
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materi�l na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 24. novembra 2009

Materi�l č�slo: 441/2009

K bodu: N�vrh na dokončenie revitaliz�cie školsk�ho are�lu Z�kladnej školy na 
Budat�nskej ul. 61 

Predklad�: N�vrh uznesenia:

Mari�n Miškanin Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
prednosta Petržalka

s c h v a ľ u j e

a) �pravu rozpočtu na rok 2009 a vyčleňuje sumu 
51995,73 EUR na �hradu zvyšnej preinvestovanej  
čiastky za pr�ce a materi�l pri revitaliz�cii 
školsk�ho are�lu na ZŠ Budat�nska 61 v Bratislave 
v roku 2009,
b) v rozpočte na rok 2010 vyčleňuje sumu 
148390,98 EUR v 12 mesačn�ch spl�tkach na 
dokončenie revitaliz�cie školsk�ho are�lu na ZŠ 
Budat�nska 61 v Bratislave,
c) komisiu na dokončenie revitaliz�cie školsk�ho 
are�lu na ZŠ Budat�nska 61 v Bratislave v zložen�:
3 poslanci MZ a 2 zamestnanci M�.

Prerokovan�:
- v miestnej rade: 18.11.2009
- v operat�vnej porade starostu: 9.11.2009
- v komisii kult�ry, ml�deže a športu: 11.11.2009

Spracovateľ:
Robert Schn�rmacher
refer�t športu
oddelenie školstva, kult�ry a športu
Elena Pol�kov�
ved�ca oddelenia
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1. D�vodov� spr�va

Dňa 29. septembra 2009 bolo prijat� uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka (MZ) č. 443, ktor� schv�lilo poslaneck� kontrolu v revitalizovanom 
športovom are�li ZŠ Budat�nska 61 (viď pr�loha 2) za �čelom objektivizovania nedorobkov, 
ch�b a z�vad, ako aj nevyhnutnosti zabezpečiť pln� funkčnosť ihriska. Členmi poslaneckej 
kontroly boli po dohode poslaneck�ch klubov určen� nasleduj�ci poslanci: pp. Juraj Kov�č, 
Michal Radosa, Peter Hrdlička, Andrea Čapčekov�. Term�n bol stanoven� do 10.10.2009.
Poslaneck� kontrola sa uskutočnila 9. okt�bra 2009. 
Pr�tomn� poslanci po kontrole v samotnom školskom are�li konštatovali, že časť are�lu je 
použ�van� futbalov�mi družstvami Miestneho športov�ho klubu Iskra Petržalka (MŠKI)
a zvyšn� časť je nedokončen�. V spr�ve z poslaneckej kontroly revitalizovan�ho školsk�ho 
are�lu ZŠ Budat�nska (pr�loha 2) sa uv�dzaj� nedostatky, nedorobky, z�vady a chyby, ktor� 
br�nia využ�vaniu cel�ho are�lu v plnom rozsahu. Spr�va sa zmieňuje aj o zisten�ch zmen�ch v 
projekte, ktor� boli vykonan� bez s�hlasu mestskej časti (investora diela ), ako to uv�dza 
zmluva č. 216/2008 o 2008 o spolupr�ci pri revitaliz�cii školsk�ho are�lu ZŠ Budat�nska 61 
v Bratislave uzavretej dňa 13.12.2008 medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a MŠKI.
Spr�va poukazuje na skutočnosť, že viacero šk�d bolo zrejme sp�soben�ch použ�van�m 
nedokončen�ho ihriska. Spr�va obsahuje aj n�vrh riešenia na odstr�nenie nedostatkov, kde 
v šiestich bodoch navrhuje MZ postup na dokončenie diela. Uznesenie MZ č. 456 uv�dza t�chto 
šesť bodov ako r�mec na riešenie dokončenia revitaliz�cie. 

Materi�l bol predmetom rokovania Miestnej rady miestneho zastupiteľstva  mestskej 
časti Bratislava-Petržalka dňa 18.11.2009 a bol odporučen� na rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 24.11.2009.

Tento materi�l uv�dza n�vrhy v oblasti technickej aj finančnej na naplnenie bodov 
spomenut�ho uznesenia.



