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Kód uzn.: 9.3 

   10.7.1 

Návrh uznesenia 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 
 
1.  Súťažné podmienky na výber nového prevádzkovateľa budúceho útulku na Rebarborovej 

ulici č. 17 v Bratislave 
 
1.1. Doklady: 

a) Živnostenský list 
b) Výpis z obchodného registra 
c) Odborne spôsobilá osoba 

1.2. Riešenie problematiky - Ferálne mačky, Túlavé mačky 
1.3. Edukatívna činnosť 
1.4. Financovanie 
1.5. Referencie 

 
2.  Zloženie komisie na vyhodnotenie "Súťaž návrhov projektov na prevádzkovanie útulku na 

Rebarborovej č. 17 v Bratislave" 
 

2.1. MUDr. Iveta Plšeková - predseda 
2.2. JUDr., Ing. Martin Kuruc - člen 
2.3. Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá - člen 
2.4. Ing. Katarína Prostejovská - člen 
2.5. Mgr. Peter Pintér - člen 

 
3.  Prípravu Zmluvy o nájme s osobitným zreteľom s víťazom "Súťaže návrhov projektov na 

prevádzkovanie útulku na Rebarborovej č. 17 v Bratislave" s podmienkou, že tento 
uchádzač bude musieť do pol roka od podpísania Zmluvy o nájme predložiť Hlavnému 
mestu SR Bratislavy registračné číslo od RVPS, ktoré ho bude oprávňovať prevádzkovať 
útulok s karanténnou stanicou na Rebarborovej ulici č. 17 v Bratislave. 
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2. Dôvodová    správa.  
 

V Hlavnom meste SR Bratislavy je dlhodobo veľký problém s ferálnymi (divo - žijúcimi), 
ako aj túlavými mačkami. Kapacity útulku v Slobode Zvierat nepostačujú na riešenie tohto 
problému. Hlavné mesto SR Bratislavy prenajalo v minulosti nehnuteľnosť, ktorú má vo 
vlastníctve a priamej správe na Rebarborovej ulici č. 17 v Bratislave,  občianskemu združeniu 
Asociácia ochrancov zvierat (ďalej len „AOZ“), na účel prevádzkovania útulku pre opustené 
zvieratá. Hlavné mesto SR Bratislavy tiež podpísalo s AOZ Zmluvu o spolupráci pri 
prevádzkovaní útulku, na základe ktorej Hlavné mesto SR Bratislavy finančne prispievalo 
AOZ na prevádzku tohto útulku. 
 
Nakoľko podľa platnej legislatívy AOZ nemá v súčasnosti registračné číslo od regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS“) na prevádzkovanie útulku pre zvieratá, 
objekt na Rebarborovej č. 17 v Bratislave nie je klasifikovaný ako útulok pre opustené 
zvieratá. Z tohto dôvodu bola Zmluva o nájme vypovedaná. 
 
Z dôvodu vypovedania Zmluvy o nájme, bola vypovedaná aj Zmluva o spolupráci pri 
prevádzkovaní útulku. 
 
Počas prevádzkovania útulku na Rebarborovej ulici č. 17 v Bratislave občianskym združením 
AOZ bolo pracovníkmi Magistrátu hlavného mesta zistených niekoľko pochybení zo strany 
AOZ a preto sa Hlavné mesto SR Bratislavy rozhodlo, že vyberie nového prevádzkovateľa 
mestského útulku s karanténnou stanicou na Rebarborovej ulici č. 17 v Bratislave. 
 
