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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e 

s�hlas s realiz�ciou v�meny okien spoločnosťami ALK VARIANT SHOP, spol. s r.o., a ALK 
VARIANT, spol. s r.o. a jej �hrady mestskou časťou Bratislava-Petržalka formou z�počtu 
predp�san�ho n�jomn�ho za prenajat� priestory a parkovacie miesta na Haanovej 10 v 
Bratislave ALK VARIANT SHOP, spol. s r.o., za janu�r až august 2010: 11 178,72 € a ALK 
VARIANT, spol. s r.o. za janu�r až august 2010: 6 960,66 € za prenajat� priestory na 
Haanovej 10, na Vyšehradskej 25 v Bratislave, až do �plnej �hrady hodnoty vykonan�ch 
pr�c.
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D�vodov� spr�va

Objekt budovy na Haanovej 10 v Bratislave-Petržalke je vlastn�ctvom Hlavn�ho mesta 
SR Bratislavy, zveren� do spr�vy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Vzhľadom na s�časn� 
neplnenie z�v�zkov v �hrade n�jomn�ho, bola spoločnostiam zaslan� v�zva na �hradu 
nedoplatkov za n�jom. Nevyrovnan� – neuhraden� z�v�zok k 31. 08. 2010 spoločnosti ALK 
VARIANT SHOP spol. s r.o. predstavuje 11 178,72  € a ALK VARIANT spol. s r.o. 6 960,66 
€. 

Ako reakciu na v�zvu voči dlžn�kovi mestsk� časť Bratislava-Petržalka obdržala dňa 
23. 07. 2010 od spoločnosti ALK VARIANT SHOP, spol. s r.o. cenov� ponuku na v�menu 
okien v celom objekte na Haanovej 10 v Bratislave v hodnote 50 205, 97 €, deklarovan� ako
možn� formu �hrady z�v�zku, t.j. celkov� v�ška pohľad�vky prenaj�mateľa voči t�mto dvom 
n�jomcom je 18 139,38 €.

Dňa 15. 10. 2009 sa na Bytovom podniku Petržalka, s. r. o. uskutočnilo spoločn� 
stretnutie n�jomcov so spr�vcom, na ktorom boli prerokovan� všetky probl�my spojen� 
s pren�jmom priestorov a platbami za poskytovan� služby. Okrem in�ho bolo skonštatovan�, 
že v dnešnej dobe, pri vysok�ch cen�ch energi� je potrebn� budovu zatepliť a vymeniť star� 
okn� za nov�. Predložen� cenov� ponuka vych�dza z uveden�ch skutočnost�. V pr�pade, že 
mestsk� časť bude s�hlasiť s v�menou okien, spoločnosť ALK VARIANT SHOP, spol. s r.o. 
navrhla nasledovn� sp�sob platieb: spoločnosť bude vystavovať čiastočn� fakt�ry za 
realizovan� a prevzat� pr�ce, ktor� bud� hraden� formou Dohody o vyrovnan�  pohľad�vok 
a z�v�zkov a postupne sa bude znižovať podlžnosť za n�jomn�. Ročn� n�jomn� u spoločnosti  
ALK VARIANT SHOP spol. s r.o. predstavuje 16 790,16 € a ALK VARIANT, spol. s r.o. 
10 454,74 €. Z uveden�ho vypl�va, že ak by aj mestsk� časť po ods�hlasen� v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka s�hlasila s Dohodou o vz�jomnom 
započ�tan� pohľad�vok a z�v�zkov, vzniknut� nedoplatok by pri vz�jomnom započ�tan� bol 
splaten� v roku 2010 a spoločnosť by neuhr�dzala n�jomn� ešte v roku 2011. Nedoplatok by 
bolo nevyhnutn� započ�tavať aj oproti n�jomn�mu predp�san�mu v roku 2011. V N�vrhu 
rozpočtu na rok 2010 mestsk� časť v pr�jmovej časti rozpočtu poč�ta s n�jomn�m od 
uveden�ch spoločnost� v čiastke 27 244,90 €. Okrem toho treba upozorniť na t� z�važn� 
skutočnosť, že na vyrovnanie celkov�ho z�v�zku mestskej časti voči dod�vateľovi okien, 
vzhľadom na vysok� uveden� cenu, by bolo nevyhnutn� použiť aj všetky prostriedky fondu 
opr�v v objeme ročn�ho pr�spevku mestskej časti vypl�can�ho spr�vcovi, t.j. Bytov�mu 
podniku Petržalka, s.r.o. za cel� objekt Haanova 10 v Bratislave.

