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háj

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
zmenu účelu použitia schválených kapitálových prostriedkov KZP pre rok 2022, účelovo
viazaných na Čiastočné zateplenie a modernizáciu DK Zrkadlový háj na:
a/ 34 000 € na chladenie priestorov DK Zrkadlový háj
b/ 85 800 € na výmenu opotrebovaného pôvodného sedenia vo veľkej sále DK Lúky, spojenú
s výmenou bezpečnostného osvetlenia schodov a výmenu poškodenej podlahovej krytiny
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Dôvodová správa
Časť a)
Na miestnom zastupiteľstve dňa 28. júna 2022 boli uznesením č. 567 - Návrh úpravy
rozpočtu mestskej časti Bratislava - Petržalka na rok 2022 schválené kapitálové výdavky
v programe 6.2 pre Kultúrne zariadenia Petržalky vo výške 275 000€.
Tieto financie boli určené na realizáciu Rekonštrukcie DK Zrkadlový háj a priľahlého
okolia (rozpočtová položka KZP 717 002 – Čiastočné zateplenie a modernizácia DK
Zrkadlový háj), ktorá sa však z dôvodu zmien v projekte po realizácii verejného obstarávania
a tým pádom nutnosti navýšenia ceny, nepodarí v roku 2022 uskutočniť – zdôvodnenie
odstúpenia od zmluvy je v prílohe 6 tohto materiálu. Rekonštrukciu DK ale chceme
realizovať v priebehu roka 2023.
Z tohto dôvodu navrhujeme časť financií použiť v roku 2022 na inštaláciu
klimatizačných jednotiek do veľkej sály, ako aj do spoločenskej sály vo foyer kultúrneho
domu.
Nedostatočne efektívna vzduchotechnika a s tým súvisiace problémy s nekvalitným
vzduchom a vysokými teplotami v priebehu letných dní v hlavnej sále, ale aj v spoločenskej
sále, je dlhoročným problémom DK Zrkadlový háj a výrazne znižuje komfort jeho
návštevníkov, ako aj účinkujúcich. Chladenie spomínaných priestorov je jediným možným
riešením tohto problému. KZP má vypracované technické špecifikácie, aj aktuálnu cenovú
ponuku na všetky potrebné zariadenia od firmy Retech, ktorá zabezpečuje údržbu
vzduchotechnických zariadení od roku 2011 vo všetkých budovách KZP. Počíta sa
s osadením dvoch klimatizačných jednotiek pod stropom veľkej sály a dvoch jednotiek
v spoločenskej sále – presné špecifikácie a nadimenzovanie sú uvedené v prílohe 1.
Predpokladaná cena za dodávku a montáž bude cca 34 000€. Po schválení zámeru
bude realizátor vybraný na základe verejného obstarávania.
Časť b)
Dňa 05.09.2022 bola na Audiovizuálny fond podaná žiadosť o dotáciu v programe 4.3
– Modernizácia vybavenia digitalizovaných kín na výmenu opotrebovaného pôvodného
sedenia vo veľkej sále DK Lúky, spojenú s výmenou bezpečnostného osvetlenia schodov za
nové LED svietidlá s výrazne vyššou energetickou úsporou. Žiadosť je na povolených 50%
obstarávacej ceny. Súčasťou projektu je aj výmena poškodenej podlahovej krytiny pod
sedačkami a demontáž pôvodného sedenia. Veľkorysá architektúra sály nám umožňuje
dosiahnuť želaný efekt v podobe významného zvýšenia komfortu pre diváka s minimálnym
poklesom kapacity sály o 15 miest, t. j. zo súčasných 221 na 206 miest. Celková cena projektu
je 85 801 €, spoluúčasť pri plnej dotácii predstavuje 51 487 €. Cenovú ponuku na projekt pre
KZP vypracovala česká spoločnosť HOKO-VH, ktorá má bohaté skúsenosti s rekonštrukciou
sedenia kinosál a divadelných sál v celej Európe. Po schválení zámeru bude realizátor
vybraný na základe verejného obstarávania.
Materiál bol prerokovaný na Miestnej rade dňa 20. 09. 2022 s odporučením zmeniť
účel schválených kapitálových prostriedkov v celkovej sume 85 800 €, keďže nevieme či
a v akej výške bude podporená žiadosť o dotáciu Audiovizuálneho fondu.
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Príloha 1. – Navrhovaný stav klimatizačných zariadení a cenová ponuka z 31. 8. 2022
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Príloha 2: Fotodokumentácia súčasného stavu
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Príloha 3: Ukážka navrhovaných sedadiel
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Príloha 4: Cenová ponuka z 02.09.2022 na dodávku sedačiek od HOKO – VH, s. r. o.
p. Martin Kočiško
Dom Kultúry Luky
Vígľašská 1
Bratislava

