
 

 

MESTSKÁ ČASŤ   BRATISLAVA–NOVÉ  MESTO 
 
 

 

U Z N E S E N I A 
z pokračovania 30.  zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

konaného dňa 13. júla 2021 

 

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo : 
 

7. Zámer mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zabezpečiť financovanie investičných akcií formou 

bankového úveru 
 Predkladateľ stiahol materiál z rokovania 
8. Obchodná verejná súťaž k prevádzkovej budove v parku JAMA 
 Uznesenie 30/07 
9. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Uznesenie 30/08 
10. Návrh na  podanie  žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP pre projekt „Rozšírenie 

kapacít tried ZŠ Odborárska č.2„    
Uznesenie 30/09 

11. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Uznesenie 30/10 

12. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 10. zasadnutí 

uznesením č.10/07 vyplývajúcich zo správy z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej 

správy MÚ B-NM, zameranej na výber poplatkov za osvedčovanie podpisov na listinách 

a fotokópií 
Uznesenie 30/11 

13. Správa z kontroly splnenia nápravného opatrenia uloženého MZ MČ B-NM na 13. zasadnutí 

uznesením č.13/05 vyplývajúceho zo správy z kontroly Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ 

B-NM zameranej na výber poplatkov za rozvoj, v súlade so sadzbami poplatkov podľa prijatých 

VZN 
Uznesenie 30/12 

14. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2021 
Uznesenie 30/13 

15. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020 
Uznesenie 30/14 

16. Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k: I.    návrhu Dodatku Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci 
 Uznesenie 30/15 
17. Návrh na upustenie od vymáhania trvale nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto. 
 Uznesenie 30/16 
18. Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Ydnis s.r.o. so sídlom Horská 

13035/31, 831 02 Bratislava, IČO: 53 736 885, zapísaná v obchodnom registri OS BA I., v oddiely 

Sro, vložke č. 152139/B predloženého do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 29.03.2021 a 



 

 

to na základe odporúčania komisie ako aj návrh na uzavretie  nájomnej zmluvy s uvedeným 

uchádzačom 
 Uznesenie 30/17 
19. Návrh na schválenie zámeru prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 6954, 6959,7694 a 7545 na 

Bojnickej ul. v Bratislave do vlastníctva nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových 

domoch dojednaný na dobu neurčitú 
 Uznesenie 30/18 
20. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov 

kancelárie č. 404 nachádzajúcej sa na 4.9. administratívnej budovy, súp. Č2953 na Hálkovej ul. 11 

v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie.  
 Uznesenie 30/19 
21. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 

1268/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre manželov Ing. Tomáša 

Sotníka a Ing. Katarínu Sotníkovú 
 Uznesenie 30/20 
22. Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5348/12, v katastrálnom území 

Vinohrady,  pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Opavskej 12 v Bratislave  
 Uznesenie 30/21 
23. Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 

02.01.2021 
 Uznesenie 30/22 
24. Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a Zásad na vybavovanie petícií 
 Uznesenie 30/23 
25. Návrh na neschválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k neskolaudovanej nehnuteľnosti bez 

súpisného čísla na pozemku parc. č. 10403/20 pre katastrálne územie Nové Mesto evidovanom na 

GP č. 3/2013 úradne overenom dňa 22.01.2013 pod číslom 86/2013  
  Predkladateľ stiahol materiál z rokovania 
26. Návrh na schválenie nadobudnutia pozemkov k rekonštrukcií komunikácie na ul. Tupého 
 Uznesenie 30/24 
27. Schválenie ZADANIA Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova 
 Uznesenie 30/25 
28. Priebežná informácia o stave sčítania obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Uznesenie 30/26 
29. Informácia o spracovaní územných plánov zón 

Uznesenie 30/27 
30. Návrh na poskytnutie zľavy z nájmu z dôvodu opatrení proti šíreniu pandémie COVID 19 za 

obdobie od 1.1.2021 pre nájomníkov v objekte Mestská Tržnica, Šancová 112, Bratislava. 
Uznesenie 30/28  

31. Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.) 

32. Rôzne 

32.1 Návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o., sídlom Primaciálne námestie Č. 1, Bratislava, IČO: 35738880, 

Mestskou časťou Bratislava- Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, Bratislava, ICO: 00603317 a 

Hlavným mesto Slovenskej republiky, sídlom Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, ICO: 

00603481 
Uznesenie 30/29.1 

32.2 Návrh na vrátenie správy k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 10403/21 –

ostatná plocha v katastrálnom území Nové Mesto, ktorý je evidovaný na geometrickom pláne 

č. 388/2021  
Uznesenie 30/29.2 

32.3 Zber olejov z domácností 
poslanecký návrh – Filipovič, Gašpierik, Korček, Weiss 

Uznesenie 30/29.3 

33. Interpelácie 

34.  Záver 

 



 

 

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 7-34  nasledovné uznesenia : 

 

 

07 Materiál 

Zámer mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zabezpečiť financovanie investičných akcií formou 

bankového úveru 
 Predkladateľ stiahol materiál z rokovania 
 

30/07 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  

a) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom sociálno-prevádzkovej budovy                             

ku cyklistickému štadiónu; stavby so súpisným číslom 7768 na pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 11280/46 zastavané plochy a nádvorie, o výmere 591 m2 a na pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 11280/57 zastavané plochy a nádvorie o výmere 26 m2 v katastrálnom území             

Nové Mesto, evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste 

vlastníctva číslo 5148, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, vrátane vyššie                 

citovaných  zastavaných pozemkov  

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže   

- s pripomienkami: 

v časti SÚŤAŽNÉ PODMIENKY OVS 

v bode 3 – Účel nájmu – text znie: Zrekonštruované zariadenie bude poskytovať služby 

sociálnej starostlivosti 

v bode 11 – Spôsob podávania návrhov a lehota podávania súťažných návrhov  

sa upravuje termín doručenia návrhov do 30.09.2021 

 

Hlasovanie o pripomienke: 

          Za:       13  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   3                                            Starosta 

 

Hlasovanie o celkovom znení: 

          Za:       11  

                       Proti:       0                                      Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   7                                            Starosta 

 

30/08  Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  

šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:  

 
a)  Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov a použitie rezervného fondu na bežné 

výdavky vo výške 987 574,00 EUR. 

 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0912 635006/4 46 8.2 0400 MŠ Letná – zatekanie suterénu + 5 000,00 

0912 635006/5 46 8.2 0400 MŠ Na Revíne – podlahy, bleskozvod, svetlá + 30 000,00 

0912 
635004 46 8.2 0400 

ZŠ s MŠ Cádrová – vodovod od vodomer. 

šachty – prípojka na vodomer 
+ 20 000,00 

0912 635006/7 46 8.2 0400 ZŠ s MŠ Cádrová – hokejbalové ihrisko + 20 000,00 

0912 
635006/8 46 8.2 0400 

ZŠ s MŠ Kalinčiakova – elektrické rozvody 

(2.posch.) 
+ 40 000,00 

0912 635006/10 46 8.2 0400 MŠ Legerského - kanalizácia + 25 000,00 

0912 635006/11 46 8.2 0400 ZŠ s MŠ Sibírska – vyregulovanie kúrenia + 48 000,00 

0912 
635006/12 46 8.2 0400 

MŠ Osadná – úprava povrchov a hracích prvkov 

DI 
+ 5 000,00 

0912 635006 46 8.2 0400 ZŠ - Rezerva na BV ZŠ + 60 000,00 



 

 

0660 635006/3 46 6.3 0012 Oprava a údržba nájomných bytov  + 60 000,00 

0451 635006/9 46 4.3 0610 Oprava povrchov chodníkov  + 150 000,00 

0451 635006/4 46 4.3 0610 Oprava povrchov komunikácií + 100 000,00 

0560 637004/3 46 5.3 0252 Nákup a výsadba nových drevín + 125 000,00 

0620 641001 46 6.2 0131 EKO - podnik VPS – tržnica – náter strechy + 53 000,00 

0620 641001 46 6.2 0131 EKO - podnik VPS – lanovka - strecha + 5 000,00 

0620 641001 46 6.2 0131 EKO - podnik VPS – strecha Halašova + 12 000,00 

0220 633004 46 2.1 0210 Germicídne žiariče - COVID + 6 500,00 

0220 637004 46 2.1 0210 Antibakteriálne fólie - COVID + 10 000,00 

0820 600 46 7.4 0133 Knižnica B-NM – bežné výdavky + 27 054,00 

0451 637005/2 46 4.3 5100 POD – parkovacia politika +15 000,00 

0912 600 46 8.2 0409 ZŠ s MŠ Kalinčiakova – bežné výdavky +43 580,00 

0660 635006 46 6.3 0012 Ihrisko Ladzianského - oprava malých múrikov + 5 000,00 

0820 637 002 46 7.5 0060 Kultúrne akcie +45 000,00 

0111 637004 46 1.1.2 0010 Všeobecné služby, revízie +3 000,00 

0820 600 46 7.3 0132 Stredisko kultúry – bežné výdavky + 74 440,00 

 
b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov a použitie rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 470 456,00 EUR.           
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0451 717002/250 46 4.3 0612 Bárdošova II.etapa – komunikácia s chodníkom + 206 816,00 

0451 716/2 46 4.3 0612 PD – Cyklotrasy + 25 000,00 

0912 716/36 46 4.3 0612 MŠ Jeséniova – PD nadstavba a zriadenie kuchyne + 25 000,00 

0912 716/35 46 4.3 0612 ZŠ s MŠ Jeséniova – PD vybudovanie tried/učební + 15 000,00 

0912 717002/201 46 4.3 0612 
MŠ Šancová – rekonštrukcia časti priestorov kuchyne 

a vybudovanie prístupového chodníka 
+ 25 000,00 

0912 717002/780 46 4.3 0612 ZŠ s MŠ Sibírska - kúrenie + 60 000,00 

0620 717001/77 46 4.3 0612 Biely kríž II – DI nové prvky + 15 000,00 

0912 716/555 46 4.3 0612 PD ZŠ s MŠ Kalinčiakova – Zelené strechy + 5 000,00 

0912 716/005 46 4.3 0612 PD MŠ Legerského rozšírenie o byty + 5 000,00 

0912 716/005 46 4.3 0612 PD MŠ Šuňavcova rozšírenie o byty + 5 000,00 

0912 700 46 8.2 0409 ZŠ s MŠ Kalinčiakova – oplotenie + 7 240,00 

0912 700 46 8.2 0409 ZŠ s MŠ Kalinčiakova – herné prvky + 4 400,00 

0912 717002/202 46 4.3 0612 
MŠ Legerského – doplnenie hracích prvkov na 

detskom ihrisku 
+ 2 000,00 

0810 717002/6 46 4.3 0612 Športovisko Pionierska + 70 000,00 

 
c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 1 458 030,00 EUR.     

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

 454001 46  0024 Prevod z Rezervného fondu + 1 458 030,00 

 
d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške  3 750,00 EUR. 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0111 716/001 46 1.1.2 0010 PD Front office - 1 250,00 

0111 717003/001 46 1.1.2 0010 Front office – realizácia + 1 250,00 

0810 717002/1 43 4.3 0612 Rekonštrukcia Školák klub - 2 500,00 

0451 716/094 43 4.3 0612 PD – parkovisko Nobelova + 2 500,00 

 
e) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 200 000,00 EUR. 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0912 717002/70 52 4.3 0612 ZŠ Kalinčiakova – zateplenie, zníženie CO2            - 200 000,00 

 
 

 



 

 

f) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 200 000,00 EUR. 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

 513 002 52  0024 Dlhodobé úvery  - 200 000,00 

 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       14  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   5                                            Starosta 

 

30/09    Miestne zastupiteľstvo 

 schvaľuje  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacít ZŠ Odborárska č.2“ 

realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 

predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl 

Bratislavského kraja  Kód výzvy : IROP-PO7-SC74-2021-73, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja Mestskej časti Bratislava-  

Nové Mesto, 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie maximálnych finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, 

t.j. 73 250,00 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu  Mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto                  
 - bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       19  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

 

30/10    Miestne zastupiteľstvo 

 schvaľuje   

stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky uvedené v prílohe 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

 

30/11    Miestne zastupiteľstvo 

berie na vedomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Správu z kontroly splnenia nápravného opatrenia uloženého MZ MČ     B-NM na 10. zasadnutí 

uznesením č.10/07B vyplývajúceho zo Správy z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej 

správy MÚ B-NM, zameranej na výber poplatkov za osvedčovanie podpisov na listinách 

a fotokópií listín. 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

30/12    Miestne zastupiteľstvo 

berie na vedomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Správu z kontroly splnenia nápravného opatrenia uloženého MZ MČ     B-NM na 13. zasadnutí 

uznesením č.13/05B vyplývajúceho zo Správy z kontroly Oddelenia hospodárskeho a 



 

 

finančného MÚ B-NM, zameranej na výber poplatkov za rozvoj v súlade so sadzbami poplatkov 

podľa prijatých VZN.  
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

 

30/13    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2021: 

1 .Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou 

Kalinčiakova 12  

     (Pokračovanie v kontrole začatej v júni 2021 - Ostatná kontrola bola v organizácii vykonaná 

v roku 2018 + odstránenie uložených nápravných  opatrení) 

                                                                              Termín: jún - august 2021 

 

2. Kontrola čerpania finančných prostriedkov  vyčlenených na zabezpečenie     realizácie 

participatívnej časti rozpočtu MČ B-NM 

                                                                              Termín: september 2021 

 

3. Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jeséniova 54 

(Ostatná kontrola bola v organizácii vykonaná v roku 2017) 

                                                                             Termín: október - november 2021 

 

 

4.  Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Za 

Kasárňou 2 

(Ostatná kontrola bola v organizácii vykonaná v roku 2018) 

                                                                             Termín: december 2021 - január 2022 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       13  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

 

30/14    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020   
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       15  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

 

30/15    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
stanovisko k návrhu Dodatku č........Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z.............., ktorý je 

prílohou č. 01 tohto materiálu, v nasledovnom znení: 

„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s návrhom Dodatku Štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy súhlasí“ 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       15  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

 

30/16    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

trvalé upustenie  od vymáhania pohľadávky   



 

 

1.) dlžníka VAJNORSKÁ REAL s.r.o., IČO: 46521534, Odbojárov 3, Bratislava  

vo výške 8.850,57 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 3271,05 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 2.682,05 Eur za obdobie odo dňa 01.04.2015 do dňa výmazu spoločnosti 

z Obchodného registra, t.j. do 04.01.2019, trovy súdneho konania vo výške 589,- Eur). 

