
 
 

Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
 

 
 

S p r á v a 
o výsledku kontroly Pisztoryho palác – kontrola ekonomiky hospodárenia  

vzhľadom na vynaložené investície a prevádzkové náklady 
 
 
Dôvod kontroly: V súlade s Plánom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré    
Mesto na II. polrok 2015 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 70/2015 z 23.06.2015 
 
Predmet kontroly: Pisztoryho palác – kontrola ekonomiky hospodárenia vzhľadom na 
vynaložené investície a prevádzkové náklady 
 
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
Kontrolované obdobie:  podľa dostupných údajov do roku 2015 
 
Miesto kontroly: Pisztoryho palác, Štefánikova č. 25, Bratislava 
 
Čas vykonania kontroly: II. polrok 2015 
 
Kontrolu vykonali: Ing. Oliver Paradeiser,  miestny kontrolór 
             Anna Repková, zamestnankyňa Útvaru miestneho kontrolóra 
          (Poverenie na vykonanie následnej finančnej kontroly č. 4/2015) 
 
 
I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
I.1  List vlastníctva 
 Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 4537. 
 Okres: Bratislava I 
 Obec:   BA-m.č. STARÉ MESTO 
 Katastrálne územie: Staré Mesto 

Časť A: Majetková podstata – parcely registra C evidované v katastrálnej mape sa 
uvádza, že ide o pozemok č. 3463 o rozlohe 1 408 m2 v charakteristike zastavané 
plochy a nádvoria.  

 Samotná stavba má pridelené súpisné číslo 834.  
 Je to národná kultúrna pamiatka.  
 Časť B:  

Vlastník: Hlavné mesto SR Bratislava, mestská časť Bratislava-Staré Mesto  
v podiele 1/1. 
Tituly nadobudnutia LV:  
Uvedených niekoľko zápisov.   

 Časť C: 
 Nie sú uvedené žiadne údaje. 
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I.2  Informatívna kópia z katastrálnej mapy 
 

 
 
Kontrolné zistenie:  
Po vyžiadaní si podkladov za Katastra nehnuteľností, ich preštudovaní možno konštatovať, že 
viaceré zápisy v časti B – Tituly nadobudnutia sa nevzťahujú k predmetnej nehnuteľnosti. 
Bolo by potrebné uvedené údaje uviesť do súladu.  
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I.2  Charakteristika 

