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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 
1. Zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2010 zo 
dňa 30.09.2010. 
 
2. Schvaľuje využitie Starej tržnice na organizáciu kultúrnych, spoločenských a iných podujatí. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová   správa 

 
Katastrálne informácie o Starej tržnici   
 
Stavba Starej tržnice postavená na pozemku registra „C“ KN parc. č. 96 je vo výlučnom 
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v jeho priamej správe. Výlučné 
vlastníctvo hlavného mesta k predmetnej nehnuteľnosti je zapísané na liste vlastníctva č. 1656 
vedenom Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, pre okres Bratislava I, obec 
Bratislava – mestská časť Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto. V katastri nehnuteľností 
je stavba Starej tržnice vedená pod kódom 20 (iná budova) a má určené súpisné číslo 101484. 
Stavba je zároveň vedená ako nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka). 
 
História Starej tržnice  
 
Autorom Starej tržnice bol mestský inžinier Gyula Laubner. Stavba bola dokončená 31. októbra 
1910 ako mestská tržnica a prevádzka sa začala hneď na druhý deň. Funkciu mestskej tržnice 
plnila vyše 50 rokov. Ako tržnica zanikla až v roku 1960. Do roku 1982 slúžil objekt ako 
televízne štúdio. Potom patrili priestory rezortu kultúry. Keď ich po roku 1990 získalo mesto 
späť, vypísalo medzinárodnú súťaž na jej rekonštrukciu. Tržnica je zrekonštruovaná do svojej 
pôvodnej architektonickej podoby. 
 
Súčasný stav využívania priestorov Starej tržnice  
 
V súčasnosti, od 31.05.2011 si Hlavné mesto spravuje budovu Starej tržnice ako jej vlastník vo 
vlastnej réžii. Stavba je využívaná na krátkodobý prenájom za účelom usporadúvania 
spoločenských a kultúrnych podujatí. Nevyhnutné vybavenie pre takéto podujatia (stoly, 
stoličky, pódiá a pod.) si zabezpečuje nájomca vo vlastnej réžii prostredníctvom tretích osôb, 
prevažne cateringových spoločností.  
 
Predchádzajúci stav užívania priestorov Starej tržnice   
 
Do 31.05.2011 spravovalo priestory Starej tržnice Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
(ďalej len „BKIS“). Budova bola využívaná na krátkodobý prenájom tretím osobám za účelom 
usporadúvania spoločenských a kultúrnych podujatí. Zároveň boli priestory využívané pre 
usporadúvanie kultúrnych podujatí organizovaných, príp. spoluorganizovaných BKIS (napr. 
VIVA MUSICA). BKIS ako príspevková organizácia zriadená Hlavným mestom za účelom 
vytvárania podmienok pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, 
cestovného ruchu, spoločenského života a za účelom ich organizovania a iniciovania pojala Starú 
tržnicu ako multikulturálny priestor, ktorý mal v prevažnej miere nahradiť priestory PKO, ktoré 
boli taktiež odňaté zo správy BKIS. 
 
BKIS v čase správy priestorov Starej tržnice poskytovalo a zabezpečovalo pre záujemcov 
o prenájom na komerčnej báze tiež ďalšie doplnkové služby, a to prenájom a výstavbu pódií, 
prenájom stolov a stoličiek, služby toaletárok, šatniarok, elektrikára v službe, prevádzkara 
v službe, upratovanie, požiarnu a zdravotnú službu, služby SBS a pod. BKIS tiež spolupracovalo 
na vypracovaní a schvaľovaní požiarneho a evakuačného plánu potrebného pre každé jednotlivé 
podujatie. Všetky tieto služby boli zdrojom príjmov BKIS, ktoré má na ich poskytovanie 
personálne, technické i odborné zázemie.  
 
