
 
 
 
 
 
 
 

 
Zápisnica z rokovania pracovnej komisie MZ Bratislava - Nové Mesto pre 
Tržnicu, zo dňa 30.11.2020 a spoločného rokovania s Komisiou pre Eko 
Podnik VPS 
 

 
zapísal: v.r.: Ing. Libor Gašpierik 

predseda Komisie pre Tržnicu 
 

 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny, poslanci, pracovník EKO podnik VPS (riaditeľ), hostia 
 

PROGRAM a ROKOVANIE: 
 

1. Otvorenie, privítanie  
2. Agenda prezentácie spoločností správy Tržnice 

3. Agenda prevádzky „Pezinský sud“  

4. Aktuálne informácie prevádzky Tržnice  
5. Záver 

 

1. Agenda, diskusia, úlohy: 

 

1.1. Komisii boli prezentované rámcové návrhy dvoch subjektov, vo veci možnosti externej správy 
prevádzkovania Tržnice.  

 
Prvý návrh prezentovali páni bratia Sališovi, ktorí boli oslovení na základe aktuálnej politiky EKO – 

Podnik VPS zo strany externého spolupracovníka, vedúcej aktivity ku zvýšeniu obsadenosti prevádzok, 
efektivity a hospodárnosti strediska Tržnice. 

 

Komisia si tento návrh vypočula, prerokovala a vzala NA VEDOMIE.  
 

Druhý návrh prezentovali páni Peter Dostál a p. Viliam Maurer, ktorých oslovila publicita aktuálne 
realizovaných krokov, návrhov a opatrení v rámci mediálnych informácií smerovania Tržnice.  

 

Komisia si rovnako tento návrh vypočula, prerokovala a vzala NA VEDOMIE.  
 

Komisia odporúča uvedené aspekty prerokovať na poslaneckých kluboch, resp. následne aj riadne 
s prezentáciou pre poslanecký zbor a s prípadným predložením oficiálnych materiálov / ponuky správy 

Tržnice v orgánoch Zastupiteľstva mč BANM, resp. vypísaním riadnej súťaže. 

 
Vo veci sa stretnú Komisie pre Tržnicu, prípadne na spoločnom rokovaní Komisií pre Tržnicu a Eko 

Podnik VPS a príjmu odporúčania. Predpokladaný termín začiatkom januára 2020. Prostredníctvom 
riaditeľa EKO Podnik VPS následne budú zástupcovia prezentujúcich strán a spoločností, informovaní 

o ďalšom smerovaní a postupe. 
 

1.2. Riaditeľ EKO Podnik VPS p. Mgr Vladimír Mikuš informoval komisie o doručení súdno-

znaleckého posudku zo strany vlastníka objektu, vo veci odpredania a odkúpenia prevádzkovej 
budovy (v súčasnosti nachádzajúcej sa prevádzky „Pezinský sud“). Vo veci žiadosti o zriadenie 

okresnej-okrskovej stanice Mestskej polície v tomto území a možnosťou jej dislokovania 



v tomto objekte, resp. oblastného pracoviska MP, obdobného charakteru, ako Hlavné Mesto 

SR Bratislava / Mestská polícia t.č. zriadila na Obchodnej ulici, KOMISIA žiada starostu mč 
BANM p. Mgr. Rudolfa Kusého, aby v tomto oficiálne a neodkladne konal. T.j. aby predložil 

materiál do Zastupiteľstva mč BANM, resp. Hlavného Mesta SR, ako aj požiadal o súčinnosť 
(priamo rokoval s predstaviteľmi) p. Primátora Hl. Mesta SR, a prípadne starostov susedných 

mč, ktoré sa nachádzajú priamo v spádovom území Trnavského mýta – starostku mč 

Bratislava – Staré Mesto a starostu mč Bratislava -  Ružinov. 
 

Riaditeľ EKO Podnik VPS p. Mgr Vladimír Mikuš doručí neodkladne predmetný súdno-znalecký posudok 
elektronicky na vedomie členom komisií pre Tržnicu a Eko Podnik VPS ako aj tento protokolárne 

postúpi (originál) priamo starostovi mč BANM na ďalšie konanie vo veci. 
 

1.3. Riaditeľ EKO Podnik VPS p. Mgr Vladimír Mikuš informoval komisiu o problematiky 

prevádzkovania  reštaurácia BASTION a TV obrazovka na streche objektu Tržnice, kde podľa 
zistení odborných zamestnancov podniku, boli vykázané nedofaktúrované odbery elektrickej 

energie a jeho ďalších krokoch ako štatutára organizácie v tejto predmetnej agende. 
 

1.4. Riaditeľ EKO Podnik VPS p. Mgr Vladimír Mikuš informoval komisiu o problematiky úpravy 

systému parkovania na parkoviskách v bezprostrednom susedstve Tržnice a dohody 
s poskytovateľom služby. 

 
1.5. Riaditeľ EKO Podnik VPS p. Mgr Vladimír Mikuš informoval komisiu o problematike predloženia 

úpravy rozpočtu a zmeny klasifikácie účelu využitia cca 17.000 eur schválených v rozpočte mč 
BANM pre EKo Podnik VPS na rok 2020 a to konkrétne zmeny položky investičných 

prostriedkov k zabezpečeniu hnuteľných vecí (bežných výdavkov), inventáru na najbližšie 

rokovanie Zastupiteľstva mč BANM. 
 

1.6. Riaditeľ EKO Podnik VPS p. Mgr Vladimír Mikuš informoval komisiu o ďalšej problematike 
aktuálnej obsadenosti Tržnice a jej obsadenosti novými nájomníkmi v súvislosti a aktuálnou 

situáciou trhu a problematiky dopadov COVID ... 

 
Tieto informácie vzali spoločné Komisie na vedomie bez prijatých Uznesení. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Cc: členom komisií, Úrad mč BANM, EKO podnik VPS 
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