Objekt na Štefánikovej ul. č. 25 v Bratislave bol pôvodne postavený ako meštiacky 
palác v uličnej zástavbe na Štefánikovej ulici. Objekt je národná kultúrna pamiatka. Na 
pozemku, ktorý má nepravidelný lichobežníkový tvar sa okrem hlavnej stavby, nachádzajú 
vonkajšie úpravy a trvalé porasty.  
 Objekt je dvojpodlažná budova trojkrídlovej dispozície s priechodom v strede uličného 
krídla. Vpravo od priechodu je situovaná schodišťová hala. V miestnostiach II. NP sú stropy 
dekorované bohatou štukovou ornamentikou, v dvoch miestnostiach drevené kazetové stropy 
a v ústrednej sále strop s nástennými maľbami s motívmi na apoteózu hudby od P.V. 
Gastacha z roku 1895. Hlavná sedemosová fasáda má v I. NP polkruhovo zaklenutý vstupný 
portál s mohutnou stĺpovou architektúrou. V krajných osiach na poschodiach sú polygonálne 
arkiere. Fasádu s bohatou štukovou ornamentikou ukončuje náklada s konzolovou rímsou.  
 Objekt je nepravidelného pôdorysného tvaru, má dve nadzemné podlažia a podzemné 
podlažie v celej zastavanej ploche. Obvodové murivo je tehlové v hrúbke v suteréne 120, 68, 
90 a 65 cm, v nadzemných podlažiach prevažne nad 60 cm (90 cm, 63 cm), v zadnej časti 
čiastočne 50 cm, v suteréne pravdepodobne bez zvislej izolácie vzhľadom na vek a a viditeľné  
vlhnutie obvodových stien (napr. kotolňa, pivničné priestory), objekt je bez viditeľných 
statických porúch, ale s navlhnutými obvodovými stenami, stropy sú drevené trámové 
s rovným podhľadom v nadzemných podlažiach, v suteréne klenbové. Krov objektu je 
drevný, zložitý, z uličnej strany sedlový, v bočných krídlach pultová strecha, bez využitia 
podkrovia, krytina škridlová, vežičky v dvornej časti s plechovou krytinou. Hlavné nástupné 
schodište po pravej strane z podbránia je kamenné, zadné v ľavej časti k pôvodnej bytovej 
jednotke pieskovcové, zadné schodište v pravej strane za kinosálou betónové, dvere pôvodné 
drevené masívne, v suteréne prevažne plné drevené, okná dvojité drevené, v suteréne 
jednoduché oceľové, podlahy čiastočne kamenná dlažba v suteréne, archív PVC, kinosála 
PVC podlaha, chodba terazzo dlažba, časť betónové podlahy, v nadzemných podlažiach 
v kanceláriách parkety, chodba terazzo, zasadačka PVC, v sociálnych zariadeniach dlaždice, 
na II. NP v kanceláriách parkety, výstavné priestory parketová podlaha, dve kancelárie so 
vzácnym dreveným vyrezávaným stropom. V objekte sú inštalované rozvody studenej vody, 
kanalizácie, plynu len v suteréne, elektriny, vykurovanie ústredné, radiátory liatinové, kotolňa 
s dvoma plynovými turbo kotlami pre temperovanie vlastného objektu.  
 Z dispozičného hľadiska sa v suteréne nachádzajú skladové a pivničné priestory, 
komunikačné priestory – chodba pred kinosálou, WC pre návštevníkov, rozvod a strojovňa 
vzduchotechniky pre premietacie prístroje. V suteréne sa nachádza v zadnej pravej časti 
kinosála s premietacími kabínami, archív, akumulátorovňa, plynomerňa, miestnosť obsluhy 
kotolne, dielňa, sociálne zázemie – sprchovací kút, WC s umývadlom, kotolňa. 
 Na I. NP je podbránie, ktorým je prístupná dvorná časť, z podbránia sú dva vchody, 
vpravo hlavný vstup s hlavným schodišťom, výstavná sieň, vrátnica, WC, v ľavej časti sú 
kancelárske priestory, zasadačka, sociálne zázemie WC, kuchynka, v zadnej časti je schodište 
do bytovej jednotky na II. NP a povalu. Na II. NP sa nachádzajú kancelárske miestnosti, 
v časti s výzdobou stien – štukatúra, WC, pôvodná bytová jednotka s dvoma obytnými 
miestnosťami, kuchyňou, kúpeľňou s vaňou, umývadlom, WC.  
 Krov, krytina strechy je v priemernom stave, s čiastočným zatekaním v priestoroch 
kancelárie a chodby na II. NP, zvislé nosné  konštrukcie sú bez vážnych porúch, s čiastočnou 
vlhkosťou obvodového muriva hlavne v suterénnych priestoroch, vnútorné rozvody vody, 
kanalizácie sú zastaralé a nevyhovujúce, nespĺňajú podmienky technických noriem, okná bez 
náterov.  
 Podľa údajov vedených na majetkovom oddelení miestneho úradu je celková plocha 
využiteľných priestorov 2 498,23 m2. v skladbe, ktorú uvádzajú nasledovné tabuľky:  



 4 

 
 