Využiteľnosť priestorov Starej tržnice pre usporadúvanie spoločenských a kultúrnych 
podujatí    



 
Priestory Starej tržnice je nutné chápať ako multifunkčný priestor s mimoriadne širokými 
možnosťami využitia. Variabilita priestoru je daná jeho rozmermi (vrátane výšky), ktoré 
umožňujú variovať nespočetné množstvo spôsobov výstavby pódií, scén i hľadiska. Priestor je 
možné považovať za multižánrový, keďže je možné využiť ho od komorných koncertov 
a koncertov modernej hudby, javiskových predstavení, mimojaviskových predstavení, výstav, až 
po spoločenské podujatia, komerčné aktivity a priestory pre rôzne show i s televíznymi 
prenosmi.  
 
V čase medzi podujatiami môže byť priestor prestavaný napr. na stály jazzový klub alebo inú 
stálu kultúrnu aktivitu pre verejnosť. Budova môže byť využitá v súlade s jej pôvodným určením 
v období medzi jednotlivými akciami i ako tržnica, avšak s prihliadnutím na skutočnosť, že ide 
o kultúrnu pamiatku, a preto prioritou jej využitia by mala byť jednoznačne kultúra, keďže na 
tento účel bola využívaná ostatných 50 rokov, t.j. približne polovicu svojej existencie.   
 
Výhodnosť vrátenia priestorov Starej tržnice do správy BKIS 
 
Výhodnosť vrátenia priestorov Starej tržnice späť do správy BKIS je možné zhrnúť do 
nasledovných bodov:  
• ide o multikultúrny priestor vhodný na usporadúvanie spoločenských a kultúrnych podujatí, 

ktorých organizovanie je základným predmetom činnosti BKIS;  
• BKIS v súčasnosti nedisponuje priestorom pre usporadúvanie veľkých kultúrnych 

a spoločenských podujatí (ako bolo napr. PKO), a preto navrátenie priestorov Starej tržnice 
do správy BKIS by bolo výrazným posilnením jej potenciálu pri organizovaní, resp. 
spoluorganizovaní významných kultúrnych podujatí; 

• priestory sa dostanú do správy subjektu, ktorý disponuje úplným penzom informácií o Starej 
tržnici a je personálne i technicky vybavený na jeho správu a prevádzku; 

• keďže BKIS je príspevkovou organizáciou Hlavného mesta, nedôjde k „odlivu majetku“ zo 
sféry vplyvu Hlavného mesta; 

• prevádzkovanie priestorov Starej tržnice BKIS by znamenalo plnohodnotnejšie a častejšie 
využívanie budovy na kultúrne a spoločenské aktivity, ako je tomu v súčasnosti; 

• poskytovanie doplnkových služieb spojených s prenájmom priestorov Starej tržnice prinesie 
BKIS finančný príjem;  

• krátkodobý prenájom priestorov Starej tržnice tretím osobám za účelom usporiadania 
kultúrneho alebo spoločenského podujatia spolu s balíkom doplnkových služieb zvýši 
atraktívnosť priestorov Starej tržnice pre potenciálnych záujemcov o ich krátkodobý 
prenájom. 

 
Krátkodobé prenájmy objektu Starej tržnice 
 
Pre krátkodobé prenájmy objektu Starej tržnice v Bratislave je schválený cenník, ktorý je 
prílohou tohto materiálu. 
 

Na rok 2012 sú evidované nasledujúce žiadosti o krátkodobý prenájom objektu Starej tržnice: 
  

február   Enjoy Slovakia DMC s.r.o.   spoločenský večierok 
 
11.-13.3.2012  Promea Communication s.r.o.  event pre Slovenskú  
        sporiteľňu 
 
 
12.-14.4.2012  Blue&Green Catering Production s.r.o. galavečer 



 
24.-25.4.2012  Institute of promotion    event 
 
27.-28.4.2012  Go go Slovakia    módna prehliadka 
 
1.5.2012  Ateliér Babylon    koncert IMT Smile 
alebo 30.4. a 2.5. 
 
6.-8.5.2012  Slovak Promo Management, s.r.o.  gala večierok (akcia je 7.5.) 
 
