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Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím 
stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v 
dobrom stavebnom a technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo deštrukcie stavby, 
alebo jej časti, nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad v jej interiéri a v exteriéri, 
aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia, aby nedochádzalo k znehodnoteniu alebo 
ohrozeniu vzhľadu stavby alebo budovy, a aby sa čo najviac udržala a predĺžila technická 
životnosť a užívateľnosť stavby. Dosiahnutie plného potenciálu životnosti budov je 
podmienené ich pravidelnou a  kvalitnou údržbou a  komplexnou obnovou, minimálne raz za 
30 rokov. Zanedbanie obnovy vedie k predčasnému vyradeniu budovy z používania. 
Akékoľvek zanedbanie jej riadnej údržby  vedie k zhoršeniu kvality prostredia budovy alebo 
obťažovaniu užívateľov, resp. ku skráteniu životnosti jednotlivých komponentov budovy (to 
sa prejaví neskôr zvýšením nákladov na rekonštrukciu a obnovu). Najhorším dôsledkom zlej 
správy objektov je priame ohrozenie ich užívateľov Užívateľ ako človek vyžaduje, aby 
budova fungovala k jeho plnej spokojnosti a vtedy môže zamestnávateľ očakávať aj plný  
pracovný výkon.  
 Z vyššie uvedených dôvodov sme pripravili technickú analýzu  4 vybratých  budov 
zaradených v majetku mestskej časti. Výsledky by mali byť zohľadnené aj v príprave 
zostavovania rozpočtu na rok 2019.   
 

1. Administratívna budova na Junáckej 1, Bratislava  

 
Budova bola kolaudovaná v roku 1985-1986, životnosť budovy bude dosiahnutá v roku 2035, 
kedy by mala byť urobená aj kompletná rekonštrukcia.  
Technická analýza identifikovala nedostatky a vady s vysokou prioritou, ktoré budú 
vyžadovať aj vynaloženie vyšších finančných prostriedkov.  
Zhrnutie hlavných zistení :  

- obalové konštrukcie budovy sú tepelne nevyhovujúce s potenciálnym zdravotným 
rizikom, 

- štítové steny predstavujú stále riziko uvoľnenia a pádu ohrozujú zdravie, bezpečnosť 
a aj majetok, 

- vstup do budovy vykazuje známky statickej poruchy, 
- netesnosť obalovej konštrukcie voči vplyvom atmosférických pomerov 
- potrubné rozvody vody sú z nevyhovujúcich materiálov a bez izolácie, 

 
 
Technická analýza pracovala s tromi variantmi obnovy a odporúča Alternatívu III. teda  
celkovú rekonštrukciu budovy.  
Porovnanie  variantných riešení :  
Alternatíva I.-minimálna  

Čiastočná rekonštrukcia objektu rieši odhady technického zhodnotenia a vyčíslenie 
kapitálových nákladov zodpovedajúce jednotlivým vadám a nedostatkom, ktoré boli zistené  
vo výhľade 5. rokov, ktoré je nutné doriešiť pre bezproblémové prevádzkovanie budovy.  
Výmena obalových konštrukcií, oprava vstupu, finalizácia OST, finálna úprava povrchov 
(steny, stropy – častí používaných verejnosťou), zabezpečenie budovy z pohľadu nových 
požiarnych predpisov - požiarne úseky, rekonštrukcia výťahov.  
Celková suma vrátane projektovej prípravy za čiastočnú rekonštrukciu objektu – minimálnu 
odhadujeme na 4 566 200 eur bez DPH. 
Alternatíva II.- rozšírená  

Čiastočná rekonštrukcia objektu – rozšírená : pozostáva z úkonov v alter.I.  a bude rozšírená 
o vytvorenie dátových sietí, komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie, čiastočnú úpravu 
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dispozície kancelárií, úplné vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmenu potrubných 
rozvodov a izolácií.    
Celková suma vrátane projektovej prípravy za čiastočnú rekonštrukciu objektu – rozšírená 
odhadujeme na  6 191 670 eur bez DPH. 
Alternatíva III. 

Pri celkovej rekonštrukcii sa zachovajú len železobetónové konštrukcie  s dobrým technickým 
stavom, ostatné sa nahradia novými. Vybúranie konštrukcií znamená riziko z dôvodu prác 
s azbestom. Trafostanica by sa mala odovzdať do správy distribučnej spoločnosti.    
Celková suma vrátane projektovej prípravy za čiastočnú rekonštrukciu objektu – rozšírená 
odhadujeme na  9 126 330 eur bez DPH. 
 