 

2.) dlžníka IM BUILD s.r.o, IČO: 35948329, so sídlom Červeňova 32, Bratislava 

vo výške 3.952,40 Eur spolu s príslušenstvom úrokom z omeškania celkovo vo výške 

1.478,20 Eur, ktoré pozostáva: 

 zo sumy 1.312,40 Eur odo dňa 16.03.2013 do dňa výmazu spoločnosti z Obchodného 

registra, t.j. do 06.04.2018 vo výške 651,06 Eur, 

 zo sumy 1.320,- Eur odo dňa 16.03.2014 do dňa výmazu spoločnosti z Obchodného 

registra, t.j. do 06.04.2018 vo výške 499,07 Eur,  

 zo sumy 1.320,- Eur odo dňa 16.03.2015 do dňa výmazu spoločnosti z Obchodného 

registra, t.j. do 06.04.2018 vo výške 328,07 Eur, 

  

3.) dlžníka T & G Numic s.r.o., IČO: 31343554, so sídlom Hattalova 12, Bratislava  

vo výške 331,94 Eur bez príslušenstva 

 

4.) dlžníka Pavol Šottek 

vo výške 16,60 Eur bez príslušenstva 

 

5.) dlžníka Agentúra KVAS s.r.o, IČO: 46 738 371, Koválovec č.52, Koválovec  

vo výške 605,- Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 249,28 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 196,78 Eur za obdobie odo dňa 03.02.2017 do dňa zastavenia exekučného konania 

t.j. do 26.02.2021, trovy súdneho konania vo výške 36,- Eur a trovy exekučného konania 

vo výške 16,50 Eur) 

 

6.) dlžníka KUBALASTAV s.r.o., IČO: 36 772 089, Trnavské Mýto 1, Bratislava 

vo výške 74.854,78 Eur spolu s príslušenstvom, úrokom z omeškania zo sumy 74. 854,78 

Eur odo dňa 21.06.2010 do dňa výmazu spoločnosti z Obchodného registra, t.j. do 

01.12.2020 vo výške 8.954,60 Eur. 

 

7.) dlžníka CAREMA spol., s.ro., IČO: 35 857 790, Špitálska 10, Bratislava 

vo výške 1.468,73 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 531,55 Eur (úroky z omeškania za 

obdobie odo dňa 21.06.2014 do zasadnutia miestneho zastupiteľstva, t.j. do 29.06.2021  

 

8.) dlžníka HVV s.r.o, IČO: 359 683 11, Zámocká 36, Bratislava 

vo výške 50.000, – Eur bez príslušenstva 

 

9.) dlžníka Miloš Polakovič 

vo výške 165,96 Eur bez príslušenstva 

 

10.) dlžníka Jozef Kovács 

vo výške 177,69 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 3.338,56 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 3.305,37 Eur za obdobie odo dňa 06.01.2003 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 24.03.2020, trovy súdneho konania vo výške 33,19 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

11.) dlžníka Mikuláš Kuták 

vo výške 327,32 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 582,33 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 562,83 Eur za obdobie odo dňa 16.11.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, 

t.j. do 16.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 19,50 Eur a trovy exekučného 

konania vo výške 16,50 Eur) 

 

12.) dlžníka Vladimír Tancoš,  



 

 

vo výške 343,74 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 125,10 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 95,38 Eur za obdobie odo dňa 16.08.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, 

t.j. do 22.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 20,50 Eur a trovy exekučného 

konania vo výške 16,50 Eur. 

 

13) dlžníka Adriána Vaškovičová 

vo výške 1.292,21 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 2.172,45 Eur (úroky z 

omeškania vo výške 2.078,45 Eur za obdobie odo dňa 06.05.2011 do dňa ukončenia 

exekučného konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 77,50 Eur 

a trovy exekučného konania vo výške 16,50 Eur), 

 

vo výške 377,60 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 686,15 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 647,15 Eur za obdobie odo dňa 16.03.2010 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 22,50 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 453,12 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 856,28 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 812,78 Eur za obdobie odo dňa 11.10.2010 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 27,- Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 489,25 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 894,24 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 865,24 Eur za obdobie odo dňa 16.08.2010 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 22.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 29 Eur a trovy exekučného 

konania vo výške 16,50 Eur) 

 

14.) dlžníka Darina Machová 

vo výške 350,79 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 806,- Eur (úroky z omeškania vo 

výške 768,50 Eur za obdobie odo dňa 16.08.2012 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 03.08.2020 trovy súdneho konania vo výške 21,- Eur a trovy exekučného 

konania vo výške 16,50 Eur 

 

vo výške 467,72 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 959,70 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 915,20 Eur za obdobie odo dňa 12.09.2014 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 30.11.2020, trovy súdneho konania vo výške 28,- Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 467,72 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 921,- Eur (úroky z omeškania vo 

výške 876,50 Eur za obdobie odo dňa 12.11.2014 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 28,- Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 2.104,74 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 4.447,70 Eur (úroky z 

omeškania vo výške 4.305,20 Eur za obdobie odo dňa 07.07.2014 do dňa ukončenia 

exekučného konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 126,- Eur 

a trovy exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

15.dlžníka Peter Riflík  

vo výške 440,49 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 1.597,67 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 1571, 67 Eur za obdobie odo dňa 16.07.2010 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 22.04.2020 trovy súdneho konania vo výške 26,- Eur a trovy exekučného 

konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 290,76 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 1.018,67 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 1001,67 Eur za obdobie odo dňa 16.11.2010 do dňa ukončenia exekučného 



 

 

konania, t.j. do 22.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 28,- Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 474,77 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 1.094, 20 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 1.054,20 Eur za obdobie odo dňa 10.01.2007 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 18.03.2020, trovy súdneho konania vo výške 23,50 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 436,14 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 948,- Eur (úroky z omeškania vo 

výške 905,50 Eur za obdobie odo dňa 20.10.2014 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 15.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 26,- Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur). 

 

vo výške 218,07 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 694,50 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 661,50 Eur za obdobie odo dňa 07.07.2014 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur). 

 

16. dlžníka Milan Mojš - Kováč  

vo výške 39,73 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 138,50 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 105,50 Eur za obdobie odo dňa 16.07.2007 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 22.04.2020 trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 22,04 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 127,- Eur (úroky z omeškania 

vo výške 94,- Eur za obdobie odo dňa 16.11.2007 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 22.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 39,73 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 148,- Eur (úroky z omeškania 

vo výške 115,50 Eur za obdobie odo dňa 10.01.2007 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 97,79 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 237,50 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 202,50 Eur za obdobie odo dňa 20.10.2007 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 15.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur). 

 

vo výške 51,38 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 233,- Eur (úroky z omeškania 

vo výške 200,50 Eur za obdobie odo dňa 07.07.2007 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur). 

 

vo výške 758,80 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 1.243,50 Eur (úroky z 

omeškania vo výške 1.200,- Eur za obdobie odo dňa 07.07.2007 do dňa ukončenia 

exekučného konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 27,- Eur 

a trovy exekučného konania vo výške 16,50 Eur). 

 

17.dlžníka Slovak Aktual s.r.o., IČO: 35934697, Ovručská 5, Bratislava 

vo výške 8.302,58 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 6.711,91 Eur (úroky z 

omeškania vo výške 6.196,91Eur za obdobie odo dňa 27.02.2012 do dňa ukončenia 

exekučného konania, t.j. do 11.06.2020, trovy súdneho konania vo výške 498,50 Eur 

a trovy exekučného konania vo výške 16,50 Eur). 

 



 

 

18.  dlžníka FS Park s.r.o., v súčasnosti Pactian s.r.o. IČO: 46071687, Holíčska 23, 

Bratislava 

vo výške 500,- Eur bez príslušenstva 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       12  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   4                                            Starosta 

30/17    Miestne zastupiteľstvo 

A. schvaľuje 

a) súťažný návrh uchádzača - spoločnosti Ydnis s.r.o. so sídlom Horská 13035/31, 831 

02 Bratislava, IČO: 53 736 885, zapísaná v obchodnom registri OS BA I., v oddiely 

Sro, vložke č. 152139/B (ďalej v texte ako „uchádzač“) predloženého do obchodnej 

verejnej súťaže vyhlásenej dňa 29.03.2021 a to na základe odporúčania komisie 

 

b) uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto a 

uchádzačom, predmetom ktorej je prenájom nebytového priestoru č. 902 o celkovej 

výmere podlahovej plochy 140,94 m2 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, 

súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 v Bratislave evidovanej Okresným úradom Bratislava, 

katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2902  v správe Mestskej časti Bratislava- Nové 

Mesto s podstatnými náležitosťami uvedenými vo vyhlásených podmienkach 

obchodnej verejnej súťaže 

 

B. splnomocňuje 

starostu mestskej časti 

k podpísaniu nájomnej zmluvy  s uchádzačom, predmetom ktorej je prenájom nebytového 

priestoru č. 902 o celkovej výmere podlahovej plochy 140,94 m2 nachádzajúcom sa na 

prízemí bytového domu, súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 v Bratislave evidovanej 

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2902  v správe 

Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto s podstatnými náležitosťami uvedenými vo 

vyhlásených podmienkach obchodnej verejnej súťaže za podmienok: 

-  nájomnú zmluvu je uchádzač povinný podpísať   v lehote najneskôr do  60 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 

- v prípade, ak uchádzač v určenej lehote nájomnú zmluvu nepodpíše, toto uznesenie stratí  

platnosť 

- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                            Starosta 

30/18    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

zámer prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 6954, 6959,7694 a 7545 na Bojnickej ulici 

v Bratislave do vlastníctva tým nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových 

domoch dojednaný na dobu neurčitú, ak o kúpu bytu požiadajú. 

- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       12  

                       Proti:       1                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   3                                            Starosta 

30/19    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

nájom nebytového priestoru - kancelárie č. 404 o celkovej výmere podlahovej plochy 14 m2 

nachádzajúcom sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave 

evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 31  (ďalej ako 

„predmet nájmu“) v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  



 

 

; nájomcovi – Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o., so sídlom: Hálkova 2953/11, 831 

03 Bratislava, IČO: 45 744 688, zapísanej v registri neziskových organizácii vedenom MVSR 

pod č. 452 (ďalej v texte ako „nájomca“) 

 

; za nájomné vo výške  21,- €/m2/podlahovej plochy priestoru ročne, t.j. celkom vo výške 294,84 

€ (slovom: dvestodeväťdesiatštyri euro a osemdesiatštyri centov) ročne a na dobu určitú do 

15.04.2025 vrátane 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že  

- nájomca poskytuje bezplatné všeobecne prospešné sociálne služby včasnej intervencie 

ambulantnou a terénnou formou pre nielen obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

resp. rodiny s deťmi s rizikovým vývinom, predčasne narodených ako aj deti so zdravotným 

postihnutím vo veku do 7 rokov a na účely vykonávania svojich činností má od mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na základe nájomnej zmluvy č. 73/2015 v znení jej dodatkov 

v súčasnosti prenajaté kancelárie č. 403, č. 412/413 až 417 a č. 419 nachádzajúce sa 

v administratívnej budove, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. v Bratislave a 

- vzhľadom na narastajúci počet detí predčasne narodených a s extrémne nízkou pôrodnou 

hmotnosťou ako aj deti s vrodeným postihnutím má nájomca zámer prenajať a na vlastné 

náklady zrekonštruovať uvedený nebytový priestor č. 404 a to na účely realizácie 

poradenských rozhovorov s rodičmi rešpektujúc špeciálne hygienické ako aj bezpečnostné 

podmienky tejto cieľovej skupiny 

; za podmienky 

Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č 73/2015 v znení jej dodatkov nájomca podpíše v lehote 

najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak 

dodatok č. 7 zo strany nájomcu nebude v uvedenej lehote podpísaný, uznesenie stráca platnosť. 

- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       15  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                            Starosta 

30/20    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 12688/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 

m2, v k.ú. Nové Mesto, ktorý vznikol obnovením právneho stavu časti pozemku registra „E“ 

UO parc. č. 12689, evidovaného na LV č. 5567, na základe geometrického plánu č. 17/2021, 

úradne overeného pod č. G1- 296/2021, 

; na dobu určitú 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 

; v prospech nájomcov - Ing. Tomáša Sotníka a Ing. Kataríny Sotníkovej, obaja bytom 

Závodníkova 1, Bratislava 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 

- na predmetnom pozemku registra „C“ KN parc. č. 12688/3 je umiestnená časť stavby so 

súpisným číslom 773 - rodinný dom vo vlastníctve nájomcov 

; za nájomné vo výške:12 EUR/m2/rok, t.j. spolu  48 EUR/rok 

; za nasledovných podmienok: 

- nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude v uvedenej lehote nájomcami 

podpísaná, uznesenie stráca platnosť 

- nájomca uhradí prenajímateľovi bezdôvodné obohatenie vo výške schváleného nájomného za 

užívanie predmetu nájmu od 01.06.2021 do doby účinnosti nájomnej zmluvy v lehote splatnosti 

prvého nájomného 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       15  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 



 

 

30/21    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady: 

- parc. č. 5348/12, o výmere 96 m2, ostatné plochy, ktorý vznikol odčlenením od pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 5348/2, o výmere 295 m2, ostatné plochy, evidovaného na LV č. 39, 

na základe GP č. 36739685 - 1368/21, úradne overeného pod č. G1-251/2021, 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

 ; v prospech: vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 2607 na Opavskej 12, v k.ú. Vinohrady, 

a to do ich podielového spoluvlastníctva nasledovne: 

1/ Tomáš Bachorík, Ľ. Fullu 46, 841 05 Bratislava, v podiele 1/4, ako vlastník bytu č. 1  

2/ Ing. Darina Halajová, Veľké Krškany 241, 934 01 Krškany, v podiele 1/4, ako vlastníčka 

bytu č. 2  
3/ Ján Jakubík a Eva Jakubíková, Hliník nad Váhom 42, 014 01 Bytča, v podiele 1/4 do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ako vlastníci bytu č. 3 a v podiele 1/8 do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ako spoluvlastníci bytu č. 4, tj, spolu v podiele 3/8  

4/ Adam Jakubík, Hliník nad Váhom 42, 014 01 Bytča, v podiele 1/8 ako spoluvlastník bytu č. 4 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

; z dôvodu, že sa jedná o pozemok v oplotenom dvore bytového domu, ktorý žiadatelia ako 

vlastníci bytového domu majú záujem využívať ako spoločnú oddychovú plochu, prípadne 

detské ihrisko pre obyvateľov bytového domu. Vlastníci bytového domu sú súčasne aj 

spoluvlastníkmi susediaceho pozemku parc. č. 5347/2, ktorý je priľahlým pozemkom k 

bytovému domu a zároveň prístupom k pozemku parc. č. 5348/12 

; za kúpnu cenu vo výške: 350 EUR/m2 t.j. spolu za pozemok vo výške 33 600 EUR 

; za podmienok: 

- kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve 

- kupujúci uhradia kúpnu cenu vo výške určenej pomerne podľa ich celkových podielov k 

nadobúdanej nehnuteľnosti 

- kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy 

- v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť 

- v prípade, že kúpna cena nebude kupujúcimi v uvedenej lehote uhradená, toto uznesenie stratí 

platnosť 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

30/22    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

postúpenie práv z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

 

; z pôvodného nájomcu: MUDr. Daniela Mistríková, prevádzkujúcim zdravotnícke zariadenie 

v odbore stomatológia, identifikátor: 61-31761691-A0001 na spoločnosť DENTAL KALINA 

s.r.o., Staré Grunty 262, 841 04 Bratislava, IČO: 53 621 514  

 

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že spoločnosť DENTAL KALINA s.r.o. bude               

pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rovnakom rozsahu, a to formou 

prevádzkovania zubnej ambulancie, pričom zdravotná starostlivosť je poskytovaná aj žiakom 

a zamestnancom  základnej školy 

 

Za týchto podmienok: 



 

 

1. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021 bude všetkými zmluvnými      

stranami s výnimkou zriaďovateľa podpísaný v lehote 60 dní odo dňa prijatia tohto 

uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, ak dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 

1/2021 zo dňa 02.01.2021 v uvedenej lehote nebude podpísaný, toto uznesenie stráca 

platnosť. 

2. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť najskôr päť (5) pracovných dní odo dňa písomného           

oznámenia mestskej časti, že spoločnosť DENTAL KALINA s.r.o., Staré Grunty 262, 841 

04 Bratislava, IČO: 53 621 514 nadobudla oprávnenie na podnikanie v zdravotníctve, túto 

skutočnosť je spoločnosť povinná mestskej časti oznámiť najneskôr do 31.07.2021. Pokiaľ 

k uvedenému dátumu spoločnosť DENTAL KALINA s.r.o., Staré Grunty 262, 841 04 

Bratislava, IČO: 53 621 514  nenadobudne oprávnenie na podnikanie v zdravotníctve, 

dodatok č. 1 nenadobudne účinnosť (rozväzovacia podmienka). 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       17  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

30/23    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

a) predložený návrh zásad vybavovania sťažností  

b) predložený návrh zásad vybavovania petícií 

- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

 

25    Materiál 

Návrh na neschválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k neskolaudovanej nehnuteľnosti bez 

súpisného čísla na pozemku parc. č. 10403/20 pre katastrálne územie Nové Mesto evidovanom na 

GP č. 3/2013 úradne overenom dňa 22.01.2013 pod číslom 86/2013  
  Predkladateľ stiahol materiál z rokovania 

 

 

30/24   Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ KN: 

a) parc. č. 4869/12 o výmere 360 m2, zastavaná plocha a nádvorie, okres: Bratislava III, obec: 

Bratislava-Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady, zapísaná na liste vlastníctva číslo 

4181 

b) parc. č. 4869/13 o výmere 142 m2 zastavaná plocha a nádvorie, okres: Bratislava III, obec: 

Bratislava-Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady, zapísaná na liste vlastníctva 4181  

 

od spoločnosti BB FINANCE s. r. o. so sídlom Haanova 14, 851 04 Bratislava, IČO: 44 756 640             

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo: 58270/B  

za celkovú kúpnu cenu 1,00 euro 

 

za podmienky: 

kupujúci podpíše kúpnu zmluvu do najneskôr v lehote 60 dní odo dňa schválenia tohto 

uznesenia. V prípade, že kupujúci v uvedenej lehote kúpnu zmluvu nepodpíše, toto uznesenie 

stráca platnosť 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       14  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                            Starosta 

 

 



 

 

30/25   Miestne zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 
1. Dôvodovú správu o postupe obstarávania a prerokovávania Územného plánu zóny 

Zátišie - Hattalova 

2. Stanovisko  návrhu Zadania Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova, podľa § 20 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon), vydané Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej 

politiky, č. OU-BA-OVBP3-2021/020876. 

3. Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Zadania Územného plánu zóny 

Zátišie - Hattalova  

b)  schvaľuje 

Zadanie Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova, v zmysle § 20 ods. 7 písm. c) 

stavebného zákona 

c)  ukladá 

Oddeleniu ŽP a ÚP zaslať Zadanie Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova spolu s 

výpisom z uznesenia o schválení Okresnému úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej 

politiky a Hlavnému mestu SR Bratislava 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       14  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

30/26   Miestne zastupiteľstvo 

berie na vedomie 
priebežnú informáciu o stave sčítania obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       13  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

30/27   Miestne zastupiteľstvo 

berie na vedomie 
informáciu o spracovaní územných plánov zón vrátane prílohy č. 1 a prílohy č. 2 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       13  
                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

30/28   Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

poskytnutie zľavy z nájmu vo výške 50% nájomníkom v objekte Mestskej Tržnice na Šancovej 

ul. 112 v Bratislave. 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       12  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 
 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

                                                                        Nehlasoval:      1  

30/29.1   Miestne zastupiteľstvo 

A. súhlasí 
 s priloženým návrhom Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi 

spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r.o., sídlom Primaciálne námestie č. 1, 

Bratislava, ICO: 35738880, Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto, sídlom Junácka č. 1, 

Bratislava, ICO: 00603317 a Hlavným mesto Slovenskej republiky, sídlom Primaciálne 

námestie č. 1, Bratislava, ICO: 00603481, a 

B. s p 1 n o m o c ň u j e 

 starostu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto  

 v predmetnej veci konať‘ a podpísať‘ vyššie uvedený návrh zmluvy 

- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:       12  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                            Starosta 



 

 

30/29.2   Miestne zastupiteľstvo 

  schvaľuje 

  odzverenie správy nehnuteľného majetku novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 

10403/21 o výmere 1339 m2, ostatná plocha, okres Bratislava III, obec: Bratislava –Nové 

Mesto, katastrálne územie Nové Mesto, evidovanom geometrickým plánom číslo 388/2021, 

ktorý vypracovala spoločnosť ZOG s.r.o., Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava, IČO: 

47 610 972; v účtovnej hodnote 6 667,00 eur (slovom: šesťtisícšesťstošesťdesiatsedem eur), 

z majetku príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom 

Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 

a 

vrátenie novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 10403/21 o výmere 1339 m2, 

ostatná plocha, okres Bratislava III, obec: Bratislava–Nové Mesto, katastrálne územie Nové 

Mesto,  evidovanom geometrickým plánom číslo 388/2021, ktorý vypracovala spoločnosť 

ZOG s.r.o.,  Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava, IČO: 47 610 972; v účtovnej hodnote 6 

667,00 eur (slovom: šesťtisícšesťstošesťdesiatsedem eur) z majetku mestskej časti Bratislava- 

Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO: 00 603 317 do priamej správy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:        9  

                       Proti:      0                                     Mgr. Rudolf Kusý 
 Zdržali sa:  3                                             Starosta 

                                        Nehlasoval:    1 
                                                      

30/29.3   Miestne zastupiteľstvo 

  žiada starostu mestskej časti Mgr. Rudolfa Kusého, 

aby rokoval  s vedením obchodnej spoločnosti OLO a. s. vo veci zberu olejov z domácností 

a zabezpečil formou spolupráce mestskej časti a obchodnej spoločnosti OLO a. s. , aby bol 

tento projekt v čo najkratšom čase a v čo najširšom rozsahu realizovaný  aj na území mestskej 

časti Bratislava–Nové Mesto a o výsledkoch týchto rokovaní informoval písomne miestne 

zastupiteľstvo 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:        9  

                       Proti:      4                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:  1                                             Starosta 

 

 

 

Ing. Ignác Olexík, PhD.            Mgr. Rudolf Kusý 

                     prednosta                   starosta 

 

 

Mgr. Juraj Petrovič 

 predseda návrhovej komisie 

 

 

 

     Ing.  Katarína Augustinič      Roman Štamberský 

           overovateľ                      overovateľ 

 

 

 

 

Bratislava 13.07.2021 

Spracovala :   Júlia Červenková 
zapisovateľka návrhovej komisie 

         



 

 

Príloha k uzneseniu č. 30/10 

        z rokovania MZ M Č B-NM  dňa  

        13. júla 2021 

 

Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu VZN 

 

 

1. §5 ods. 2 písm. d) sa za slovom „stanovištiach“ vypúšťajú slová „určených hlavným mestom alebo 

mestskou časťou“ 

 

Pripomienka: navrhujeme znenie:  

„ukladať zmesový odpad do zberných nádob/kontajnerov umiestených výlučne na 

stanovištiach odsúhlasených hlavným mestom v súčinnosti s mestskou časťou a 

označených v písomnom potvrdení o prebratí a dodaní zbernej nádoby/kontajnera 

podľa § 6 ods. 4 tohto nariadenia“ 

Zdôvodnenie: vzhľadom na nemalé problémy s premiestnením stanovíšť na zberné nádoby na 

zmesový odpad, ktoré sa často nachádzajú na komunikáciách, čím tvoria prekážku 

v cestnej premávke, odporúčame, aby každé novovzniknuté stanovište a každé 

premiestnenie stanovišťa naďalej odsúhlasovalo hlavné mesto. Ak by sa malo jednať 

o umiestnenie na komunikáciách 3. a 4. triedy, resp. o pozemky vo vlastníctve resp. 

správe mestskej časti aj v súčinnosti s mestskými časťami. Je často problematické, 

vzhľadom na priestorové pomery, vyriešiť akékoľvek umiestnenie v súlade 

s legislatívou SR, preto by malo byť v záujme hlavného mesta vstupovať do tohto 

procesu. Spoločnosť OLO, a.s. nemôže byť jediným partnerom na odsúhlasenie 

umiestnenia.  