3

N�vrh na dokončenie revitaliz�cie školsk�ho are�lu 
Z�kladnej školy na Budat�nskej ul. 61

N�vrh na dokončenie revitaliz�cie je rozpracovan� do 2 čast�, jedna sa t�ka ukončenia 
revizaliz�cie are�lu a druh� časť definuje finančn� zabezpečenie.

1. Dokončenie revitaliz�cie školsk�ho are�lu ZŠ Budat�nska

1.1 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka (MZ) na zasadnut� dňa 
27.11.2009 prijalo uznesenie č. 456 (viď pr�loha 3), kde schvaľuje postup odstr�nenia 
nedostatkov nasledovne:

(1) Mestsk� časť mus� nadobudn�ť vlastn�cke pr�vo k budovan�mu dielu – uzavretie 
bezodplatn�ch zml�v o prevode diela, pr�p. o odst�pen� pr�v a povinnost� 
objedn�vateľa s t�m, že ich s�časťou by mali byť garancie, že všetky realizovan� pr�ce 
a dod�vky už boli uhraden�.

(2) Objektivizovať, ktor� z vyt�kan�ch nedostatkov (nedorobkov) je porušen�m zmluvy 
o dielo, kedy ide o akceptovan� alebo akceptovateľn� zmenu projektu a kedy o pr�cu 
nad r�mec projektu.

(3) Vady diela reklamovať s t�m, že pred prevzat�m diela podľa bodu 1) požiadať o ich 
reklam�ciu FC Artmedia, a.s. a v časti VIENNA GATE 3, a.s.

(4) Rokovať so spoločnosťou VIENNA GATE 3, a.s. o doplaten� ost�vaj�cej čiastky 
a odborne pos�diť n�rok na t�to �hradu.

(5) V pr�pade neuhradenia ost�vaj�cej čiastky VIENNA GATE 3, a.s. pr�p. �hrady v nižšej 
sume rozhodn�ť o porad� a čase realiz�cie jednotliv�ch čast� are�lu (odpor�čame 
prostredn�ctvom uznesenia miestneho zastupiteľstva). V tomto roku je potrebn� 
odstr�niť nedostatky br�niace už�vaniu hlavn�ho ihriska alebo sp�sobuj�ce jeho 
poškodzovanie.

(6) Po prevzat� diela proces štandardizovať:
 vymenovať stavebn� dozor zo strany mestskej časti,
 v pr�pade nedokončen�ch čast�, na ktor� sa vzťahovala p�vodn� s�ťaž pokračovať 

v ich realiz�cii s p�vodn�m zhotoviteľom (s v�nimkou pr�padu, ak d�jde k 
ukončeniu zmluvn�ho vzťahu dohodou alebo odst�pen�m od zmluvy),

 na pr�ce na ktor� sa nevzťahovala p�vodn� s�ťaž na v�ber zhotoviteľa realizovať 
verejn� obstar�vania formou e-aukci�.

1.2 Prednosta Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka (M�) reagoval na uveden� 
uznesenie zvolan�m porady za �časti z�stupcov M�, Miestneho športov�ho klubu Iskra 
Petržalka (MŠKI) a zhotoviteľa, spoločnosti MARO, s.r.o. dňa  4. 11.2009 (viď pr�loha 4). 
Riešili sa najm� technick� ot�zky dokončenia are�lu a cenov� ponuky od MARO, s.r.o. na 
dokončenie diela. Dohodli sa term�ny a sp�sob dokončenia diela tak, aby bolo možn� jeho 
odovzdanie už�vateľom v čo najkratšom čase.

1.3 Navrhnut� riešenia vych�dzaj� z jednotliv�ch bodov uznesenia č. 456 MZ.

K bodu 1 uznesenia č. 456:
N�vrh riešenia:
Po dokončen� diela bud� uzavret� zmluvy o darovan� medzi MČ a MFK Petržalka, a. s,. a MČ 
a Vienna Gate 3, a. s. Do odovzdania hotov�ho diela je medzi MČ a MFK Petržalka a. s. 
dohoda o uzatvoren� zmluvy o už�van� diela. MČ n�sledne uzavrie dohodu s MŠKI o už�van� 
diela.
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K bodu 2 uznesenia č. 456: 
N�vrh riešenia, plnenie:
Rieši z�pis z rokovania 4.11.2009 v bode 3 (viď pr�loha 4).

