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Správa o činnosti dozornej rady občianskeho združenia Aliancia Stará Tržnica za 

2. polrok 2016 a 1. polrok 2017  

 

V 2. polroku 2016 a prvom polroku 2017 dozorná rada občianskeho združenia Aliancia Stará 

Tržnica pokračovala v svojej činnosti v rovnakom režime ako v predošlom období. V 2. 

polroku 2016 sa stretla 1. krát, rovnako ako v 1. polroku 2017. V 2. polroku 2016 pracovala 

dozorná rada v nezmenenom zložení: Lucia Štasselová, Katarína Šimončičová, Ľudmila 

Farkašovská, Iveta Plšeková, Soňa Svoreňová. V roku 2017 došlo v súlade s dohodou z 

prvého zasadnutia dozornej rady po jej zvolení k výmene na poste predsedníčky. V rámci 

rotujúceho predsedníctva prevzala od Lucie Štasselovej predsedníctvo na rok 2017 Soňa 

Svoreňová.  

 

Účasť členiek dozornej rady na zasadnutiach v hodnotenom období bola uspokojivá. Za 

alianciu sa na zasadnutiach dozornej rady pravidelne zúčastňujú Gábor Bindics a Miriam 

Chlpíková. 

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 spolupráce združenia a mesta.  

 

Dozorná rada upozorňuje, že Aliancia Stará tržnica o. z. investuje aj finančné prostriedky do 

údržby námestia pred tržnicou, čo nepatrí podľa zmluvy s mestom medzi započítateľné 

investície, a vznikajú jej tak ďalšie finančné náklady.  

 

Za rok 2016 sa uskutočnili v tržnici nasledovné podujatia: 

 

47 trhov (z toho 1 x Dobrý trh) 

62 verejných podujatí 

14 súkromných podujatí 

 

Spolu sa konalo 123 podujatí počas 162 dní. 

 

Tržnica bola v roku 2016 aktívne využitá 270 dní, a to nasledovne: 

 



162 dní, počas ktorých sa konali podujatia 

38 dní rekonštrukčné a modernizačné práce  

65 dní na prípravu a demontáž podujatí 

Z dôvodu výmeny podlahovej krytiny v hlavnej sále a ďalších rekonštrukčných a 

modernizačných prác bola Stará tržnica neprístupná verejnosti približne od polovice júla do 

konca augusta 2016 

 

V roku 2016 sa pokračovalo v rekonštrukčných a modernizačných prácach: 

 

-kompletná výmena podlahovej krytiny v hlavnej sále 

-modernizácia toaletných zariadení, vrátane 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 (náterov) stien na 1np 

-aplikácia nových náterov na steny v hlavnej sále 

-aplikácia nových protipožiarnych náterov na kovové konštrukcie v hlavnej sále 

-doplnenie závesného systému na 2np na strane Centra pasáže 

-dokončenie revízie elektrických rozvodov 

-oprava dvoch nefunkčných výťahov na zlepšenie bezbariérového prístupu 

-výmena kanalizačného čerpadla 

-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 

 

 

 

 


