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Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 11. apríla 2022 
 

Miesto zasadnutia videokonferencia  

Začiatok  16:00  hod. 

Ukončenie 16:55  hod. 

Prítomní Mgr. Rastislav Tešovič, Mgr. Beata Janatová, Igor Maruščák, Mgr. Lenka Hlaváčová, 
Mgr. Dana Hlaváčová Vanková, Bronislava Kraváriková 

 
 

I. 
Úvod 

 
Úvodom predseda komisie p. Rastislav Tešovič privítal prítomných členov komisie, hostí p. Máriu Koprdovú, p. Eriku 
Labaškovú, p. Moniku Dargajovú a konštatoval, že je prítomných 6 členov komisie, t. j. komisia  je 
uznášaniaschopná. Členovia komisie – Jozef Griger, Ing. Mgr. Peter Marčák, Ing. Vladimír Mráz, Mgr. Veronika 
Veslárová ospravedlnili vopred svoju neúčasť.  
Predložený návrh programu bol nasledovný: 
 

Por. 

číslo 
Názov bodu programu 

1. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

2 Záverečný účet mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves za rok 2021 

3 Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2022 

4 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. XXX o spádových materských 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

5 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. .../2022, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 9/2019 zo dňa 
11.12.2019, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

6 
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Pavla Horova 19 vlastníkom bytov a 
nebytových priestorov. 

7 
Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri rekonštrukcii terasy na ul. M. Marečka medzi hlavným mestom SR 
Bratislava a mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves 

8 
Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 233/10 z dôvodu hodného osobitného zreteľa o výmere 61,50 
m

2
 za účelom predzáhradky pre p. Zuzanu Kirschnerovú 

9 Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 31.12.2021 

10 
Informatívna správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves k 31.12.2021 

11 Rôzne 

 



2 

 

Predseda p. Tešovič: navrhol, aby členovia komisie hlasovali  za schválenie bodov 2-11, nakoľko sa v pozvánke 
nachádza označenie bodu 1 „voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice“ namiesto „otvorenie a schválenie 
programu“. Bod 1 bol ako bezpredmetný stiahnutý. 
 

Uznesenie č. 1/4/2022  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly súhlasí s navrhovaným programom po úprave predloženej zo 
strany p. Tešoviča. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

K bodu 2       Záverečný účet mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves za rok 2021 

Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:  
P. Tešovič: vzniesol otázku, z čoho vznikol prebytok 
P. Koprdová: prebytok vznikol z dôvodu, že boli vyššie príjmy než sa predpokladalo. 

 
 

Uznesenie č. 2/4/2022 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves  

 
a) zobrať na vedomie Odborné stanovisko Miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 

k Návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves za rok 2021 

b) schváliť Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves a celoročné hospodárenie Mestskej 

časti Bratislava – Devínska Nová Ves za rok 2021 bez výhrad. 

c) schváliť použitie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 912 284,69 € zisteného podľa §10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a územnej samosprávy a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t. j. bez finančných operácií) rozdeľuje Mestská časť 

Bratislava – Devínska Nová Ves nasledovne: 

1) vylúčenie zostatku poplatku za rozvoj vo výške 248 870,82 €, 

2) vylúčenie podielu z výnosu poplatku za rozvoj za 4.Q 2021 určené pre Magistrát hlavného mesta SR Bratislava 

vo výške 189 262,72 €, 

3) vylúčenie transferu zo ŠR pre ZŠ a MŠ vo výške 75 070,00 €, 

4) vylúčenie transferu zo ŠR na sčítanie obyvateľstva vo výške 19 774,18 €, 

5) vylúčenie transferu zo ŠR – UPSVAR – stravné vo výške 120 158,50 €. 

 
Výsledok hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov je 259 148,47 €, ktorý je prerozdelený na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 25 914,84 € a na tvorbu fondu rozvoja mestskej časti vo výške 233 233,63 €. 
 

d) schváliť použitie zostatku finančných operácií vo výške 65 287,47 € na tvorbu rezervného fondu vo výške 

6 528,75 € a na tvorbu fondu rozvoja vo výške 58 758,72 €.  
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e) schváliť hospodárenie príspevkovej organizácie DENOVA za rok 2021 s hospodárskym výsledkom po zdanení – 

prebytkom vo výške 11 730,60 a jeho prevod do Rezervného fondu príspevkovej organizácie spolu vo výške 

11 730,60 €.  

f) schváliť hospodárenie príspevkovej organizácie ISTRA CENTRUM za rok 2021 s hospodárskym výsledkom 

35 760,61 € a jeho prevod do Rezervného fondu príspevkovej organizácie vo výške 35 760,61 €.  

Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 3     Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves na rok 2022 

Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová     
 
Z obsahu diskusie:   
p. Tešovič: vzniesol otázku, či presúvame veci na údržbu chodníkov a kam ich presúvame, či ide o bežné alebo 
kapitálové výdavky. 
p. Koprdová: ide pravdepodobne o bežné výdavky. Na klube dôchodcov sa ušetrili finančné prostriedky a tieto sa 
presúvajú na rekonštrukciu chodníkov z dôvodu zvýšenia cien vstupných materiálov. 
p. Janatová: vzniesla otázku, či nám zostávajú ešte finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu. 
p. Koprdová: presun finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu bol konzultovaný s vedúcou oddelenia 
výstavby, dopravy a životného prostredia MiÚ a úrad je presvedčený o tom, že zostanú finančné prostriedky na 
projektovú dokumentáciu pre všetky projekty ktoré sa majú tento rok realizovať. 