K bodu 3 uznesenia č. 456:  
N�vrh riešenia, plnenie:
V�zva na reklam�ciu z�vad bola doručen� MFK Petržalka, a. s. dňa 12.10.2009 a spoločnosti 
VIENNA GATE 3, a. s., dňa 13.10.2009. Reklam�cie boli predmetom rokovania 4.11.2009 (viď 
pr�loha 4).

K bodu 4 uznesenia č. 456:  
N�vrh riešenia, plnenie:
V s�časnosti prebiehaj� rokovania so spoločnosťou VIENNA GATE 3, a. s. o doplaten� zvyšnej 
čiastky.

K bodu 5 uznesenia č. 456:  
N�vrh riešenia, plnenie:
Na z�klade rokovan� prisľ�bil zhotoviteľ diela MARO, s.r.o., že reklamovan� a in� dohodnut� 
opravy a �pravy urob� v čo najkratšom čase s ohľadom na schv�lenie ďalšej etapy revitaliz�cie
MZ a tiež v z�vislosti od počasia (viď pr�loha 4).

K bodu 6 uznesenia č. 456:  
N�vrh riešenia, plnenie:

 M� vyčlenil do funkcie „technick� dozor“ pracovn�ka investičn�ho refer�tu,
 Zhotoviteľ MARO, s.r.o. m� z�ujem dobudovať dielo v pl�novanom rozsahu v zmysle 

p�vodnej s�ťaže a v s�lade so schv�len�m uznesen�m MZ,
 prebieha zv�šenie plota okolo revitalizovan�ho are�lu, zhotoviteľom je firma 

Marmex, s.r.o., ktor� zv�ťazila vo verejnom obstar�van� e-aukciou. Nakoľko rozsah 
pr�c v ďalšej etape revitaliz�cie vych�dza z pl�novan�ho rozsahu a v zmysle 
p�vodnej s�ťaže, nie je nutn� ďalšie obstar�vanie.

2. Finančn� zabezpečenie dokončenia revitaliz�cie školsk�ho are�lu ZŠ Budat�nska

2.1. Od začiatku revitaliz�cie v roku 2008 do 11.11.2009 bolo preinvestovan�ch spolu 
528.356 EUR (15.917.275,- Sk). Investori sa na tejto čiastke podieľali nasledovne:

 MFK Petržalka, s.r.o. sa podieľala na tejto sume čiastkou 331.939 EUR (10.000.000 
Sk), fakt�ra č. 08081011 z 21.10.2008.

 Vienna Gate 3, s.r.o. uhradila dve fakt�ry – č. 08080817 z 31.08.2008 v sume 176.667
EUR (5.322.275,- Sk a č. 08060562 z 23.06.2008 v sume 19 750 EUR (595.000 Sk).

2.2 Podľa predbežn�ch cenov�ch kalkul�cii firmy MARO, s.r.o. na dokončenie revitaliz�cie 
školsk�ho are�lu ZŠ Budat�nska bude potrebn� v nasleduj�cej etape vynaložiť celkov� 
čiastku 148 390,98 EUR.
Kalkul�cia n�kladov podľa projektu na jednotliv� položky podľa MARO, s.r.o.:

V�roba ETD podložky pod atletick� dr�hu 114x4m 13 220,67 EUR
Pokl�dka povrchu na atletick� dr�hu a chodn�k 20 424,54 EUR
�prava jestvuj�cich pl�ch pred pokl�dkou povrchu 10 991,21 EUR
Dod�vka a mont�ž povrchu a športov�ho n�radia na ihrisko 50x33m 60 362,66 EUR
V�roba Maro PU antuky vr�tane dod�vky n�radia 43 391,90 EUR
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MARO, s.r.o. k tejto kalkul�cii predložila kompletn� v�kaz v�mer. Z�stupca firmy 
MARO, s.r.o. pon�kol na splatenie tejto sumy spl�tkov� kalend�r na 12 mesačn�ch 
spl�tok vo v�ške 12 365,91 € od d�tumu ukončenia diela.