Hlavné mesto SR Bratislavy pripravilo "Súťaž návrhov projektov na prevádzkovanie 
útulku na Rebarborovej č. 17 v Bratislave". Predmetom súťaže je, aby uchádzači 
o prevádzkovanie útulku s karanténou na Rebarborovej ulici č. 17 v Bratislave predložili 
Hlavnému mestu SR Bratislavy „Návrh projektu“, ako si predstavujú fungovanie tohto útulku. 
Hlavné mesto SR Bratislavy ako vlastník nehnuteľnosti v rámci súťaže pripravilo 5 tém, 
ktorých riešenie musí byť zahrnuté v danom „Návrhu projektu“ uchádzača.  
Riešenie týchto 5 tém bude slúžiť ako kritérium na vyhodnotenie úspešného uchádzača na 
prevádzkovanie útulku s karanténnou stanicou na Rebarborovej ulici č. 17 v Bratislave. 
 
Hlavnému mestu SR Bratislavy ide najmä o to, aby malo kvalitného prevádzkovateľa 
jediného účelovo zameraného útulku v hlavnom meste s kvalitnými a komplexnými službami, 
ktoré budú aspoň z časti riešiť alarmujúci situáciu s pouličnými a túlavými mačkami. Bude sa 
jednať o mestský útulok, ktorý bude prevádzkovať kvalifikovaný prevádzkovateľ. 
 
Hlavné mesto SR Bratislavy navrhuje do komisie na vyhodnotenie "Súťaže návrhov 
projektov na prevádzkovanie útulku na Rebarborovej č. 17 v Bratislave" týchto členov 
a predsedu: 
 
MUDr. Iveta Plšeková    - predseda 
JUDr., Ing. Martin Kuruc    - člen 
Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá  - člen 
Ing. Katarína Prostejovská    - člen 
Mgr. Peter Pintér    - člen 
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Podmienkami súťaže je 5 tém, ktoré musia byť zahrnuté v "Súťažnom návrhu projektu 
na prevádzkovanie útulku na Rebarborovej č. 17 v Bratislave" uchádzača: 
 
1. Doklady 
 

a) Živnostenský list 
b) Výpis z obchodného registra 
c) Odborne spôsobilá osoba 
 

2. Riešenie problematiky - Ferálne mačky, Túlavé mačky 
 
3. Edukatívna činnosť 
 
4. Financovanie 
 
5. Referencie 
 
Na základe vyhodnotenia „Návrhov projektov“ na prevádzkovanie útulku s karanténou na 
Rebarborovej ulici č. 17 v Bratislave určí komisia víťaza. 
 
Záverom celého procesu je podpísanie Zmluvy o nájme na dobu neurčitú s osobitným 
zreteľom, medzi Hlavným mestom SR Bratislavy a úspešným uchádzačom o prevádzkovanie 
útulku s podmienkou, že tento uchádzač bude musieť do pol roka od podpísania Zmluvy 
o nájme predložiť Hlavnému mestu SR Bratislavy registračné číslo od RVPS, ktoré ho bude 
oprávňovať prevádzkovať útulok s karanténnou stanicou na Rebarborovej ulici č. 17 
v Bratislave. 
 
 
 

3. Súťažné podmienky na výber nového prevádzkovateľa budúceho útulku na 
Rebarborovej ulici č. 17 v Bratislave 

 
 
 Súťažné podmienky na výber nového prevádzkovateľa budúceho útulku na Rebarborovej 

ulici č. 17 v Bratislave: 
 
3.1. Doklady: 

a) Živnostenský list 
b) Výpis z obchodného registra 
c) Odborne spôsobilá osoba 

3.2. Riešenie problematiky - Ferálne mačky, Túlavé mačky 
3.3. Edukatívna činnosť 
3.4. Financovanie 
3.5. Referencie 
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4. Návrh na zloženie komisie primátora na vyhodnotenie "Súťaž návrhov projektov na 
prevádzkovanie útulku na Rebarborovej č. 17 v Bratislave" 

 
 
 
 

2.1. MUDr. Iveta Plšeková - predseda 
2.2. JUDr., Ing. Martin Kuruc - člen 
2.3. Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá - člen 
2.4. Ing. Katarína Prostejovská - člen 
2.5. Mgr. Peter Pintér - člen 
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5.  
 