CENOVÁ NABÍDKA NA DODÁVKU SEDAČEK C616 se sklopným sedákem

•
•
•
•
•
•
•
•

Výhody nových sedaček

Estetičnost a ergonomie sezení
Širší sedačky o 30mm
Použitý materiál sedaček splňuje požárně bezpečnostní normu v rozmezí třídy A1-D
Dřevěné lakované díly splňují normu ČSN EN 13501-1+A1:2010 klasifikace reakce na
oheň: D-s1,d0
Požární odolnost - kombinace látky a výplně vyhovuje normě ČSN EN 1021-2 zkouška
plamenem
Sklápěcí mechanismus křesla vyhovuje požadavku stanoveném normou ČSN EN 11761:2009 – pohyblivé části a křeslo nevytváří riziko úrazu při sklápění sedáku
Požární odolnost podlahové krytiny
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Popis křesla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozteč křesla 550mm
výška křesla cca 950 mm
hloubka křesla cca 450mm
kovová noha s otoči sedáku, držáky opěradla a područek
opěrák – buková tvarovaná čalouněná deska s lakovaným okopovým krytem ze zadní strany
sedák – celočalouněný
područka – dřevěný masiv, tvar „slza“, lakovaná
šatóze /zakrytí kinonoh/ krajové i středové
otoče sedáku uložené v uzavřené kovové misce (otoč na pouzdře z PVC, krajní polohy
utlumeny pryží, sklápění
zkrutnou pružinou)
potahová látka - Španělská - Scenic Classic
výplň - rakouský Durén od fy Greiner
čísla sedáků - bukový držák + hliníkové číslo
čísla řady - bukový držák + fosforeskující číslo
moření dřevěných částí dle vzorníku
barva kovu: černý mat
Cena křesel :

