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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Petržalka 

 

schvaľuje 

 

bezodplatný prevod kamerového systému vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v celkovej nadobúdacej hodnote 24 787,12 €, ktorý je umiestnený na strechách a fasádach 

obytných domov na Vavilovovej 1, súpisné číslo 1143, Fedinovej 8, súpisné číslo 1111, 

Romanovej 1, súpisné číslo 1654 a na DK Lúky - Vígľašská 1, súpisné číslo 3898,  Hlavnému 

mestu Slovenskej republiky pre potreby Expozitúry Bratislava V Mestskej polície 

Bratislava v rámci plnenia prioritného cieľa mestskej časti „Podporiť rozšírenie kamerového 

systému a jeho priame napojenie na mestskú políciu“. 

 

Zmluva o bezodplatnom prevode bude podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v 

miestnom  zastupiteľstve. V prípade, že  zmluva v tejto lehote nebude obdarovaným podpísaná, 

toto uznesenie  stratí platnosť. 
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Dôvodová správa 

 

V rámci plnenia prioritného cieľa mestskej časti Bratislava – Petržalka „Podporiť rozšírenie 

kamerového systému a jeho priame napojenie na mestskú políciu“ zhotovila spoločnosť 

Insomnium, s.r.o. pre mestskú časť na základe Zmluvy o dielo č. 260/2015 zo dňa 21.07.2015 

mestský kamerový systém s kontinuálnym monitorovaním – prepojenie kamier na záznamové 

zariadenie v sídle MsP v celkovej nadobúdacej hodnote 24 787,12 €, hodnota majetku po 

odpisovaní ku dňu 31.08.2018 je 13 086,70 €. Z celkovej hodnoty bola suma 5 011,12 € 

financovaná z vlastných zdrojov mestskej časti a suma 19 776,00 € z poskytnutých finančných 

prostriedkov (dotácie) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Bratislava 

v rámci projektu prevencie kriminality „Viac kamier, menej kriminality = bezpečná Petržalka“. 

Kamerový systém bude bezodplatne odovzdaný Hlavnému mestu SR Bratislava, ktoré je 

zriaďovateľom Expozitúry Bratislava V Mestskej polície Bratislava, na základe Darovacej 

zmluvy.  

 

Uznesením č. 227 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 20. 

septembra 2016 bola schválená výpožička kamerového systému Hlavnému mestu SR 

Bratislava ako zriaďovateľovi Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy. Kamerové 

systémy, ktoré vybudovala mestská časť v minulosti boli tiež vypožičané na základe Zmluvy 

o výpožičke. Z dôvodu pripravovanej zmeny organizačnej štruktúry – zrušenie vecne 

príslušného referátu PCO na Oddelení vnútornej správy Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislava a vytvorenie nového Oddelenia PCO a informatiky Mestskej polície Bratislava, 

neprevzalo Hlavné mesto SR Bratislava kamerový systém do svojej správy na základe zmluvy 

o výpožičke. Vo februári 2018 prebehla uvedená zmena organizačnej štruktúry. Dňa 

26.07.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s vedúcim Oddelenia PCO a informatiky 

Mestskej polície Bratislava, výsledkom ktorého vznikla iniciatíva Mestskej polície Bratislava 

o prevzatie kamerového systému bezodplatným prevodom do vlastníctva hlavného mesta. 

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislava je vecne zodpovedná za prevádzku mestského 

kamerového systému v Bratislave. Po odovzdaní kamerového systému do vlastníctva Hlavného 

mesta SR Bratislava, nebude musieť znášať mestská časť náklady spojené s prevádzkou 

kamerového systému (elektrická energia, oprava a údržba, náklady na prenos dát a pod.) 

 

Kamery sú umiestnené na DK Lúky na Vígľašskej 1 a na bytových domoch, s ktorými ma 

mestská časť uzatvorené nájomné zmluvy na časť strechy a fasády za účelom umiestnenia 

a prevádzkovania kamerového systému, ktorý bude sledovať verejné priestranstvo v okolí 

bytových domov na uliciach: 

1. Vavilovova 1, súpisné číslo 1143, LV č. 2268 

2. Fedinova 8, súpisné číslo 1111, LV č. 2305 

3. Romanova 1, súpisné číslo 1654, LV č. 2709 

4. Vígľašská 1 - DK Lúky, súpisné číslo 3898, LV č. 1748 

 

Kamery sú priamo napojené do systému sledovacieho a záznamového zariadenia - server DIVA 

systém umiestneného na monitorovacom stredisku v sídle MsP.  

 

Materiál bol predmetom rokovania odborných komisií. Stanoviská sú súčasťou materiálu. 

Miestna rada návrh prerokovala dňa 18.09.2018 a odporučila ho schváliť. 

Zmluva o bezodplatnom prevode bude podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v 

miestnom  zastupiteľstve. V prípade, že  zmluva v tejto lehote nebude obdarovaným podpísaná, 

toto uznesenie  stratí platnosť. 
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Otočná kamera Grundig GCI-K2795P 
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Kamerový systém č. 1 – Bytový dom Vavilovova 1 

 

 

Kamerový systém č. 2 – Bytový dom Fedinova 8 
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Kamerový systém č. 3 – Bytový dom Romanova 1 

 

 

Kamerový systém č. 4 – DK Lúky, Vígľašská 1 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konaného dňa 11.09.2018 

Prítomní: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Lažo, P. Beňa, J. Fischer, M. Vičan, J. Korbel 

K bodu 5 Návrh na bezodplatný prevod kamerového systému Hlavnému mestu Slovenskej re-

publiky Bratislava pre potreby Okrskovej stanice Mestskej polície v Petržalke 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava Petržalka odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť bezodplatný prevod kamerového systému vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Petržalka v celkovej nadobúdacej hodnote 24 787,12 €, ktorý je umiestnený na strechách a fa-

sádach obytných domov na Vavilovovej 1, súpisné číslo 1143, Fedinovej 8, súpisné číslo 1111, 

Romanovej 1, súpisné číslo 1654 a na DK Lúky - Vígľašská 1, súpisné číslo 3898, Hlavnému 

mestu Slovenskej republiky pre potreby Okrskovej stanice Mestskej polície v Petržalke v rámci 

plnenia prioritného cieľa mestskej časti „Podporiť rozšírenie kamerového systému a jeho pria-

me napojenie na mestskú políciu“. 

 

Hlasovanie: A. Dyttertová, Ľ. Turčanová, M. Lažo, P. Beňa, J. Fischer, J. Korbel, M. Vičan 

Prítomných:  7 

Za:   7 

Proti:  0  

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov  

konaného  dňa 10. 09. 2018 

 

Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, PhD, Branislav Krištof, Ing. Ján Karman, Mgr. Ing. Michal 

Radosa, Milan Molnár, Ing. Pavel Šesták,  RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A.,  Ing. Ján Hrčka, JUDr. 

Henrich Haščák, 

Neprítomní: Miroslav Lažo – osprav.,   JUDr. Mgr. Vladimír Gallo - osprav. 

 

K bodu 5/ Návrh na bezodplatný prevod kamerového systému Hlavnému mestu 

Slovenskej republiky Bratislava pre potreby Expozitúry Bratislava V Mestskej polícii 

Bratislava 
Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. Konštatovala, že ide o kompetenciu hlavného 

mesta, náklady na prevádzku patria tiež hlavnému mestu. Po krátkej diskusii komisia prijala 

nasledovné stanovisko:  

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :    8 

Za          :     7   

Proti:          0 

Zdržal sa:     1 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: A. Broszová     Bratislava 10. 09..2018  

tajomníčka komisie 


