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Prerokované: navýšenie rozpočtu výdavkov na zabezpečenie 
 výkonu strážnej služby v objekte na Čapajevo- 
 vej ul č. 3 na obdobie od 1. 7. 2009 do 31. 12. 
v Miestnej rade mestskej časti 2009 o 36 650,- € v bežných výdavkoch a  
dňa 19. 5. 2009 navýšenie rozpočtu príjmov o 36 650,- € 
 z rezervného fondu 
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Dôvodová správa 
 
 

 Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 290 zo dňa 
16. 12. 2008 bolo schválené riešenie bezpečnosti objektu na Čapajevovej ul. č. 3 zriadením 
24-hodinovej strážnej služby v počte jeden bezpečnostný pracovník do 30. 6. 2009 a 
napojením objektu do systému RYS. Na realizáciu tohto riešenia boli schválené finančné 
prostriedky vo výške 33 164,- € ( 1 milión Sk). 
 Oddelenie nakladania s majetkom – referát správy miestneho majetku uhradil na 
základe fakturácie vykonanej Bytovým podnikom Petržalka, s. r. o. náklady na zriadenie 
vrátnice vo výške 6 477,64 € (195 145,- Sk). Ďalej sú pravidelne mesačne uhrádzané náklady 
na výkon strážnej služby. Za obdobie od 26. 11. do 30. 11. 2008 a december 2008, kedy 
vykonávali strážnu službu dvaja pracovníci, predstavovali náklady čiastku 12 116,67 € 
(365 027,- Sk). Do 30. 4. 2009 bolo uhradených 18 307,85 € (551 542,- Sk) , pričom tieto 
náklady predstavovali úhradu za výkon strážnej služby jedným pracovníkom za január – 
marec 2009. Z uvedeného rozpisu vyplýva, že k 30. 4. 2009 boli schválené finančné 
prostriedky prekročené BPP,s.r.o. o čiastku 3 738,16 € ( 112 616,- Sk) a predstavovali by 
náklady vo výške 36 902,16 € (1 111 714,- Sk), pričom vedeniu BPP, s.r.o. bola oznámená 
rozpočtovaná výška finančných prostriedkov na strážnu službu v období 1.1. do 30.6.2009. 
Predpokladané náklady na výkon strážnej služby od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 predstavujú 
čiastku cca 36 648,- € (1 104 058,- Sk). 
V ponuke „Bezpečné bývanie RYS“ sú rozpracované 3 alternatívy, akým spôsobom by mohol 
byť zabezpečený objekt na Čapajevovej ul. č. 3 – príloha č. 1.  
Na základe záverov operatívnej porady starostu z 30. 3. 2009 by mal byť tento objekt od 1. 7. 
2009 zabezpečený ďalšou mrežovou bránou, ktorá je obdobná, ako je tá jestvujúca 
(alternatíva č. 2). Účelom osadenia ďalšej brány je vytvorenie priestoru, ktorý by zabraňoval 
vstupu neoprávnených osôb do objektu. Zhotovenie a osadenie tejto brány predstavuje 
kapitálové výdavky vo výške 1 897,74 €.  
Ponuka spoločnosti RYS pri montáži ďalšej brány ráta s tým, že objekt bude i naďalej 
zabezpečovaný strážnou službou, ktorá by v prípade neoprávneného vstupu nepovolanú osobu 
z vnútorného priestoru medzi dvoma bránami vykázala. V prípade využitia činnosti strážnej 
služby v ďalšom období, t. j. od 1. 7. do 31. 12. 2009 by bolo potrebné navýšiť rozpočet na 
o čiastku 36 650,- €. 
 