suterén 

podl. č.miest. názov miest. plocha v m2 poznámka 

1.pp 0,01 schodisko   13,60   
1.pp 0,02 chodba   12,08   
1.pp 0,03 miestnosť 03 19,26   
1.pp 0,04 miestnosť 04 29,38   
1.pp 0,05 miestnosť 05  49,40 kotolňa 
1.pp 0,06 chodba   9,65   
1.pp 0,07 miestnosť 07 16,63   
1.pp 0,08 miestnosť 08 15,49 chodba 
1.pp 0,09 miestnosť 09 18,61 WC 
1.pp 0,10 miestnosť 10 6,50   
1.pp 0,11 miestnosť 11 9,69 plynomer 
1.pp 0,12 chodba   22,32   
1.pp 0,13 miestnosť 13 20,73 vodomer 
1.pp 0,14 miestnosť 14 15,76   
1.pp 0,15 miestnosť 15 37,43   
1.pp 0,16 miestnosť 16 26,00 strojovňa 
1.pp 0,17 chodba   23,85   
1.pp 0,18 miestnosť 18 40,02   
1.pp 0,19 predsienka   1,84   
1.pp 0,20 wc   4,53   
1.pp 0,21 výlevka   1,38   
1.pp 0,22 predsienka   3,17   
1.pp 0,23 wc   9,99   
1.pp 0,24 miestnosť 24 8,46 schodisko 
1.pp 0,25 schodisko   13,79   
1.pp 0,26 schodisko   3,58   
1.pp 0,27 miestnosť 27 15,05   
1.pp 0,28 miestnosť 28 93,11   
1.pp 0,29 schodisko   6,25   
1.pp 0,30 miestnosť 30 24,97   
1.pp 0,31 miestnosť 31 11,30   
1.pp 0,32 miestnosť 32 2,73   
1.pp 0,33 miestnosť 33 16,67   

  Spolu  603,22  
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prízemie 
    

podl. č.miest. názov miest. plocha v m2 poznámka 

1.np 1,01 schodisko   13,60   
1.np 1,02 miestnosť 1,2 64,29   
1.np 1,03 chodba   17,17   
1.np 1,04 miestnosť 1,4 5,70   
1.np 1,05 miestnosť 1,5 4,31   
1.np 1,06 miestnosť 1,6 2,36   
1.np 1,07 miestnosť 1,7 2,62   
1.np 1,08 miestnosť 1,7 29,21   
1.np 1,09 schodisko   6,90   
1.np 1,10 miestnosť 1,10 33,30   
1.np 1,11 miestnosť 1,11 39,00   
1.np 1,12 schodisko   50,43   
1.np 1,13 miestnosť 1,13 37,37   
1.np 1,14 miestnosť 1,14 41,28   
1.np 1,15 chodba   35,04   
1.np 1,16 schodisko   14,14   
1.np 1,17 miestnosť 1,17 76,03   
1.np 1,18 miestnosť 1,18 43,00   
1.np 1,19 miestnosť 1,19 49,55   
1.np 1,20 schodisko   13,64   
1.np 1,21 miestnosť 1,21 3,23 WC 

  Spolu  585,17  
      
      

I. poschodie    

podl. č.miest. názov miest. plocha v m2 poznámka 

2.np 2,01 schodisko   13,60   
2.np 2,02 miestnosť 2,2   7,54  byt 
2.np 2,03 miestnosť 2,3  1,10  byt 
2.np 2,04 miestnosť 2,4- 1,11  byt 
2.np 2,05 miestnosť 2,5  12,87  byt 
2.np 2,06 miestnosť 2,6  18,34  byt 
2.np 2,07 miestnosť 2,7 20,96  byt 
2.np 2,08 chodba   21,43  
2.np 2,09 miestnosť 2,9  6,54 byt 
2.np 2,10 chodba   68,65   
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2.np 2,11 miestnosť 2,11 36,80   
2.np 2,12 miestnosť 2,12  44,22   
2.np 2,13 miestnosť 2,13  57,24   
2.np 2,14 chodba   18,00   
2.np 2,15 schodisko   50,00   
2.np 2,16 miestnosť 2,16 35,87   
2.np 2,17 miestnosť 2,17 2,97   
2.np 2,18 miestnosť 2,18 3,48   
2.np 2,19 chodba   35,10   
2.np 2,20 miestnosť 2,20 120,04   
2.np 2,21 miestnosť 2,21 49,28   
2.np 2,22 schodisko   16,90   

  Spolu  641,24  
      
      

II. poschodie, povala    

podl. č.miest. názov miest. plocha v m2 poznámka 

podkr. 3,01 schodisko   13,60   
podkr. 3,02 miestnosť 3,2 26,70   
podkr. 3,03 povala   457,00   
podkr. 3,04 povala   171,30   

  Spolu  668,60  
      
      

 
 
Kontrolné zistenie:  
Podľa dostupných údajov poskytnutých príslušnými oddeleniami tak, ako uvádza tab. – 1. 
poschodie, sa nachádza priestor evidovaný ako byt. Až do roku 2007 bol užívaný ako byt 
domovnícky. V danom roku bolo užívateľovi poskytnuté náhradné bývanie a od tohto 
obdobia bol neobsadený – neskôr prenajatý v rámci celej nehnuteľnosti ako nebytový priestor. 
Zo spomenutých dôvodov je potrebné uvedené skutočnosti dať do súladu s právnym stavom.  
 
