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odpredaj stavby „Revitalizácia Chorvátskeho
ramena za minimálnu hodnotu
5 520 237,60 Sk Slovenskému
vodohospodárskemu podniku, š. p.,
OZ Bratislava

Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava–Petržalka požiadala v rámci predvstupovej pomoci
pristupujúcim krajinám v Programe cezhraničnej spolupráce PHARE CBC pre rok 2001
o pridelenie grantu na realizáciu projektu PHARE SR 0113.01 Revitalizácia Chorvátskeho
ramena. Po vysúťažení dodávateľa stavby, ktorým boli Vodohospodárske stavby Bratislava,
dostala MČ Bratislava – Petržalka grant a v zmysle podmienok pridelovania grantov bola
z prostriedkov PHARE kofinancovaná suma 737 918,93 EUR, čo predstavuje podiel 74%, zo
štátneho rozpočtu 210 746,98 EUR, čo predstavuje podiel 21,13% a Mestská časť prispela
podielom 4,87% čo je 48 533,61 EUR Celkové náklady boli zazmluvnené na sumu
997 199,52EUR bez DPH. Platby za vykonané práce boli vyplácané v EURO, prislúchajúca
DPH v slovenských korunách podľa aktuálneho kurzu. Samotná stavba bola realizovaná
v období od decembra 2003 do konca septembra 2004.
Cieľom bolo odvodnenie diaľnice D 61 Berg – Bratislava v úseku Einsteinovej ulice,
vytvorenie podmienok pre zmiernenie dopadov na životné prostredie, oživenie
urbanizovaného územia Chorvátskeho ramena krajinotvorným prvkom a súčasne
zabezpečenie protipovodňovej ochrany priľahlého územia.
Na realizácii predmetného projektu sa podieľali:
- mestská časť Bratislava-Petržalka, ktorá bola príjemcom finančných prostriedkov
z fondu PHARE a Štátneho rozpočtu vo výške 37 791 979,20 Sk (zostatková hodnota
k 30. 11. 2008 33 382 903,20 Sk), čiastočne financovala projekt z vlastných zdrojov
čiastkou 15 267 014,90 Sk (zostatková hodnota k 30. 11. 2008 13 485 850,90 Sk),
plnila funkciu investora celej stavby.
Čiastku financovanú mestskou časťou Bratislava-Petržalka podľa údajov referátu
štrukturálnych fondov tvoria:
Náklady MČ Petržalka za r. 2001 – 2005
7 323 072,28 Sk
Náklady MČ Petržalka za r. 2006
95 290,20Sk (ZSE a stráženie)
Uhradená DPH za podiel ŠR a PHARE
7 339 208,46Sk
( Táto bola vrátená na základe žiadosti zo dňa 30.4.2004 na sumu 3 356 838,86Sk a žiadosti
zo dňa 8.10.2004 na sumu 3 982 369,60Sk)
Uhradená DPH za podiel MČ a prác naviac
509 443,96Sk