 

Uznesenie č. 3/4/2022 

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves s ch v á l i ť rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves na rok 2022 v nasledovnom znení: 
 
1. zvýšením príjmov na položkách: 
- 290 (Iné nedaňové príjmy), položka 292027 (Iné ostatné príjmy) vo výške 13 000,00 €, 
- 312 (Bežné transfery zo štátneho rozpočtu), položka 312001 (Na celoplošné testovanie) vo výške 30 000,00 €, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 
- Program 3 (Komunikácie a doprava), podprogram 1 (Miestne komunikácie), prvok 2 (Chodníky), položka 630 (Rutinná 
a štandardná údržba - chodníky) vo výške 5 000,00 €, 
 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Všeobecný materiál) vo výške 8 000,00 €, 
 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Tovary a služby – údržba hnuteľného majetku ZŠ a MŠ) vo výške 30 000,00 €, 
 
2. zvýšením príjmov na položke: 
- 454 (Prevod prostriedkov z peňažných fondov), položka 454002 (Z FOPER-u), vo výške 305 000,00 €, 
 
a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 700 (KV – ZŠ a MŠ) vo výške 305 000,00 €, 
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presun z položky (-): 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 630 (Interiérové vybavenie) vo výške – 15 000,00 €, 
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a 
kontrola), položka 700 (Projektové dokumentácie) vo výške – 15 000,00 €, 
- Program 9 (Sociálne služby), podprogram 7 (Podpora neštátnych subjektov), prvok 1 (Dotácie spoločenským 
organizáciám), položka 640 (Bežné transfery) vo výške – 7 000,00 €, 
 
 
na položku (+): 
- Program 3 (Komunikácie a doprava), podprogram 1 (Miestne komunikácie), prvok 2 (Chodníky), položka 630 (Rutinná 
a štandardná údržba - chodníky) vo výške 15 000,00 €, 
- Program 5 (Bývanie a občianska vybavenosť), podprogram 2 (Agenda – nebytové priestory), prvok 1 (Objekty určené 
na prenájom), položka 700 (Rekonštrukcia terasy M. Marečka) vo výške 15 000,00 €, 
- Program 9 (Sociálne služby), podprogram 5 (Sociálna pomoc a charita), prvok 1 (Občania v hmotnej núdzi), položka 
640 (Transfery jednotlivcom – (ostatné v zmysle VZN)) vo výške 7 000,00 €, 

 

 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

K bodu 4           Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 
XXX o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves 

Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová     
  
Z obsahu diskusie:  
p. Koprdová: z materiálu vypadli 2 spádové ulice – ul. Jablonka a ul. Vukovarská, ktoré budú doplnené do materiálu 
a VZN. 
p. Maruščák: vyjadril sa, že školy majú nejaké kapacity a v optimálnom svete by mala existovať konkurencia a rodičia 
by si mali vyberať materské školy podľa seba. 
p. Tešovič: v rámci možnej kapacity sa výber rodičov realizuje, ale v rámci predškolákov je nevyhnutné, a existuje 
zákonná povinnosť materskej školy zobrať dieťa ktoré patrí do jej spádovej oblasti. 
p. Janatová: existuje rajonizácia z toho dôvodu, že ak by niektoré dieťa nemala záujem prijať ani jedna materská škola, 
je povinnosťou spádovej materskej školy prijať toto dieťa na predprimárne vzdelávanie. 
 

Uznesenie č. 4/4/2022  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly o d p o r ú č a Miestnemu  zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č.XXX/2022 o 
spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, s účinnosťou 
od 1.mája 2022.   
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 
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 6 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 5  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves č. .../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 9/2019 zo dňa 11.12.2019, ktorým sa 
upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

Materiál uviedol :      Ing. Mária Koprdová, Mgr. Erika Labašková     
 
Z obsahu diskusie:  
p. Maruščák: aké bolo stanovisko Komisie sociálnej a bytovej? 
p. Labašková: nakoľko bola zápisnica z komisie doručená v priebehu dnešného dňa, nebola súčasťou materiálu. 
Komisia sociálna a bytová odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť 
predložené všeobecne záväzné nariadenie. 
P. Janatová: žiadala o potvrdenie, či je právny stav taký, že akákoľvek osoba sa môže deň pred podaním žiadosti 
o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi prihlásiť na pobyt, požiadať o dávku a následne po jej poskytnutí sa 
prihlásiť na pobyt v inej obci a tam rovnako požiadať o túto dávku? 
p. Labašková: skonštatovala, že v zásade je tento právny stav takýto, ale poskytnutie dávky je fakultatívne a mestská 
časť sa v odôvodnení vysporiada s poskytnutím/neposkytnutím dávky. 
p. Tešovič: podľa jeho názoru by mali existovať iba 2 dávky ktoré poskytuje mestská časť – dávka pre prípad 
nepredvídateľnej udalosti a príspevok pri narodení dieťaťa z dôvodu, že obce suplujú sociálne zabezpečenie ktoré má 
byť poskytované zo strany štátu. 
p. Janatová: zastáva názor, že dávky by mali byť cielené. 
p. Labašková: existuje zákonné splnomocnenie na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, nejde o nový 
druh dávky jeho poskytovanie je fakultatívne – mestská časť sa môže rozhodnúť, či dávku poskytne alebo nie. 
 

Uznesenie č. 5/4/2022  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly  o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. .../2022, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 9/2019 zo dňa 
11.12.2019, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves v predloženom znení. 
 
