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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 
 
zverenie technického zhodnotenia stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice 
a Apponyiho paláca, 2.etapa – Stará radnica v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto, do správy mestskej 
príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy, Radničná ul. 1, Bratislava, IČO 00179744, 
za účelom odstránenia nedostatkov zistených pri kontrole majetku zvereného do správy mestskej 
príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET : Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby „Rekonštrukcia 

komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 2. etapa – Stará 
radnica v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto, do správy príspevkovej 
organizácii Múzeum mesta Bratislavy - oprava minulých rokov 

 
ŽIADATE Ľ: Múzeum mesta Bratislavy 
                                      Radničná ul. 1, 815 18 Bratislava 
      IČO 00179744 
 
ŠPECIFIKÁCIA  NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 

Predmetom protokolárneho odovzdania a prevzatia je technické zhodnotenie majetku: 
stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 2. etapa – 
Stará radnica v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto, do správy príspevkovej organizácii Múzeum 
mesta Bratislavy. 

 
 Stavba súpis. č. 501, druh stavby: budova pre kultúru a na verejnú zábavu 
(múzeum, knižnica a galéria), postavená na pozemku parc. č. 1, k. ú. Staré Mesto bola zverená 
Protokolom o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy zverená do správy príspevkovej 
organizácii Múzeum mesta Bratislavy ku dňu 24. 08. 1994. 

   
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Predmet žiadosti 

 
 Predmetom žiadosti je zverenie technického zhodnotenia stavby „Rekonštrukcia 
komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 2. etapa – Stará radnica v Bratislave“, do 
správy príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy. 
 
 Dôvod a účel žiadosti 
 

Na základe poverenia na výkon kontroly č. 17/2012 zo dňa 18. 12. 2012 v súlade 
s plánom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2012, schváleného 
uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 692/2012 zo dňa 
28. 06. 2012 -  Návrh kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 
vykonali zamestnanci Útvaru mestského kontrolóra komplexnú kontrolu v Múzeu mesta 
Bratislavy. 

 
 Uvedená kontrola v správe č. 17/2012 zo dňa 25. 01. 2013 okrem iného v bode 3) 

Dodržiavanie zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN hl. m. SR Bratislavy č. 18/2011 
o zásadách hospodárenia s majetkom hl.m. SR Bratislavy, konštatovala nasledovné:  

Podľa ods. 3 (§ 6a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí) prevod správy majetku 
obce medzi správcom sa uskutočňuje  zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode správy musí 
mať písomnú formu. Podľa  ods. 4, § 4 VZN 18/2011 hlavné mesto môže zveriť správcovi  do 
správy aj ďalší majetok, ktorý bezprostredne súvisí s činnosťou správcu. O zverení ďalšieho 
majetku do správy rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 
  Organizácia (Múzeum mesta Bratislavy) na základe Protokolu č. 1/2012 - o vecnom 
odovzdaní a prevzatí majetku do správy stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice 
a Apponyiho paláca – 2.etapa – Stará radnica v Bratislave“, prevzala od Mestského investora 
pamiatkovej obnovy – PAMING-u dňa 06. 08. 2012 majetok v celkovej hodnote 13 491 398,13 
Eur. PAMING vykonal stavbu na základe poverenia hlavného mesta SR Bratislavy.   



Múzeum mesta Bratislavy v uvedenej hodnote stavbu vedie v účtovnej evidencii a aj 
v inventarizačnom súpise investičného majetku (účt. skupina 0211) k 31. 12. 2012.  

Tým, že hlavné mesto nepredložilo Protokol o prevode správy a o zverení majetku 
nerozhodlo mestské zastupiteľstvo, tak ako je uvedené vyššie, došlo k porušeniu uvedených 
ustanovení zákona o majetku obcí a následne VZN o zásadách hospodárenia s majetkom 
hlavného mesta.    
  

Týmto protokolom o vecnom odovzdaní a prevzatí majetku do správy sa dodatočne 
vykonáva „oprava minulých rokov“  nakoľko pochybením zo strany odovzdávajúceho: 
PAMINGu - príspevkovej organizácie hlavného mesta, nedošlo ku korektnému oznámeniu, 
ohláseniu a odovzdaniu dokončenej stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice 
a Apponyiho paláca, 2.etapa – Stará radnica Bratislava“, vlastníkovi odovzdávaného majetku: 
Hlavnému mestu SR Bratislave, ako poskytovateľovi kapitálových prostriedkov. 

 
Hlavné mesto SR Bratislava a Múzeum mesta Bratislavy sa dohodli, že priložený  

Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí majetku do správy,  je len „opravou minulých rokov“, 
pri ktorej nedochádza k novému účtovaniu odovzdávanej čiastky technického zhodnotenia, 
pretože zo strany preberajúceho tak bolo vykonané ku dňu 01. 12. 2012, a zo strany 
odovzdávajúceho tak bolo vykonané ku dňu 01. 12. 2012 viď karty majetku príloha č. 6. 