2.3 MARO, s.r.o. už v roku 2009 vyhotovilo pr�ce vo v�ške 51.995,73 EUR nad r�mec 
pouk�zan�ch prostriedkov. Pred začat�m ďalšej etapy revitaliz�cie žiada MARO, s.r.o. uhradiť 
za dodan� materi�l a vykonan� pr�ce, ktor� investovala do dokončenia 1. etapy revitaliz�cie 
školsk�ho are�lu ZŠ Budat�nska. Fakt�ra a s�pis vykonan�ch pr�c bud� dodan� po schv�len� 
MZ a uzatvoren� dohody o dokončen� revitaliz�cie školsk�ho are�lu ZŠ Budat�nska.

2.4 Navrhovan� riešenie na zabezpečenie dokončenia revitaliz�cie školsk�ho are�lu ZŠ 
Budat�nska:
a) menovať komisiu na dokončenie revitaliz�cie školsk�ho are�lu ZŠ Budat�nska 61 

v Bratislave MZ v zložen�: 3 členovia MZ a 2 zamestnanci M�, ktor� bude dohliadať 
a kontrolovať priebeh pr�c revitaliz�cie školsk�ho are�lu,

b) rokovať o uhraden� zvyšnej sumy na revitaliz�ciu od spoločnosti Vienna Gate 3, a.s.,
c) uvoľniť z rezervn�ho fondu MČ sumu v celkovej v�ške 200.386,71 EUR na ur�chlen� 

dokončenie revitaliz�cie a to:
 čiastku 51.995,73 EUR v jednej spl�tke ihneď pre MARO, s.r.o. (viď bod 2.3) a
 12 spl�tok, každ� po 12.365,91 EUR (splatn� po dokončen� diela – viď bod 2.2),

d) vr�tiť vynaložen� finančn� prostriedky MČ do rezervn�ho fondu po ukončen� rokovan� 
s Vienna Gate 3, s.r.o. o splnen� z�v�zku voči MČ.
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Príloha 1
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Pr�loha 2
Spr�va z poslaneckej kontroly revitalizovan�ho športov�ho are�lu Budat�nska 61

Dňa 29. septembra 2009 bolo prijat� uznesenie MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
ktor� schv�lilo poslaneck� kontrolu v revitalizovanom športovom are�li Budat�nska 61 za 
�čelom objektivizovania nedorobkov, ch�b a z�vad, ako aj nevyhnutnosti zabezpečiť pln� 
funkčnosť ihriska. Členmi poslaneckej kontroly boli po dohode poslaneck�ch klubov určen� 
nasleduj�ci poslanci:
pp. Juraj Kov�č, Michal Radosa, Peter Hrdlička, Andrea Čapčekov�.

Poslaneck� kontrola sa uskutočnila 9. okt�bra 2009. Na kontrole sa z�častnili 
nasleduj�ce osoby:
pp. Juraj Kov�č, Michal Radosa, Miloslav Košina, Andrea Čapčekov�, Mari�n Miškanin, 
Ladislav Dovrtil, Ladislav Kianička, Vladislav Čapček, Mari�n Medveď.
Kontrola zistila nasleduj�ce skutočnosti:

1. Osadenie dvoch hlavn�ch br�n – nevyhovuj�ce, treba ich osadiť nanovo a doplniť 
ch�baj�ce dielce br�n.
Po kontrole fakt�r za vykonan� pr�ce bolo zisten�, že tieto br�ny neboli s�časťou 
dod�vok a tak nie je možn� tento nedostatok reklamovať.

2. Osadenie 4 ks tyč� na uchytenie ochrann�ch siet� – nevyhovuj�ce, treba ich osadiť 
nanovo.
Po kontrole fakt�r za vykonan� pr�ce bolo zisten�, že tieto br�ny boli s�časťou dod�vok 
a tak je možn� tento nedostatok reklamovať.