Prezentácia: 6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 6  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Pavla 
Horova 19 vlastníkom bytov a nebytových priestorov. 

Materiál uviedol : Ing. Mária Koprdová           
 
Z obsahu diskusie:  
Bez diskusie. 
 

Uznesenie č. 6/4/2022  
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Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku registra „C“ KN parc.č. 2149/17, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 199 m2, parc.č. 2149/16, druh pozemku – zastavané plochy a 
nádvoria, výmera 368 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1723, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 
zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves  na základe zverovacieho protokolu č. 8/93 zo dňa 
1.9.1992, patriaceho k bytom a nebytovým priestorom v obytnom dome Pavla Horova 17,19, LV stavba č. 3418, sa 
realizuje v zmysle zákona č. 182/1933 Z.z. o v1astníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 
všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 6/1995 v znení neskorších zmien do vlastníctva: 
Adam Sokol, bytom Pavla Horova 19, byt č. 62, 6.podl., spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 6998/302655, 
cena pozemku 652,76 €, s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú kupujúci. 
 
Prezentácia: 6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 7   Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri rekonštrukcii terasy na ul. M. 
Marečka medzi hlavným mestom SR Bratislava a mestskou časťou Bratislava-
Devínska Nová Ves 

Materiál uviedol : Mgr. Monika Dargajová    
 
Z obsahu diskusie:   
Bez diskusie.  

 

Uznesenie č. 7/4/2022  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť návrh Zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves, 
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, IČO: 00 603 392 a hlavným mestom SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 
Bratislava, IČO: 00 603 48 predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri výkone 
spolupráce v súvislosti s realizáciou diela ako výsledku verejného obstarávania s názvom „TERASA PRED BD - Milana 
Marečka“, uvedenej v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 8   Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 233/10 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa o výmere 61,50 m2 za účelom predzáhradky pre p. Zuzanu 
Kirschnerovú 

Materiál uviedol :    
 
Z obsahu diskusie:   
p. Koprdová prítomným členom oznámila, že p. Kirschnerová má v súčasnosti uzatvorenú nájomnú zmluvu od mája 
2013 do 30.04.2022, pričom tento nájom bude uzatvorený z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
p. Janatová sa opýtala, či nájomné vychádza mesačne na 27 €? 
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p. Koprdová odpovedala na otázku p. Janatovej, že mesačné nájomné je v takej výške, ako uviedla.  
 

Uznesenie č. 8/4/2022  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves schváliť ako prípad  hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra "C" KN parc.č. 233/10 o výmere 61,50 
m2 pre Zuzanu Kirschnerovú, bytom ul. 1. Mája 35, 841 07 Bratislava za účelom využívania pozemku ako predzáhradku 
k rodinnému domu, ktorý je postavený na susednom pozemku registra „C“ KN parc.č. 234, o výmere 563 m2, ktorý je v 
spoluvlastníctve žiadateľky, na dobu neurčitú od 01.05.2022 za cenu 5,30 €/m2/rok na základe minimálnych sadzieb 
prenájmov NP a pozemkov platných od 01.04.2022, t. j. za ročné nájomné v sume 325,95 €. Pozemok parc.č. 233/10, 
druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 242 m2, je zapísaný na  liste vlastníctva č.1, vedený Okresným úradom 
Bratislava, katastrálnym odborom pre okres: Bratislava IV, obec: Bratislava m.č. Devínska Nová Ves, k. ú. Devínska 
Nová Ves, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 
 
Prezentácia:  6 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 5 0 1 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 9   Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–
Devínska Nová Ves k 31.12.2021 

Materiál uviedol : Ing. Koprdová 
 
Z obsahu diskusie:   
p. Koprdová oboznámila prítomných členov s predloženým materiálom, ktorého požiadavka na predkladanie vyšla 
z KLFMK.  

 

Uznesenie č. 9/4/2022  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves zobrať na vedomie 
informáciu o stave rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves k 31.12.2021.  
 
Prezentácia:   
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 6 0 0 ÁNO 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 10   Informatívna správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves k 31.12.2021 

Materiál uviedol : Ing. Koprdová   
 
Z obsahu diskusie:   
p. Koprdová sa ospravedlnila členom komisie, že im nebola predložená Správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej 
závierke k 31.12.2021, avšak nezávislý audítor bol na miestnom úrade začiatkom apríla, pričom prisľúbil, že správa 
bude pripravená do rokovania MZ.  
p. Tešovič požiadal p. prednostku, aby bola táto správa poslaná všetkým členom KLFMK, aj neposlancom ešte pred jej 
predložením do MZ, aby sa s ňou mohli oboznámiť, prípadne položiť nejaké otázky, aby tak nebola KLFMK obídená.  
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K uvedenému bodu programu KLFMK nehlasovala 

 
 

K bodu 11                Rôzne     

 
Z obsahu diskusie:   
P. Tešovič sa opýtal, či mestská časť plánuje vďaka vzniknutému rozpočtovému prebytku aj s nejakými novými 
projektami, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte mestskej časti na r. 2022. 
p. Koprdová uviedla, že pôjde predovšetkým o opravu chodníkov.  
p. Tešovič sa opýtal, ako zvláda miestny úrad situáciu s príspevkami za ubytovanie odídencov.  
p. Koprdová oznámila, že aj túto delegovanú úlohu miestny úrad zvláda, avšak problém je s usmerňovaním 
Ministerstva vnútra, ktoré mení vzory v jeden deň aj 2x, usmernenia odporujú zákonu.  
p. Labašková poznamenala, že Ministerstvo vnútra zverejnilo na svojom webe „najčastejšie otázky a odpovede“ 
adresované širokej verejnosti, avšak niektoré informácie sú pre obyvateľov zmätočné. Zároveň veľký problém 
spôsobujú aj časté aktualizácie vzorových výkazov, ktoré majú obyvatelia predkladať, avšak obyvatelia nemajú 
vedomosť, o tom, že  Ministerstvo vnútram už aktualizovalo výkazy. 