 Navyše vzhľadom na povinnosť nulovej dochádzkovej vzdialenosti triedeného zberu 

k zberu zmesového odpadu a na nové ustanovenie §13a Biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad, v rámci ktorého budú mať pôvodcovia tohto odpadu v komplexnej 

bytovej výstavbe povinnosť ukladať tento druh odpadu do nových nádob, rozšíri sa 

priestorová náročnosť na stanovištia. Tým môže prísť k mohutnému 

a neorganizovanému premiestňovaniu zberných nádob. 

Zdôvodnenie predloženej úpravy „že sa jedná o doplnkovú funkciu k hlavnej funkcii 

stavby a podľa stavebného zákona má mať každá stavba vyhradený priestor na nádoby 

na odpadky“ je v kontexte navýšenia počtu zberných nádob na týchto stanovištiach 

v dôsledku novelizácie VZN nedostačujúca. 

V rámci predmetnej problematiky mestská časť skôr očakávala úpravu VZN, ktorá bude 

naopak hlavnému mestu dávať viac kompetencií pri umiestňovaní a premiestňovaní 

zberných nádob.  

 

2. §6 ods. 3  sa slová „hlavné mesto na základe dohody so správcom nehnuteľnosti“ 

nahrádzajú slovami „správca nehnuteľnosti so súhlasom oprávnenej osoby“ 

 

Pripomienka: nesúhlasíme s navrhovanou zmenou a požadujeme ponechať pôvodné znenie: 

„Ak stanovište nie je určené na mieste dostupnom zvozovej technike oprávnenej osoby, 

hlavné mesto na základe dohody so správcom nehnuteľnosti určí odvozné miesto, 

ktorého adresu vyznačí v potvrdení o dodaní a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera. Pri 

určení odvozného miesta sa prihliada na to, aby pri manipulácii so zbernou 

nádobou/kontajnerom nedošlo k ohrozeniu zdravia a majetku osôb, a aby zberná 

nádoba/kontajner netvorila prekážku cestnej premávky“ 

Zdôvodnenie: V nadväznosti na predchádzajúcu pripomienku a súčasne na porušovanie poslednej 

vety toho času platného ustanovenia je v prípadoch, ktoré sú riešené v tomto ustanovení, 

nepredstaviteľné, aby na umiestnenie stanovišťa nemalo hlavné mesto žiaden vplyv. 

Oprávnená osoba nie je kompetentnou na určenie, či predmetné miesto je v súlade s 

platnou legislatívou SR (stavebný zákon, cestný zákon a iné). 

 

3. §6 ods. 6 sa za slová „hlavnému mestu“ vkladajú slová „na tlačive zverejnenom na   

   webovom sídle hlavného mesta“ 

 

Pripomienka: navrhujeme doplniť znenie: 



 

 

„Správca nehnuteľnosti splní povinnosť podať oznámenie podľa odseku 1 písm. a) až 

c) osobne alebo písomne hlavnému mestu na tlačive zverejnenom ma webovom sídle 

hlavného mesta prípadne dostupnom  priamo na magistráte. Údaje uvedené v 

oznámení sú údajmi rozhodujúcimi na určenie poplatku podľa osobitného predpisu.23) 

Správca nehnuteľnosti, ktorý nemôže vystupovať samostatne, musí byť zastúpený svojím 

zákonným zástupcom, opatrovníkom alebo splnomocneným zástupcom v rozsahu 

písomného plnomocenstva (ďalej len „zástupca“).“ 

Zdôvodnenie: Napriek tomu, že je 21. storočie, nie všetci majú k dispozícii internet. Preto žiadame, 

aby predmetné tlačivo bolo k dispozícii aj na magistráte hlavného mesta. Predmetné je 

analogicky riešené ako ustanovenie §6 ods.7 VZN, ktorého znenie sa nezmenilo. 

 

4. §9 ods.1 písm. b) znie po doplnení: 

bytový dom12) a ostatné budovy na bývanie13) do 12 osôb najmenej jedna zberná 

nádoba s objemom 240 litrov s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň; pre 

každých ďalších 12 osôb ekvivalentný počet zberných nádob, prípadne počet 

intervalov odvozu, pri zavedenom triedenom zbere biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu do 10 osôb najmenej jedna zberná nádoba s objemom 240 litrov 

s intervalom odvozu jedenkrát za dva týždne; od 10 do 18 osôb najmenej jedna zberná 

nádoba s objemom 240 litrov s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň; pre každých 

ďalších 10 až 18 osôb, ekvivalentný počet zberných nádob, prípadne počet intervalov 

odvozu,  

 

Pripomienka: žiadame opraviť číslo poznámky č. 12 na č. 11 pod čiarou 

Zdôvodnenie: Poznámka pod čiarou č. 12 je odvolanie sa na ustanovenie §6 zákona č. 182/1993 Z. z., 

ktorý sa týka správy domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Poznámka č. 11 

je odvolávka na ustanovenie §43b ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný 

zákon), kde sa definujú ostatné budovy na bývanie. 

 

5. §9 ods. 4 písm. a) sa za slovo odpad vkladá čiarka a slová „čistotu ktorého zabezpečujú  

   užívatelia spoločného stanovišťa“ 

  

Pripomienka: navrhujeme doplniť znenie: 

„(4)    V oblasti individuálnej rodinnej zástavby s terénom nedostupným pre zvozovú 

techniku oprávnenej osoby alebo pri nehnuteľnostiach podľa odseku 1 písm. f) je 

stanovišťom pre zmesový odpad spoločné stanovište, ktoré sa nachádza:  

a) na verejnom priestranstve určenom na základe dohody hlavného mesta, mestskej 

časti a oprávnenej osoby o vytvorení spoločného stanovišťa pre zmesový odpad, čistotu 

ktorého zabezpečujú užívatelia spoločného stanovišťa do 3 metrov na všetky strany;“ 

Zdôvodnenie: Doplnenie vyplýva zo skúseností mestskej časti pri riešení dočisťovania stanovíšť, kde 

mestská časť ak stanovište má byť umiestnené na pozemku vo vlastníctve resp. správe 

mestskej časti, nájomná zmluva je postavená v tomto znení 

. 

6. §13a   predmetné ustanovenie zavádza samostatný zber biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu 

 

Pripomienka: Vzhľadom na skutočnosť, že v čase prerokovania návrhu zmeny VZN ešte nie je 

spracovaná štúdia, ktorú si hlavné mesto obstaralo na účely zavedenia biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu na území Bratislavy, a ktorá má byť odovzdaná do 

31.07.2021, pričom aj pilotný projekt v mestskej časti Bratislava-Lamač, ktorý sa 

pripravuje až na október 2021, rovnako ešte ani nezačal, máme za to, že je predčasné 

momentálne nastavovať typy (objemy) zberných nádob s rozlíšením jednotlivých typov 

stavieb a počtu osôb. 

 Napríklad navrhovaný objem nádob pre zadefinovaný počet osôb v rámci bytových 

domov a ostatných budov na bývanie minimálne v objeme 240 litrov na 18 osôb 

predstavuje pre priemerný bytový dom s 12 poschodiami po štyri bytové jednotky 

a priemerným počtom osôb na poschodie 9 osôb 6 kusov nádob s objemom 240 litrov 

resp. 2 až 3 nádoby s objemom 660l. Tento počet bude už v súčasnosti v obmedzenom 

verejnom priestore ťažko umiestniť. Doporučujeme preto nádobu s objemom 660 litrov 

zmeniť na 1100 litrovú nádobu. Rovnako predčasné je aj nastavovanie zabezpečenia 

kompostovateľných vreciek, kde hlavné mesto navrhuje pre domácnosť 156 ks, ktoré 



 

 

budú hradené z miestneho poplatku. To predstavuje cca jedno vrecko na dva dni. 

Nakoľko nie je spracovaná štúdia a pilotný projekt bude spustený až v októbri 2021, je 

predčasné upravovať nariadením akýkoľvek systém zberu a nakladania s týmto druhom 

odpadu. 

 Preto navrhujeme, predmetné ustanovenie upravovať vo VZN až po ukončení pilotného 

projektu a odovzdaní štúdie, ktorej síce pilotný projekt má byť súčasťou, avšak 

termínovo štúdia predbieha pilotný projekt. 

 Nie je jasné, z čoho vychádzalo hlavné mesto pri určení objemu vreciek, zberných 

nádob a ani intervalu odvozu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č.1 k uzneseniu č. 30/27 

        z rokovania MZ M Č B-NM  dňa  

        13. júla 2021 

        Prehľad územných plánov zón  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Príloha č. 2 k uzneseniu č. 30/27 

        z rokovania MZ M Č B-NM  dňa  

        13. júla 2021 

 



 

 

Čerpanie finančných prostriedkov na účely zabezpečenia územnoplánovacej dokumentácie z 

rozpočtu za rok 2021 

 

 
 

Čerpanie finančných prostriedkov na účely zabezpečenia územnoplánovacej dokumentácie z 

rozpočtu za rok 2021 

ÚPN-Z rozpočet 2021 Čerpanie [Eur] 

ÚP zóny Jelšová 1 000,00 0,00 

ÚP zóny Vlárska 0,00 0,00 

ÚP zóny Na Revíne 0,00 0,00 

ÚP zóny Horný Kramer 12 350,00 0,00 

ÚP zóny Podhorský pás - Koziarka 18 000,00 0,00 

ÚP zóny Podhorský pás - Veľký Varan / Slanec 18 000,00 0,00 

ÚP zóny Koliba - Kamenné sady 10 000,00 0,00 

ÚP zóny Nobelova 6355,00 6355,00 

ÚP zóny Horná mlynská dolina 12 432,00 0,00 

ÚP zóny Krahulčia 14 500,00 10915,00 

ÚP zóny Zátišie-Hattalova 13 860,00 0,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Príloha k uzneseniu č. 30/29.1 

        z rokovania MZ MČ B-NM dňa  

        13. júla 2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mestský parkovací systém, spol. s r. o. 

 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

Mestská časť Bratislava- 

 

a 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČOVANÍ ODŤAHOVEJ SLUŽBY 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

  



 

 

TÁTO ZMLUVA O ZABEZPEČOVANÍ ODŤAHOVEJ SLUŽBY (ďalej len „Zmluva“ v príslušnom 

gramatickom tvare) je uzatvorená nižšie uvedeného dňa medzi: 

1. Mestský parkovací systém, spol. s r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej 

republiky, so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava IČO: 35 738 880, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 16570/B, DIČ: 20202700100, IČ DPH: 

SK20202700100, bankové spojenie: ČSOB, a.s., číslo účtu: 4007945101/7500, IBAN: SK96 7500 0040 0794 

5101, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, štatutárny orgán:  

(ďalej len „Mestská parkovacia spoločnosť“ na jednej strane; a 

2. Mestská časť Bratislava- 

(ďalej len „mestská časť“) 

3. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

(ďalej len „hlavné mesto“) 

 
(Mestská parkovacia spoločnosť, mestská časť a hlavné mesto ďalej spolu len „Zmluvné strany“ 

v príslušnom gramatickom tvare alebo samostatne len „Zmluvná strana“ v príslušnom 

gramatickom tvare)  

 

vzhľadom na to, že: 

(A) Mestská parkovacia spoločnosť je právnická osoba založená obcou – hlavným mestom ako jediným 

spoločníkom, pričom v obchodnom registri má ako predmet činnosti zapísané aj odťahovanie 

motorových vozidiel  

(B) podľa § 7a ods. 2 písm. e) zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

v znení neskorších predpisov, mestskej časti je vyhradené zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a 

schodnosť miestnych ciest 3. a 4. triedy a verejných priestranstiev; 

(C) podľa § 43 ods. 4  zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, správca 

cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka a parkoviska na náklady jeho 

prevádzkovateľa, ak je: a) na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, b) na vyhradenom 

parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so zdravotným 

postihnutím alebo pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, ak také parkovisko nie je preň 

určené, c) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je 

bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na 

viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky, 

d) nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke dlhšie ako šesť mesiacov aj keď netvorí prekážku 

cestnej premávky; 

(D) podľa § 3d ods. 5 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 

znení neskorších predpisov, správu pozemných komunikácií vykonávajú, ak ide o prejazdné úseky 

ciest vo vlastníctve obce, o miestne cesty a účelové cesty vo vlastníctve obce – obce, prípadne 

právnické osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené, ak osobitný predpis neustanovuje inak; 