V mestskej časti s� verejn� obchodn� s�ťaže na dod�vateľa služieb, tovarov a pr�c 
uskutočňovan� elektronickou aukciou uverejňovanou na internetovej str�nke verejn�ho 
obstar�vateľa. Vzhľadom na vysok� cenu diela - 50 205, 97 € odpor�čame pre pr�padn� 
v�menu okien v objekte dod�vateľa vybrať formou e-aukcie.  

V mestskej časti v rokoch 2009 a 2010 prebiehali verejn� obstar�vania na v�ber 
dod�vateľov okien na jednotliv� školy v spr�ve mestskej časti. Formou e-aukci� sa podarilo 
v�sledn� ceny okien ešte zn�žiť. 

Po prepoč�tan� celkovej ceny za v�menu okien na jednom školskom objekte 
a vydelen�m celkovou plochou okien na predmetnom školskom objekte dost�vame cenu okna 
za meter štvorcov�. Po takomto prepočte u štyroch šk�l (ZŠ Černyševsk�ho, ZŠ Gessayova, 
ZŠ Nobelovo n�m., MŠ Pifflova) a spriemerovan� n�m vyšla cena okna vo v�ške 127,24 
Eur/m2 s DPH. 
Po prepočte v�šky pohľad�vky a jednotkovej ceny za meter štvorcov� 

18 139,38 € / 127,24 €/m2 = 142,56 m2
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Predložen� cenov� ponuka spoločnosti ALK VARIANT SHOP, spol. s r.o. poč�ta s plochou 
345,39 m2 pri cene 145,36 €/m2 s DPH.

Predložen� cenov� ponuka  spoločnosti ALK VARIANT SHOP, spol. s r.o. bola 
dňa 03. 08. 2010 prerokovan� v operat�vnej porade starostu. 

Uveden� materi�l bol prorokovan� v komisii spr�vy majetku a miestnych podnikov 
dňa 11. 08. 2010, v komisii podnikateľsk�ch činnost� dňa 06. 09. 2010 a vo finančnej komisii 
dňa 13. 09. 2010 (stanovisk� komisi� v pr�lohe).

Materi�l bol prerokovan� v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 
14. 09. 2010, ktor� uznesen�m č. 601 odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka schv�liť variant I., bod a) v tomto znen�:          
s�hlas s realiz�ciou v�meny okien spoločnosťami ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., a ALK 
VARIANT, spol. s r.o. a jej �hrady mestskou časťou Bratislava-Petržalka formou z�počtu 
predp�san�ho n�jomn�ho za prenajat� priestory a parkovacie miesta na Haanovej 10 v 
Bratislave ALK VARIANT SHOP, spol. s r.o., za, janu�r až august 2010: 11 178,72 € a ,
ALK VARIANT, spol. s r.o. za janu�r až august 2010: 6 960,66  € za prenajat� priestory na 
Haanovej 10, na Vyšehradskej 25 v Bratislave, až do �plnej �hrady hodnoty vykonan�ch 
pr�c.

Miestna rada odporučila materi�l doplniť o vyč�slenie n�kladov za mont�ž 
a osadenie 1/m2 plastov�ho okna na z�kladn�ch škol�ch v Petržalke, ktor�ch dod�vatelia boli 
vys�ťažen� e-aukciou. Požadovan� �daj je doplnen� v d�vodovej spr�ve.
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pripri 

Miestny �rad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materi�l na rokovanie 
miestnej rady
dňa 14. 09. 2010

Materi�l č�slo:............/2010

K bodu:  N�vrh spoločnosti ALK VARIANT SHOP spol. s r. o. na započ�tanie 
pohľad�vok