 
Záver 

 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie Komisie legislatívy, financií, 
mandátovej a kontroly ukončil.  
 

 Titul., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala  
(gestor komisie) 

 
Mgr. Erika Labašková,  

 
 

  
Mgr. Monika Dargajová 

 

 
Predseda komisie 

 
Mgr. Rastislav Tešovič 
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Príloha uznesenia Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 7/4/2022 

 

Zmluva o spolupráci  
uzavretá podľa ust. §  51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a §§ 20 – 20a zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami: 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
sídlo:  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
IČO:  00 603 481 
DIČ: 2020372596 
zastúpené:  Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora na základe Podpisového poriadku 

účinného ku dňu podpisu tejto zmluvy 
IBAN:   
peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a.s. 
kontaktná osoba:   
(ďalej len „Účastník 1“) 
 
a 
 
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves  
sídlo: Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Slovenská republika,  
IČO:  00 603 392 
DIČ: 2020919109 
zastúpená:  Dáriusom Krajčírom, starostom 
peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN:  SK31 0200 0000 0000 0162 4042 
kontaktná osoba:  Dárius Krajčír, starosta@mudnv.sk, +421 260 201 444,  
kontaktná osoba vo veciach právnych: Mgr. Monika Dargajová, pravne@mudnv.sk, +421 260 201 402,  
kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Katarína Macáková, katarina.macakova@mudnv.sk, +421 206 201 434 
(ďalej len „Účastník 2“) 
 
(Účastník 1 a Účastník 2 ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“) 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že za podmienok stanovených v tejto zmluve vyvinú spoločnú aktivitu í na dosiahnutie spoločného 
účelu dojednaného v zmluve. 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany, uvedomujúc si potrebu zabezpečiť bezpečnosť pre svojich obyvateľov a návštevníkov, ako aj potrebu 
zabezpečiť adekvátny technický stav verejných priestranstiev, ktoré sú ich obyvateľmi a návštevníkmi využívané, majú 
spoločný záujem spolupracovať na oprave a rekonštrukcii verejných priestranstiev nachádzajúcich sa v katastrálnom 
území Devínska Nová Ves. V záujme rýchlejšieho a efektívnejšieho dosiahnutia vyššie uvedených cieľov sa zmluvné 
strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy.  

2. Zmluvné strany konštatujú, že realizácia predmetu tejto zmluvy je spoločným záujmom Účastníka 1 ako aj Účastníka 2. 
Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy prejavujú vážny záujem realizovať predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou, v 
rozsahu a spôsobom podľa tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú na predmete zmluvy podieľať podľa dohodnutej spoluúčasti za podmienok 
stanovených touto zmluvou. 

4.  Uzatvorenie tejto zmluvy bolo v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov schválené uznesením miestneho zastupiteľstva Účastníka 2 č. xxx zo dňa xxx a  uznesením 
mestského zastupiteľstva Účastníka 1 č. xxx zo dňa xxx. 

mailto:starosta@mudnv.sk
mailto:pravne@mudnv.sk
mailto:katarina.macakova@mudnv.sk
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Článok II. 

Účel a predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri výkone spolupráce v súvislosti s 
realizáciou diela ako výsledku verejného obstarávania s názvom „TERASA PRED BD - Milana Marečka“ zverejnenej 
na profile obstarávateľa „Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves“ v časti https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-
zakaziek/detail/435476?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-
dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-
1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=6559 (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „dielo“). 

2. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si pri plnení predmetu zmluvy vzájomnú súčinnosť. 

3. Predmetom diela je rekonštrukcia stavby terasy, nachádzajúca sa na ulici Milana Marečka v katastrálnom území 
Devínska Nová Ves, obec Mestská časť Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV, umiestnená na pozemku registra „C“ 
parc. č. 2565/65, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1887 m2, zapísanom na liste vlastníctva č. 2 
pre okres Bratislava IV, obec Mestská časť Devínska Nová Ves, katastrálne územie Devínska Nová Ves (ďalej ako 
„stavba“). 

4. Bližšia špecifikácia predmetu diela je uvedená v prílohe č. 1 zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

5. Stavba je vo vlastníctve Účastníka 1 a zverená do správy Účastníkovi 2 na základe Protokolu o zverení majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy do správy Mestskej časti DEVÍNSKA NOVÁ VES číslo 36/92 zo dňa 30.04.1992. 