(E) podľa § 7c zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov, Bratislava a mestské časti ako správcovia miestnych ciest môžu spolupracovať 

na základe zmluvy aj na účel zabezpečenia odstraňovania vozidiel podľa osobitného zákona, a to 

nariadenia odstránenia vozidla, technického výkonu jeho odstránenia a vymáhania nákladov za jeho 

odstránenie. Zabezpečením odstraňovania vozidiel môžu poveriť aj inú, niektorou z nich alebo nimi 

spoločne založenú alebo zriadenú právnickú osobu za predpokladu, že v takto poverenej právnickej 

osobe má jedna z nich výlučnú majetkovú účasť alebo v ktorej majú viaceré spoločne výlučnú 

majetkovú účasť; 

(F) podľa §20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obce môžu 

spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na 

základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa 

osobitného zákona;   

(G) správca komunikácie odťahuje vozidlo podľa 43 ods. 4 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 

na náklady jeho prevádzkovateľa; 

(H) podľa § 67 ods. 4 prvej vety zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, náklady spojené s odstránením vozidla povinnou osobou za 

podmienok podľa § 67 ods. 3 písm. a) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov je povinný uhradiť držiteľ vozidla;  



 

 

(I) v súlade s ustanovením §20 ods.1 a §20a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, hlavné mesto a mestská časť ako správcovia miestnych ciest vyjadrujú vôľu 

spolupracovať na základe tejto Zmluvy  na účel  uvedený v §7c  prvá veta zákona č. 377/1990 Zb. o 

hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, a to na zabezpečení 

odstraňovania vozidiel stojacich na miestnej ceste III. a  IV. triedy za podmienok stanovených § 43 

ods. 4 písm. a-) a b) a ods. 5  zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v prípadoch pôsobnosti mestskej časť ako správcu 

miestnej cesty a správcu cesty, pričom nariaďovanie odstránenia vozidla v týchto prípadoch bude 

realizované najmä, nie však výlučne príslušníkmi Mestskej polície hlavného mesta („ďalej ako 

príslušníci MsP“), a technický výkon odstránenia vozidla a vymáhanie nákladov za jeho odstránenie 

bude realizované Parkovacím systémom za podmienok uvedených v tejto Zmluve;    

(J) v súlade s ustanovením §20 ods.1 a §20a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, hlavné mesto a mestská časť   ako správcovia miestnych ciest vyjadrujú vôľu 

spolupracovať na základe tejto Zmluvy  na (i) účel  uvedený v §7c  prvá veta zákona č. 377/1990 Zb. 

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, a to zabezpečovanie 

technického výkonu odstraňovania vozidiel z miestnych ciest III. a  IV. triedy alebo verejných 

priestranstiev  ktorých je mestská časť Správcom keď vozidlá netvoria prekážku cestnej premávky 

podľa zák. č. 8/2009 Z. z. zákona o cestnej premávke (t.j. podľa § 43 ods. 4 písm. c) a d) zák. č. 8/2009 

Z. z. o cestnej premávke), (ii) ak odstránenie vozidla vyžaduje zabezpečenie mimoriadnej udalosti, 

ako aj (iii) za podmienok stanovených § 67 ods. 3 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípadoch pôsobnosti 

mestskej časti ako správcu miestnej cesty, správcu cesty a správcu verejného priestranstva, pričom 

technický výkon odstránenia vozidla bude realizovaný Mestskou parkovacou spoločnosťou za 

podmienok uvedených v tejto Zmluve;    

(K) Zmluvné strany upravujú vzájomné práva a povinnosti súvisiace so zabezpečovaním odstraňovania 

vozidiel – pri nariaďovaní odstránenia vozidla, technickom výkone odstránenia  a vymáhaní nákladov 

na jeho odstránenie. 

 

 
 

Článok I 

DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ 
1. Pokiaľ nebude ďalej uvedené inak,  budú mať výrazy použité v Zmluve s veľkými začiatočnými 

písmenami nasledovný význam:  

a) Cestný zákon znamená zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 

znení neskorších predpisov; 

b) Náklady na zabezpečovanie Odťahovej služby znamená oprávnené náklady Mestskej 

parkovacej spoločnosti ktoré boli reálne vynaložené na zabezpečovanie Odťahovej služby 

vrátane  činnosti strediska Odťahovej služby;  

c) Nariadenie GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým za zrušuje smernica 95/46/ES; 

d) Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov; 

e) Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov; 

f) Odťahová služba znamená odstraňovanie vozidiel stojacich na ceste vrátane chodníka 

a parkoviska na náklady prevádzkovateľa vozidla z miestnych ciest (vrátane chodníkov 

a parkovísk), ktoré tvoria prekážku cestnej premávky a aj ak netvoria prekážku cestnej 

premávky  v prípadoch stanovených  § 43 ods. 4 a ods. 5 Zákona o cestnej premávke na 

miestnych cestách, ktorých správu vykonáva mestská časť, ako aj pri mimoriadnych 

udalostiach.  

g) Odstraňovanie vozidiel poškodzujúcich životné prostredie znamená odstraňovanie vozidiel 

poškodzujúcich životné prostredie a ich umiestňovanie na určené parkovisko za podmienok 

stanovených § 67 ods. 2, ods. 3 písm. a) a ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z ciest alebo verejných 

priestranstiev, ktorých správu vykonáva mestská časť. 



 

 

h) Oprávnená osoba znamená osoba oprávnená rozhodnúť o odstránení vozidla – nariadiť 

odstránenie vozidla, a to:  

i. príslušník Mestskej polície hlavného mesta, ktorý s Mestskou parkovacou spoločnosťou 

spolupracuje pri rozhodovaní o vykonaní Odťahovej služby podľa § 2 ods. 1 a § 3 ods. 

1 písm. a), d), e) a f) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov; a 

ii. príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky, rozhoduje o vykonaní Odťahovej 

služby podľa § 25 v spojení s § 43 ods. 4 a 5 Zákona o cestnej premávke; 

iii. zamestnanec mestskej časti alebo starosta mestskej časti. 

i) Osoba oprávnená prevziať vozidlo znamená Prevádzkovateľ vozidla, alebo fyzická osoba 

oprávnená prevziať odstránené vozidlo na základe písomného splnomocnenia udeleného 

Prevádzkovateľom vozidla, prípadne fyzická osoba, ktorá iným hodnoverným spôsobom 

preukáže oprávnenie prevziať vozidlo namiesto Prevádzkovateľa vozidla;  

j) Osobné údaje sú údaje týkajúce sa Osoby oprávnenej prevziať vozidlo, ktoré spĺňajú náležitosti 

podľa článku 4 bodu 1 Nariadenia GDPR a § 2 Zákona o ochrane osobných údajov; 

k) Pracovný deň je deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja v Slovenskej 

republike; 

l) Prevádzkovateľ vozidla znamená podľa § 2 ods. 23 a 24 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke 

vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ vozidla, t.j. osoba, na ktorú je vozidlo 

prihlásené v evidencii vozidiel a ktorá je zapísaná v dokladoch vozidla; 

m) Správca komunikácie/cesty znamená mestská časť, ktorá vykonáva správu miestnych ciest 

podľa § 3d ods. 5 písm. d) Cestného zákona, pričom dotknutými miestnymi cestami  sú miestne 

cesty  III. a IV. triedy podľa § 7 ods. 1 písm. c) a d) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva 

zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon); 

n) Stanovište Odťahovej služby znamená areál hlavného mesta na Technickej ulici 6, 821 04 

Bratislava, prípadne iné miesto, ktoré Mestská parkovacia spoločnosť a/alebo Správca 

komunikácie určí na umiestňovanie odstránených vozidiel; 

o) Určené parkovisko znamená parkovacia plocha prevádzkovaná osobou, ktorá je oprávnená na 

zber starých vozidiel, alebo spracovateľom starých vozidiel, pričom parkovacia plocha bola 

určená za určené parkovisko príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva na 

základe ich žiadosti, a  ktoré mestská časť určí na umiestňovanie vozidiel  poškodzujúcich 

životné prostredie odstránených za podmienok stanovených § 67 ods. 2, ods. 3 písm. a) a ods. 

4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ; 

p) Zákon o cestnej premávke znamená zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

q) Zákon o hlavnom meste znamená zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov;  

r) Zákon o obecnom zriadení znamená zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení 

neskorších predpisov;  

s) Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

t) Zákon o odpadoch znamená zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov; 

u) Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke znamená zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke 

vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších 

zákonov. 

2. Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1 bode 1 Zmluvy, ak je v Zmluve použitý 

a definovaný iný  pojem,  bude mať taký význam, ktorý mu je priradený v príslušnej časti Zmluvy, 

kde je definovaný. 

3. V Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer, 

a) každý odkaz na Zmluvnú stranu zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a 

nadobúdateľov práv alebo záväzkov, vyplývajúcich zo Zmluvy; 

b) každý odkaz na „článok“ alebo „prílohu“ znamená odkaz na príslušný článok alebo prílohu 

Zmluvy; a 

c) výrazy definované v jednotnom čísle alebo v základnom gramatickom tvare majú v Zmluve 

rovnaký význam, keď sú použité v množnom čísle a inom gramatickom tvare a naopak. 



 

 

4.         Odstránením vozidla sa rozumie naloženie vozidla na odťahové vozidlo, jeho zabezpečenie počas 

prevozu, odvoz na Stanovište Odťahovej služby a zabezpečenie jeho uskladnenia tak, aby nedošlo k 

jeho poškodeniu alebo strate. 

5.       Odstránením vozidla poškodzujúceho životné prostredie sa rozumie naloženie vozidla 

poškodzujúceho životné prostredie na odťahové vozidlo, jeho zabezpečenie počas prevozu, odvoz na 

Určené parkovisko a zabezpečenie jeho uskladnenia na Určenom parkovisku. 

6.       Odstavnou plochou sa rozumie priestor, ktorý je určený, užívaný, prevádzkovaný, spravovaný 

mestskou časťou, Mestskou parkovacou spoločnosťou alebo hlavným mestom, prípadne má k nemu 

mestská časť, Mestská parkovacia spoločnosť alebo hlavné mesto iný právny vzťah za účelom 

umiestnenia vozidiel stojacich na miestnych cestách  III. a  IV. triedy  odstránených za podmienok 

stanovených § 43 ods. 4 písm. c) a d)  Zákona o cestnej premávke. 

7.  Mimoriadnou udalosťou sa rozumie udalosť, pri ktorej je potrebné odtiahnuť vozidlo z dôvodu 

verejného záujmu, ochrany života a majetku osôb. 

8.       Preložením vozidla sa rozumie odstránenie vozidla na základe dočasného prenosného dopravného 

značenia.  

 

Článok II 

PREDMET ZMLUVY 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda hlavného mesta  a mestskej časti v súlade s ustanovením §20 ods.1 

a §20a ods. 1 Zákona o obecnom zriadení a §7c Zákona o hlavnom meste ako správcov miestnych ciest 

(hlavné mesto je správcom prejazdných úsekov ciest  I. až III. triedy, miestnych ciest I. a II. triedy 

a účelových ciest vo vlastníctve  hlavného  mesta a mestská časť je Správcom komunikácií prejazdných 

úsekov ciest  IV. triedy, miestnych ciest III. a IV. triedy a účelových ciest vo vlastníctve mestskej časti) 

o podmienkach spolupráce na účel uvedený v §7c Zákona o hlavnom meste SR Bratislave, a to 

zabezpečenie odstraňovania vozidiel  stojacich na miestnych cestách  III. a  IV. triedy za podmienok 

stanovených § 43 ods. 4 písm. a) a b) Zákona o cestnej premávke, vo vzťahu ku ktorým je mestská časť 

Správcom  komunikácie, pričom rozhodovanie o odstránení vozidla (nariadenie Odstránenia vozidla) 

bude realizované najmä, nie však výlučne príslušníkmi MsP, a Odťahová služba (technický výkon 

odstránenia vozidiel) a vymáhanie nákladov za odstránenie vozidla bude realizované Mestskou 

parkovacou spoločnosťou za podmienok uvedených v tejto Zmluve.    

2. Predmetom zmluvy je taktiež dohoda hlavného mesta a mestskej časti v súlade s ustanovením §20 ods.1 

a §20a ods. 1 Zákona o obecnom zriadení a §7c Zákona o hlavnom meste  ako správcov miestnych ciest 

o podmienkach spolupráce na účel uvedený v § 7c Zákona o hlavnom meste  a to  

(i) zabezpečovanie technického výkonu odstraňovania/Preloženia vozidiel z miestnych  ciest III. a  IV. 

triedy  na základe dočasného prenosného dopravného značenia alebo  

(ii) odstraňovania vozidiel za podmienok stanovených § 43 ods. 4 písm. c) a d) Zákona o cestnej 

premávke, vo vzťahu ku ktorým je mestská časť Správcom komunikácie alebo z verejných 

priestranstiev ktorých je mestská časť Správcom,  

(iii) pri mimoriadnych udalostiach, keď vozidlá netvoria prekážku cestnej premávky podľa Zákona o 

cestnej premávke, ak sa odstránenie vozidla vyžaduje z dôvodu verejného záujmu, ochrany života 

a majetku osôb, ako aj 

 (iv) zabezpečenia technického výkonu odstraňovania vozidiel poškodzujúcich životné prostredie za 

podmienok stanovených § 67 ods. 3 písm. a) Zákona o odpadoch, pričom technický výkon 

odstránenia vozidla bude realizovaný Parkovacím systémom za podmienok uvedených v tejto 

Zmluve. Nariadenie Odstránenia vozidla bude realizované zamestnancom mestskej časti alebo 

starostom mestskej časti. 

