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Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. schvaľuje 
1. čerpanie finančných prostriedkov na základe uverejnenej verejnej výzvy na poskytnutie 
účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej 
protidrogovej stratégie pre rok 2012 (resocializačné stredisko RETEST) 
2. poskytnutie 5 % z rozpočtu hlavného mesta z celkovo požadovanej sumy z Úradu vlády SR 
25 000,- Eur (t. j. 1 250,- Eur) pre resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, Bratislava, 
ako jednu z podmienok poskytnutia účelovej dotácie zriaďovateľovi zariadenia. 
 
 

B. ukladá 
primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy 
vystaviť záväzný doklad pre prijímateľa účelovej dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky 
o zachovaní využitia stavby na ďalších desať rokov pre resocializačné stredisko RETEST, 
Ľadová 11, Bratislava, od zrekonštruovania stavby, ako jednu z podmienok podania žiadosti 
o účelovú dotáciu. 

T: 30. 03. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava je zriaďovateľom resocializačného 

strediska RETES, Ľadová 11, Bratislava (ďalej len „zariadenie“), ktoré poskytuje služby pre 
plnoleté fyzické osoby s cieľom prekonania psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov 
drogových závislostí alebo iných závislostí a zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí, 
v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
K predloženiu tohto materiálu na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej 

republiky sme pristúpili z dôvodu, že zimné vykurovacie obdobie  na prelome rokov 
2011/2012 nám ukázalo na zlý stav kotlov a aj termoventilov v zariadení.  

 
Vzhľadom na opotrebenie v súčasnosti používaných dvoch plynových kotlov na 

vykurovanie a na ich malú účinnosť a vysokú spotrebu plynu je potrebné pristúpiť 
k rekonštrukcii tepelného zdroja v resocializačnom stredisku RETEST. 
   

Možnosť, ako túto rekonštrukciu realizovať s minimálnymi finančnými nákladmi na 
rozpočet hlavného mesta je využitie účelovej dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh 

na čerpanie finančných prostriedkov na základe uverejnenej verejnej výzvy na 
poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív  

a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012  
(resocializačné stredisko RETEST) 

 
Úrad vlády Slovenskej republiky zverejnil „Verejnú výzvu na poskytnutie účelovej 

dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej 
protidrogovej stratégie pre rok 2012.“ (Ďalej len „verejná výzva“) 

 
V rámci tejto verejnej výzvy je možné, aby resocializačné stredisko RETEST, so 

sídlom Ľadová 11 v Bratislave (ďalej len „zariadenie“), podalo žiadosť o poskytnutie účelovej 
dotácie na výmenu kotlov a termoventilov vo vlastnej kotolni, ktoré sú po 15 rokoch 
fungovania  v nevyhovujúcom stave, je potrebná ich výmena. Starostlivosť o jej prevádzku, 
spojenú s ostatnými činnosťami zabezpečujúcimi dodávku tepla a TUV, zabezpečuje firma 
Termming, a.s. 
 
 V súčasnosti je zriaďovateľom zariadenia hlavné mesto (od 1.8.2007). Budova a jej 
zariadenie sú vlastníctvom Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (zariadenie funguje od 
r. 1997).  Hlavné mesto ju má v dlhodobom prenájme s podmienkou, že prenájom skončí 
v prípade ukončenia činnosti zariadenia. V Článku III „Práva a povinnosti zmluvných strán“ 
je uvedené v odseku: „(7) Vypožičiavateľ je oprávnený vykonať opravy a technické 
zhodnotenie na nehnuteľnosti prenechanej do bezplatného užívania“ a v odseku: „(9)  
Vypožičiavateľ je oprávnený vykonať všetky potrebné opravy ako aj stavebné úpravy 
nehnuteľnosti, ktorými dôjde k technickému zhodnoteniu nehnuteľnosti pri dodržaní 
podmienky uvedenej v bode 7 tohto článku“. 
 