Článok III. 
Záväzky zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebníkom rekonštrukcie stavby bude Účastník 2. Účastník 2 vyhlasuje, že v čase 
podpisu tejto zmluvy už požiadal o vydanie stavebného povolenia. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú na zhotovenie diela poskytnúť tieto finančné prostriedky a činnosti v nasledovnom 
rozsahu:  

a) Účastník 1 poskytne finančné prostriedky vo výške 350.000,- € (slovom: tristopäťdesiattisíc eur). Poskytnutím 
sa rozumie moment pripísania finančných prostriedkov vo výške 350.000,- € (slovom tristopäťdesiattisíc eur) 
v prospech bankového účtu Účastníka 2 uvedeného v záhlaví tejto zmluvy z účtu Účastníka 1 uvedeného 
v záhlaví tejto zmluvy. Výška poskytnutej sumy zo strany Účastníka 1 je finálna a konečná; 

b) Účastník 2: 

1. zrealizuje výber generálneho dodávateľa stavby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

2. zabezpečí celkovú a riadnu realizáciu diela; 

3. poskytne finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi celkovou cenou za kompletné vykonanie diela 
stanovenej ako výsledok verejného obstarávania: „TERASA PRED BD - Milana Marečka“ v zmysle zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a cenou, ktorú poskytne Účastník 1 podľa čl. III ods. 2 písm. a) tejto zmluvy z vlastných zdrojov. 
Pre vylúčenie pochybností sa celkovou cenou za kompletné vykonanie diela rozumie zmluvná cena za dielo 
vrátane naviac prác, zmeny prác, dodávok a materiálov. 

 
Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

1. Zmluvné strany sú povinné postupovať a konať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby zámer tejto zmluvy bol riadne 
naplnený. 

2. Každá zmluvná strana má právo najmä, nie však výlučne:  

a) požadovať od druhej zmluvnej strany informácie alebo vysvetlenia ohľadom akejkoľvek veci, resp. záležitosti 
súvisiacej predmetom zmluvy, informácie o hospodárení s finančnými prostriedkami, ktoré boli na predmet 
zmluvy poskytnuté; 

b) zúčastňovať sa kontrolných dní pri realizácii diela; 
c) nahliadať do spoločných dokladov. 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435476?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=6559
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435476?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=6559
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435476?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=6559
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435476?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=6559
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3. Každá zmluvná strana má povinnosť, najmä: 

a) zdržať sa akýchkoľvek aktivít, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie predmetu zmluvy; 
b) vzájomne informovať druhú zmluvnú stranu o právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný 

vplyv na plnenie povinností určených touto zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu zmluvy; 
c) plniť si svoje povinnosti vo vzťahu k tretím osobám, ktoré im vyplynú z realizácie predmetu zmluvy tak, aby na 

ťarchu druhej zmluvnej strane nevznikli voči tretím osobám záväzky. 

4. Oprávnenia Účastníka 1 a Účastníka 2 pred, počas a po realizácii predmetu zmluvy sú uvedené v prílohe č. 2, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

 
Článok V. 

Finančné a organizačné zabezpečenie 

1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli: 

a) Účastník 1 poskytne finančné prostriedky vo výške a spôsobom podľa článku III ods. 2 písm. a) tejto zmluvy 
najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,  

b) Účastník 2 bude vykonávať a uhrádzať všetky náklady a práce súvisiace s prípravou a realizáciou predmetu 
zmluvy. 

2. Účastník 2 doručí Účastníkovi 1 právoplatné stavebné povolenie k realizácii diela do 20 (dvadsiatich) pracovných dní 
od nadobudnutia jeho právoplatnosti. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že správu finančných prostriedkov poskytnutých na plnenie predmetu zmluvy bude 
vykonávať Účastník 2. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky poskytnuté Účastníkom 1 budú použité na realizáciu predmetu 
zmluvy najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Účastníkom 2 
ako objednávateľom a zhotoviteľom diela ako výsledok predmetu zákazky s názvom „TERASA PRED BD - Milana 
Marečka“ (ďalej len „zmluva o dielo“). Finančné prostriedky nepoužité v lehote podľa predchádzajúcej vety tohto článku 
V ods. 4 zmluvy, ktoré poskytne Účastník 1, je potrebné do 30 dní vrátiť na bankový účet Účastníka 1, ktorý je uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy. Vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov poskytnutých Účastníkom 1 zabezpečí Účastník 
2. 

5. Účastník 2 sa zaväzuje, že finančné prostriedky poskytnuté Účastníkom 1 bude čerpať výlučne za účelom realizácie 
predmetu zmluvy a vzhľadom na to, že ide o verejné prostriedky, pri nakladaní s nimi bude dodržiavať ustanovenia 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri nakladaní s týmito prostriedkami bude dodržiavať 
maximálnu hospodárnosť a efektívnosť. 

6. Riadnym ukončením realizácie predmetu zmluvy sa rozumie podanie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia na 
dielo zo strany Účastníka 2. Riadne ukončenie realizácie predmetu zmluvy sa Účastník 2 zaväzuje uskutočniť do 13 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.  

7. Účastník 2 vyúčtuje poskytnuté finančné prostriedky do 30 (tridsiatich) dní od uhradenia ceny za dielo zhotoviteľovi 
stavby na základe záverečnej faktúry. Účastník 2 doručí takéto vyúčtovanie, a to vrátane všetkých kópií dokladov 
Účastníkovi 1 bezodkladne, najneskôr však do 10 (desiatich) dní od vyúčtovania.  

8. Účastník 2 umožní Účastníkovi 1 vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov zo strany Účastníka 
1 podľa platných predpisov, na žiadosť Účastníka 1, najviac však jedenkrát v priebehu troch mesiacov počas trvania 
zmluvného vzťahu. 

 
Článok VI. 