Potreba navýšenia rozpočtu: 
 
Kapitálové výdavky                                          1 900,- € 
  
Bežné výdavky  36 650,- € 
 
Položku kapitálových výdavkov je možné vykryť časťou príjmov z odpredaja garážového 
státia na Gercenovej ul. 8 H. 
V prípade, že by bola odsúhlasená iná verzia zabezpečenia a úprav objektu, úpravu rozpočtu 
je potrebné alternovať podľa vybratých riešení v zmysle ponuky, ktorá nasleduve v úplnom 
znení ďalej a predstavuje : 
- oprava a doplnenie jestvujúcej mrežovej brány    1 286, 38 € 
- dodanie novej mrežovej brány                              1 897,74 € 
- doplnenie o komunikačný systém                         1 482,15 €  
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Havarijný stav objektu Čapajevova bol riešený už viacerými materiálmi aj v minulosti. 
V súčasnosti je spracovávaný návrh na zaradenie do projektov Európskej únie, v ktorom by 
bolo možné zabezpečiť komplexné financovanie rekonštrukcie, opráv resp. iných riešení ako 
bolo navrhované. V čase spracovania predkladaného materiálu nebol tento ešte prejednaný 
v odborných komisiách zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
 
Materiál bol prejednaný v operatívnej porade starostu so žiadosťou o predloženie návrhu 
spoločnosti RYS – bezpečné bývanie do komisie sociálnej, finančnej a správy miestneho 
majetku.  
 
Operatívna porada starostu sa prikláňa k riešeniu podľa alternatívy č. 2 
 
K predchádzajúcim materiálom zaoberajúcimi sa stavom objektu boli prijaté nasledovné 
stanoviská : 
 
 
Uznesenie rady zastupiteľstva zo dňa 21.04.2009 
4. Návrh na riešenie havarijného stavu v bytovom dome na ulici Čapajevova č. 3 

a komplexný návrh riešenia_______________________________________________ 
 

 Rokovanie k materiálu bolo prerušené do rozhodnutia o výbere projektu ISRMO. 
 

Materiál bol prerokovaný v komisii správy miestneho majetku a miestnych podnikov dňa  
22. 4. 2009, vo finančnej komisii dňa 14. 4. 2009, stanoviska komisií sú zapracované  
do materiálu.  
 
Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 19. 5. 2009 
a bolo prijaté uznesenie č. 399, v ktorom odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka schváliť zvýšenie finančných prostriedkov na zabezpečenie strážnej 
služby na obdobie od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 vo výške 36 650,- € z bežných výdavkov. 
 
 

Výpis uznesenia 
zo zasadnutia komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov konaného dňa 

22.04.2009 
 
K bodu 3 
Sprievodný komentár k cenovým rozpočtom Čapajevova  
Uznesenie :  
Komisia odporúča postup podľa navrhovanej alternatívy č. 3, t.j. predaj bytového domu aj 
s pozemkom záujemcovi vybranému vo verejnoobchodnej súťaži. Vybraný záujemca 
zabezpečí náhradné byty resp. ubytovanie. 
Komisia žiada vyčísliť a doplniť do schvaľovaného materiálu  

- identifikáciu pozemku a jeho reálnu hodnotu 
- účtovnú hodnotu stavby vrátane inžinierskych sietí 

Hlasovanie: za             6 
                    proti         0 
                    zdržal sa   0 
 
 



 4 

Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 14.4.2009 

 
Prítomní:  : Mgr. Belohorec,CSc, Ing. Plšek,   Ing. Kocka, MUDr. Janota PhD.,CSc,  
Ing. Hanák, Ing. Vermeš         
Neprítomní: Mgr. Bakerová-Dragúňová, Ing. Števove, Ing. Weissensteiner   
K bodu :  
Cenový rozpočet Čapajevova 3 
Stanovisko: 
Finančná komisia sa k tomuto bodu vyjadrí až po stanovisku miestneho zastupiteľstva ku 
komplexnému riešeniu budovy na Čapajevovej ul. 3  
Hlasovanie: 
Prítomní : 6 
Za           : 6 
Proti        : 0 
Zdržal sa : 0 
V Bratislave 14.4.2009                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 

 
 
 
 

Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 14.4.2009 

 
 
Prítomní:  : Mgr. Belohorec,CSc, Ing. Plšek,   Ing. Kocka, MUDr. Janota PhD.,CSc,  
Ing. Hanák, Ing. Vermeš 
           
Neprítomní: Mgr. Bakerová-Dragúňová, Ing. Števove, Ing. Weissensteiner   
 
K bodu :  
Návrh na riešenie havarijného stavu Čapajevova 3 
Stanovisko: 
Finančná komisia navrhuje ďalší postup v súlade s rozhodnutím miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní : 6 
Za           : 6 
Proti        : 0 
Zdržal sa : 0 
 