3. Osadenie nov�ch ochrann�ch siet� po pozdĺžnej strane ihriska do v�šky 4 m z d�vodu 
ochrany zaparkovan�ch aut za oploten�m športov�ho are�lu.
Neboli v p�vodnom projekte.

4. Zak�penie a osadenie striedačiek pre dom�cich hr�čov a host�.
Nebolo realizovan�, bud� sa realizovať v ďalšej etape.

5. Zabezpečenie 4 stĺpov osvetlenia pred zraneniami hr�čov žinenkami alebo molitanom.
Osvetlenie nebolo v p�vodnom projekte.

6. Zak�penie kefy na udržiavanie umel�ho tr�vnika.
Nebolo realizovan�, bude sa realizovať v ďalšej etape.

7. V�mena 12 pol� oplotenia za br�nami, ktor� boli zničen� od l�pt.
V p�vodnom projekte boli navrhnut� in� a pevnejšie dielce oplotenia. Treba presk�mať, 
kto je zodpovedn� za zmenu projektu ohľadom dielcov oplotenia.

8. Zak�penie dvoch prenosn�ch hlin�kov�ch br�n pre ml�dež.
Nebolo realizovan�, bude sa realizovať v ďalšej etape.

9. Zak�penie elektronickej časomiery.
Časomiera nebola v p�vodnom projekte.

10. Sprev�dzkovanie umel�ho osvetlenia na hlavnom ihrisku.
Osvetlenie nebolo v p�vodnom projekte. Treba presk�mať, kto je zodpovedn� za zmenu 
projektu ohľadom dielcov oplotenia.

11. Sprev�dzkovanie umel�ho osvetlenia na tr�ningovom ihrisku.
Tr�ningov� ihrisko nebolo v p�vodnom projekte. Treba presk�mať, kto je zodpovedn� 
za zmenu projektu.

12. Realiz�cia umel�ho tr�vnika na tr�ningovom ihrisku.
Tr�ningov� ihrisko nebolo v p�vodnom projekte. Treba presk�mať, kto je zodpovedn� 
za zmenu projektu.

13. Zak�penie dvoch br�n pre tr�ningov� ihrisko.
Tr�ningov� ihrisko nebolo v p�vodnom projekte. Treba presk�mať, kto je zodpovedn� 
za zmenu projektu.

14. Realiz�cia atletickej dr�hy z umel�ho tr�vnika na to určen�ho.
Atletick� dr�ha sa bude realizovať v ďalšej etape.

15. Ochrann� siete za br�nami tr�ningov�ho ihriska cca 9 m vysok� okolo cel�ho ihriska.
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Tr�ningov� ihrisko nebolo v p�vodnom projekte. Treba presk�mať, kto je zodpovedn� 
za zmenu projektu.

P�vodn� štandardn� filozofia realiz�cie z�meru bola tak�, že mestsk�  časť za 
spolupr�ce MŠKI Petržalka (bud�ceho už�vateľa) vybuduje  resp. revitalizuje  are�l pri ZŠ 
Budat�nska s t�m, investičn� n�klady uhradia v časti FC Artmedia, a.s. a v časti VIENNA 
GATE 3,a.s. .

Pravdepodobne z d�vodu možnosti zv�šiť celkov� v�šku pr�spevku sponzorov o 19% ( 
DPH) došlo bez s�hlasu zastupiteľstva  k posunu, keď zmluvu o dielo so zhotoviteľom 
neuzatv�rala mestsk� časť  ani MŠKI, ale priamo v časti FC Artmedia, a.s. a v časti VIENNA 
GATE 3,a.s..V zmluv�ch nebolo ani uveden�, že sa uzatv�raj� v mene alebo v prospech 
mestskej časti a nebolo ani dohodnut�, že mestsk� časť (ani MŠKI) m� pr�vo vymenovať 
stavebn� dozor alebo in�m sp�sobom m� pr�vo relevantne konať voči zhotoviteľovi. 
Objekt�vne je však potrebn� povedať, že z�stupcovia Miestneho �radu i MŠKI sa z�častnili 
min. na 1 z kontroln�ch dn� a konštatovali nedorobky a vady diela a žiadali ich odstr�nenie. 