3. V nadväznosti na dohodu hlavného mesta a mestskej časti podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy je 

predmetom Zmluvy dohoda Zmluvných strán o úprave práv a povinností hlavného mesta, mestskej časti 

a Mestskej parkovacej spoločnosti pri zabezpečovaní Odťahovej služby na miestnych cestách  III. a IV. 

triedy (vrátane chodníkov a parkovísk) spravovaných mestskou časťou a s tým súvisiaca úprava práv a 

povinností Zmluvných strán pri nariaďovaní  odstránenia vozidla zo spravovaných ciest, pri technickom 

výkone jeho odstránenia a vymáhaní nákladov na jeho odstránenie.   

4. V nadväznosti na dohodu Zmluvných strán podľa bodu 1. a 3. tohto článku Zmluvy  na základe 

poverenia udeleného mestskou časťou touto Zmluvou sa hlavné mesto zaväzuje  pre mestskú časť na 

vlastné náklady po dobu trvania Zmluvy zabezpečovať podľa § 43 ods. 4 písm. a) a b) Zákona o cestnej 

premávke rozhodovanie o odstránení vozidiel (nariadenie  Odstránenia vozidiel) stojacich na miestnych 



 

 

cestách III. a IV. triedy (vrátane chodníkov  a parkovísk) spravovaných mestskou časťou,  príslušníkmi 

MpS ako Oprávnenou osobou rozhodnúť o Odstránení vozidla a nariadení  Odťahovej služby, v súlade 

s podmienkami realizácie Odťahovej služby uvedenými v tejto Zmluve. Hlavné mesto  sa zaväzuje 

rozhodnutím Primátora hlavného mesta SR Bratislavy uložiť Mestskej polícii hlavného mesta realizáciu 

rozhodovania o odstránení vozidiel (nariadenia Odstránenia vozidiel) stojacich na miestnych cestách 

III. a IV. triedy (vrátane chodníkov a parkovísk) spravovaných mestskou časťou podľa § 43 ods. 4 písm. 

a) a b) Zákona o cestnej premávke, s oprávnením príslušníkov MsP rozhodovať o odstránení vozidiel 

(nariadení Odstránenia vozidiel) stojacich na miestnych cestách  III. a IV. triedy (vrátane chodníkov  

a parkovísk) spravovaných mestskou časťou podľa § 43 ods. 4 písm. a) a b) Zákona o cestnej premávke 

a vykonaní Odťahovej služby.   

5. V nadväznosti na dohodu Zmluvných strán podľa bodu 1. a 3. tohto článku Zmluvy a na základe 

poverenia udeleného mestskou časťou touto Zmluvou Mestskej parkovacej spoločnosti bude Mestská 

parkovacia spoločnosť na základe Zmluvy pre mestskú časť na základe rozhodnutia Oprávnenej osoby 

o  odstránení vozidla (nariadení Odťahovej služby) zabezpečovať podľa § 43 ods. 4 písm. a) a b) Zákona  

o cestnej premávke Odťahovú službu vo vzťahu k vozidlám stojacim na ceste III. a IV. triedy vrátane 

chodníka  a parkoviska spravovaných MČ, ak vozidlo stojí    

a) na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, 

b) na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so 

zdravotným postihnutím alebo pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, ak také 

parkovisko nie je preň určené, 

Mestskej parkovacej spoločnosti za realizáciu Odťahovej služby podľa tohto odseku Zmluvy nevzniká 

nárok voči mestskej časti na náhradu Nákladov na zabezpečovanie Odťahovej služby.  

6. V nadväznosti na dohodu Zmluvných strán podľa bodu 1. a 3. tohto článku Zmluvy a na základe 

poverenia udeleného mestskou časťou touto Zmluvou Mestskej parkovacej spoločnosti, bude Mestská 

parkovacia spoločnosť na základe Zmluvy zabezpečovať vo svojom mene vymáhanie Nákladov na 

zabezpečovanie Odťahovej služby podľa bodu 5. tohto článku, pričom pri plnení tohto záväzku bude 

Mestská parkovacia spoločnosť postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou. Náklady na 

zabezpečenie Odťahovej služby vymožené Mestskou parkovacou spoločnosťou zostávajú Mestskej 

parkovacej spoločnosti, nakoľko sú kompenzáciou Nákladov vynaložených Mestskou parkovacou 

spoločnosťou na zabezpečenie Odťahovej služby.  

7. V nadväznosti na dohodu hlavného mesta  a mestskej časti podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy je 

predmetom Zmluvy taktiež dohoda Zmluvných strán, že Mestská parkovacia spoločnosť bude 

zabezpečovať pre mestskú časť  na základe písomných objednávok mestskej časti odstraňovanie 

vozidiel: 

 (i) z miestnych  ciest III. a  IV. triedy vo vzťahu ku ktorým je mestská časť Správcom komunikácie za 

podmienok stanovených § 43 ods. 4 písm. c) a d) Zákona o cestnej premávke, alebo z verejných 

priestranstiev ktorých je mestská časť  Správcom   

(ii)  v ďalších Zmluvou dohodnutých prípadoch odstránenia vozidla alebo vyplývajúcich z písomnej 

objednávky mestskej časti,  

(iii) na základe dočasného prenosného dopravného značenia, 

(iv) pri mimoriadnych udalostiach  

(v) poškodzujúcich životné prostredie z miestnych ciest III. a IV. triedy alebo z verejných 

priestranstiev spravovaných mestskou časťou a ich umiestňovanie na Určené parkovisko/odstavnú 

plochu a s tým súvisiaca úprava práv a povinností Mestskej parkovacej spoločnosti a mestskej časti pri 

technickom výkone Odstraňovania vozidiel poškodzujúcich životné prostredie.  

8.   Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu 

Zmluvy. 

 

 

 

Článok III 

PODMIENKY ZABEZPEČOVANIA ODŤAHOVEJ SLUŽBY 

 
1. Odťahovú službu zabezpečuje  Mestská parkovacia spoločnosť v zmysle Zmluvy, vnútorného 

predpisu Mestskej parkovacej spoločnosti a osobitných predpisov, pričom vozidlá sú odstraňované na 

náklady ich Prevádzkovateľov. Ak Mestská parkovacia spoločnosť zabezpečuje Odťahovú službu 

podľa čl. II bodu 2. a 7. tejto Zmluvy, náklady znáša mestská časť. 



 

 

2. Mestská parkovacia spoločnosť zabezpečuje Odťahovú službu na základe rozhodnutia Oprávnenej 

osoby v rozsahu jej kompetencie s prihliadnutím na príslušné ustanovenia Zákona o cestnej premávke 

a Zákona o odpadoch. 

3.  Mestská parkovacia spoločnosť zabezpečuje Odťahovú službu v nepretržitej prevádzke, t.j. 7 (sedem) 

dní v týždni a 24 (dvadsaťštyri) hodín denne, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Mestská 

parkovacia spoločnosť zabezpečí prevádzkovanie Odťahovej služby tak, aby Osoba oprávnená 

prevziať vozidlo mohla odstránené vozidlo na Stanovišti Odťahovej služby kedykoľvek prevziať, to 

neplatí, ak vozidlo nie je umiestnené na Stanovišti Odťahovej služby. 

4. Mestská parkovacia spoločnosť odstráni na základe rozhodnutia Oprávnenej osoby iba také vozidlo, 

ktoré je vzhľadom na jeho konštrukciu technicky možné odstrániť tak, aby nevznikli škody na vozidle.  

5. Postup pracovníkov Mestskej parkovacej spoločnosti pri zabezpečovaní Odťahovej služby upravuje 

vnútorný predpis Mestskej parkovacej spoločnosti.  

6. Mestská parkovacia spoločnosť vedie evidenciu Odťahovej služby, ktorá obsahuje najmä zoznam 

odstránených vozidiel, Protokol o odťahu motorového vozidla spolu s fotodokumentáciou a Zápisy o 

vydaní vozidla. 

7. Mestská parkovacia spoločnosť zodpovedá za škody, ktoré vznikli na vozidle alebo veciach 

nachádzajúcich sa vo vozidle v súvislosti s odstránením vozidla v dôsledku porušenia právnej 

povinnosti Mestskej parkovacej spoločnosti až do momentu vydania vozidla zo Stanovišťa Odťahovej 

služby Osobe oprávnenej prevziať vozidlo. Za týmto účelom je Mestská parkovacia spoločnosť 

povinná počas celej doby trvania zmluvného vzťahu preukázať poistenie všeobecnej zodpovednosti 

za škodu spôsobenú na odstránených vozidlách vo výške poistnej sumy 500 000,- EUR (slovom: 

päťstotisíc eur). Mestská parkovacia spoločnosť je povinná preukázať trvanie poistenia zodpovednosti 

za škodu spôsobenú na odstránených vozidlách počas celej doby trvania tejto Zmluvy. 

8. Mestská časť je povinná ku dňu účinnosti Zmluvy, najneskôr do piatich (5) Pracovných dní odo dňa 

účinnosti Zmluvy informovať verejnosť, že na území mestskej časti Odťahovú službu vykonáva 

Mestská parkovacia spoločnosť, informovať o adrese Stanovišťa Odťahovej služby a o výške nákladov 

odstránenia vozidla.  

9. Príslušník MsP  

a) pri výkone hliadkovej činnosti v prípade zistenia porušenia Zákona o cestnej premávke privolá 

Odťahovú službu;  

b) podpisuje Protokol o odťahu vozidla podľa § 43 ods. 4 písm. a) a b) zákona o cestnej premávke. 

10. Dispečer Mestskej parkovacej spoločnosti vyzve operačné stredisko Mestskej polície hlavného mesta 

na bezodkladné vyslanie príslušníka mestskej polície hlavného mesta na stanovište Odťahovej služby. 

11. O pridelení príslušníkov MsP a ich činnosti pri spolupráci s Mestskou parkovacou spoločnosťou pri 

zabezpečovaní Odťahovej služby rozhoduje Mestská polícia hlavného mesta,  

12.  Mestská parkovacia spoločnosť je povinná vytvoriť pre príslušníka MsPa zamestnancov mestskej 

časti alebo starostu mestskej časti riadne podmienky pre ich činnosť podľa tohto článku bodu 3. 

Zmluvy. 

13. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatok za odstránenie vozidla je priamo príjmom Mestskej parkovacej 

spoločnosti ktorá odstránenie vozidla vykonala. Náhrada nákladov odstránenia vozidla prislúcha v 

plnej výške Mestskej parkovacej spoločnosti. Výška nákladov odstránenia vozidla podľa článku II 

bodu 1. je zverejnená na webovom sídle Mestskej parkovacej spoločnosti, pričom vždy je platná 

kalkulácia nákladov zverejnená na webovom sídle Mestskej parkovacej spoločnosti v deň odstránenia 

vozidla podľa § 43 ods. 4 písm. a) a b) zákona o cestnej premávke, v prípadoch odstránenia vozidla 

na základe objednávky mestskej časti, je platná kalkulácia zverejnená v deň doručenia objednávky. 

14.  Mestská parkovacia spoločnosť zabezpečuje vymáhanie nákladov odstránenia vozidla podľa čl. II 

bodu 1. Zmluvy vo svojom mene a znáša všetky náklady spojené s vymáhaním takejto pohľadávky. 

Mestská časť ani hlavné mesto neručí za vymožiteľnosť Nákladov na zabezpečenie Odťahovej služby 

vynaložených Mestskou parkovacou spoločnosťou.            

15. Vzhľadom na body 13. a 14. tohto článku Zmluvy na základe Zmluvy nedochádza k nadobúdaniu 

majetku získaného spoločnou činnosťou hlavného mesta a mestskej časti, vzhľadom na čo nedôjde 

k vzniku majetku, na ktorom by hlavného mesto alebo mestská časť nadobudli podiel. V prípade, ak 

by spoločnou činnosťou hlavného mesta a mestskej časti na základe Zmluvy došlo k nadobudnutiu 

majetku, bude podielové vysporiadanie predmetom dodatku k tejto zmluve.    

16. Zmluvné strany sú povinné v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov 

zachovávať mlčanlivosť o všetkých Osobných údajoch, s ktorými prídu do styku v súvislosti so 



 

 

Zmluvou. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku tohto bodu Zmluvy trvá aj po zániku 

Zmluvy. 

17. Osobitná úprava práv a povinností, ktoré Zmluvným stranám vyplývajú z Nariadenia GDPR a Zákona 

o ochrane osobných údajov, je predmetom osobitnej Zmluvy o sprostredkovaní spracúvania Osobných 

údajov. 

