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Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
s ú h l a s í
s výkonom podnikateľskej činnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v rozsahu živností:
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
Zámočníctvo
Nástrojárstvo
Kovoobrábanie
Opravy pracovných strojov
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
Opravy karosérií
Kamenárstvo
Mäsiarstvo
Výroba mliečnych výrobkov
Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
Stolárstvo
Murárstvo
Tesárstvo
Pokrývačstvo
Klampiarstvo
Izolatérstvo
Strechár
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
Podlahárstvo
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo
prevádzkových priestorov
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Dôvodová správa
Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalje len MČ Petržalka) ku dňu 1.1.2020 zriadila
organizačný útvar „Referát správy verejných priestranstiev“, ktorý sa postupným preberaním
činnosti Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka transformoval na
Oddelenie správy verejných priestranstiev (ďalej len „OSVP“). Obsahovou náplňou činností
OSVP sú činnosti, ktoré OSVP na seba prevzalo od Miestneho podniku verejnoprospešných
služieb Petržalka a z časti od zmluvných dodávateľov (najmä letná a zimná údržba,
starostlivosť o VDI, rekonštrukcie objektov v správe MČ Petržalka, realizácia parkovacej
politiky). Priebežným rozširovaním portfólia činností, ktoré OSVP zabezpečuje pre potreby
MČ Petržalka sa na jednej strane znižuje objem služieb zabezpečovaných pre MČ Petržalka
dodávateľským spôsobom, na strane druhej súčasne rastie potenciál OSVP poskytovať tieto
služby obyvateľom MČ Petržalka a firmám pôsobiacich na území mestskej časti. V praxi sa
na MČ Petržalka obracajú jej obyvatelia s dopytmi na poskytnutie služieb obsiahnutých
v navrhovanom rozšírení, čo predstavuje jednu z oblastí, ktorá môže byť do budúcna zdrojom
príjmov Mestskej časti.
Druhou oblasťou predstavujúcou zdroj príjmov je zmluvný vzťah s Veolia Energia Slovensko,
a.s., konkrétne Dodatok č. 32 k Zmluve o nájme č. 023/93. Veolia Energia Slovensko, a.s. je
nájomcom hnuteľného a nehnuteľného majetku MČ Petržalka slúžiaceho účelom správy a
prevádzky tepelného hospodárstva, výroby tepla a teplej úžitkovej vody pre mestskú časť
Bratislava – Petržalka. Súčasťou zmluvných podmienok je aj zabezpečenie opráv, údržby,
modernizácie a rekonštrukcie prenajatého majetku zo strany nájomcu. Veolia Energia
Slovensko, a.s. je na základe dodatku č. 32 nájomnej zmluvy povinná pri objednávaní služieb
a materiálov súvisiacich s opravami a údržbou predmetu nájmu, ako aj pri objednávaní
zemných, výkopových prác, maľovania a oplotenia, povinná osloviť ako potenciálneho
poskytovateľa služieb (za podmienok v dodatku č. 32 uvedených) MČ Petržalka.
Predpokladom poskytovania služieb podľa nájomnej zmluvy je rozšírenie predmetu
podnikateľskej činnosti.
Treťou oblasťou predstavujúcou potenciálny okruh príjmov (súčasne aj služieb obyvateľom
Petržalky) je poskytovanie pohostinskej činnosti, výroba hotových jedál určených na priamu
spotrebu mimo prevádzkových priestorov a poskytovanie havarijných služieb pre
Petržalčanov, čo predpokladá vybudovanie kapacít potrebných pre poskytovanie služby
(opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení;
zámočníctvo; Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo; Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených
technických zariadení), ktoré budú v časti havarijných služieb primárne zužitkované pre
potreby MČ Petržalka.
MČ Petržalka je prostredníctvom OSVP z veľkej časti personálne ako aj materiálno-technicky
kapacitne pripravená poskytovať služby v uvedenom rozsahu a činnosti, ktoré zabezpečuje
pre MČ Petržalka, je pripravená poskytovať aj tretím osobám. Vzhľadom na to, že v prípade
vykonávania vyššie uvedených činnosti by sa jednalo o výkon podnikateľskej činnosti, je
potrebné získať na ich výkon živnostenské oprávnenie. Na základe uvedeného preto
navrhujeme rozšíriť predpoklady na podnikanie v rozsahu v uznesení vymenovaných činností,
z ktorých s výnimkou živnosti Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených
technických zariadení (viazaná živnosť) sú všetky menované remeselnými živnosťami.
Ohľadne formálneho označenia znenia navrhovaných živností je v súčasnosti potrebné
vychádzať z prílohy č. 1 a č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
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neskorších predpisov. Získanie jednotlivých živnosti predstavuje do budúcna možnosť
vykonávať tieto činnosti, nie povinnosť ich vykonávať.
V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že materiálno technické a personálne kapacity
príslušného referátu OSVP budú určené na výkon podnikateľskej činnosti za podmienky
rentability zmluvných výkonov, za predpokladu, že to bude umožňovať kapacita pracovnej
sily a materiálno-technického vybavenia OSVP, za súčasného uprednostňovania potrieb MČ
Petržalka.
V zmysle aktuálnej právnej úpravy je nesporné, že obec môže vykonávať podnikateľskú
činnosť. Podľa § 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení možno majetok obce použiť
na podnikateľskú činnosť, pričom zákon nepreferuje žiadny spôsob, ktorým by bolo
podnikanie realizované, či už priamo obcou, alebo prostredníctvom právnickej osoby
zriadenej či založenej obcou.
Vo vzťahu k zákonnej povinnosti v podobe povinnej registrácie platiteľa DPH upravenej v § 4
ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
uvádzame, že predpokladáme prekročenie obratu v sume 49.790,-€ za obdobie 12 po sebe
idúcich kalendárnych mesiacov, čo bude mať za následok vznik povinnosti registrácie
platiteľa DPH.
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