 
Hodnota zverovaných nehnuteľností 

 
            Nadobúdacia hodnota stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice 
a Apponyiho paláca, 2.etapa – Stará radnica v Bratislave“,    

 
Celkom v sume: ....................................................................................13 491 398,13 Eur s DPH 
(slovom: trinásťmiliónovštyristodeväťdasiatjednatiíctristodeväťdesiatosem Eur, 13 centov)  
 

Protokolom č.1/2012 o vecnom odovzdaní a prevzatí majetku do správy stavby 
„Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 2.etapa – Stará radnica 
v Bratislave“ zo dňa 06. 08. 2012, bola uvedená čiastka zo strany správcu - Múzeum mesta 
Bratislavy, zúčtovaná na kartu majetku: technické zhodnotenie národnej kultúrnej 
pamiatky k dátumu 01. 12. 2012, viď. Príloha č. 2. 
 
 Hlavné mesto SR Bratislava, ako vlastník stavby, zúčtoval uvedenú čiastku na kartu 
majetku: technické zhodnotenie národnej kultúrnej pamiatky k dátumu 01. 12. 2012, viď. 
Príloha č. 3.  
 
Záver 
 

Predkladaným materiálom príde k oprave interných údajov a k zvereniu 
technického zhodnotenia do správy príspevkovej organizácii hlavného mesta SR Bratislavy 
Múzeu mesta Bratislavy.  
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P R O T O K O L č.11 85 ..... 17 00 

o vecnom odovzdaní a prevzatí majetku do správy: 
stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca,  

2.etapa – Stará radnica v Bratislave“ 
v MČ Bratislava – Staré Mesto, „oprava minulých rokov“  

 
 

I. Účastníci 
 
Odovzdávajúci:           Hlavné mesto SR Bratislava 
     Primaciálne nám. 1 
     814 99  Bratislava 
zastúpený:    JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. 
     primátor Hl. mesta SR Bratislavy 
     IČO: 00 603 481 
 
 
Preberajúci:                    Múzeum mesta Bratislavy 
     Radničná 1 

815 18 Bratislava  
zastúpený:    PhDr. Peter Hyross 
     riaditeľ 

IČO: 00 179 744 
 
 

II. Dôvod odovzdania 
 
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom budovy so súpisným číslom 501 postavenej na 
pozemku registra „C“ KN parc. č.1, k.ú. Staré Mesto, zapísanej na liste vlastníctva č.1656. 
 

PAMING - zaniknutá príspevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy Protokolom 
č.1/2012 o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby zo dňa 6.8.2012 odovzdala 
správcovi majetku: Múzeu mesta Bratislavy, dokončenú stavbu „Rekonštrukcia komplexu budov 
Starej radnice a Apponyiho paláca, 2.etapa – Stará radnica v Bratislave“, to na 
základe Protokolu o zverení majetku hlavného mesta zo dňa 24.8.1994, viď. Príloha č.1.   

 
Týmto protokolom o vecnom odovzdaní a prevzatí majetku do správy sa dodatočne 

vykonáva „oprava minulých rokov“  nakoľko pochybením zo strany odovzdávajúceho: 
PAMINGu - príspevkovej organizácie hlavného mesta, nedošlo ku korektnému oznámeniu, 
ohláseniu a odovzdaniu dokončenej stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice 
a Apponyiho paláca, 2.etapa – Stará radnica Bratislava“, vlastníkovi odovzdávaného majetku: 
Hlavnému mestu SR Bratislave, ako poskytovateľovi kapitálových prostriedkov. 

 
Účastníci tohto protokolu sa dohodli, že uvedený Protokol č.11 85 .... 17 00 je len 

„opravou minulých rokov“, pri ktorej nedochádza k novému účtovaniu odovzdávanej 
čiastky technického zhodnotenia, pretože zo strany preberajúceho tak bolo vykonané ku dňu 
1.12.2012 viď.Príloha č.2, a zo strany odovzdávajúceho tak bolo vykonané ku dňu 1.12.2012 
viď.Príloha č.3. Tento protokol bol vyhotovený za účelom odstránenia nedostatkov, zistených pri 
kontrole zvereného majetku príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy. 
 
 
 



 
 

III. Predmet odovzdania a prevzatia 
 
 Predmetom odovzdania  a prevzatia je stavba „Rekonštrukcia komplexu budov Starej 
radnice a Apponyiho paláca, 2.etapa – Stará radnica v Bratislave“. Stavba sa nachádza na 
pozemku registra C-KN p.č.1, v katastrálnom území Staré Mesto. Stavba súpisné číslo 501 je vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Správcom je Múzeum mesta Bratislavy na základe 
Protokolu o zverení zo dňa 24.8.1994. 
 
