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N�vrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v a ľ u j e 

pren�jom odovzd�vacej stanice tepla umiestnenej v are�li objektu na Haanovej ul. č. 10 
spoločnosti Dalkia, a.s. 

a ž i a d a    

starostu o podp�sanie dodatku k Zmluve o n�jme č. 023/1993 
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Dôvodová správa

Hlavn� mesto SR Bratislava zverovac�m protokolom č. 85/1991 zo dňa 01. 11. 1991 
zverilo do spr�vy Mestskej časti Bratislava – Petržalka tepeln� hospod�rstvo zabezpečuj�ce 
v�robu a dod�vku tepla a teplej �žitkovej vody pre obecn� byty, ktor� bolo na z�klade zmluvy 
č. 023/1993 zo dňa 17. 5. 1993 a Dodatku č. 6 k tejto zmluve zo dňa 13. 9. 1999 prenajat� 
spoločnosti Dalkia a.s. do 31. 12. 2019. Dalkia a.s. prev�dzkuje tieto zariadenia a mestskej 
časti uhr�dza pravidelne ročn� n�jomn� v zmluvne dohodnutej v�ške.

Predmetom pren�jmu v zmysle zmluvy č. 023/1993 nebola odovzd�vaj�ca stanica tepla 
(ďalej len OST“) sl�žiaca na vykurovanie objektu a are�lu Bytov�ho podniku Petržalka, 
pr�spevkov� organiz�cia (ďalej „BPP p. o“) na Haanovej ul č. 10. BPP p. o.. uveden� OST
prev�dzkoval až do svojho zrušenia, t.j. do 31.12.2007. Predmetn� OST n�sledne 
prev�dzkoval novozriaden� Bytov� podnik Petržalka, s. r. o. (ďalej len „BPP, s. r. o.“), ktor� 
upozornil na zl� technick� stav OST a požiadal mestsk� časť o finančn� prostriedky potrebn� 
na vykonanie opravy a �držby vo v�ške cca 20 000,- Eur. Z d�vodu, že v minulosti zveren� 
tepeln� hospod�rstvo už mestsk� časť prenajala spoločnosti Dalkia a.s., bola t�to spoločnosť 
v mesiaci j�l 2010 osloven� s ponukou pren�jmu OST s podmienkou vykonania opravy 
a �držby v požadovanom rozsahu. Na z�klade technickej dokument�cie a fyzickej obhliadky 
spol. Dalkia, a.s. ozn�mila listom svoj z�ujem o prev�dzkovanie predmetnej OST za vopred 
dohodnut�ch podmienok, ktor� tvoria pr�lohu č. 1. 

Materi�l bol prerokovan� v operat�vnej porade starostu dňa 6. 9. 2010, bude 
prerokovan� v komisii spr�vy majetku a miestnych podnikov dňa 22. 9. 2010 a na zasadnut� 
finančnej komisie. Stanoviska komisi� bud� priložen�. Materi�l prerokovala na svojom 
zasadnut� dňa 14. 9. 2010 miestna rada a prijala uznesenie č. 602, ktor� je totožn� s n�vrhom 
uznesenia na rokovanie miestneho zastupiteľstva.



4

Pr�loha č. 1


