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SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA Aliancia Stará Tržnica  

Mestské centrum Stará tržnica je prevádzkované občianskym združením Aliancia Stará 

Tržnica, ktorého jediným účelom a činnosťou je správa, vytváranie programu a rekonštrukcia 

Starej tržnice v Bratislave. Občianske združenie Aliancia Stará Tržnica revitalizuje budovu 

Starej tržnice v Bratislave na základe projektu Mestské centrum Stará tržnica od septembra 

2013. Na realizácii projektu spolupracuje občianske združenie s Hlavným mestom SR 

Bratislava.  

Dozorná rada sa od svojho ustanovenia pravidelne stretáva na hodnotiacich stretnutiach 

minimálne dvakrát ročne od svojho zvolenia.  

Dozorná rada v súlade so znením zmluvy medzi občianskym združením a magistrátom mesta 

Bratislavy si plní v združení kontrolnú úlohu. Svoju činnosť vykonávala v súlade so Stanovami 

združenia a Rokovacieho poriadku dozornej rady. V uvedených právnych predpisoch sú 

zakotvené právomoci, kompetencie a počet členov dozornej rady.  

Od svojho zvolenia v roku 2015 dozorná rada Alianzia Stará Tržnica, o.z. pracovala v zložení: 

Predsedníčka  dozornej rady - Lucia Štasselova, členky - Iveta Plšeková, Ľudmila Farkašovská, 

Soňa Svoreňová, Katarína Šimončičová.  

V roku 2015 dozorná rada zasadala 3 krát, v prvom polroku 2016 dozorná rada zasadala 2x. 

Na svojich zasadnutiach dozorná rada schválila alebo vzala na vedomie : Programové plány, 

rozpočet a jeho napľňanie a plán investícií, Správy o činnosti, stave majetku a plnenie si 

záväzkov, výročnú správu za 2015 a polročnú správu o činnosti za rok 2016.  

Účasť členov dozornej rady na zasadnutiach v priebehu roku 2015 bola uspokojiva. Každé 

zasadnutie dozornej rady, s výnimkou jedného, bolo uznášania schopné. Neuzášaniaschopne 

zasadnutie sa opakovalo. Členovia dozornej rady svoju neúčasť riadne ospravedlnili 

predsedníčke dozornej rady. Všetky priebehy zasadnutí dozornej rady sú zaznamenané v 

Zápisnici o zasadnutí dozornej rady s priloženou podpísanou prezenčnou listinou členov 

dozornej rady. Na zasadnutiach dozornej rady sa pravidelne zúčastňuje predseda Aliancie 

Gábor Bindics, projektový manažér a podľa riešenej problematiky i ostatní členovia 

združenia.  

Dozorná rada konštatuje, že združenie sa vo svojej činnosti dôsledne a profesionálne 

zameriava na presadzovanie cieľov a zámerov združenia, ktoré sú zachytené v projekte a v 

zmluve s magistrátom Bratislavy, s prihliadnutím na efektívnosť hospodárenia združenia. 

Celkové hodnotenie činnosti Spoločnosti vníma dozorná rada ako riadne, bezproblémové a v 

súlade so schválenou stratégiou sprolupráce združenia a mesta.  

Dozorná rada upozorňuje, že činnosť Starej tržnice je regulovaná aj nariadeniami a 

uzneseniami Starého mesta. Preto poverila svoju členku, námestníčku primátora Ivetu 

Plšekovú, dohliadať a zúčastňovať sa riešení pri možných konfliktov záujmov Aliancie 

vyplývajúce so zmluvy s Hlavným mestom a legislatívnymi iniciatívami Starého mesta. 
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v Bratislave, dňa 7.10. 2016 
Lucia Štasselová, predsedníčka dozornej rady 
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Rok 2015 

Podujatia v číslach  

• 42 trhov (z toho 1 x Dobrý trh)  

• 64 verejných podujatí  

• 14 súkromných podujatí  

• Spolu 120 podujatí počas 162 dní  

Dni aktívneho využívania tržnice  

• 264 dní aktívneho využívania tržnice 162 dní, počas ktorých sa konali podujatia  

• 37 dní rekonštrukčné a modernizačné práce  

• 65 dní na prípravu a demontáž podujatí 

Finančný hospodársky výsledok za rok 2015 je 119681,00 Euro. 

 

1.polrok 2016 

Rekonštrukčné a modernizačné práce a údržba:  

• kompletná výmena podlahovej krytiny v hlavnej sále  

• modernizácia toaletných zariadení pre imobilných na 1 a 2 nadzemnom podlaží  

• inštalácia hlukovej izolačnej steny na 1np na strane z Nedbalovej ulice  

• inštalácia akustických a hlukopohltivých povrchov stien na 1np  

• doplnenie závesného systému na 2np na strane Centra pasáže  

• oprava dvoch nefunkčných výťahov na zlepšenie bezbariérového prístupu  

• montáž zariadenia pre stále meranie hluku na zabezpečenie neprekračovania povolených 
limitov nájomníkmi počas podujatí  

• nákup inventára – pódiových dosiek na minimalizovanie pohybu a parkovania áut pred 
Starou tržnicou počas montáže podujatí  

• vypracovanie systému obmedzenia prístupu áut pred Starú tržnicu v spolupráci s Hlavným 
mestom SR Bratislava  
 

Na financovanie rekonštrukčných a modernizačných prác Aliancia Stará Tržnica bol použitý 

úver zo Slovenskej sporiteľne. Zároveň, na rekonštrukciu toaliet pre imobilných obdržala 

Aliancia financie z Nórskych fondov.  

Nové prevádzky a priestory: 
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• Priestor pre digitálnu fabrikáciu Lab (otváranie marec 2016)  

• Múzeum v suteréne (súčasť priestoru Lab)  

• Pivovar Shenk v suteréne 