18. Mestská parkovacia spoločnosť sa zaväzuje prioritizovať odstraňovanie vozidiel v nasledovnom 

poradí: 1. odťahovanie vozidiel podľa čl. II bodu 1. tejto zmluvy, 2. odťahovanie vozidiel podľa čl. II 

bodu 2. tejto zmluvy, 3. ostatné vozidlá. V súvislosti s uvedeným  Mestská parkovacia spoločnosť 

Odstraňuje vozidlá v závislosti od svojich kapacitných a časových možností.  

 

 

Článok IV 

PODMIENKY ZABEZPEČOVANIA ODSTRÁNENIA VOZIDIEL NETVORIACICH PREKÁŽKU 

CESTNEJ PREMÁVKY A PRI MIMORIADNYCH UDALOSTIACH 

 

1.  Mestská parkovacia spoločnosť zabezpečuje Odstránenie vozidiel z miestnych  ciest III. a  IV. triedy  

vo vzťahu ku ktorým je mestská časť Správcom komunikácie alebo z verejných priestranstiev ktorých 

je mestská časť Správcom  

(i) na základe dočasného prenosného dopravného značenia alebo  

(ii) za podmienok stanovených § 43 ods. 4 písm. c) a d) Zákona o cestnej premávke,    

(iii) pri  mimoriadnych udalostiach  

            (iv) keď vozidlá netvoria prekážku cestnej premávky podľa Zákona o cestnej premávke, ak sa 

odstránenie vozidla vyžaduje z dôvodu verejného záujmu, ochrany života a majetku osôb na základe 

písomnej objednávky mestskej časti doručenej Mestskej parkovacej spoločnosti na jej výkon 

v dohodnutom termíne plnenia. Objednávka musí obsahovať okrem identifikačných údajov mestskej 

časti aj dátum uskutočnenia odťahu, miesto na ktorom je vozidlo určené na odťah umiestnené, 

identifikáciu odťahovaného vozidla, označenie Určeného parkoviska alebo odstavnej plochy, na 

ktoré má byť vozidlo odtiahnuté. Mestská časť  doručí objednávku   Mestskej parkovacej spoločnosti 

najneskôr v lehote 7 kalendárnych dní pred predpokladaným termínom dodania služby, pokiaľ sa 

mestská časť a  Mestská parkovacia spoločnosť nedohodnú inak.  

2. Mestská parkovacia spoločnosť vo vopred dohodnutých a odsúhlasených prípadoch zabezpečí 

Odstránenie vozidiel netvoriacich prekážku cestnej premávky a pri mimoriadnych udalostiach, na 

základe dočasného prenosného dopravného značenia v zmysle článku II. bodu 7. Zmluvy tak, aby 

Osoba oprávnená prevziať vozidlo mohla odstránené vozidlo na Stanovišti Odťahovej služby 

kedykoľvek prevziať, pokiaľ v písomnej objednávke mestskej časti doručenej Mestskej parkovacej 

spoločnosti nebude identifikované iné miesto uskladnenia vozidla ako Stanovište Odťahovej služby.  

3. Mestská parkovacia spoločnosť odstráni v zmysle článku II. bodu 7. Zmluvy iba také vozidlo 

netvoriace prekážku cestnej premávky, ktoré je vzhľadom na jeho konštrukciu technicky možné 

odstrániť tak, aby nevznikli škody na vozidle.  

4. V ďalšom rozsahu práv a povinností Mestskej parkovacej spoločnosti a mestskej časti  sa primerane 

aplikujú ustanovenia článku III. bodu 6., 7., 8. a 15. Zmluvy ak nie je v ďalších bodoch tohto článku 

Zmluvy uvedené inak. Postup pracovníkov Mestskej parkovacej spoločnosti pri zabezpečovaní 

Odstránenia vozidiel netvoriacich prekážku cestnej premávky a pri mimoriadnych udalostiach, na 

základe dočasného dopravného značenia upravuje vnútorný predpis Mestskej parkovacej spoločnosti 

5.  Mestská parkovacia spoločnosť zabezpečí Odstránenie vozidiel netvoriacich prekážku cestnej 

premávky a pri mimoriadnych udalostiach  v zmysle článku II. bodu 7. Zmluvy na odstavnú plochu 

určenú, prevádzkovanú, užívanú, spravovanú  Mestskou parkovacou spoločnosťou len vo vopred 

dohodnutých a odsúhlasených prípadoch. Vydanie vozidla Osobe oprávnenej prevziať vozidlo 

zabezpečí Mestská parkovacia spoločnosť. 

6. V prípade, že odstránené vozidlo podľa bodu 1. tohto článku bude uskladnené na odstavnej ploche 

určenej, prevádzkovanej, užívanej, spravovanej Mestskou parkovacou spoločnosťou, je mestská časť 

povinná uhradiť sumu za uskladnenie vozidla stanovenú podľa  Cenníka uvedeného v Prílohe č. 1 

Zmluvy tvoriacej jej neoddeliteľnú súčasť. 

7. Ak Mestská parkovacia spoločnosť zabezpečí Odstránenie vozidla netvoriaceho prekážku cestnej 

premávky a/alebo v mimoriadnych udalostiach v zmysle článku II. bodu 7. Zmluvy na iné miesto ako 

Stanovište Odťahovej služby alebo odstavnú plochu určenú, prevádzkovanú, užívanú, spravovanú 



 

 

Mestskou parkovacou spoločnosťou, nenesie Mestská parkovacia spoločnosť zodpovednosť za 

vzniknutú škodu na vozidle, od okamihu zloženia vozidla na takúto odstavnú plochu. 

8. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu odstavnej plochy určenej, prevádzkovanej, užívanej a spravovanej 

Mestskou parkovacou spoločnosťou bude odstraňovanie vozidiel z miestnych ciest III. a  IV. triedy za 

podmienok stanovených § 43 ods. 4 písm. c) a d)  Zákona o cestnej premávke realizované na 

parkoviská, ktoré si určí mestská časť alebo po dohode s hlavným mestom na odstavnú plochu určenú, 

prevádzkovanú, užívanú, spravovanú hlavným mestom. Vydanie vozidla Osobe oprávnenej prevziať 

vozidlo zabezpečí mestská časť alebo hlavné mesto v závislosti od subjektu, ktorý odstavnú plochu 

prevádzkuje, spravuje alebo k nej má iný právny vzťah a/alebo ten kto určil Odstavnú plochu na ktorú 

sa má vozidlo zložiť. 

 

 

 

Článok V 

PODMIENKY ZABEZPEČOVANIA ODSTRÁNENIA  VOZIDIEL POŠKODZUJÚCICH 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE   

 

1.  Mestská parkovacia spoločnosť zabezpečuje Odstránenie vozidiel poškodzujúcich životné prostredie 

podľa článku II. bodu 7. Zmluvy na základe písomnej objednávky mestskej časti doručenej Mestskej 

parkovacej spoločnosti na jej výkon v dohodnutom termíne plnenia s prihliadnutím na príslušné 

ustanovenia Zákona o odpadoch. Objednávka musí obsahovať okrem identifikačných údajov mestskej 

časti aj dátum uskutočnenia odťahu, identifikáciu miesta na ktorom je vozidlo určené na odťah 

umiestnené, identifikáciu odťahovaného vozidla, označenie Určeného parkoviska, na ktoré má byť 

vozidlo odtiahnuté, prípadne iné údaje potrebné na špecifikáciu objednávaného úkonu. Mestská časť 

doručí objednávku  Mestskej parkovacej spoločnosti najneskôr v lehote 7 kalendárnych dní pred 

predpokladaným termínom dodania služby. Mestská časť je povinná pred zadaním objednávky overiť 

kapacitu Určeného parkoviska.  
2. Mestská časť písomne oznámi   Mestskej parkovacej spoločnosti Určené parkovisko na umiestňovanie 

odstránených vozidiel poškodzujúcich životné prostredie a zaväzuje sa zmluvne zabezpečiť 

s prevádzkovateľom Určeného parkoviska dostupnosť a spôsobilosť Určeného parkoviska na 

umiestňovanie odstránených vozidiel poškodzujúcich životné prostredie.  

3. Mestská parkovacia spoločnosť odstráni iba také vozidlo poškodzujúce životné prostredie, ktoré je 

vzhľadom na jeho konštrukciu technicky možné odstrániť tak, aby nevznikli škody na vozidle alebo 

na vozidle mestskej parkovacej spoločnosti. Mestská parkovacia spoločnosť nezodpovedá za škodu, 

ktorá vznikne na vozidle po zložení vozidla na Určenom parkovisku. 

4. Postup pracovníkov  Mestskej parkovacej spoločnosti pri zabezpečovaní Odstránenia vozidiel 

poškodzujúcich životné prostredie upravuje vnútorný predpis .Mestskej parkovacej spoločnosti.  

5.  Mestská parkovacia spoločnosť vedie evidenciu Odstránenia vozidiel poškodzujúcich životné 

prostredie, ktorá obsahuje najmä zoznam odstránených vozidiel, Protokol o odťahu motorového 

vozidla spolu s fotodokumentáciou a Zápisy o uskladnení vozidiel poškodzujúcich životné prostredie 

v Určenom parkovisku. 

6. V ďalšom rozsahu práv a povinností  Mestskej parkovacej spoločnosti a mestskej časti sa primerane 

aplikujú ustanovenia článku III. bodu  6., 7., 8., a 15. Zmluvy ak nie je v iných bodoch tohto článku 

Zmluvy uvedené inak. Postup pracovníkov  Mestskej parkovacej spoločnosti pri zabezpečovaní 

Odstránenia vozidiel poškodzujúcich životné prostredie upravuje vnútorný predpis Mestskej 

parkovacej spoločnosti 

 

Článok VI 

CENOVÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 
 

1. Za realizáciu každého Odstránenia  vozidiel v zmysle čl. II. bodu 7. tejto Zmluvy a uskladnenie 

vozidla, ktoré bolo Odstránené na odstavnú plochu  Mestskej parkovacej spoločnosti zmysle čl. IV 

bodu 5. je mestská časť povinná uhradiť Mestskej parkovacej spoločnosti sumu stanovenú podľa  

Cenníka uvedeného v Prílohe č. 1 Zmluvy tvoriacej jej neoddeliteľnú súčasť.   

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Cenník bude priebežne aktualizovaný formou zverejnenia 

aktualizovaného Cenníka na webovom sídle   Mestskej parkovacej spoločnosti,  pričom od okamihu 

zverejnenia aktualizovaného Cenníka na webovom sídle  Mestskej parkovacej spoločnosti bude 



 

 

záväzný pre Zmluvné strany bez nutnosti uzatvorenia dodatku k Zmluve.  Zmluvné strany sa dohodli, 

že cena za Odstránenie vozidiel v zmysle čl. II. bodu 7. Zmluvy bude Mestskej parkovacej spoločnosti 

uhradená bezhotovostným prevodom na účet Mestskej parkovacej spoločnosti uvedený v záhlaví tejto 

Zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej Mestskou parkovacou spoločnosťou. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Náklady za odstraňovanie vozidiel v zmysle čl. II. bodu 7. Zmluvy 

budú fakturované priebežne, pričom zúčtovacím obdobím je príslušný kalendárny mesiac.  Mestská 

parkovacia spoločnosti vystaví mestskej časti faktúru za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 15 

(pätnástich) pracovných dní po uplynutí príslušného zúčtovacieho obdobia. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov, náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a evidenčné číslo Zmluvy, pod ktorou je Zmluva 

evidovaná u  Mestskej parkovacej spoločnosti.  

5. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti alebo údaje v nej uvedené budú nesprávne 

alebo neúplné, mestská časť je oprávnená ju vrátiť  Mestskej parkovacej spoločnosti v lehote 10 

pracovných dní a Mestská parkovacia spoločnosť je povinná faktúru podľa charakteru nedostatku 

opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota 

splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry mestskej časti. 

6. Faktúra je splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia faktúry. Ak deň splatnosti pripadne na 

sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť faktúry sa posúva na najbližší nasledujúci Pracovný deň. 

7. Náklady na zabezpečovanie  Odstránenia vozidiel v zmysle čl. II. bodu 7. Zmluvy sa považujú za 

zaplatené dňom pripísania fakturovanej sumy na účet Mestskej parkovacej spoločnosti uvedený v 

záhlaví Zmluvy. 

 

  

Článok VII 

KOMUNIKÁCIA 

 

1. Odstúpenie od Zmluvy, výpoveď Zmluvy, dodatky k Zmluve, faktúry a iné právne úkony týkajúce sa 

tejto zmluvy budú vyhotovené písomne a doručené zmluvným stranám osobne, zaslané poštou alebo 

prostredníctvom kuriérskej služby. Odstúpenie od Zmluvy a výpoveď Zmluvy doručujú Zmluvné 

strany formou doporučenej listovej zásielky a kuriérom. 

2. Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu 

Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, 

ktorá: 

a) bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia, 

b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté, 

c) bola uložená na pobočke poštového podniku  dňom vrátenia odosielateľovi, aj keď sa adresát 

s jej obsahom neoboznámil. 