 Obnova bola zrealizovaná na základe nižšie uvedených dokumentov: 

- splnomocnenie Hlavného mesta SR Bratislavy z 1.3.2005 na zastupovanie pri príprave 
a realizácií stavby „Komplex budov Starej radnice – obnova“, 

- stavebné povolenie č.SÚ-2008/2919/29330-G/79-K1 z 13.6.2008 vydané Mestskou 
časťou Staré Mesto, Bratislava, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.7.2008, 

- rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu č.BA/06/2002/3/8815/Fal zo dňa 8.12.2006, 
- realizačná projektová dokumentácia, 
- projektová dokumentácia interiéru, 
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 11.3.2011, vrátane prílohy č.1, 
- rozhodnutie o užívaní stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a 

Apponyiho paláca v Bratislave – 2.etapa Stará radnica“ č.1192/28715/2011/Sta/Skr-H/59 
zo dňa 27.6.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 1.7.2011, 

- rozhodnutie o užívaní stavby „Káblová prípojka NN pre stavbu Rekonštrukcia komplexu 
budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 2.etapa – Stará radnica“ 
č.2839/19931/2010/URS/kul -H/63 zo dňa 14.5.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
10.6.2010, 

- projekt skutočného prevedenia stavby, doklady vystavené počas realizácie stavby, 
záručné listy, certifikáty, atesty, východiskové správy o odbornej prehliadke a odbornej 
skúške el.zariadenia, sprievodná dokumentácia výťahu, revízne správy, technické listy, 
vyhlásenia o zhode, návody na obsluhu. 

 
 

IV. Popis predmetu odovzdania a prevzatia 
 

Predmetom odovzdania a prevzatia je technické zhodnotenie na budove súpisné číslo 
501:  Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 2.etapa – Stará 
radnica v Bratislave  

  
Názov stavby:              Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 
                                      2.etapa, Stará radnica Bratislava 
    
Miesto stavby:   Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Radničná 1, 

  k.ú. Staré Mesto, parc. č. 1, súpisné číslo 501 
 
Charakter stavby:       občianska stavba 

 
Investor:    Hlavné mesto SR Bratislava 

   Primaciálne nám. 1 
   814 99  Bratislava 
 
 
 
 
 



 
    V zastúpení: 
    PAMING – Mestský investor pamiatkovej obnovy,  
    Laurinská 5, 813 24 Bratislava 

 
Generálny projektant: BOUDA a MASÁR, architektonická kancelária s.r.o., 
       Štefánikova 33, 811 05 Bratislava 
 
Zhotoviteľ:     Hílek a spol.a.s. Vajanského 24, 905 01 Senica 
 

Všetky práce technického zhodnotenia budovy boli realizované v priebehu rokov 
september 2008 až marec 2011. Dokončené a odovzdané správcovi: Múzeu mesta Bratislavy.  
 

Stavba „Starej radnice“ je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v ÚZ PF pod 
č.157/0. Pre zlý technický stav, dožité stavebné konštrukcie bolo rozhodnuté o celkovej obnove 
objektu. 
 

Predmetom obnovy bola úplná rekonštrukcia objektu „Starej radnice“ a jej prístavieb 
vrátane fasády a strechy, ktoré boli zrekonštruované v rokoch 2004 – 2006. V objekte sa jednalo 
o dispozičné zmeny tak, aby bolo možné sprístupniť čo najväčšiu časť objektu pre verejnosť. 
Celý objekt je prístupný aj pre imobilných návštevníkov realizáciou vstupnej rampy na nádvorí 
k hlavnému vchodu a nového osobného výťahu. V rámci rekonštrukcie sa realizovali nové 
povrchové úpravy stien, nášľapné vrstvy podláh, keramické obklady stien, sociálne zariadenia, 
rozvody vody, kanalizácie, elektro, vykurovania, vzduchotechnické, chladiace zariadenia, elektro 
požiarna signalizácia, elektronická ochrana objektu, priemyselná televízia, centrálny riadiaci 
systém, obnova pôvodných stolárskych, zámočníckych, kamenárskych, štukových prvkov, pecí, 
krbov a malieb reštaurátorským spôsobom. V celom objekte boli zrealizované nové zariadenia 
interiérov podľa projektovej dokumentácie. Apartmány pre ubytovanie oficiálnych hostí mesta 
v podkroví prístavby nie sú dokončené z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. Pre objekt bola 
zrealizovaná nová el.prípojka z trafostanice z objektu Japonského veľvyslanectva na Hlavnom 
námestí. 
 

