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17/31.8 Miestne zastupiteľstvo              Ing. MALO 
                ž i a d a 
                starostu mestskej časti, 

aby zabezpečil vypracovanie písomnej informácie, v ktorej bude uvedené: 
 
a) počet a typ vykonaných revízií na budovách vo vlastníctve mestskej časti, alebo v správe 

mestskej časti s uvedením označenia stavby, umiestnenia stavby, typu revízie a dátum 

vykonania revízie 

b) počet uzatvorených poistných zmlúv na jednotlivé budovy vo vlastníctve mestskej časti, 

alebo v správe mestskej časti s uvedením dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy, doby trvania 

poistnej zmluvy a predmetu poistenia. 

 
Termín: septembrové zasadnutie MZ 
================================================================================== 
 
Písomná informácia pre: 
 

a) počet a typ vykonaných revízií na budovách vo vlastníctve mestskej časti, alebo v správe 

mestskej časti s uvedením označenia stavby, umiestnenia stavby, typu revízie a dátum 

vykonania revízie 

 
a1)Budovy vo vlastníctve mestskej časti, alebo v správe mestskej časti - prehľad: 
 
1,Administratívna budova Miestny úrad mestskej časti BaNM, Junácka 1, Bratislava 
2,Komunitné centrum Ovručská 5, Bratislava 
3,Administratívna budova Hálkova 11, Bratislava 
4,Stanica 1. konskej železnice, Krížna 33, Bratislava 
5,Predajňa potravín  Bojnická 23/A, Bratislava 
6,Bytový dom Bojnická 19 -43 bytov, Bratislava 
7,Bytový dom Bojnická 21- 49 bytov, Bratislava 
8,Bytový dom Bojnická 23- 49 bytov, Bratislava 
9,Bytový dom Bojnická 25- 51 bytov, Bratislava 
10,Spoločenský dom Vernosť, Nobelova 30, Bratislava 
11,Detské jasle, Robotnícka 11, Bratislava 
12,Vývarovňa, výdajňa jedál, jedáleň Športová 3-5-7, Bratislava 
13,Športovo gymnastická telocvičňa Trnavská 33, Bratislava 
14,Administratívna budova Chemická 1, Bratislava 
15,Kultúrne stredisko Makovického 4, Bratislava 
16,Rodinný dom s 3 bytmi Pionierska 1/a, Bratislava 
17,Bytový dom 5 bytov, Odborárska 4, Bratislava 
18,Stredisko kultúry Stromová 18, Bratislava 
19,Športová hala Pionierska 16, Bratislava 
 
Celkom 19 budov 
 
a2) typy revízie: 
 
1, revízia elektrickej inštalácie -  celkom 18 
2,revízia elektrických spotrebičov -  celkom 13( vrátane elektrického kotla na Ovručskej 5) 
3,revízia bleskozvod – celkom 19 
4,revízia trafostanica(vysoké napätie) – celkom 1 
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5,revízia Odovzdávacej stanice tepla – celkom 1 
6,revízie výťahov – celkom 13 
7, revízia plynových zariadení a rozvodov – celkom 10 
8, revízia dymovodov a komínov – celkom 6 
9,revízia prenosných hasiacich prístrojov – celkom 12 
10,revízia požiarnych hydrantov – celkom 11 
11,revízia požiarnych suchovodov – celkom 1 
 
Celkom revízii -  105 
 
a3) dátum vykonania revízie: 
 
Dátumy  vykonania revízii pre jednotlivé budovy a typy revízie sú detailne uvedené v Prílohe.č.1, 
ktorá je súčasťou tejto písomnej informácie 
 
Písomná informácia pre: 
 

b) počet uzatvorených poistných zmlúv na jednotlivé budovy vo vlastníctve mestskej 

časti, alebo v správe mestskej časti s uvedením dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy, 

doby trvania poistnej zmluvy a predmetu poistenia. 
 
 
b1) počet uzatvorených poistných zmlúv na jednotlivé budovy vo vlastníctve mestskej časti, alebo v  
       správe mestskej časti , dátum uzatvorenia, doba trvania poistnej zmluvy– celkom 6 
 
1, PZ č.4607005543 + D1,D2, dátum uzatvorenia: poisťovňa UNIQA-od 01.03.2013 na dobu neurčitú 
2, PZ č.411017872 + D1,D2, dátum uzatvorenia: poisťovňa ALIANZ-od 01.02.2014 na dobu neurčitú 
3, PZ č.411017873 + D1,D2, dátum uzatvorenia: poisťovňa ALLIANZ-od 01.02.2014 na dobu neurčitú 
4, PZ č.411019203 + D1, dátum uzatvorenia: poisťovňa ALLIANZ-od 01.07.2014 na dobu neurčitú 
5, PZ č.411019202 + D1, dátum uzatvorenia: poisťovňa ALLIANZ-od 01.07.2014 na dobu neurčitú 
6, PZ č.411019683, dátum uzatvorenia: poisťovňa ALLIANZ-od 01.10.2014 na dobu neurčitú 
 
Zoznam poisteného predmetu v poistných zmluvách 1 až 6: 
 
1,Administratívna budova Miestny úrad mestskej časti BaNM, Junácka 1, Bratislava – celkom 1 
2,Školy: Cádrová, Česká, Jeséniova, Odborárska, Riazanská, Sibírska, Za kasárňou, Kalinčiaková –  
   Bratislava,  celkom  8 
3,Bytové a rodinné domy vrátane garáže a oplotenia: Bojnická 19,21,23 a 25, Odborárska 4,  
   Pionierska 1/a- Bratislava, celkom  6 
4,Administraívne a technické budovy: predajňa potravín Bojnická 23/A, Hálkova 11, Chemická 1,  
   Krížna 33, Makovického 4, Komunitné centrum Ovručská 5, Detské jasle Robotnícka 11, stredisko  
   kultúry Stromová 18, Vývarovňa Športová 3, Spoločenský dom Vernosť Nobelová 30, odovzdávacia  
   stanica tepla Škultétyho 10, kotolňa Višňová 16 – Bratislava, celkom 12 
5,Denné centrá seniorov: Vajnorská 51, Zlatý dážď Račianska 81, Športová 1, Chemická 1, Jeséniová  
    49, Stromová 18, Sibírska 37, Domovinka Nobelová 30 – Bratislava, celkom 8 
 
 
Druh poistenia a rozsah poistného krytia – detailný popis pre jednotlivé poistné zmluvy 1 až 6 je 
uvedený v Prílohe č.2, ktorá je súčasťou tejto písomnej informácie 
 
 
Spracoval Ing. Pavel Malo, vedúci odd. SM a VS, 28.08.2020 
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