Usporiadanie vlastníckych vzťahov 

1. Po riadnom ukončení realizácie rekonštrukcie stavby bude výlučným vlastníkom stavby Účastník 1, t. j. spoluvlastnícky 
podiel Účastníka 1 k stavbe bude v podiele 1/1 a správcom stavby bude Účastník 2 v zmysle Protokolu o zverení 
majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy Mestskej časti DEVÍNSKA NOVÁ VES číslo 36/92 zo dňa 
30.04.1992. 
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2. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie je Účastník 2 povinný doručiť Účastníkovi 1 do desiatich (10) dní odo dňa 
nadobudnutia jeho právoplatnosti. 

 
Článok VII. 

Zánik zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán; 
b) písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia zmluvných záväzkov, v prípade že zmluvná strana 

porušujúca záväzky podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom nezjedná nápravu ani po opakovanom oznámení 
porušenia povinností podľa tejto zmluvy. 

2. Obidve zmluvné strany sa zhodujú, že účinná doba zjednania nápravy je 20 pracovných dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy na zjednanie nápravy jednou zo zmluvných strán. Ak po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety 
nedôjde k náprave, zmluvná strana, ktorá výzvu na zjednanie nápravy doručila druhej zmluvnej strane, môže od tejto 
zmluvy odstúpiť. 

3. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade ukončenia 
zmluvy sú zmluvné strany povinné vysporiadať si vzájomné práva a povinnosti ku dňu ukončenia  zmluvy, v prípade 
finančných nárokov sú zmluvné strany povinné tieto nároky vysporiadať do 15 pracovných dní odo dňa skončenia 
zmluvy. 

 

Článok VIII. 
Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník 1 sa okrem finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom zmluvy, nebude 
podieľať na ďalších finančných záväzkoch, ktoré vzniknú počas a po realizácii predmetu zmluvy. 

2. Zmluvné strany majú právo vyžadovať náhradu škody, ktorá im preukázateľne vznikla nedodržaním podmienok tejto 
zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

3. Účastník 1 má právo žiadať vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov od Účastníka 2, ak sa nevyužívajú v súlade 
s predmetom zmluvy, alebo ak sa preukáže ich nehospodárne využívanie. Účastník 2 je v takomto prípade povinný 
vrátiť finančné prostriedky v poskytnutom rozsahu do 14 (štrnástich) dní od doručenia žiadosti Účastníkom 1. 

 
Článok IX. 

Zmluvné pokuty 

1. V prípade, ak počas realizácie predmetu zmluvy a v súvislosti s ňou vznikne Účastníkovi 1 povinnosť uhradiť tretej 
osobe sankciu, za porušenie zmluvných povinností alebo vyhlásení výlučne na strane Účastníka 2, je Účastník 1 
oprávnený účtovať Účastníkovi 2 zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške sankcie, ktorú tretej osobe Účastník 1 
uhradil. 

2. V prípade, ak počas realizácie predmetu zmluvy a v súvislosti s ňou vznikne Účastníkovi 2 povinnosť uhradiť tretej 
osobe akúkoľvek sankciu, za porušenie zmluvných povinností alebo vyhlásení výlučne na strane Účastníka 1, je 
Účastník 2 oprávnený účtovať Účastníkovi 1 zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške sankcie, ktorú tretej osobe 
Účastník 2 uhradil. 

3. Akákoľvek zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy je splatná do 15 dní odo dňa jej uplatnenia. 

4. Uplatnením zmluvnej pokuty  a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany 
uplatňovať náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom výšku uhradenej zmluvnej pokuty spôsobenú porušením povinností 
druhej zmluvnej strany, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

5. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje 
povinnosť ďalej plniť zabezpečenú zmluvnou pokutou. 

 
Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami prijatými po dohode obidvoma zmluvnými stranami.  
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2. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Občianskeho zákonníka, prípadne 
iných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, zánik, výklad alebo zrušenie, budú riešené 
najskôr osobným rokovaním zástupcov zmluvných strán. Pokiaľ toto rokovanie nebude úspešné je možné vzniknutý 
rozpor riešiť súdnou cestou na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky.  

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z toho 2 (dve) vyhotovenia obdrží Účastník 1 a 2 (dve) 
vyhotovenia obdrží Účastník 2.  

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
prvého zverejnenia  podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

6. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť, 
neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti 
niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno 
spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto zmluvy nahradili novým 
ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto zmluve zrušený a 
nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy 
na právny predpis, ktorý ho nahradil. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia 
vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej 
republiky, za použitia slovenského práva. 

8. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

a) príloha č. 1 – bližšia špecifikácia predmetu diela; 

b) príloha č. 2 - oprávnenia Účastníka 1 a Účastníka 2 počas trvania zmluvy. 

9. V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto zmluvy a ustanoveniami akejkoľvek prílohy tejto zmluvy majú vždy 
prednosť ustanovenia textu zmluvy. 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, s 
jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme námietky, či výhrady, čo potvrdzujú svojimi 
podpismi. 