 
V Bratislave 14.4.2009                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 
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RYS® 
Martinčekova 3 
821 09 Bratislava  
tel: 02-53412923, fax: 02-53417096
email: bezpecnebyvanie@rys.sk 
www.rys.sk 

www.bezpecnebyvanie.sk 

 προϕεκτ τεχηνιχκο−οργανιζα προϕεκτ τεχηνιχκο−οργανιζα προϕεκτ τεχηνιχκο−οργανιζα προϕεκτ τεχηνιχκο−οργανιζαννννηο ζαβεζπεηο ζαβεζπεηο ζαβεζπεηο ζαβεζπεενια οχηρανψ δοµοϖ ηροµαδνεϕ βψτοϖεϕ ϖενια οχηρανψ δοµοϖ ηροµαδνεϕ βψτοϖεϕ ϖενια οχηρανψ δοµοϖ ηροµαδνεϕ βψτοϖεϕ ϖενια οχηρανψ δοµοϖ ηροµαδνεϕ βψτοϖεϕ ϖσταϖβψ σταϖβψ σταϖβψ σταϖβψ  
BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS®     

 

Bytový podnik Petržalka,s.r.o 
Haanova 10 
852 23 Bratislava 5 
Slovenská republika 
 

 
Vec: Sprievodný komentár k cenovým rozpočtom Čapajevova 3/Modrý dom/ 

 

Na základe Vašej požiadavky predkladám nasledujúce cenové rozpočty. Ceny sú z DPH. 
 
č. 1 - Ponuka vydaná č. PVM3-10133/200 v celkovej hodnote 1 286,38 EUR /38 753,48 Sk/ 

 

Zámerom tohto technického riešenia je do jestvujúcej mrežovej brány osadiť nové 
elektromagnetické zámky a prístupový kontrolný systém DEK t.j. pridelenie identifikátorov 
pre každú prihlásenú osobu. Je to minimálne riešenie, pričom efektivita tejto investície je 
bez kontroly a okamžitého zásahu pri porušovaní stanovených pravidiel zo strany SBS 
minimálna a z dlhodobého hľadiska zbytočná. V tomto minimálnom riešení sa nezohľadnili 
technické prostriedky, ktoré by na účinnú kontrolu mala mať SBS, aby mohla vykonávať 
kontrolu efektívne. Tieto technické prostriedky sú definované v časti č.4 /PC, fotoideti-
fikácia, zvukové zariadenie pre okamžitú reakciu... 

 
č. 2 - Ponuka vydaná č. PVM3-10134/200 v celkovej hodnote 1 897,74 EUR /57 171,32 Sk/ 
        
      Tento rozpočet ráta s dodaním ešte jednej mrežovej brány, obdobnej ako je tá jestvujúca.   
      Účelom je vytvorenie tzv. pasce t.j. najväčším technickým nedostatkom prístupových       
      systémov je fakt, že osoby ktoré sa pokúšajú o neoprávnený vstup do objektu sa popri osobe   
      vstupujúcej, alebo vychádzajúcej z objektu „prešmyknú“.  Táto novo dodaná brána by bola   
      osadená pred jestvujúcou t.j. na začiatku /obvode/ budovy. Strážna služba môže pri bdelom  
      výkone služby včas zasiahnuť a z vnútorného priestoru medzi dvoma bránami nepovolanú  
      osobu vykázať. Aj tu je potrebné pripomenúť, že jedná sa o zdvojnásobenie minimálnej  
      technickej časti a bez ostatných technicko-organizačných opatrení bude účinnosť sporná. 
 