Výhody odporučenej alternatívy:  
- Odstránenie hygienicky nevyhovujúcej obalovej konštrukcie budovy  
- Eliminovanie rizika uvoľnenia sa častí obalovej konštrukcie  
- Vlastnosti obalovej konštrukcie budú zodpovedať tepelno-technickej norme 73 0450-2 

zmena 1  
- Podstatné zníženie nákladov na vykurovanie  
- Zníženie nákladov na osvetlenie  
- Úprava dispozície budovy podľa požiadaviek MČ  
- Podstatné predĺženie životnosti budovy  
- Vyšší užívateľský komfort  
- Možnosť vyššieho zisku z prenájmu navýšením nájomného  
- Možnosť prevádzkovať stravovanie v budove,  

Nevýhody :  
- Finančne náročná rekonštrukcia, 
- Časovo náročná príprava projektu a realizácie stavebných prác 
- Vynaloženie finančných prostriedkov na dočasné presťahovanie úrad 

 
2. Administratívna budova na Hálkovej 11, Bratislava 

          
 Predpokladaný termín uvedenia budovy do prevádzky je rok 1973.  Počas životnosti 
bola budova nadstavaná 2 podlažiami. V roku 2008 bola rekonštruovaná fasáda.  „ Nové „ 
okná vykazujú konštrukčné nedostatky. Budova je celkovo technicky a morálne zastaralá 
a nevyhovuje dnešným požiadavkám. 
Technická analýza identifikovala nedostatky a vady s vysokou prioritou, ktoré budú 
vyžadovať aj vynaloženie vyšších finančných prostriedkov.  
Zhrnutie hlavných zistení :  

- budova nezodpovedá tepelno- technickým požiadavkám, 
- zlé osadenie  vonkajších parapetov spôsobuje tvorbu nebezpečných plesní, 
- potreba vypracovania projektu požiarnej bezpečnosti, 
- poruchy kanalizačných rozvodov,  
- podlahové krytiny sú v havarijnom stave, 
- elektrické rozvody  zastarané s technickými nedostatkami, 

 
Technická analýza pracovala s tromi variantmi obnovy a odporúča čiastočnú rekonštrukciu 
objektu. 
Alternatíva I.  -zmena účelu využitia budovy napr. na štartovacie byty. Cenovo je najdrahšia, 
pokiaľ sa nepoužijú cudzie zdroje. 
Alternatíva II. – čiastočná rekonštrukcia objektu , zahŕňa nevyhnutné práce s odstránením 
zistených závad. Odhadovaná cena je 761 210,- eur bez DPH. 
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Alternatíva III. – celková rekonštrukcia. Odhadovaná cena je  1 410 940 eur bez DPH.  
 
 Odporúčaná je  Alternatíva II.  
Výhody odporučenej alternatívy: 

- Možnosti postupnej rekonštrukcie po podlažiach,  
- Možnosť čiastočného zachovania prenájmu objektu počas rekonštrukcie,  
- Relatívne nízke náklady na rekonštrukciu , 
- Zvýšenie štandardu,  
- Zabezpečenie predlženia životnosti budovy,  
- Možnosť zvýšenia nájmu,  
- Čiastočné zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie.  

 Nevýhody odporúčanej alternatívy:  
- Objekt po rekonštrukcií bude bez dispozičných zmien kancelárií  
- Nedoriešené kapacity parkovania  
- Priestory kancelárií budú bez klimatizácie  
- Čiastočné zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie  

Rekonštrukcia by spočívala v nasledovných hlavných krokoch:  
- Kompletnej rekonštrukcií strešného plášťa so zohľadnením novej tepelno-technickej 

normy 73 0450-2 zmena 1  
- Rekonštrukcií vnútorných priestorov, časť sociálnych zariadení a kancelárií  
- Kompletná rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky  
- Kompletná rekonštrukcia elektro-rozvodov  
- Kompletná rekonštrukcia rozvodov vykurovania  
- Vybudovanie novej odovzdávacej stanice v priestoroch I. nadz. podlažia  
- Výmena alebo modernizácia výťahu a zvislých komunikácií schodiskového priestoru  
- Čiastočná rekonštrukcia spevnených plôch a parkovísk  
- Čiastočná obnova fasádneho systému (oprava okien a parapetov)  