 

 
V Bratislave, dňa ............... 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Ing. Tatiana Kratochvílová 
1. námestníčka primátora 

V Bratislave, dňa ............... 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 
Dárius Krajčír 
starosta 
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Príloha č. 1 
Bližšia špecifikácia predmetu diela 

 

Identifikačné údaje 
Názov stavby: Rekonštrukcia terasy na ulici Milana Marečka (sanácia) 
Miesto stavby: Parcela č. 2565/65, k.ú. Devínska Nová Ves, Novoveská 5457/17/A, 
obec Bratislava IV 
Investor: Mestská časť Devínska Nová Ves - Bratislava 
 
Základné údaje charakterizujúce stavbu 
Celková plocha: 1 230 m2 
plocha terasy 530 m2 
plocha chodníkov/ rámp 570 m2 
plocha schodísk 130 m2 
 
Opis súčasného stavu 
Riešené územie sa nachádza na parcelách č. 2565/65 k.ú. Devínska Nová Ves, Novoveská 5457/17/A, obec Bratislava IV. 
Územie je tvorené bytovým domom s malým rozsahom občianskej vybavenosti. Terasa využívaná na pešiu komunikáciu pre 
obyvateľov domu je v zmysle statického posudku v nevyhovujúcim stave. 
Existujúce základy nie sú podrobne obhliadnuté a ani nie je k dispozícii projektová dokumentácia, pravdepodobne sa jedná o 
železobetónové pätky. Keďže stavba nevykazuje známky sadania, predpokladám že základové konštrukcie sú vyhovujúce, 
pričom prebehla aj konsolidácia podložia pod nimi a nie je dôvod na ďalšie sadanie. 
 
Projektované zmeny 
Nakoľko súčasný stav terasy z hľadiska statiky nie je vo vyhovujúcom stave, dôjde z hľadiska bezpečnosti k odstráneniu ako 
vrchných vrstiev terasy, tak aj rámp a priľahlých nástupných plôch. Z architektonického hľadiska je navrhnuté odstránenie 
rušivých prvkov terasy, oceľové prvky, obklady. 
V novom stave je navrhnutá nová skladba terasy a prislúchajúcich rámp. V priestoroch suterénu budú doplnené oceľové stĺpy 
spriahnuté oceľovými prievlakmi. Túto oceľovú konštrukciu treba chápať ako "poistnú", pretože ju nie je možné vopred plne 
"aktivovať". Jej aktivizácia by nastala až v momente náhodného porušenia existujúcej priečle alebo stĺpa. Pôvodné obklady 
budú odstránené v celom rozsahu, tieto budú nahradené mikrocementovou omietkou. Oceľové zábradlie bude doplnené podľa 
ostávajúcich častí. Navrhovaná povrchová úprava RAL 7037. 
 
Elektroinštalácia 
Rozvádzač terasy ,,RT“ 
Elektroinštalácia v priestore terasy bude napojená z el. rozvádzača ozn. „RT“. Rozvádzač RT je napojený z elektromerového 
rozvádzača RE, ktorý je umiestnený v jeho blízkosti a PD ho nerieši. Prístroje v rozvádzači budú rozmiestnené tak, aby bol 
vynechaný modulárny priestor pre prípadné doplnenie prístrojov pri operatívnych zmenách počas realizácie (prevádzky) v 
rozsahu asi 20-30%. Schéma zapojenia je vo výkresovej časti. 
 
Umelé osvetlenie 
Osvetlenie jednotlivých častí objektu je riešené v súvislosti s danou miestnosťou. Stanovenie intenzity a rovnomernosti 
osvetlenia, ako aj ostatných svetelno-technických ukazovateľov bude v zmysle STN EN 12464-1 a podľa požiadaviek 
investora. Osvetlenie priestorov objektu je navrhnuté úspornými LED svietidlami. Spínanie osvetlenia je dané typom priestoru. 
Je použité spínanie cez centálny systém ovládania inštalovaný v rozvádzači. Inverstor je povinný návrh a rozmiestnenie 
svietidiel konzultovať so svetelnotechnickým štúdiom. 
 
Káblové rozvody 
Inštalácia je navrhnutá celoplastovými káblami CYKY-J. Kabeláž bude vedená na povrchu v HDPE rúrkach v priestore 1.PP. 
Pre svietidlá na terase viesť kabeláž v ochranných rúrkach v drážkach. 
 
Inštalácia vo vonkajších priestoroch 
V priestoroch s prostredím vlhkým a prostredím pod prístreškom je možné inštalovať elektrické stroje, prístroje a svietidlá s 
min. krytím aspoň IP44. V priestoroch s prostredím vonkajším podľa STN EN 33 2000-7-714 čl.714.5 je možné inštalovať 
elektrické stroje, prístroje a svietidlá s min. krytím aspoň IPx4 rsp.IP44. Pokiaľ sa vo vonkajškom priestore použije svetelné 
zariadenie triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou , potom sa nesmie 
sa zriadiť nijaký ochranný vodič a vodivé časti stĺpov osvetlenia nesmú byť zámerne spojené s uzemňovacou sústavou 
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Požiarna ochrana 
V zmysle §98 ods. (2) vyhl. MV SR č.94/2004 sa v stavbách, v ktorých sa protipožiarna bezpečnosť navrhla a realizovala do 
30. septembra 2000, vrátane stavieb, ktorých projektová dokumentácia bola vypracovaná podľa §101, sa zmeny stavieb z 
hľadiska protipožiarnej bezpečnosti môžu navrhnúť podľa technickej normy v súlade s podmienkami ustanovenými v § 8 a 9. 
 
Zatriedenie stavby, určenie konštrukčného celku stavby, požiarnej výšky stavby, počtu požiarnych podlaží 
Stavba sa nachádza v bezprostrednej blízkosti bytového domu – nadväzuje naň. Z hľadiska podlažnosti je stavba je vyvýšená 
oproti priahlému terénu, avšak nemá úžitkové podlažie v zmysle čl.3.1.7. 
Na základe použitých konštrukčných prvkov, nosných a požiarnych deliacich konštrukcií , nosných konštrukcií strechy, je 
konštrukčný celok posudzovanej „terasy“ klasifikovaný s nehorľavými nosnými a požiarno deliacimi konštrukciami. 
 