Z pohľadu efektívnosti, účinnosti, zníženia emisií a konformnosti tepelného 
zdroja navrhujeme inštaláciu kogeneračnej jednotky v spojitosti s tepelným čerpadlom 
vzduch - voda. Ide o spojenie dvoch systémov kde sa dosiahne výrazné zníženie spotreby 
plynu a výrobou elektrickej energie sa vykryjú požiadavky na spotrebu elektrickej energie 
s tým, že sa aj vytvoria zdroje za predaj elektrickej energie. Tepelné čerpadlo (ďalej len 
„TČ“) by využívalo  vo výmenníku spaliny z kogenerácie na ohrev média, čím sa dosiahne 
zvýšenie COP koeficientu a tým účinnosti TČ. Kogeneračná jednotka svojou prevádzkou 
bude vyrábať elektrickú energiu a teplo, ktoré sa použije na kúrenie a výrobu TUV 
v spolupráci s TČ. Spaliny budú slúžiť na ohrev média vo výmenníku TČ. 
Predpokladané výdavky na celý systém budú v úrovni cca 25 000,- Eur, kde je zahrnuté 
aj vyregulovanie sústavy a osadenie termostatických hlavíc. Návratnosť investície je cca 
osem rokov. 
 

Z dôvodu, aby zariadenie mohlo podať žiadosť o účelovú dotáciu z Úradu vlády SR na 
podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012  
musia byť splnené nasledujúce podmienky: 
 

1. aby daný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 29.3.2012 a schválený (termín predkladania žiadostí na Úrad vlády 
SR: do 31.3.2012);  

 



2. aby bolo schválené záväzné poskytnutie finančnej sumy zo strany zriaďovateľa vo výške  
5% z celkovej požadovanej sumy 25 000,- Eur, t.j. 1 250,- Eur;   

 
3. aby z dôvodu časovej tiesne bol primátor poverený Mestským zastupiteľstvom hlavného 

mesta SR Bratislavy vydať pre zariadenie dňa 30.3.2012 záväzný doklad o zachovaní 
využitia stavby na ďalších desať rokov pre resocializačné stredisko RETEST od  
zrekonštruovania  stavby (vydať potrebný doklad o využívaní stavby na účel, na ktorý 
bola dotácia poskytnutá). V podmienkach, ktoré sú stanovené pre predkladanie žiadostí 
sa na str. 13,  Článok. II. „ Práva a povinnosti zmluvných strán“, ods. 4 uvádza :  „Ak sa 
poskytnutie dotácie alebo jej časť,  poskytuje na zmenu stavby alebo na stavebné úpravy,  
prijímateľ sa zaväzuje, že nezmení vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti a že 
dokončenú  stavbu  alebo zrekonštruovanú stavbu bude využívať na  účel, na ktorý bola 
dotácia poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od zrekonštruovania stavby.“ 

 
Resocializačné stredisko RETEST je vysoko špecifickým zariadením sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej kurately na území hlavného mesta (poskytujúce odbornú starostlivosť 
osobám závislým od psychoaktívnych látok).  

 
V prípade, že stihne resocializačné stredisko RETEST včas podať žiadosť o účelovú 

dotáciu a   aj  mu  bude  poskytnutá,  bude  pokračovať  v zmysle  platnej legislatívy  (verejné  
obstarávanie) a mesto tak ušetrí finančné prostriedky. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Rôzne - Návrh na čerpanie finančných prostriedkov na základe uverejnenej verejnej 
výzvy na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív 
a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012 (resocializačné 
stredisko RETEST) 

Kód uzn.: 13.2 
6.1.2 
1.5.2 

  

Uznesenie č. 463/2012 
     zo dňa 15. 03. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť predložený materiál s nasledujúcimi úlohami: 
 

1. Vydať primátorom hlavného mesta záväzný doklad pre prijímateľa účelovej dotácie 
z Úradu vlády Slovenskej republiky o zachovaní využitia stavby na ďalších desať rokov 
pre resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, Bratislava, od zrekonštruovania stavby, 
ako jednu z podmienok podania žiadosti o účelovú dotáciu. 

 
T.: 30. 03. 2012 

 

2.  Zaviazať hlavné mesto SR Bratislavu, aby v prípade poskytnutia účelovej dotácie Úradom 
vlády Slovenskej republiky zabezpečilo uvoľnenie zo svojho rozpočtu 5% z celkovo 
požadovanej sumy z Úradu vlády SR 25 000,00 Eur (t. j. 1 205,00 Eur) pre resocializačné 
stredisko RETEST, Ľadová 11, Bratislava,  ako ďalšiu z podmienok poskytnutia účelovej 
dotácie zriaďovateľovi zariadenia. 

- - - 

 
 
 

          