Probl�my sp�sobuje i fakt, že v niektor�ch častiach sa pravdepodobne  za pochodu 
menil projekt a niektor� pr�ce sa realizovali v rozpore s p�vodn�m projektom. Ihrisko sa začalo 
už�vať pred jeho riadnym dokončen�m, čo vzhľadom k absencii siet� v br�nach a ochrannej siete 
za br�nami viedlo k poškodeniu plota, ktor� bol zrejme dodan� so slabšou odolnosťou ako bola 
p�vodne pl�novan�.

Z p�vodne pl�novan�ch 10 mil. Sk poskytla spoločnosť časti VIENNA GATE 3,a.s. 
približne 6 mil. Sk (cca 200 000 EUR).

Skutočnosť, že mestsk� časť nie je voči zhotoviteľovi v žiadnom zmluvnom vzťahu 
m� niektor� z�sadn� d�sledky:

– mestsk� časť nie je vlastn�kom budovan�ho diela,
– mestsk� časť nie je opr�vnen� reklamovať vady diela,
– mestsk� časť nem�že pokračovať v realizovan� diela.

Uveden� nedostatky navrhujeme odstr�niť nasledovn�m sp�sobom:
1. Mestsk� časť mus� nadobudn�ť vlastn�cke pr�vo k budovan�mu dielu – navrhujeme 

uzavretie bezodplatn�ch zml�v o prevode diela pr�p. post�pen� pr�v a povinnost� 
objedn�vateľa s t�m, že ich s�časťou by mali byť garancie, že všetky realizovan� pr�ce 
a dod�vky už boli uhraden�.

2. Objektivizovať, ktor� z vyt�kan�ch nedostatkov (nedorobkov) je porušen�m zmluvy o dielo, 
kedy ide o akceptovan� alebo akceptovateľn� zmenu projektu a kedy o pr�cu nad r�mec 
projektu.

3. Vady diela reklamovať s t�m, že pred prevzat�m diela podľa bodu 1) požiadame o ich 
reklam�ciu FC Artmedia, a.s. a v časti VIENNA GATE 3,a.s.

4. Rokovať so spoločnosťou VIENNA GATE 3,a.s. o doplaten� ost�vaj�cej čiastky a odborne 
pos�diť n�rok na t�to �hradu.

5. V pr�pade neuhradenia ost�vaj�cej čiastky VIENNA GATE 3,a.s. pr�p. �hrady v nižšej sume 
rozhodn�ť o porad� a čase realiz�cie jednotliv�ch čast� are�lu (odpor�čame prostredn�ctvom 
uznesenia miestneho zastupiteľstva). V tomto roku je potrebn� odstr�niť nedostatky 
br�niace už�vaniu hlavn�ho ihriska alebo sp�sobuj�ce jeho poškodzovanie.

6. Po prevzat� diela proces štandardizovať:
– vymenovať stavebn� dozor zo strany mestskej časti,
– v pr�pade nedokončen�ch čast�, na ktor� sa vzťahovala p�vodn� s�ťaž pokračovať v ich 

realiz�cii s p�vodn�m zhotoviteľom (s v�nimkou pr�padu ak d�jde k ukončeniu 
zmluvn�ho vzťahu dohodou alebo odst�pen�m od zmluvy),

– na pr�ce na ktor� sa nevzťahovala p�vodn� s�ťaž na v�ber zhotoviteľa realizovať 
verejn� obstar�vania formou e-aukci�.

Spracoval: Juraj Kov�č
1. z�stupca starostu
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Pr�loha 3

1. Spr�va z poslaneck�ho prieskumu športov�ho are�lu na Budat�nskej č. 61

Uznesenie č. 456

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

ber ie na vedomie

1. Spr�vu z poslaneck�ho prieskumu vykonan�ho podľa uznesenia miestneho 
zastupiteľstva č. 443 zo dňa 29.9.2009

2. Inform�ciu o stave revitaliz�cie školsk�ho are�lu ZŠ Budat�nska 61

schvaľuje

postup odstr�nenia nedostatkov:
1. Mestsk� časť mus� nadobudn�ť vlastn�cke pr�vo k budovan�mu dielu – uzavretie 

bezodplatn�ch zml�v o prevode diela, pr�p. post�pen� pr�v a povinnost� objedn�vateľa 
s t�m, že ich s�časťou by mali byť garancie, že všetky realizovan� pr�ce a dod�vky už 
boli uhraden�.