Žiadosti spoločností Enjoy Slovakia DMC s.r.o., Blue&Green Catering Production s.r.o., Slovak 
Promo Management, s.r.o., už boli schválené v operatívnej porade primátora.   

   
   Dňa 30.9.2010 prijalo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesenie 
č.1090/2010, ktorým sa schválil zámer využitia Starej tržnice, t.j. zachovanie jej pôvodnej funkcie 
ako mestskej tržnice s možnosťou organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí pričom 
objekt Starej tržnice bude spravovať priamo mesto. V nadväznosti na uvedené sa požadovalo 
vypracovať dopadovú štúdiu na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy. Pôvodní nositelia úlohy 
spočívajúcej vo vypracovaní dopadovej štúdie na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy, Helena 
Doktorovová a PhDr. Štefan Holčík, CSc., predložili Návrh rozpočtu na správu a prevádzku 
tržnice, v ktorom deklarovali, že Stará tržnica je samofinancovateľná, avšak nezobrali do úvahy 
súčasný technický stav Starej tržnice a náklady potrebné na odstránenie porúch a údržbu objektu. 

 
Technický popis súčasného stavu Starej tržnice spracovali zamestnanci oddelenia technického 
zabezpečenia budov, a tvorí prílohu tohto materiálu.   
 
Príjmy  - nájomné za prenájom Starej tržnice v roku 2011 bolo v sume 48 506,- Eur.  
Prílohou tohto materiálu je informácia oddelenia technického zabezpečenia budov ohľadne 

odhadu 
- ročných prevádzkových nákladov - 70 000,- Eur.   
- nákladov potrebných na obnovu tržnice  - spolu cca 359 000,- Eur. Ide len o veľmi hrubé 

odhady uskutočnené len na na základe vizuálnej obhliadky objektu. Kvalifikovaný odhad 
môže byť vykonaný len na základe konkrétneho určenia funkcie budovy tržnice. 

 
Vzhľadom na zložitý technický stav vyžadujúci si príliš veľké investície do rekonštrukcie 

inžinierskych sietí pre zabezpečenie trvalej prevádzky sa navrhuje, aby sa objekt využíval iba na 
individuálne jednorazové akcie spoločenského a kultúrneho charakteru, pričom takto 
prevádzkovaný objekt si bude vyžadovať iba bežné prevádzkové výdavky na bežnú údržbu, ktoré 
sú rozpočtované na oddelenie technického zabezpečenia v r. 2012. Náklady na bežnú údržbu 
objektu, ktoré sú nevyhnutné vo vzťahu k odporúčanému využívaniu, sú súčasťou rozpočtu 2012. 

  
V súčasnosti na druhom poschodí objektu sídli Útvar hlavného kontrolóra Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy, ktorý využíva priestory označené ako miestnosti č. 301, 302, 303, 304, 305,  
307 s príslušenstvom, 308 a 310. 
 

Vzhľadom na potrebu využívať objekt Starej tržnice na organizovanie kultúrnych a spoločenských 
podujatí, navrhuje sa zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 1090/2010 
zo dňa 30.9.2010 a schváliť využitie Starej tržnice na organizáciu kultúrnych, spoločenských a 
iných podujatí. 
Uznesenie komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo 
dňa 17.  1. 2012: 



Komisia doplnila uznesenie o bod 3. „Vypracovať v spolupráci s BKIS koncepciu využitia 
tržnice.“  

























 
 

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

konaného dňa 17.1.2012 
___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu č. 25 
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2010 
zo dňa 30. 9. 2010 a návrh na schválenie využitia Starej tržnice 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ  
 
1. Zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2010 zo dňa 
30.9.2010 
 
2. Schváliť využitie Starej tržnice na organizáciu kultúrnych, spoločenských a iných podujatí 
 
3. Vypracovať v spolupráci s BKIS koncepciu využitia tržnice  Termín: 31.3.2012 
 
 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0   
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová 
V Bratislave, 17.1.2012 
 
 

 
 
 

 