 
3. Administratívno- prevádzková budova EKO podniku, Halašova 20, Bratislava 

 
Objekt je bývalá materská škola, ktorá sa používa pre administratívu a technické zázemie. 
Predpokladaný termín uvedenia budovy do prevádzky je rok 1985. Budova je celkovo 
technicky a morálne zastaralá a nevyhovuje dnešným požiadavkám. Stavba vykazuje známky 
sadania. 
Technická analýza identifikovala nedostatky a vady s vysokou prioritou, ktoré budú 
vyžadovať aj vynaloženie vyšších finančných prostriedkov.  
Zhrnutie hlavných zistení :  

- stavba vykazuje sadanie, 
- strešná izolácia nefunkčná , zateká, 
- zatopená vodomerná šachta,  
- prenikanie splaškových a dažďových vôd do podložia,  
 

Technická analýza pracovala s  viacerými variantmi obnovy a odporúča čiastočnú 

rekonštrukciu objektu.  

Alternatíva I. - Celkovú sumu investičných nákladov na čiastočnú rekonštrukciu objektu 
odhadujeme vo výške 7 700,- eur bez DPH. Ide o zistenie príčin sadania, zabezpečenie 
vodotesnosti vodomernej šachty a odstránenie zatekania strešného plášťa.  
Alternatíva II. – celková rekonštrukcia objektu.  

Táto bude spočívať najmä v :  
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- Stabilizovaní sadania budovy  
- Zateplenie budovy s kompletnou výmenou výplní otvorov na fasáde v zmysle platných 

noriem, zodpovedajúce tepelným, svetlo-technickým a bezpečnostným štandardom  
- Výmena strešnej hydroizolácie a tepelnej izolácie, rekonštrukcia prestupov vetracích 

hlavíc ZTI a komínov  
- Kompletná rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky a prípravy ohriatej pitnej vody  
- Kompletná rekonštrukcia elektro-rozvodov a svietidiel  
- Kompletná rekonštrukcia rozvodov vykurovania a vykurovacích telies  
- Výmena podláh, interiérových dverí, omietok a malieb 
- Rekonštrukcia spevnených plôch a parkovísk  
- Vybudovanie vsakovacieho systému zrážkových vôd  
- Terénne a sadové úpravy areálu  

Celkovú sumu investičných nákladov vrátane projektovej prípravy na celkovú rekonštrukciu 
objektu odhadujeme vo výške 1 321 000,- eur bez DPH.  
 Alternatíva III.-  Odpredaj majetku  

Odhadovaná trhová cena objektov 1 200 000,00 eur. 

 

Analýza odporúča Alternatívu I.  

 Výhody odporučenej alternatívy: 
- Odstránenie kritických nedostatkov v užívaní budovy  
- Presnejšie určenie rozsahu celkovej rekonštrukcie a nákladov na ňu  
- Nízke finančné náklady  
- Na základe odhadov nákladov na prevádzku budovy a trhovej ceny a celkovú 

rekonštrukciu, a na základe potrieb f. EKO-podnik VPS zvážiť napr. možnosť 
odpredaja a vybudovanie prevádzkovej budovy na iných parcelách vo vlastníctve MČ 
BNM podľa potrieb príspevkovej organizácie  

Nevýhody odporúčanej alternatívy:  
- Prevádzkové náklady ostanú v pôvodnej výške  
- Životnosť budovy ostane nezmenená  
- Užívateľský komfort sa nezmení  

Rekonštrukcia by spočívala v nasledovných hlavných krokoch:  
- Monitoring sadania budovy – statický posudok  
- Monitoring stavu areálovej kanalizácie – tesnosť spojov, priechodnosť potrubia, 

materiál, správny sklon potrubia, kompletnosť potrubia  
- Skúška tesnosti strešnej izolácie – identifikovať kritické miesta možných porúch a 

vykonať ich opravu  
- Izolácia proti prieniku vody z terénu a z podložia, resp. odvodnenie vodomernej šachty 

– Záborského ulica  
- Overenie funkčnosti spätných ventilov vo vodomerných šachtách  

 
 

4. Podzemné garáže na Robotníckej ulici 

 
Predpokladaný termín uvedenia budovy do prevádzky je rok 1980. Podzemná stavba je 
celkovo technicky a morálne zastaralá a nevyhovuje dnešným požiadavkám. Drobné stavby 
na povrchu sú v havarijnom stave a vyžadujú neodkladnú rekonštrukciu. Do garáži vniká 
dažďová voda, ktorá ohrozuje stavebnú konštrukciu.  
Technická analýza identifikovala nedostatky a vady s vysokou prioritou, ktoré budú 
vyžadovať aj vynaloženie vyšších finančných prostriedkov.  



