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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, v zmysle § 11, ods. 4, písm. l)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zrušenie Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, IČO: 00 492 485,
k 31.12. 2022, bez právneho nástupcu.

Dôvodová správa
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, IČO: 00 492 485, bol zriadený ako
príspevková organizácia Obvodným národným výborom Bratislava V k 01.01.1986, a to
rozhodnutím z 29.12.1985 pod názvom Správa verejnoprospešných služieb Bratislava –
Petržalka. Zriaďovateľská funkcia prešla v zmysle § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č.
518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov
o na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej samosprávy na mestskú časť
Bratislava – Petržalka. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (ďalej „MP
VPS“) sídli na Ulici Ondreja Štefanka 6, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101. Právna
forma MP VPS je ku dňu rozhodnutia o zrušení príspevková organizácia.
MP VPS v minulosti pre zriaďovateľa zabezpečoval plnenie úloh na úseku správy verejných
priestranstiev a správy a údržby zvereného majetku v rozsahu letnej a zimnej údržby
komunikácií a parkovísk, starostlivosti o zeleň, správy trhovísk, starostlivosti o čistotu
verejných priestranstiev, starostlivosti o verejné detské ihriská a pavilóny detských ihrísk a
prevádzky zberného dvora.
V roku 2019 bol zahájený proces postupného prechodu zabezpečovania činností z MP VPS na
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka (ďalej len „MiÚ“). V dôsledku uznesenia
č. 147 miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Petržalka zo dňa 10.12.2019 došlo
k postupnému ukončeniu výkonu činnosti na úsekoch opravy a údržby komunikácií,
starostlivosti o zeleň a údržby, čistoty verejných detských ihrísk. Uznesením miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 247 zo dňa 23.6.2020 bolo rozhodnuté o
odzverení objektov pavilónov detských ihrísk, ktoré MP VPS ako správca prenajímal. Dňa
9.11.2021 bol uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 456
schválený návrh na odňatie zostávajúceho zvereného majetku MP VPS v rozsahu: zberný
dvor, trhovisko Mlynarovičova a ostatný majetok, čím bol ukončený proces prechodu
zabezpečovania činností z MP VPS na MiÚ Petržalka.
Ďalšia existencia príspevkovej organizácie sa vzhľadom na vyššie uvedené javí ako
nedôvodná. Na základe toho máme za to, že je potrebné rozhodnúť v súlade s návrhom
uznesenia tak, že Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka v zmysle § 11,
ods. 4, písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
základe § 21 , ods. 11 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRP“)
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka ku dňu 31.12.2022 zruší bez právneho
nástupcu. Po zániku príspevkovej organizácie prejdú jej práva a povinnosti v zmysle § 21,
ods. 13, ZoRP, dňom bezprostredne nasledujúcom po dni jej zrušenia, na zriaďovateľa.
Ku dňu hlasovania o návrhu, ktorý je predmetom tohto materiálu Miestny podnik
verejnoprospešných služieb Petržalka nemá vo vlastníctve ako ani v správe žiadny hnuteľný
ako ani nehnuteľným majetkom a do dňa zrušenia žiadny majetok ani neplánuje nadobudnúť.
MPVPS aktuálne eviduje splatné pohľadávky voči iným fyzickým a právnickým osobám
k rozhodnému dňu v celkovej výške 6.848 Eur. MP VSP je majiteľom dvoch bankových

účtov vedených v Prima banka Slovensko, a. s., na ktorých sa ku dňu prípravy tohto materiálu
nachádza suma 48.093,83-€. Zostatok hotovosti v pokladni MP VPS k rovnakému dňu je
874,29 Eur. Skutočný zostatok bude odovzdaný v deň nasledujúci po dni zrušenia MP VPS
štatutárnemu zástupcovi Mestskej časti alebo ním poverenej osobe. Majiteľom účtov sa
v zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 21, ods. 13, ZoRP stane Mestská časť Bratislava –
Petržalka. Pracovnoprávne vzťahy a obdobné pracovnoprávne vzťahy budú s výnimkou
Dohody o pracovnej činnosti uzavretej za účelom zabezpečenia odovzdania účtovných
dokladov ukončené dohodou. Neukončená Dohoda o pracovnej činnosti prechádza deň
nasledujúci po dni zrušenia z MPVPS na Mestskú časť. Deň nasledujúci po dni zrušenia
prechádzajú z MPVPS na Mestskú časť aj záväzkovo-právne vzťahy založené na základe
uzatvorenej zmluvy s dodávateľom/poskytovateľom služby v rozsahu:
a) Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzavretá dňa 27.07.2018 s obchodnou
spoločnosťou: Advokátska kancelária Valach, Kišac, s. r. o. (pôvodne Advokátska
kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.);
b) Zmluva o dielo č. 123_2022 uzavretá dňa 05.09.2022 s obchodnou spoločnosťou:
TRIMEL s.r.o., so sídlom: J. Smreka 22, 841 07 Bratislava, IČO: 31 319 068,
predmetom ktorej je stanovenie podmienok vykonávania pozáručného servisu
programov spracovania ekonomickej a informačnej agendy a poskytovania ostatných
služie;
c) Zmluva o poskytovaní služby Webhosting uzavretá elektronicky s obchodnou
spoločnosťou: Elbia, s. r. o., so sídlom: Stoličkova 4/870, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 702 897, predmetom ktorej je stanovenie podmienok pri registrácii
a prevádzkovaní internetovej domény;
S výnimkou uvedených zmlúv a súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava V.,
spisová značka: 12C/87/2021 vo veci žalobcu: Generali Česká pojišťovna a.s. c/a
žalovanému: MP VPS o zaplatenie 1.163,33 Eur s príslušenstvom, nemá resp. MP VPS
nebude mať ku dňu svojho zrušenia žiadne iné pohľadávky, záväzky, či iné práva a/alebo
povinnosti voči tretím osobám.