Rekonštrukcia komplexu budov „Starej radnice a Apponyiho paláca, 2.etapa – 
Stará radnica“ bola dokončená v zmluvnom termíne marec 2011 a odovzdaná do užívania 
správcovi majetku Múzeu mesta Bratislavy, Protokolom o vecnom odovzdaní a prevzatí 
č.1/2012 dňa 6.8.2012. 
 
 Rozsah predmetu odovzdania: 

- stavebné a montážne práce podľa realizačného projektu stavby 
- zabudované interiérové vybavenie podľa projektu interiérov 
- technické zariadenia interiéru podľa projektu interiérov 
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia 
- doklady podľa prílohy č.1 

 
 

V. Termín a dôsledky odovzdania  a prevzatia 
  

K fyzickému odovzdaniu predmetu odovzdania nedôjde, nakoľko preberajúci predmet 
odovzdania už prevzal na základe Protokolu č. 1/2012 zo dňa 06. 08. 2012 od PAMING – 
zaniknutej príspevkovej organizácii hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 
 
 



 
 

VI. Hodnota odovzdávaného a preberaného majetku 
 

Pre účely výkonu správy sa odovzdávaný majetok rozčlenil podľa organizačných útvarov 
Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, vykonávajúcich operatívnu správu nasledovne: 
 
 
Múzeum mesta Bratislavy – príspevková organizácia mesta Bratislavy 
 
Nadobúdacia hodnota stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho 
paláca, 2.etapa – Stará radnica v Bratislave“,    
 
Celkom:                                                                                     13 491 398,13 Eur s DPH 
 
slovom: trinásťmiliónovštyristodeväťdasiatjednatiíctristodeväťdesiatosem eur, 13centov  
 

Protokolom č.1/2012 o vecnom odovzdaní a prevzatí majetku do správy stavby 
„Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 2.etapa – Stará 
radnica v Bratislave“, zo dňa 6.8.2012, bola uvedená čiastka zo strany správcu - Múzeum 
mesta Bratislavy, zúčtovaná na kartu majetku: technické zhodnotenie národnej kultúrnej 
pamiatky k dátumu 1.12.2012, viď. Príloha č.2. 
 

Hlavné mesto SR Bratislava, ako vlastník stavby, zúčtoval uvedenú čiastku na kartu 
majetku: technické zhodnotenie národnej kultúrnej pamiatky k dátumu 1.12.2012, viď. 
Príloha č.3.  
 
 

VII. Povinnosti preberajúceho 
 

Preberajúci sa zaväzuje vykonávať správu predmetu odovzdania v zmysle Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, platných predpisov,  uznesení mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu Slovenskej 
republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.  
 
 

VIII. Ostatné ustanovenia 
 

Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu. 
 

Tento protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa 
ust. § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Tento protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho pre 

Mestské múzeum v Bratislave v štyroch exemplároch a v šiestich exemplároch pre hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava. 
 
 
 
 



 
 
 

 
Prílohy č. 1, 2 a 3 sú neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu. 

 
Strany protokolu si tento protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a 

obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 

 
 
 
 
 
V Bratislave dňa ...........................                           V Bratislave....................................... 
 
 
Odovzdávajúci:     Preberajúci: 
 
Hlavné mesto SR Bratislava    Mestské múzeum v Bratislave  
  
 
 
 
 
 
........................................................                         ............................................................. 
      JUDr. Ivo Nesrovnal                          PhDr. Peter Hyross   
                primátor                                                                          riaditeľ 
 
 
        
 
     

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 10.04.2017 
___________________________________________________________________________ 

 
 
k bodu  
Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby „R ekonštrukcia komplexu budov Starej 
radnice a Apponyiho paláca, 2.etapa – Stará radnica  v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto, do správy 
príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislavy – oprava minulých rokov 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť zverenie technického zhodnotenia stavby „Rekonštrukcia 
komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 2.etapa – Stará radnica v Bratislave“, k. ú. Staré 
Mesto, do správy príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava, IČO: 
00179744, za účelom odstránenia nedostatkov zistených pri kontrole majetku zvereného do správy 
príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy. 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0    
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 10.04.2017 
 
 



5.1.Kód uzn.:

Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a
Apponyiho paláca, 2. etapa – Stará radnica v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto, do správy príspevkovej
organizácii Múzeum mesta Bratislavy – oprava minulých rokov

Uznesenie 555/2017
zo dňa 12.04.2017

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť zverenie technického zhodnotenia stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho
paláca, 2.etapa – Stará radnica v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto, do správy mestskej príspevkovej organizácie
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná ul. 1, Bratislava, IČO 00179744, za účelom odstránenia nedostatkov zistených
pri kontrole majetku zvereného do správy mestskej príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy.

- - -
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