Sedačka 206 míst (1Ks á 265,-Eur)..…………………………………………..…..54.590,-Eur
Demontáž a ekologická likvidace púvodních 221 Ks (1 Ks á 11,-Eur)…….……….2.431,-Eur
Repase svítidel -LED zdroj,nástřik krytu komaxitem 100 Ks (1 Ks á 26,-Eur).……2.600,-Eur
Pokládka podl.krytiny Endurance,AL lišty na stupních 220m-odstr.púvodní (á 54,Eur)…........................................................................................................................11.880,-Eur
CELKEM…………………………………………………………………………..71.501,-Eur
DPH
20%............................................................................................................................14.300,-Eur
CELKEM
S DPH………………...……………………………………………………………85.801,-Eur
Cena obsahuje výrobu, dopravu a montáž.
Dodací lhůta: výroba + montáž – cca 3 měsíce.
Ve Vlčnově dne 02.09.2022
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Príloha 5: Plán technologického riešenia
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Príloha 6: Odstúpenie od zmluvy k rekonštrukcii fasády a priľahlého priestoru DK
Zrkadlový háj
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Stanoviská komisií :
KOMISIA KULTÚRY A MLÁDEŽE
dňa 05.09.2022 o 15:30
Prítomní: M. Makovníková-Mosná, I. Jančoková, Ľ. Kačírek, L. Ovečková, K. Sklenková,
M. Černý, I. Lučanič, V. Kasala, A. Kutlíková, M. Kovačič
Neprítomní: M.Vetrák
K bodu 8: Žiadosť o zmenu účelu financovania schválených kapitálových výdavkov
(p. Kočiško)
Dočasný riaditeľ KZP p. Kočiško požiadal o zmenu účelu financovania schválených
kapitálových výdavkov, ktoré boli určené na zateplenie DK Zrkadlový háj. Zmluva bola
podpísaná p. Korenčiovou 12.7. 2022, no aktuálne sa od nej odstúpilo, nakoľko po obhliadke
20.7.2022 by sa musela navyšovať
cena a aj zmena činností, projektová dokumentácia nezodpovedala realite a je vypracovaná
nesprávne. Zistilo sa množstvo pochybení na strane firmy i bývalého vedenia, preto je
potrebné projekt nastaviť opätovne. Musí sa dopracovať dokumentácia, vypracovať nové
verejné obstarávanie.
Rieši sa bezbariérové WC a nákladný výťah. Pani Makovníková –Mosná navrhla zo
schválených financií uhradiť realizáciu bezbariérového WC a nákladného výťahu. Požiadala
riaditeľa o vypracovanie podrobnejšieho rozpočtu – Klíma, sedačky, výťah a predloženie
vedeniu MiÚ.
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál – žiadosť o
zmenu účelu financovania na základe aktuálnych informácií podľa priorít na financovanie
výmeny koberca a sedenia v kine DK Lúky, klímu a nákladný výťah v DK Zrkadlový háj a
odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť.
Hlasovanie:
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
KOMISIA SPRÁVY MAJETKU A MIESTNYCH PODNIKOV
dňa 05. 09. 2022 od 17,30 hod. - online
Na začiatku rokovania boli prítomní:
predseda komisie: Mgr. Ivan Uhlár,
členovia komisie: Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Pavel Šesták,
Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Ing. Ľubomír Hrbáň, sa ospravedlnil a zaslal svoje hlasovania na vedomie členom komisie
Erich Stračina (prítomný len na časť bodov programu)
Tajomník komisie: Mgr. Viktor Baumann
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4. Žiadosť o zmenu účelu financovania schválených kapitálových výdavkov
Rokovanie následne pokračovalo v navrhnutom poradí. Materiál, pôvodne zaradený ako bod
č. 3, v krátkosti predstavil štatutárny orgán KZP, p. Kočiško. Po krátkej diskusii sa pristúpilo
k hlasovaniu.
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča zobrať na vedomie predložený
materiál.
Hlasovanie:
Prítomných: 5 (plus 1 člen komisie v neprítomnosti)
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
KOMISIA SOCIÁLNA A BYTOVÁ
06.09.2022
Prítomní/é: Jana Hrehorová, Ildikó Zórádová, Eva Surovková, Konrád Balla, Daniela
Palúchová, Matúš Repka
Ospravedlnení: Miloslav Šmíd
Hostia: Ľubica Orságová, Štefan Hasička, Daniela Nemcová, Martin Kočiško, Marcela
Zacharová
K bodu 11:
Žiadosť o zmenu účelu financovania schválených kapitálových výdavkov
Bod uviedol Martin Kočiško, Kultúrne zariadenia Petržalky, bol prerokovaný bez písomného
materiálu.
Diskusia: P. Palúchová sa pýtala, či je zmena v rámci tej istej finančnej hodnoty ako bola
schválená – p. Kočiško uviedol, že v nižšej. Ďalej členovia komisie diskutovali ohľadom výšky
predpokladanej ceny za výmenu výťahu v DK Zrkadlový háj – počet podlaží ktoré bude výťah
obsluhovať – potreba bezbariérovosti DK. Z komisie vyplynulo preveriť výšku ceny za výťah,
nakoľko sa komisii zdala cena príliš vysoká. P. Hrehorová uviedla, že sa doteraz zvažovalo najmä
financovanie klimatizácie a solárnych panelov z dôvodu energetickej úspornosti, tiež informáciu,
že projektová dokumentácia na tieto veci nebola dobre spravená a že výherca VO odstúpil od
zmluvy. Ďalej p. Kočiško informoval o zámere vybudovania zelenej strechy a fotovolatických
panelov.
Uznesenie:
Komisia sociálna a bytová berie na vedomie Žiadosť o zmenu účelu financovania schválených
kapitálových výdavkov
Hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal/a sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

Sumár:
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Komisia
Komisia kultúry a
mládeže
Komisia správy
majetku
a miestnych
podnikov
Komisia sociálna a
bytová
Miestna rada

Schválený
materiál
áno

Neschválený Poznámky komisie
materiál
nie

áno

nie

áno

nie

nie

áno

Miestna rada odporúča zmeniť účel
schválených kapitálových prostriedkov
na výmenu sedačiek, podlahy
a osvetlenia schodiska v celkovej sume
85 800 €.
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