2. Objektivizovať, ktor� z vyt�kan�ch nedostatkov (nedorobkov) je porušen�m zmluvy 
o dielo, kedy ide o akceptovan� alebo akceptovateľn� zmenu projektu a kedy o pr�cu nad 
r�mec projektu.

3. Vady diela reklamovať s t�m, že pred prevzat�m diela podľa bodu 1) požiadať o ich 
reklam�ciu FC Artmedia, a.s. a v časti VIENNA GATE 3, a.s.

4. Rokovať so spoločnosťou VIENNA GATE 3, a.s. o doplaten� ost�vaj�cej čiastky 
a odborne pos�diť n�rok na t�to �hradu.

5. V pr�pade neuhradenia ost�vaj�cej čiastky VIENNA GATE 3, a.s. pr�p. �hrady v nižšej 
sume rozhodn�ť o porad� a čase realiz�cie jednotliv�ch čast� are�lu (odpor�čame 
prostredn�ctvom uznesenia miestneho zastupiteľstva). V tomto roku je potrebn� odstr�niť 
nedostatky br�niace už�vaniu hlavn�ho ihriska alebo sp�sobuj�ce jeho poškodzovanie.

6. Po prevzat� diela proces štandardizovať:
- vymenovať stavebn� dozor zo strany mestskej časti,
- v pr�pade nedokončen�ch čast�, na ktor� sa vzťahovala p�vodn� s�ťaž pokračovať v ich 
realiz�cii s p�vodn�m zhotoviteľom (s v�nimkou pr�padu, ak d�jde k ukončeniu 
zmluvn�ho vzťahu dohodou alebo odst�pen�m od zmluvy),
- na pr�ce na ktor� sa nevzťahovala p�vodn� s�ťaž na v�ber zhotoviteľa realizovať 
verejn� obstar�vania formou e-aukci�.

Hlasovanie: pr�tomn�ch 31, za 31 , proti 0, zdržal sa 0.
----------
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Pr�loha 4

Rokovanie o revitaliz�cii are�lu ZŠ Budat�nska 61, Bratislava 

D�tum: 4.11.2009
Čas: 11:00 h
Pr�tomn�: za M�- pp. Miškanin, Schn�rmacher, 

za MARO, s.r.o.: pp. Kavulek, Mand�ch, Cingelov�
za MŠKI: p. Dovrtil

Program rokovania : 
1. Zhrnutie doterajšieho priebehu revitaliz�cie are�lu ZŠ Budat�nska 61, Bratislava
2. Reklam�cie na realizovan� pr�ce a materi�l
3. Riešenie reklam�cii zo strany zhotoviteľa
4. N�vrhy riešen� na dokončenie revitaliz�cie 

K bodu 1.
P�n Miškanin zrekapituloval priebeh revitaliz�cie are�lu ZŠ Budat�nska 61 od počiatku 
budovania k dnešn�mu dňu. konštatoval, že pr�ce na hlavnom ihrisku boli zv�čša dokončen� 
a ihrisko od j�la použ�va MŠKI po s�hlase MFK Petržalka na tr�ningy a z�pasy svojich 
futbalov�ch družstiev. Od okt�bra je k dispoz�cii aj družstv�m MFK Petržalka. Ďalej vyzval 
pr�tomn�ch na riešenie situ�cie okolo reklam�cii a dokončenia diela.

