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NÁVRH   UZNESENIA 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

schvaľuje 

 

 

zverenie investícií: 

 

1. „Projektovej dokumentácie - koncepcia interiéru“ v hodnote 32 368,00 Eur, ktorá je 

súčasťou stavby: Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu. 

 

2. „Prenosnej podlahy ICE COVERTAN SYSTEMS“ v hodnote 209 770,00 Eur, ktorá je 

hnuteľnou súčasťou budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, 
 

do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta SR Bratislavy, so sídlom Junácka 4, Bratislava, IČO 179663. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

PREDMET: Návrh na zverenie investícií „Projektovej dokumentácie - koncepcia 

interiéru“, ktorá je súčasťou stavby: Rekonštrukcia Zimného štadióna 

Ondreja Nepelu a „Prenosnej podlahy ICE COVERTAN SYSTEMS“, 

ktorá je hnuteľnou súčasťou budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, 

do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných 

a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej ako 

„STaRZ“). 

 

ŽIADATEĽ:  Správa telovýchovných a rekreačných zariadení  

hlavného mesta SR Bratislavy 

Junácka 4 

831 04 Bratislava 

IČO 179 663 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA  NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

Nejde o nehnuteľný majetok. Predmetom sú investície: „Projektová dokumentácia - 

koncepcia interiéru“, ktorá je súčasťou stavby: Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, 

a „Prenosná pohyblivá podlaha ICE COVERTAN SYSTEMS“, ktorá je hnuteľnou súčasťou 

budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, a ktorú STaRZ reálne v súčasnosti využíva, za 

účelom prekrytia ľadovej plochy pri športových a kultúrnych podujatiach. 

 

SKUTKOVÝ STAV  

  

 Predmet žiadosti 

 

 Predmetom žiadosti je schválenie zverenia investícií „Projektovej dokumentácie - 

koncepcia interiéru“, ktorá je poslednou súčasťou stavby: Rekonštrukcia Zimného štadióna 

Ondreja Nepelu a „Prenosnej podlahy ICE COVERTAN SYSTEMS, ktorá je hnuteľnou 

súčasťou budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, do správy STaRZ.  

 

 Dôvod a účel žiadosti 

 

Návrh na zverenie investícií „Projektovej dokumentácie - koncepcia interiéru“, ktorá 

je poslednou súčasťou stavby: Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu a „Prenosnej 

podlahy ICE COVERTAN SYSTEMS“, ktorá je hnuteľnou súčasťou budovy ZŠ O. Nepelu, 

sa predkladá na základe podnetu Sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá Prevodkami majetku previedla na Sekciu správy 

nehnuteľností, na účet 042 - nedokončené investície, čiastky uhradené z kapitálových 

prostriedkov hlavného mesta v sume 32 368,00 Eur a v sume 209 770,00 Eur, použité 

ako investíciu pri rekonštrukcii  a pre ďalšie potreby Zimného štadióna Ondreja Nepelu v k. ú. 

Nové Mesto. 

 

Právny a účtovný stav 

 

Protokolom č. 11 88 0290 11 00 o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 13. 04. 2011 v znení Dodatku č. 11 88 0290 11 

01 zo dňa 07. 12. 2011 a Dodatku č. 11 88 0290 11 02 zo dňa 17. 04. 2012 (ďalej ako 

„protokol“) boli do správy príspevkovej organizácie STaRZ zverené pozemky, a budova 

Zimného štadióna Ondreja Nepelu vrátane jeho technického zhodnotenia. 



 

Predmetné investície: „Projektová dokumentácia - koncepcia interiéru“ a 

„Prenosná podlaha ICE COVERTAN SYSTEMS“, boli uhradené z kapitálových 

prostriedkov hlavného mesta, Sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu, a preto 

neboli súčasťou vyššie uvedeného protokolu, t.j. neboli zverené do správy STaRZ. 

 

Z uvedeného dôvodu neboli, čiastky v sume 32 368,00 Eur a v sume 209 770,00 Eur, 

zverené do správy príspevkovej organizácie STaRZ, a preto tieto čiastky k dnešnému dňu 

sekcia správy nehnuteľností eviduje na účte č. 042 – nedokončené investície. Ide 

o poslednú čiastku použitú na prípravné práce pri rekonštrukcii Zimného štadióna 

Ondreja Nepelu, a tiež o zakúpenie pohyblivej podlahy pre potreby Zimného štaidóna 

Ondreja Nepelu. v k. ú. Nové Mesto. 

 

Návrh riešenia 

 

Navrhujeme schváliť zverenie investícií „Projektovej dokumentácie - koncepcia 

interiéru“, ktorá je súčasťou stavby: Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu 

a „Prenosnej podlahy ICE COVERTAN SYSTEMS“, ktorá je hnuteľnou súčasťou budovy 

Zimného štadióna Ondreja Nepelu, do správy príspevkovej organizácie STaRZ, čím dôjde 

k vysporiadaniu investícií evidovaných na účte č. 042 – nedokončené investície, a teda k ich 

zúčtovaniu.  

 

S ohľadom na uvedené skutočnosti bol STaRZ požiadaný o záväzné stanovisko 

k navrhovanému spôsobu riešenia situácie. 