Súťaž návrhov projektov na prevádzkovanie útulku na Rebarborovej č. 17 v Bratislave 

Kód uza: 9.1. 
9.3. 

Uznesenie 518/2017 
ZD dňa 16.03.2017 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta SR Bratislavy  

schváliť 

1. Súťažné podmienky na výber nového prevádzkovateľa budúceho útulku na 
Rebarborovej ulici č. 17 v Bratislave. 

 
1.1 Doklady: 
a) Živnostenský list 
b) Výpis z obchodného registra 
c) Odborne spôsobilá osoba 
1.2 Riešenie problematiky - Ferálne mačky. Túlavé mačky 
1.3 Edukatívna činnosť 
1.4 Financovanie 
1.5 Referencie 

2. Zloženie komisie na vyhodnotenie "Súťaž návrhov projektov na prevádzkovanie 
útulku na Rebarborovej č. 17 v Bratislave" 

 
2.1 MUDr. Iveta Plšeková  - predseda 
2.2 JUDr., Ing. Martin Kuruc  - člen 
2.3 Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá  - člen 
2.4 Ing. Katarína Prostejovská  - člen 
2.5 Mgr. Peter Pintér  - člen 
 
3. Prípravu Zmluvy o nájme s osobitným zreteľom s víťazom "Súťaže návrhov projektov na 
prevádzkovanie útulku na Rebarborovej č. 17 v Bratislave" s podmienkou, že tento uchádzač 
bude musieť do pol roka od podpísania Zmluvy o nájme predložiť Hlavnému mestu SR 
Bratislavy registračné číslo od RVPS, ktoré ho bude oprávňovať prevádzkovať útulok s 
karanténnou stanicou na Rebarborovej ulici č. 17 v Bratislave. 
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6. Výpis 
Zo zasadnutia Komisie územného, strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo 
dňa 15.3.2017. 
 
Uznesenie k bodu 5 „Súťaž návrhov projektov na prevádzkovanie útulku na 
Rebarborovej č. 17 v Bratislave.“ 
 
 
Po prerokovaní materiálu komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 

odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť 
 
1.  Súťažné podmienky na výber nového prevádzkovateľa budúceho útulku na Rebarborovej 

ulici č. 17 v Bratislave 
 
4.1. Doklady: 

a) Živnostenský list 
b) Výpis z obchodného registra 
c) Odborne spôsobilá osoba 

4.2. Riešenie problematiky - Ferálne mačky, Túlavé mačky 
4.3. Edukatívna činnosť 
4.4. Financovanie 
4.5. Referencie 

 
2.  Zloženie komisie na vyhodnotenie "Súťaž návrhov projektov na prevádzkovanie útulku na 

Rebarborovej č. 17 v Bratislave" 
 

2.1. zástupca každého poslaneckého klubu           - členovia 
2.2. zástupca RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava) - člen 
2.3. zástupca Slobody zvierat                      - člen 
2.4. zástupca Magistrátu hl. mesta SR Ing. Katarína Prostejovská   - člen 
2.5. zástupca Magistrátu hl. mesta SR Mgr. Peter Pintér    - člen 

 
3.  Prípravu Zmluvy o nájme s osobitným zreteľom s víťazom "Súťaže návrhov projektov na 

prevádzkovanie útulku na Rebarborovej č. 17 v Bratislave" s podmienkou, že tento 
uchádzač bude musieť do pol roka od podpísania Zmluvy o nájme predložiť Hlavnému 
mestu SR Bratislavy registračné číslo od RVPS, ktoré ho bude oprávňovať prevádzkovať 
útulok s karanténnou stanicou na Rebarborovej ulici č. 17 v Bratislave. 

 
 
 
Hlasovanie: prítomní 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0  
 
Za správnosť opisu: Mgr. Erika Igondová 
V Bratislave, 15.3.2017 