K bodu 2.
P�n Dovrtil predložil požiadavky MŠKI na reklam�cie pr�c a dodan�ho materi�lu v zmysle listu 
zo dňa 8.10.2009 adresovan�ho na pp. R. Rudinsk�ho a A. Balogha a doplnil ich o konečn� 
v�počet položiek podľa posledn�ch zisten� k 4.11.2009:

- nedostatočne ukotven� futbalov� br�ny
- nedodan� siete k br�nkam
- nedostatočne ukotven� stĺpiky na uchytenie siet� za obidvoma br�nami
- zboren� oplotenie are�lu
- zle ukotven� stĺpy osvetlenia
- presun dvoch vn�torn�ch stĺpov od hracej plochy
- zabezpečenie stĺpov osvetlenia proti �razu molitanovou žinenkou
- nefunkčn� osvetlenie are�lu
- nedodan� kefy na �držbu plochy  ihriska s umelou tr�vou v s�lade so z�ručn�mi 

podmienkami 
- nedodan� lavičky pre s�periace družstv�
- nedodanie projektovej dokument�cie a rev�znej spr�vy osvetlenia
- vyčnievaj�ce obrubn�ky ohraničuj�ce plochu umel�ho tr�vnika
- nedodan� ochrann� siete 
- zboren� oplotenie are�lu 

K bodu 3.
Na jednotliv� reklamovan� položky reagoval p�n Kavulek za MARO, s.r.o.:

- nedostatočne ukotven� futbalov� br�ny – spadaj� medzi reklam�cie, MARO ich 
bezplatne oprav� 

- nedodan� siete k br�nkam - až v tretej etape  revitaliz�cie, nacenia
- nedostatočne ukotven� stĺpiky na uchytenie siet� za obidvoma br�nami – z�ruka, 

MARO prerob� napnutie siet� a ich uchytenie, pr�padne prid� stĺp naviac
- zboren� oplotenie are�lu – nie je v z�ruke, Maro nacen� opravu
- zle ukotven� stĺpy osvetlenia – dva vn�torn� stĺpy premiestnia podľa situačn�ho 

n�kresu (dod� M� po vyjadren� MŠKI), ostan� upevnia, dodaj� žiarivky  
a nastavia po pripojen� na el.sieť
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- zabezpečenie stĺpov osvetlenia proti �razu molitanovou žinenkou – MŠKI 
požaduje 1 ks molitanovej ochrannej žinenky, MARO nacen�.

- nefunkčn� osvetlenie are�lu – po napojen� na el. sieť MARO sprev�dzkuje 
osvetlenie, vr�tane projektovej dokument�cie a rev�znej spr�vy

- nedodan� kefy na �držbu plochy  ihriska s umelou tr�vou v s�lade so z�ručn�mi 
podmienkami – MARO pri dokončen� kompletn�ho diela podľa zadan�ho 
projektu dod� na vlastn� n�klady špeci�lnu kefu a štvorkolku (400HP) na �pravu 
umelej tr�vy

- nedodan� lavičky pre s�periace družstv� - až v tretej etape  revitaliz�cie, nacenia
- vyčnievaj�ce obrubn�ky ohraničuj�ce plochu umel�ho tr�vnika – MARO oprav� 

v r�mci z�ruky, podsypať okraje tr�vy do v�šky obrubn�ka
- nedodan� ochrann� siete - s� dodan� v dohodnutej v�ške 9 m
- zboren� oplotenie are�lu - MARO neuzn�va ako reklam�ciu , opravu nacenia
- na konci atletickej dr�hy zriadiť pieskov� doskočisko - MARO v s�vislosti 

s budovan�m dr�hy vy buduje aj doskočisko
-

K bodu 4
V ot�zke dren�že konštatoval p. Dovrtil za MŠKI, že vsakovanie vody bolo dostatočne 
preveren� počas�m v okt�bri a novembri 2009  a je �plne v poriadku a použit� syst�m plne 
vyhovuje.
Z�stupca MARO, s.r.o. p. Kavulek navrhol ako ďalš� postup, aby MČ Bratislava-Petržalka 
garantovalo finančn� čiastku potrebn� na dokončenie revitaliz�cie. Za tak�ch okolnost� MARO 
dokonč� dielo na vlastn� n�klady a dohodne s MČ spl�tkov� kalend�r na 12 mesiacov. 
Podmienkou však je uhradenie čiastky 50 000 € ktor� MARO preinvestovalo nad poskytnut� 
finančn� prostriedky od FC Artmedia, a.s. a Vienna Gate 3, a.s.

zap�sal: Schn�rmacher