6 
 

Zhrnutie hlavných zistení :  
- nefunkčná hydroizolácia,  
- vonkajšie drobné objekty, hlavne murivo je degradované a postupom času hrozí strata 

stability, 
- chýba zábradlie na opornom múre, náletová zeleň ho rozrušuje, 
-  riziko kontaminácie pitnej vody,  
- nefunkčná elektroinštalácia,  
- nefunkčné hydranty, 
- použitý materiál azbest. 
 

 Technická analýza pracovala s  viacerými variantmi obnovy a odporúča čiastočnú 
rekonštrukciu objektu. 
Alternatíva I. – čiastočná rekonštrukcia  

čiastková oprava hydroizolácie na vytipovaných miestach, sanácia nadzemných objektov, 
nevyhnutné opravy železobetónových konštrukcií v podzemnej časti a všetkých nadzemných 
murovaných častí schodiska a nadzemných nadstavieb , výmena oceľových vrát za rolovaciu 
mrežu z dôvodu ochrany objektu, odstránenie vzrastlej zelene, sanácia oporného múru okolo 
vjazdu do garáží, výmena elektroinštalácie, výmena hydrantových rozvodov vrátane 
hydrantov, vzduchotechniky, deliacich priečok medzi garážami, aplikácia sanačných omietok 
a malieb v potrebnom rozsahu, sprevádzkovanie odvodnenia vjazdu a čerpania dažďových 
vôd.  
Celková suma investičných nákladov vrátane projektovej prípravy na „Čiastočnú 
rekonštrukciu objektu“  je odhadovaná vo výške 451 770,- eur bez DPH. 
Alternatíva II. – celková rekonštrukcia  

Celkovú sumu investičných nákladov vrátane projektovej prípravy na „Celkovú rekonštrukciu 
objektu“ odhadujeme vo výške 693 820,- eur bez DPH. 
Alternatíva III. – odpredaj. Odhadovaná cena majetku je 300 000,00 eur.  
 
Výhody odporučenej alternatívy I. : 

- Zachovanie zdroja príjmu pre MČ do budúcna  
- Prijateľná doba návratnosti investície  
- Odstránenie závažných nedostatkov a zachovanie bezpečnosti stavby  
- Odstránenie potenciálneho ohrozenia zdravia azbestom  
- Opodstatnenosť zvýšenia výnosov z prenájmu  
- Zvýšenie trhovej hodnoty stavby  
- Predĺženie životnosti stavby  

Nevýhody odporúčanej alternatívy:  
- Počiatočná investícia a získanie zdrojov  
- Zvýšené nároky na prevádzku / pravidelný servis  

Rekonštrukcia by spočívala v nasledovných hlavných krokoch:  
-  Kompletnej rekonštrukcií hydroizolácie  
-  Sanácii nadzemných objektov  
-  Výmena deliacich priečok z azbestu medzi garážami  
-  Sanácie poškodených ŽB konštrukcií, maľby, nátery  
-  Kompletná rekonštrukcia elektro-rozvodov, VZT, hydrantov, kanalizácie  
-  Výmena dvier únikového schodiska, dvier vjazdu – rolovacia mreža  
-  Sfunkčnenie odvodu dažďových vôd cez mrežu pred vjazdom do garáží  
-  Odstránenie nevhodne umiestnenej vzrastlej zelene  
-  Zamedzenie náhodného pádu do vjazdu osadením zábradlia  
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Sumarizačná tabuľka  
Výpočet predpokladaných nákladov na prevádzku objektov  
Odhad trhových cien objektov  
Sumarizácia predpokladaných nákladov technického zhodnotenia objektov 
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Pri ďalšom rozhodovaní je potrebné prihliadať aj na stav majetku a jeho povinnú údržbu 
a zveľaďovanie.   
V prípade potreby celý dokument Technickej analýzy je k dispozícii na oddelení investícií 
a verejného obstarávania.  
 