Predkladateľ:
Mari�n Miškanin
prednosta

Materi�l obsahuje:
1. n�vrh uznesenia
2. d�vodov� spr�vu
3. žiadosť
4. stanovisko komisie podnikateľsk�ch 
činnost� zo dňa
5. stanovisko finančnej komisie zo dňa
6. stanovisko komisie spr�vy miestneho 
majetku a miestnych podnikov zo dňa

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, komisia spr�vy majetku a miestnych 
podnikov

Z�pisnica
zo zasadnutia komisie spr�vy majetku a miestnych podnikov konan�ho 

dňa 11. 08.  2010
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, komisia spr�vy majetku a miestnych 
podnikov

Z�pisnica
zo zasadnutia komisie spr�vy majetku a miestnych podnikov konan�ho 

dňa 11. 08.  2010

Pr�tomn�: Ing. Peter Hrdlička – predseda
Ing. Mgr. Michal Radosa – podpredseda
Mariana Sabadošov� – členka, poslankyňa
Ing. Martin Korec – člen, neposlanec
Bc. Dimitrij Doktorov – člen, neposlanec
Mgr. Anton Šmotl�k – člen, poslanec

K bodu 11: N�vrh spoločnosti ALK VARIANT SHOP spol. s r. o. na započ�tanie 
pohľad�vok

Uznesenie:
Podľa n�zoru komisie nie je možn� pri v�bere dod�vateľa na v�menu okien postupovať bez 
v�berov�ho konania.

Hlasovanie:   
za:     6                                       proti:  0 zdržal sa:  0

Bratislava   11. 08. 2010

Za spr�vnosť v�pisu: Ing. Peter Hrdlička, v. r.
Alena Jur�kov�                                                                                            predseda

Stanovisko
komisie podnikateľsk�ch činnost� zo dňa 06. 09. 2010

Pr�tomn�:Ing. Jiř� Rusnok
Ing. Anton Brath  
Ing. Tibor K�sa
Vlastimila Antoškov�
Andrea Jakub�kov�  
Ing. Miloslav Košina

Komisia podnikateľsk�ch činnost� prerokovala N�vrh spoločnosti ALK VARIANT 
SHOP, spol. s r.o. na započ�tanie pohľad�vok  a prijala nasledovn� stanovisko:
Odpor�ča schv�liť alternat�vu:
I. ods. b)  n e s � h l a s �  
so započ�tan�m n�kladov na mont�ž okien vynaložen�ch spoločnosťami ALK VARIANT 
SHOP spol. s r.o., a ALK VARIANT spol. s r.o. ako �hrady za nedoplatky za  pren�jom 
nebytov�ch priestorov a parkovac�ch miest.
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Spoločnosťou navrhovan� sp�sob realiz�cie v�meny okien nezodpoved� z�sad�m 
prijat�m mestskou časťou o obstar�van� tovarov a služieb, ktor� by mali byť realizovan�  
v�berov�mi konaniami, vr�tane e- aukci�.

Hlasovanie: za  6 členovia komisie,  proti 0, zdržal sa 0 

Ing. Jiř� Rusnok, v. r.
predseda komisie podnikateľsk�ch činnost�

Za spr�vnosť v�pisu:
Ing. Jana Žilincov�

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 13.9.2010

Pr�tomn�: Mgr. Belohorec, MUDr. Janota PhD.,CSc, Ing. Vermeš, Ing. Kocka,  Ing. Plšek

Nepr�tomn�: Ing. Weissensteiner, Ing. Han�k, Mgr. Bakerov�-Drag�ňov�

K bodu : 
N�vrh spoločnosti ALK VARIANT SHOP s.r.o. na započ�tanie pohľad�vok

Stanovisko:

Finančn� komisia nes�hlas� s predložen�m n�vrhom na riešenie pohľad�vky formou z�počtu, 
ale žiada, aby mestsk� časť pri v�mene okien postupovala v s�lade so z�konom o verejnom 
obstar�van�.
Hlasovanie:
Pr�tomn� : 5
Za     : 5

V Bratislave 13.9.2010                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za spr�vnosť: Ing. Luk�ček


