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Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                  dňa  28. októbra  2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                             dňa 4. novembra  2008 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H 
na zrušenie rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto                     

VEPOS  Bratislava-Staré Mesto  
 
 
 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
Ing. arch. Andrej Petrek                                       Bratislava-Staré Mesto  
starosta mestskej časti                                o d p o r ú č a 
                                                                 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                              Bratislava-Staré Mesto     
                                                                              prerokovať predložený návrh 
  
Zodpovedný:                                                       Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
JUDr. Marek Šujan                                         
vedúci právneho oddelenia                                  - v materiáli 
                                                              
                                                                              
                                                                               
 
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 
      
JUDr. Marek Jánošík                                            - návrh uznesenia 
právne oddelenie                                                   - dôvodovú správu                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                          
                                             
 
 
 

Bratislava, november 2008 



 
N á v r h    u z n e s e n i a 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A.  z r u š u j e 
 

1. k 31. decembru 2008 rozpočtovú organizáciu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
VEPOS Bratislava-Staré Mesto, so sídlom na Žilinskej  ulici 1, 811 05 Bratislava,                      
IČO: 00 510 106 s tým, že všetky práva a povinnosti zrušenej rozpočtovej organizácie 
VEPOS Bratislava-Staré Mesto prechádzajú na zriaďovateľa – mestskú časť        
Bratislava-Staré Mesto, 
 

2. uznesenia č. 2/1992 a č. 116/2007, ktorými bola schválená a doplnená Zriaďovacia   listina 
rozpočtovej organizácie VEPOS  Bratislava-Staré Mesto,  

 
 
B. o d v o l á v a 
 

k 31. decembru 2008 Jozefa Cepeka z  funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto VEPOS Bratislava-Staré Mesto, 

 
 
C. ž i a d a   
 

starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať všetky úkony potrebné k vykonaniu 
tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 30. januára 1992 
uznesením č. 2/1992 zriadilo podľa § 15 ods. 2 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady           
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave samostatnú rozpočtovú 
organizáciu s názvom VEPOS, so sídlom Žilinská ul. č. 1, 811 05 Bratislava,                          
IČO: 00 510 106, za účelom plnenia úloh súvisiacich s výkonom správy a údržby miestnych 
komunikácií III. a IV. triedy, ako aj verejných priestranstiev, parkov, detských ihrísk, športovísk, 
verejných schodov, trhovísk a verejnej zelene, ako aj za účelom zabezpečovania odvozu a 
likvidácie  komunálneho odpadu. 

 
Určený majetok, ktorý na základe protokolov  zverilo hlavné mesto SR Bratislava do 

správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, bol ďalej, v súlade so Zásadami hospodárenia 
s majetkom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, zverený do správy rozpočtovej organizácie 
VEPOS. Táto viedla zverený majetok vo svojej účtovnej evidencii. V súlade s rozsahom 
oprávnení, ktoré rozpočtovej organizácii VEPOS vyplývali zo Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy a zásad hospodárenia, prenechávala táto časti miestnych komunikácii III. a                
IV. triedy, chodníkov a verejných priestranstiev do nájmu tretím subjektom. Nájomné vyberala 
rozpočtová organizácia VEPOS s tým, že toto bolo následne odvádzané na účet mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. V dôsledku uvedeného majetkovoprávneho stavu sa realizoval 
nadbytočný prevod finančných prostriedkov získaných z nájmu medzi rozpočtovou organizáciu 
VEPOS a zriaďovateľom – mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto.  
 

V roku 2007 uskutočnila mestská časť Bratislava-Staré Mesto reštrukturalizáciu 
rozpočtovej organizácie VEPOS, ktorej účelom bolo prenechať rozpočtovej organizácii VEPOS 
len tie úlohy, na plnenie ktorých bola zriadená bez toho, že by mala priamo zverený  predmetný 
majetok do správy, s ktorou bol spätý v  podstate výkon  práv vlastníka.   Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, majúc na zreteli tieto skutočnosti, uznesením č. 116/2007 
schválilo odňatie  určeného majetku zo správy rozpočtovej organizácie VEPOS, ako aj Dodatok 
č. 1 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie VEPOS Bratislava–Staré Mesto zo dňa 
01.02.1992, ktorým sa mení celé znenie zriaďovacej listiny (ďalej len „Dodatok č. 1“). V zmysle 
čl. I Dodatku č. 1 rozpočtová organizácia VEPOS Bratislava–Staré Mesto zabezpečuje:  
 

1. opravy, čistenie, údržbu, vrátane zimnej údržby  miestnych komunikácií   III. a  IV. triedy 
a vymedzených chodníkov,  

 
2. opravy, čistenie, údržbu, vrátane zimnej údržby verejných priestranstiev, 

 
3. opravy, údržbu a čistenie verejných sociálnych zariadení, parkov, detských ihrísk, trhovísk, 

parkovísk, športovísk a verejných schodov, 
 

4. starostlivosť o verejnú zeleň (trávniky, kríky) s výnimkou starostlivosti o vzrastlú zeleň   
(stromy),  

 
5. odvoz a likvidácia odpadu vrátane odvozu a likvidácie komunálneho odpadu,  



 
6. realizáciu investičných projektov podľa požiadaviek zriaďovateľa,  

 
7. ďalšie úlohy všeobecne prospešné na úseku skvalitňovania životného prostredia v mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto podľa požiadaviek zriaďovateľa, 
 

8. v rozsahu činností uvedených v bode 3, 4 a 5 odplatné poskytovanie služieb                 
iným právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestskou časťou             Bratislava-
Staré Mesto. 

 
Rozpočtová organizácia VEPOS Bratislava-Staré Mesto však nedisponuje 

dostatočným materiálno-technickým ani personálnym vybavením na zabezpečenie plnenia 
vyššie uvedených úloh a preto ich plnenie zabezpečuje externe prostredníctvom zmluvných 
vzťahov s dodávateľmi služieb. Z pohľadu predkladateľa tak stráca opodstatnenie ďalšia 
existencia  rozpočtovej organizácie VEPOS Bratislava-Staré Mesto ako samostatnej 
organizácie s vlastnou právnou subjektivitou. S prihliadnutím na povinnosť mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zabezpečovať plnenie svojich úloh v súlade so zásadou efektívnosti 
a operatívnosti riadenia a hospodárnosti jej prevádzky, predkladateľ navrhuje jej zrušenie 
k 31.12.2008 s tým, že všetky jej úlohy bude od 1.1.2009 zabezpečovať Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prostredníctvom svojho novovytvoreného 
organizačného útvaru - oddelenia verejnoprospešných služieb s referátmi cestného 
hospodárstva, údržby zelene a správy verejnoprospešných zariadení (táto skutočnosť je 
zohľadnená v návrhu nového Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto).  

 
 
 

 
 
 
 
 