Projekt organizácie výstavby 
Koncepcia postupu výstavby 
Stavba sa bude realizovať dodávateľským spôsobom. Stavenisko pre výstavbu bude odovzdané stavebníkom a prevzaté 
zhotoviteľom stavby v celom rozsahu a v jednom termíne. Pri odovzdaní staveniska zabezpečí stavebník miesto odberu vody - 
MOV a miesto odberu elektriky - MOE, ktoré si budúci zhotoviteľ opatrí vlastným meraním. S prekládkou inžinierskych sietí sa 
neuvažuje. 
Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu nie sú. Výstavba objektu (rekonštrukcia) bude prebiehať v etapách. Etapy sa 
prelínajú časovo a priestorovo: 
1. etapa: búracie práce 
2. etapa: dostavovacie práce (oceľové stĺpy spriahnuté oceľovými prievlakmi) 
3. etapa: realizácia nových vrstiev na terasách a rampách 
4. etapa: osadenie oceľových zábradlí a lavičiek 
Poznámka: 

 Demolácie stavebných konštrukcií určených na odstránenie budú prevádzané postupne smerom od horných 
podlaží dolu malou stavebnou mechanizáciou, príp. ručne. 

 Prísne dodržiavať bezpečnostné predpisy – vyhláška č.374/90 časť búracie práce 

 Cez jestvujúce trhliny realizovať sadrové monitorovacie terče 

 Strhávanie blokov stien sa vyslovene zakazuje ! 

 Stavebnú suť priebežne deponovať do krytého kontajnera. 

 Prašnosť eliminovať kropením. 

 Pred zahájením a počas búracích prác kontaktovať statika 
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Príloha č. 2 
Oprávnenia Účastníka 1 a Účastníka 2 počas trvania zmluvy 

 
1. Účastník 1 má právo, aby mu Účastník 2 na vyžiadanie poskytol: 

a) zmluvu o dielo k dielu, 
b) prieskumy, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia k predmetnému dielu, 
c) vstup na stavbu pri realizácii diela. 

 
2. Účastník 1 má oprávnenie vykonávať kontrolu pred, po a počas celej realizácie diela. Táto kontrola zahŕňa najmä, nie 

však výlučne: 
a) pripomienkovanie zadania pre výber generálneho dodávateľa diela, 
b) účasť pri výbere generálneho dodávateľa diela, 
c) pripomienkovanie zmluvy o dielo k dielu, 
d) pripomienkovanie dodatkov k zmluve o dielo k dielu. 

 
3. Účastník 1 má pred, po a počas realizácie diela najmä, nie však výlučne tieto oprávnenia: 

a) účasť pri odovzdaní a prevzatí diela, 
b) účasť na kontrolných dňoch,  
c) účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom diela pred zahájením prác, 
d) hlásiť archeologické nálezy,  
e) spolupracovať s pracovníkmi zhotoviteľa diela pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo na 

obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 
f) kontrolovať spôsob a postup uskutočnenia diela v súlade so zachovaním BOZP a v súlade s OŽP,  
g) sledovať priebeh výstavby diela z hľadiska dodržiavania technologických postupov montáže, 
h) kontrolovať uskutočňovania diela v súlade s harmonogramom prác a upozorňovanie zhotoviteľa diela na 

nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatnenie majetkových sankcií podľa 
uzatvorenej zmluvy o dielo so zhotoviteľom, 

i)  kontrolovať vhodnosť použitia stavebných materiálov, výrobkov, hmôt, strojov a zariadení z 
hľadiska STN, 

j)  kontrolovať súlad s STN a STN EN,  
k) kontrolovať, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcii a prác, 

kontrola ich výsledkov a vyžiadaní dokladov, ktoré preukazujú kvalitu realizovaných prác a dodávok (atesty, 
protokoly a pod.), 

l) kontrolovať tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, 
m) kontrolovať súlad rozpočtu a cenou diela, 
n) kontrolovať čerpanie nákladov diela, 
o) kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a faktúr zhotoviteľa diela, ich 

súlad s podmienkami zmlúv o dielo a ich predkladanie k likvidácii objednávateľovi v zmysle zmluvy o dielo, 
p) predkladať návrhy prípadných opatrení k zníženiu nákladov realizácie, 
q)  prerokovať dodatky a zmeny projektu diela, ktoré nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú kvalitu 

diela, 
r) starostlivosť o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa dielo realizuje a evidovanie 

dokumentácie dokončených častí diela, 
s) posúdiť oprávnenosti a účelnosti prípadných prác naviac, 
t) kontrolovať vedenie stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami uvedenými v príslušných 

zmluvách,  
u) kontrolovať zmenové listy a práce naviac, 
v) kontrolovať odstraňovanie vád a nedorobkov zistených pri preberaní diela v dohodnutých termínoch, 
w) účasť pri odovzdaní a prevzatí stavby. 

 
4. Účastník 1 má po dokončení diela najmä, nie však výlučne tieto oprávnenia: 

a) pripraviť podklady na odovzdanie diela do užívania Účastníkovi 2 a záverečné zhodnotenie diela v priebehu 
realizácie,  

b) spolupracovať so Účastníkom 2 pri záverečnom vyúčtovaní diela,  
c) účasť na kolaudačnom konaní, 
d) priebežne vyhotovovať fotodokumentáciu. 
 

5. Účastník 2 má povinnosť: 
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a) informovať o priebehu výstavby diela Účastníka 1, 
b) informovať Účastníka 1 bezodkladne o všetkých závažných okolnostiach. 
 

 
 