II.  HISTÓRIA 
II.1 Historické súvislosti 
 Objekt bol postavený ako novorokokový palác lekárnika F. Pistoriho, z 80. rokoch 19. 
storočia. Objekt bol postavený podľa projektu arch. J. Huberta. V roku 1957 v ňom bolo 
zriadené múzeum V.I.Lenina, v roku 1990 bolo múzeum zrušené, objekt bol využívaný na 
kancelárske a reprezentačné účely Maticou Slovenskou, neskôr ako Dom zahraničných 
Slovákov. 

Pôvodný objekt bol postavený ako novorokokový palác lekárnika F. Pistoriho, z 80 
rokoch 19. storočia, podľa podkladov Mestského archívu a súpisu pamiatok na Slovensku, 
s pôvodným využitím ako obytný palác, postupne upravovaný so zmenou vlastníka užívateľa,  
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najväčšie stavebné a užívateľské a dispozičné zmeny boli zrealizované v roku 1956 až 1957 
so zriadením výstavných priestorov pre múzeum V.I.Lenina, zavedený plyn, zriadené 
ústredné vykurovanie, plynová kotolňa s troma plynovými kotlami (kotle osadené nové v roku 
1987), zrealizovaná bola časť podláh (kobercové krytiny výstavných priestorov), vymenené 
boli zariaďovacie predmety, elektroinštalácia, rozvod vzduchotechniky pri kinosále,  
zrealizovaná kinosála, výstavné priestory, drevené drevotrieskové obklady stien a časti 
stropov. 

 
Rok 1990 
- Hospodárska zmluva zo dňa 10.07.1990 o prevode práva hospodárenia s národným 

majetkom (§ 347 Hospodárskeho zákonníka) medzi Obvodným národným výborom 
Bratislava I, Vajanského nábr. 3, Bratislava ako odovzdávajúca organizácia a Bytový 
podnik I, š.p. nám. Slobody 3, Bratislava ako preberajúca organizácia.  

 Bod 1 tejto hospodárskej zmluvy: Prevádza sa právo hospodárenia k tomuto 
národnému majetku:  

 V katastrálnom území Bratislava-Staré Mesto:  
1. dom súp. č. I.834 na Štefánikovej ul. č. 25 (budova Leninovho múzea), parc. č. 
3463; Obstarávacia cena 4 608 012 Sk, zostatková cena 3 132 150 Sk 
2. pozemok parc. č. 3463 zastavaná plocha o výmere 1408 m2, zostatková cena 28 160 
Sk 
Nehnuteľnosti sú zapísané v EN GS v Bratislave na liste vlastníctva č. 1. 
Úhrnom: Obstarávacia cena 4 608 012 Sk, zostatková cena 3 160 310 Sk.  
Bod 2 tejto hospodárskej zmluvy: Právo hospodárenia majetku pod bodom 1 sa 
prevádza ku dňu 16.7.1990 
Bod 3 tejto hospodárskej zmluvy: Právo hospodárenia sa prevádza bezodplatne podľa 
vyhl. č. 119/88 Zb. 
Bod 4 tejto hospodárskej zmluvy: Dôvod prevodu: Zrušenie trvalého užívania 
národného majetku KSČ v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 21.5.1990, ktorým 
bolo trvalé užívanie k nár. majetku odňaté KSČ ex logo k 1.6.1990.  

 
Rok 1992 

- Protokol č. 51/92 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 21.12.1992 medzi Hlavným mestom SR 
Bratislava ako odovzdávajúci a Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako preberajúci.  
V čl. IV je uvedené:  Vzhľadom na potreby mestskej časti Bratislava  Staré Mesto 
došlo k čiastočnému zvereniu majetku hl. mesta do správy mestskej časti Staré Mesto 
na základe protokolov o zverení majetku do správy. Zoznam takto zvereného majetku 
je uvedený v prílohe č. 4 tohto protokolu. 
V prílohe č. 4 pod por. č. 28 je uvedený objekt Štefánikova 25, súpisné číslo I.834, 
číslo parcely 3463, výmera 1408 m2.  