 

 Listom zo dňa 19. 09. 2017 STaRZ oznámil svoje záväzné stanovisko, že súhlasí 

so zverením „Projektovej dokumentácie - koncepcia interiéru“ v hodnote 32 368,00 Eur 

do svojho majetku. Zároveň listom zo dňa 20. 11. 2017 STaRZ súhlasil so zverením 

„Prenosnej podlahy ICE COVERTAN SYSTEMS“ v hodnote 209 770, 00 Eur do majetku 

STaRZ. 
 

Predmetné zverenie navrhujeme schváliť v súlade s Čl. 85 Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v spojení s § 4 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

O stanoviská odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava nebolo 

požiadané z dôvodu povahy a charakteru predmetu zverenia. 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 637/2018 zo dňa 08. 02. 2018 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy prerokovať 

„Návrh na zverenie investícií „Projektovej dokumentácie - koncepcia interiéru“, ktorá je 

súčasťou stavby: Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, a „Prenosnej podlahy 

ICE COVERTAN SYSTEMS“, ktorá je hnuteľnou súčasťou budovy Zimného štadióna 

Ondreja Nepelu, do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných 

zariadení hlavného mesta SR Bratislavy“. 

 

 

 

 

 



 

 

Protokol č. .............................................                                      

o zverení správy majetku hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy  

(ďalej aj ako „protokol“) 

        

 

 

Odovzdávajúci:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 

    zastúpené primátorom:  JUDr. Ivo Nesrovnal 

    IČO: 603 481 

                 (ďalej aj ako „hlavné mesto“)

       

 

Preberajúci: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 

 hlavného mesta SR Bratislavy 

    Junácka ul.č.4, 831 04 Bratislava  

    zastúpená  riaditeľom: Ing. Peter Vojtko 

                                               IČO: 179 663 

       (ďalej aj ako „STaRZ“) 

 

 

(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“) 

           

 

Preambula 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí 

uskutočnenom dňa ...................... Uznesením č. ................... dodatočne schválilo v súlade 

s Čl. 85 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v spojení s § 4 ods. 4 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. 18/2011 o zásadách 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverenie investícií 

„Projektovej dokumentácie - koncepcia interiéru“, ktorá je poslednou súčasťou stavby: 

Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu a „Prenosnej podlahy ICE COVERTAN 

SYSTEMS“, ktorá je hnuteľnou súčasťou budovy Zimného štadióna O. Nepelu. 

 

Článok 1 

 

Predmetom zverenia majetku hlavného mesta a s ním súvisiacich práv a záväzkov do 

správy STaRZ sú investície hlavného mesta vynaložené na rekonštrukciu a zvýšenie komfortu 

užívania Zimného štadiónu Ondreja Nepelu, a to: 

 

a) „Projektová dokumentácia - koncepcia interiéru“, ktorá je súčasťou stavby: 

Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, 

v obstarávacej cene .........................................................................32 368,00 Eur, 

 

b) „Prenosná podlaha ICE COVERTAN SYSTEMS“, ktorá je hnuteľnou súčasťou 

budovy Zimný štadión Ondreja Nepelu, 

v obstarávacej cene ........................................................................209 770,00 Eur. 

 

Celková hodnota zverovaného majetku predstavuje sumu ...........242 138,00 Eur. 

 

 

 



 

Článok 2 

 

1. 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.  

 

2. K fyzickému odovzdaniu a prevzatiu predmetu zverenia nedôjde z dôvodu, že ide 

o investície a tieto preberajúci už užíva. 

 

Článok 3 

 

1. Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta. 

 

2. 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. 

 

Článok 4 

 

Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých hlavné 

mesto obdrží 6 exemplárov a STaRZ obdrží 4 exempláre.  

 

Článok 5 

 

 Zmluvné strany si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme 

a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

 

  

V Bratislave, dňa ...............................            V Bratislave, dňa ................................... 

 

 

Odovzdávajúci:      Preberajúci: 

 

Hlavné mesto SR Bratislava     STaRZ  

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 

        JUDr. Ivo N e s r o v n a l                 Ing. Peter V o j t k o  

        primátor                   riaditeľ 

 





























 
 

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

konaného dňa 5.2.2018 
___________________________________________________________________________ 

 
 
k bodu  34 

Návrh na zverenie investícií: „Projektovej dokumentácie – koncepcia interiéru“, ktorá je 
súčasťou stavby_ Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu a „Prenosnej podlahy ICE 
COVERTAN SYSTEMS“, ktorá je hnuteľnou súčasťou budovy Zimného štadióna O. Nepelu, do 
správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť zverenie investícií: 

1. „Projektovej dokumentácie – koncepcia interiéru“ v hodnote 32 368,00 Eur, ktorá je súčasťou 
stavby:Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu. 

2. 2.“Prenosnej podlahy ICE COVERTAN SYSTEMS“ v hodnote 209 770,00 Eur, ktorá je 
hnuteľnou súčasťou budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, 

Do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 
SR Bratislavy, so sídlom Junácka 4, Bratislava, IČO 179 663. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 5.2.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