3. Mestská parkovacia spoločnosť určuje nasledovné kontaktné osoby pre komunikáciu s mestskou časťou 
a Mestskou políciou hlavného mesta: 
meno a priezvisko:  Ing. Peter. Velčický 

funkcia/pracovná pozícia  vedúci odťahovej služby 

telefónne číslo:  0917 848 333 

e-mailová adresa:  peter.velcicky@mepasys.sk 

 
 Mestská časť určuje nasledovnú kontaktnú osobu pre komunikáciu s Mestskou parkovacou spoločnosťou  
            a Mestskou políciou hlavného mesta: 

meno a priezvisko:  _______________________ 

funkcia/pracovná pozícia  _______________________ 

telefónne číslo:  _______________________ 

e-mailová adresa:  _______________________ 

 

4. Zmluvné strany sú oprávnené adresy podľa bodu 3 Zmluvy jednostranne meniť bez potreby uzavretia 

dodatku. Takáto zmena je voči Zmluvným stranám účinná dňom, keď im bude doručené písomné 

oznámenie o zmene. 



 

 

5. Elektronická správa sa považuje za doručenú pracovný deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú 

adresu podľa bodu 3. tohto článku Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. 

Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť 

sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby. 

6. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. 

z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov alebo v prípade vyhlásenia vojny, 

vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. 

o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov, je možné doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu 

alebo zánik práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy aj prostredníctvom 

elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente. Doručovanie písomností zaslaných 

prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými 

ustanoveniami tohto zákona. 

7. Zmluvné strany sú povinné v pracovných dňoch minimálne raz denne kontrolovať kontaktné emailové 

schránky. 

 

Článok VIII 

TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Zmluva môže byť ukončená jednostranným odstúpením od Zmluvy, výpoveďou alebo písomnou 

dohodou Zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany môžu od Zmluvy odstúpiť pri podstatnom porušení Zmluvy, pričom za podstatné 

porušenie Zmluvy mestská časť považuje najmä, nie však výlučne prípad, ak  Mestská parkovacia 

spoločnosť vykonáva Odťahovú službu v rozpore so Zmluvou a  nezjedná nápravu ani v dodatočnej 2 

mesačnej  lehote po doručení písomnej výzvy mestskej časti, v ktorej  poskytne uvedenú dodatočnú 

lehotu  na  nápravu a/alebo vykonanie určených opatrení. 

4. Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia Zmluvnej strany 

o odstúpení od Zmluvy dvom  Zmluvným stranám. Odstúpením Zmluva zaniká, a teda zanikajú všetky 

práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa  nedotýka 

nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, ako aj všetkých ostatných nárokov 

Zmluvných strán, ktoré vzhľadom na svoju podstatu zánikom Zmluvy nezanikajú. 

5. Zmluva zaniká písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v 

ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, 

resp. poslednú oznámenú adresu.  

6. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody Zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr 30 (tridsať) dní pred ukončením Zmluvy podľa bodu 5 a 6 

tohto článku Zmluvy a v prípade odstúpenia do 30 (tridsať) dní od zániku Zmluvy podľa ods. 4 tohto 

článku   uzatvoria Zmluvné strany osobitnú dohodu, predmetom ktorej bude úprava práv a povinností 

vyplývajúcich z ukončenia Zmluvy ako napríklad odovzdanie vozidiel, ktoré si 

prevádzkovatelia ku dňu skončenia zmluvného vzťahu neprevzali, odovzdanie 

dokumentácie a pod. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si súčinnosť nevyhnutnú pre včasnú 

realizáciu úkonov Zmluvných strán súvisiacich s ukončením Zmluvy a uzatvorením dohody podľa 

predchádzajúcej vety, ako aj pre riadne plnenie povinností Zmluvných strán voči tretím stranám.  

8. Zánikom účinnosti tejto zmluvy alebo jej časti nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení 

zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich povahu má trvať 

aj po ukončení účinnosti tejto zmluvy. 
 

 

 

Článok IX 

Ochrana osobných údajov  

 



 

 

1. Mestská parkovacia spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať Zákon o ochrane osobných údajov 

a Nariadenie GDPR a splniť všetky povinnosti vyplývajúce z platnej právnej úpravy ochrany 

osobných údajov.  

2. Za prípadné škody spôsobené mestskej časti a/alebo dotknutým osobám porušením platnej právnej 

úpravy ochrany osobných údajov zodpovedá Mestská parkovacia spoločnosť.  Mestská parkovacia 

spoločnosť je povinná uhradiť sankcie uložené dozorným orgánom ochrany osobných údajov mestskej 

časti za nesplnenie povinností vyplývajúcich z platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov.  

3. Vzhľadom na skutočnosť, že pri plnení predmetu tejto Zmluvy bude dochádzať v rámci zmluvného 

vzťahu k spracúvaniu osobných údajov, Zmluvné strany sa zaväzujú zosúladiť tento zmluvný vzťah 

so zákonnými požiadavkami vyplývajúcimi z Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov 

a uzavrieť Zmluvu o sprostredkovaní spracúvania Osobných údajov, ktorá bude uzavretá najneskôr 

pred začatím spracúvania  osobných údajov. Návrh zmluvy podľa predchádzajúcej vety predloží  

hlavné mesto alebo Mestská parkovacia spoločnosť. 

4. Mestská časť sa zaväzuje poskytnúť  Mestskej parkovacej spoločnosti na základe žiadosti, 

bezodkladne súčinnosť pri  spracúvaní dát a údajov.  

 

Článok X 

Ochrana dôverných informácií 

 
1.       Pod pojmom „Dôverná informácia“ sa rozumie akákoľvek informácia, ktorá nie je verejne prístupná, 

a ktorú Zmluvná strana poskytujúca dôvernú informáciu (ďalej len „Poskytovateľ“) označí za 

dôvernú, okrem tej, ktorá sa stane alebo sa stala verejne prístupnou inak ako neoprávnenou 

manipuláciou Zmluvnou stranou, ktorá sa oboznamuje s dôvernou informáciou (ďalej len 

„Prijímateľ“). 

2.    Dôverné informácie môžu byť poskytnuté vo verbálnej (telefonát, rozhovor), písomnej (zadanie, 

pripomienkovanie), alebo elektronickej forme (email, textový editor, zdrojový kód).  

3.       Prijímateľ je oprávnený použiť Dôverné informácie výlučne na účely spolupráce vyplývajúcej z tejto 

Zmluvy (ďalej len „Spolupráca“). Po skončení spolupráce je povinný zdržať sa použitia Dôverných 

informácií na akýkoľvek iný účel.  

4.         Prijímateľ je povinný zdržať sa neoprávnenej manipulácie s Dôvernými informáciami.  

5.         Prijímateľ môže poskytnúť Dôverné informácie tretím osobám iba v nevyhnutnom rozsahu, 

výlučne na účely Spolupráce a len s predchádzajúcim súhlasom Poskytovateľa. Prijímateľ 

zodpovedá za neoprávnenú manipuláciu s Dôvernými informáciami treťou osobou. Poskytnutie 

Dôverných informácií tretej osobe je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi.  

6.        Bez súhlasu Poskytovateľa je Prijímateľ oprávnený poskytnúť Dôverné informácie len v prípadoch a 

v rozsahu určených zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.  

7.       Prijímateľ je povinný prijať a dodržiavať také technické, organizačné a iné opatrenia potrebné na 

ochranu Dôverných informácií, ktoré mu boli alebo mu budú poskytnuté, alebo sprístupnené, aby 

bolo účinne zabránené neoprávnenej manipulácii s Dôvernými informáciami.  

8.     Prijímateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi každú neoprávnenú 

manipuláciu s Dôvernými informáciami.  

9.      Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na odstránenie 

následkov neoprávnenej manipulácie s Dôvernými informáciami.  

10.       Prijímateľ je povinný zabezpečiť oboznámenie sa s povinnosťami podľa tejto Zmluvy tretie osoby, 

ktorým poskytne Dôverné informácie.  

11.    Poskytovateľ má právo odmietnuť poskytnutie Dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude 

nevyhnutne potrebné k vzájomnej Spolupráci.  

12.     Po skončení vzájomnej Spolupráce je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi všetky originály, 

kópie, reprodukcie alebo iné zhrnutia Dôverných informácií a všetky Dôverné informácie nahraté v 

systémoch Prijímateľa alebo tretích osôb preukázateľne zničiť.  

13.    Prijímateľ zodpovedá za každú neoprávnenú manipuláciu s Dôvernými informáciami, ktoré mu boli 

poskytnuté.  

14.       Prijímateľ zodpovedá za neoprávnenú manipuláciu s Dôvernými informáciami, ktoré poskytol tretej 

osobe.  

15.       V prípade neoprávnenej manipulácie s Dôvernými informáciami vzniká Poskytovateľovi nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- Eur (slovom tritisíc Eur), za každý jednotlivý prípad neoprávnenej 



 

 

manipulácie. Nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý, a to aj v rozsahu prevyšujúcom 

dohodnutú zmluvnú pokutu.  

16.      Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Prijímateľovi, ktorá vznikne použitím Dôverných 

informácií, okrem prípadov, kedy poskytnutím Dôverných informácii Prijímateľovi Poskytovateľ 

porušil práva duševného vlastníctva tretích osôb.  

17.    Poskytnutím Dôverných informácií neprechádza na Prijímateľa vlastnícke alebo iné právo alebo 

licencia k Dôverným informáciám, pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak.  

18.       Všetky povinnosti Mestskej parkovacej spoločnosti, ako Prijímateľa Dôvernej informácie, sa 

týkajú aj jeho Subdodávateľov a za ich porušenie Subdodávateľom zodpovedá Mestská parkovacia 

spoločnosť akoby sa porušenia dopustil on sám. Mestská parkovacia spoločnosť  je povinná doručiť 

mestskej časti písomné vyhlásenie o odškodnení pri porušení dôvernosti podpísané každým 

Subdodávateľom Mestskej parkovacej spoločnosti, ktorému budú poskytnuté Dôverné informácie 

a to predtým, ako mu Mestská parkovacia spoločnosť poskytne Dôverné informácie.  

 

 

Článok XI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluva bola schválená miestnym zastupiteľstvom mestskej časti dňa........ uznesením č. ......... 

a mestským zastupiteľstvom hlavného mesta dňa .......... uznesením č. .......... v súlade s §20a ods. 4 

zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvy jej Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci 

po dni jej prvého zverejnenia ktoroukoľvek Zmluvnou stranou v zmysle ust. § 5a a nasl. zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a Občianskeho zákonníka. 

Zmluvné strany sú povinné navzájom sa o zverejnení zmluvy informovať. 

3. Zmluvu možno meniť, dopĺňať ju, alebo zrušiť len písomne, a to formou očíslovaných dodatkov 

podpísaných Zmluvnými stranami, s výnimkou prípadov podľa čl. VI bodu 2. Zmluvy.   

4. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy alebo jeho časť stane neplatným alebo 

nevymáhateľným, nemá takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého z ustanovení Zmluvy 

vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto 

prípade povinné bez zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo 

nevymáhateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle 

najbližšie nahradzuje tak, aby bola vôľa Zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach 

Zmluvy zachovaná. 

5. Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, 

pokiaľ dôjde k nepredvídateľnej udalosti, ktorú povinná Zmluvná strana nemôže ovplyvniť, najmä k 

živelnej pohrome, vojne, občianskym nepokojom, nedostatku surovín na trhu, sabotáži, štrajku, alebo 

inému prípadu tzv. „vyššej moci“. Povinná Zmluvná strana sa zaväzuje omeškanie alebo nemožnosť 

plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej strane bezodkladne oznámiť a vyvinúť maximálne úsilie 

k odstráneniu takejto udalosti, pokiaľ to bude možné. Po odstránení tejto udalosti sa povinná Zmluvná 

strana zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k splneniu omeškanej zmluvnej povinnosti. 

6. Mestská parkovacia spoločnosť realizuje odťahy vozidiel podľa § 43 ods. 4 písm. c) a d) Zákona 

o cestnej premávke v závislosti od svojej pripravenosti, kapacitných možností a disponovania 

s voľnou odstavnou plochou na to určenou. V prípade, že  Mestská parkovacia spoločnosť nedisponuje 

voľnou kapacitou odstavnej plochy, odťah vozidla nevykoná. Takéto nevykonanie odťahu vozidla sa 

nepovažuje za porušenie Zmluvy. 

7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, (i) že si Zmluvu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli 

jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že táto vyjadruje ich slobodnú a 

vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto 

vlastnoručne podpisujú. 

8. Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu, 

pričom každá Zmluvná strane dostane 2 (dva) jej rovnopisy. 

 

 

 



 

 

V Bratislave dňa __________________ V Bratislave dňa________________  V Bratislave 

dňa__________ 

Za mestskú parkovaciu spoločnosť       Za mestskú časť   Za hlavné mesto 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................  ......................................................

 ................................................ 

              konateľ                  starosta   primátor 
 


