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Správa o činnosti dozornej rady občianskeho združenia Aliancia Stará Tržnica za júl 

2017 až január 2018 

 

V júli 2017 až januári 2018 dozorná rada občianskeho združenia Aliancia Stará Tržnica 

pokračovala v svojej činnosti v rovnakom režime ako v predošlom období. V uvedenom 

období zasadla dozorná rada jeden krát. V 2. polroku 2017 pracovala dozorná rada v 

nezmenenom zložení: Lucia Štasselová, Katarína Šimončičová, Ľudmila Farkašovská, Iveta 

Plšeková, Soňa Svoreňová.  

 

Dozorná rada zasadala 25. januára 2018, kedy už mali zástupcovia Aliancie Stará tržnica 

spracované podklady k započítaným investíciám. Zasadnutia sa zúčastnili všetky členky 

dozornej rady. Za alianciu sa na zasadnutí dozornej rady zúčastnili Pavol Murín 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. Najvýznamnejšou investíciou do 

budovy bola v roku 2017 oprava okien, a doplnenie zvukotesných dvojitých skiel, aby tržnica 

aj naďalej mohla plniť úlohu priestoru pre kultúru, bez toho, aby boli rušení obyvatelia 

okolitých ulíc.  

 

Za rok 2017 sa uskutočnili v tržnici nasledovné podujatia: 

 

Trhy: 47x + 1x Dobrý trh 
Verejne podujatia: 60x 
Podujatia pre uzavretú spoločnosť: 17x 
 
Program na námestí:  
Street Food Park: 10x 
Letné filmové premietania: 10x 
 
185 dní aktívneho využívania tržnice (keď sa tu pripravovali a diali podujatia) 



 
 

76 dní kedy sa diali údržbárske práce, renovácie, opravy atď. 
 
 

V roku 2017 sa pokračovalo v rekonštrukčných a modernizačných prácach. Najdôležitejšie 

rekonštrukčné práce, s ktorých prevedením sa oboznámili aj členky dozornej rady počas 

januárového zasadnutia boli tieto: 

- rekonštrukcia okien 

- protipožiarne nátery konštrukcie 

- podlaha na 1. a 2. NP 

- oprava čerpadla kanalizácie 

- vybudovanie príručného skladu 

- oprava elektroinštalácie v hlavnej lodi 

 