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Bratislava, ktorý sa zúčastnil na
napĺňaní cieľov projektu čiastkovým realizovaním prác a čiastkovým financovaním nákladov
na predmetnú stavbu, samostatne účtovne evidovaných u správcu vodných tokov vo výške
3 194 921,- Sk.
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Bratislava (ďalej len „SVP“)
v súčasnosti vykonáva prevádzku uvedeného majetku v oblasti výkonu odbornej prevádzky,
udržiavania stavebnej, strojnej a elektrickej časti, zabezpečovania opráv a vykonávania
udržiavacích prác, zabezpečenie vzájomne dohodnutých opráv, výkonu povodňových
zabezpečovacích prác objektov stavby a zabezpečenia výkonu ďalších povinností potrebných
k výkonu prevádzky na základe Zmluvy o spolupráci pri prevádzke objektov stavby
„Revitalizácia Chorvátskeho ramena“ zo dňa 30. 4. 2007. Predpokladaný objem prác
predstavuje ročné náklady vo výške cca 240 tis. Sk (7 966,54 EUR).
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Súčasne mestská časť uhrádza mesačne platby za spotrebu elektrickej energie na stavbe,
ktoré predstavujú čiastku cca 320 tis. Sk (10 622,- EUR) ročne v závislosti na stave vodnej
hladiny Dunaja. V prípade vysokej hladiny, resp. vyhlásenia jednotlivých povodňových
stupňov môže ísť o násobky tejto čiastky, pretože s výškou hladiny sa úmerne zvýši aj
spotreba elektrickej energie na prečerpávanie vody.
Dňa 1. 5. 2007 uzatvorila mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej len „MČ B-P“) so SVP
Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy č. 4525/130/2007, v ktorej sa dohodla na bezodplatnom
prevode práva k majetku. Platnosť tejto zmluvy končí dňom 31. 12. 2009.
Pri rokovaniach o možnosti úhrady nákladov, ktoré do stavby vložila MČ B-P, odsúhlasil
SVP z nákladov uhradených MČ B-P do konca roka 2005 vo výške 6 714 283,60 Sk sumu
5 520 237,60 Sk. Zo strany SVP neboli uznané neinvestičné náklady na právne služby,
dodávku elektrickej energie, kancelárske potreby, kopírovanie, strážnu službu vo výške
1 194 046,- Sk (viď príloha č. 1).
Pre MČ B-P je problémom bezodplatný prevod majetku, pretože zákon č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 8, ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obsahuje zákaz darovania
majetku obce. Porušenie tohto zákazu znamená, že pokiaľ obec daruje svoj nehnuteľný
majetok inej právnickej alebo fyzickej osobe, ide v takom prípade o neplatný právny úkon,
nakoľko odporuje zákonu a to podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka.
Alternatívy riešenia:
1) Odpredaj za minimálnu hodnotu
Navrhujeme, aby boli opätovne otvorené rokovania so SVP o možnosti odplatného
prevodu majetku za minimálnu hodnotu, pretože zatiaľ nebola zistená možnosť na zákonný
bezodplatný prevod majetku. Upozorňujeme, že prevod na inú právnickú osobu okrem SVP
nebude možný, nakoľko by nemala oprávnenia na výkon prevádzky jednotlivých častí tejto
špeciálnej stavby (viď stanovisko štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej
republiky – príloha č. 2). Do úvahy je potrebné zobrať aj skutočnosť, že SVP čiastkovo
financoval túto stavbu sumou 3 194 921,- Sk (106 051,95 EUR).
2) Dlhodobý nájom majetku
Ďalšou možnosťou je dlhodobý prenájom majetku SVP za cenu 1,- EUR/rok s tým, že
všetky náklady na prevádzku a údržbu majetku bude uhrádzať nájomca vrátane spotreby
elektrickej energie.
V prípade, že nedôjde k dohode so SVP, je potrebné rátať s ročným rozpočtom na
prevádzku tejto stavby minimálne vo výške 560 tis. Sk (18 588,59 EUR). Tieto náklady sa
budú postupne zvyšovať s ohľadom na to, že bude potrebné vykonávať väčšie opravy stavby,
resp. dôjde k zdvihnutiu hladiny Dunaja.
Ďalej bude potrebné doriešiť zmluvu o vecnom bremene so SVP na pozemkoch, ktoré sú
v ich správe a vedie cez ne potrubie tejto stavby. V prípade prevodu majetku na SVP by bola
táto zmluva bezpredmetná.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 24. 11. 2008, bude
prerokovaný na zasadnutí komisie správy majetku a miestnych podnikov dňa 1. 12. 2008 a vo
finančnej komisii dňa 1. 12. 2008
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 2. 12. 2008. Rada prijala uznesenie č. 304 nasledovne:
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť alt. č. 1, t. j. odpredaj
stavby „Revitalizácia Chorvátskeho ramena“ za minimálnu hodnotu 5 520 237,60 Sk
Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p., OZ Bratislava.
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Príloha č. 1
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Príloha č. 2
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Výpis uznesenia
zo zasadnutia komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov konaného dňa
01. 12. 2008
K bodu 1 – Návrh na prevod majetku –stavba „Revitalizácia Chorvátskeho ramena
Komisia po prerokovaní odporúča odpredaj majetku za dohodnutú cenu, následne v prípade
nedohody pri rokovaniach odporúča dlhodobý prenájom.
Hlasovanie: za
4
proti
0
zdržal sa 0

V Bratislave, 1. 12. 2008

Za správnosť výpisu zodpovedá :
Ing. Ján Kubička, v.r.

Zápisnicu odsúhlasil :
Ing. Peter Hrdlička, v.r.
predseda komisie

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 1.12.2008
Prítomní: : Mgr. Belohorec, Ing. Vermeš, Ing. Kocka, MUDr. Janota PhD.,CSc, Ing. Plšek,
Števove
Neprítomní: Ing. Weissensteiner, Ing. Hanák, Mgr. Bakerová-Dragúňová
K bodu :
Návrh na prevod majetku – stavba Revitalizácia Chorvátskeho ramena
Stanovisko:
Finančná komisia nesúhlasí s predloženým materiálom.
Hlasovanie:
Prítomní : 5
Za
:4
Proti
:0
Zdržal sa : 1

V Bratislave 1.12.2008

Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček
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