č. 3 - Ponuka vydaná č. PVM3-10135/200 v celkovej hodnote 1 482,15 EUR /44 651,25 Sk/ 
 
     V tomto rozpočte sa ráta s dodaním komunikačného systému medzi stálou službou SBS a  
     osobami, ktoré sa potrebujú dostať do objektu, alebo von. Aby systém pri dvoch bránach bol  
     logický t.j. musí sa rátať nielen zo zábranou pre neželané osoby, ale aj osoby ktoré majú  
    oprávnený nárok na vstup je nutné sa „postarať“. Takéto osoby by mali a už teraz majú   
    sťaženú komunikáciou so slúžiacou SBS /viac je možné ozrejmiť pri osobnej komunikácií/.   
    Základom bezpečnosti je komunikácia a aj v tomto prípade majú tieto prvky svoju úlohu... 
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Technické prvky zabezpečujúce efektivitu SBS 
 

V tejto časti sa orientačne a v krátkosti spomenú ďalšie potrebné technické prvky a dôvody 
ich opodstatnenosti: 
 

1. PC s minimálnou – „kancelárskou“ konfiguráciou s sume cca 510,- EUR /15 364,26 Sk/ 
Ak má byť SBS zabezpečovať poriadok, musí pôsobiť adresne t.j. v prípade kontroly osôb 
má mať k dispozícií také prostriedky, aby dokázala ihneď zistiť či nedochádza k 
zneužívaniu DEK /prepožičiavanie, vyhadzovanie z okna a pod./ Na monitory sleduje 
textový riadok a konfrontuje to so vzhľadom osoby na monitorovacom zariadení /cez 
kamery/.    
2. Ďalej 2x kamera, 2x web server prepojené na PC a DVR, cca 1 064,- EUR/32 049,- Sk/  
Dodaním tejto technickej časti sa neomylne a rýchlo vie vykonať analýza oprávnenosti 
používania DEK kľúčov. Jedná sa o rýchle ofotenie osoby v tom momente, keď priloží 
identifikátor na čítacie zariadenie a uloženie snímky priamo k menu osoby, ktorej bol 
DEK vydaný. Pri používaní všetkých záznamových zariadení je potrebné plne rešpektovať 
zákon o ochrane osobných údajov a preto je nutné mať vytvorené pravidlá o používaní 
týchto zariadení a nakladaní so získanými údajmi.... 
3. Hlasové zariadenie na vykonávanie varovných výziev SBS, cca 196,- EUR /5 947,- Sk/   
Zariadenie slúži na vykonávanie razantných výziev do priestoru pred a medzi bránami.  
Osoba slúžiaca v miestnosti SBS má tak technické zariadenie, ktoré svojou silou zvuku 
vzbudzuje u osôb pokúšajúcich sa konať neoprávnene rešpekt. Zvukové výzvy sú 
taktickým nástrojom pôsobenia ľudského faktora na iní, pričom sa SBS nevystavuje riziku 
priameho  kontaktu. Hlas pôsobí razantne pričom osoba vzhľadom na to že ju nie je 
vidieť, nemusí byť  „vybavená“ vzrastom a pod. a aj tak môže pôsobiť príkazne.  

 
Medzi ďalšie potrebné prvky ba bolo správne podľa vzoru na Stavbárskej /Pentagon/, alebo 
Kopčianskej 36 a 38 zaradiť systém vzdialenej správy. Jedná sa o pripojenie technických 
prostriedkov na dátovo chránený internet. Takto sa vykonáva paralelný dohľad nad 
funkčnosťou techniky, ale aj výkonom služby SBS. Ak sa nekontroluje na nevyhodnocuje 
činnosť SBS, zanikne za krátku dobu efektivita vynaložených investičných ako aj 
prevádzkových nákladov. Samozrejme že je potrebné predom stanoviť pravidlá resp. 
komplexný organizačný poriadok pre všetkých dotknutých v objekte. Ceny zatiaľ neuvádzam. 
       

Myslím si, že objekt na Čapajevovej ul. 3 /Modrý dom/ si vyžaduje spracovanie 
projektu s ďalšími technickými opatreniami hlavne po obvode budovy. 
Technika však nezabezpečí bez pôsobenia ďalších vplyvov zlepšovanie stavu objektu. Je 
bezpodmienečne nutné uskutočniť súlad z technickou ochranou a sociálnou prácou. Riešením 
je vytvoriť tím profesionálov na rôznej úrovni a spracovať spoločné projektové riešenie.  
 
V Bratislave, dňa 2009-03-26                   Spracoval: Grečko Peter 
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