budú po Jesenského premávať až v novembri 
o  Uzávierka časti Šulekovej ulice 
o  Práce na Vajanského nábreží 
o  Opäť sme odstraňovali   výtlky 
o  Jesenné opravy 

 
V. 4  Staromestské noviny     číslo 7     Ročník VII.  

o  Nové koše 
o  Odvoz smetí 
o  Ukončenie rozkopávok do leta 
o  Parkovanie 
o  Električky na Jesenského opäť premávajú 

 
V. 5  Staromestské noviny     číslo 8     Ročník VII.  

o  Rekonštrukcia Mikulášskej ulice 
o  Rekonštrukcia Schillerova, schody 

 
V.6 Kontrolné zistenia 

Podľa čl. 3 ods. 1 písm. b) sa informácie týkajúce sa starostlivosti o verejné priestory 
zverejňujú v Staromestských novinách. Za týmto účelom bola vyhradená na informovanie 
strana číslo 11.  
 Podľa čl. 3 ods. 5 Pravidiel sa majú informácie vo vzťahu ku každej činnosti podľa čl. 
1 zverejňovať.  
 „ V Staromestských novinách sa zverejňuje vo vzťahu ku každej činnosti podľa čl. 1 



 13 

a) harmonogram prác najmenej dvakrát ročne,  
b) informácie o organizáciách zabezpečujúcich činnosť v rozsahu čl. 2 ods. 4 písm. a) až d) 
a h) najmenej raz ročne,  
c) kontakty podľa čl. 2 ods. 4 najmenej raz za tri mesiace.“   
 
Kontrolou za kontrolované obdobie (SN č. 4 – 8) bolo zistené, že tieto články Pravidiel neboli 
dodržané. Články sa v prevažnej miere zameriavajú na udalosti, činnosti a aktivity, ktoré sa už 
realizovali, pričom podľa názoru kontrolného orgánu zámerom pravidiel je informovať 
občanov predovšetkým na pripravované akcie. Názor vychádzal z článku 2 ods. 2 Pravidiel, 
v ktorom sa uvádza: „Harmonogramom prác sa vo vzťahu  ku každej činnosti uvedenej v čl. 1 
ods. 2 až 4 rozumie informácia o plánovanom termíne (dátum) a mieste (ulica, lokalita) 
výkonu prác zodpovedajúcich príslušnej činnosti a mesiacov. Harmonogram sa zverejňuje 
vopred na obdobie, na ktoré je známy plán prác pre príslušnú činnosť. V prípade zmeny alebo 
doplnenia plánu prác sa bezodkladne aktualizuje alebo dopĺňa aj príslušný harmonogram 
prác“.  
 
VI. ZÁVER 
 
Z uvedenej kontroly bol vypracovaný Návrh správy č. 4/2016 v zmysle novely zákona č. 
357/2015  Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
účinnej od 01.01.2016. Návrh správy bol prerokovaný s kontrolovaným subjektom a zároveň 
poskytnutá možnosť v stanovenom termíne podať námietky. Následne bola vypracovaná 
Správa č. 4/2016, v ktorej sú určené opatrenia a odporúčania na nápravu, ako aj konkrétne 
termíny na ich splnenie.  
 