 
Rok 1998 

- Mandátna zmluva o zabezpečení výkonu správy  uzatvorená podľa § 566 a nasl. 
Obchodného zákonníka medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako 
mandantom a H-PROBYT, s.r.o. ako mandatárom. V čl. II. Predmet zmluvy je 
uvedené, že mandatár zabezpečí výkon správy nehnuteľností. Nehnuteľnosti prevezme 
na základe protokolov k 1.8.1998. Mandátna zmluva podpísaná 31.07.1998.  
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Rok 2004  
- Mandátna zmluva o zabezpečení výkonu správy z 01.09.2004. 

 
Rok 2007 

- Zápisnica o fyzickom odovzdávaní nehnuteľností a odovzdávaní správy nehnuteľnosti 
medzi R.B.I. spol. s r.o. ako odovzdávajúci a Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto ako 
preberajúci. Podklad, na základe ktorého sa nehnuteľnosť odovzdáva: Dohoda 
o ukončení výkonu správy na základe mandátnej zmluvy o zabezpečení výkonu správy 
z 1.09.2004. Deň odovzdania: 30.6.2007. 
Správu nehnuteľností budú vykonávať: Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto. Zápisnica 
podpísaná 30.06.2007 

 
II.2  Poznámka:  

V roku 1940 bola na časti pôvodného pozemku (dvora) postavená administratívna 
budova. (V súčasnosti ide o budovu na parcele č. 3468 evidovanú aj s pozemkom na LV č. 
5131). 

Mestský notársky úrad v Bratislave 10.05.1940 pod č. 39721/stav.1940 vydal 
stavebné povolenie (výmer pre stavebníka Smiešané živnostenské spoločenstvo). 

V tom istom roku 18.10.1940 mestský notársky úrad vydal výmer – povolenie na 
používanie novostavby pre Smiešané živnostenské spoločenstvo. 

Budovu postavili úradne oprávnení stavitelia Hlavaj, Palkovič, Uličný v tom čase na 
parcele evidovanej pod č. 2803.  

Budova je dvojpodlažná, teda prízemie a 1. poschodie. Na prízemí sa nachádza 9 
miestností s príslušenstvom a na poschodí 11 miestností s príslušenstvom. 

Neskôr priestory využívala Nemocnica s poliklinikou MV SR so sídlom na ulici Fraňa 
Kráľa. Prístup do budovy bol cez budovu a dvor Pisztoryho paláca. Išlo o prejazdy sanitiek 
a návštevníkov nemocnice. Budova bola zásobovaná teplom z kotolne paláca. Dňa 22.10.2007 
nemocnica listom oznámila, že dňa 19..10.2007 sa odpojili od dodávky tepla z Pisztoryho 
paláca.  

Prevádzku kotolne do roku 2007 zabezpečovala firma Terming, a.s. so sídlom 
Bukureštská 2 v Bratislave. Zmluva bola ukončená k 12.12.2007 dodatkom k pôvodnej 
zmluve. Zároveň bola ukončená aj zmluva o prenájme priestorov kotolne.   
 
Kontrolné zistenie – odporúčanie: Na základe údajov uvedených v časti II.1 a II.2 a pri 
posúdení fyzického a dispozičného stavu nehnuteľnosti na parcele č. 3468, odporúčam zvážiť 
uviesť dvor do pôvodnej podoby a tým aj zvýšiť možnosti využitia paláca ako celku.  Za 
týmto účelom by bolo vhodné rokovať so súčasným vlastníkom nehnuteľnosti.  
 
III.  PODKLADY 
 
III.1  LV č. 4537 
III.2 
Rok 1990 

- Hospodárska zmluva zo dňa 10.07.1990 o prevode práva hospodárenia s národným 
majetkom (§ 347 Hospodárskeho zákonníka) medzi Obvodným národným výborom 
Bratislava I, Vajanského nábr. 3, Bratislava ako odovzdávajúca organizácia a Bytový 
podnik I, š.p. nám. Slobody 3, Bratislava ako preberajúca organizácia.  
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Rok 1992  

- Protokol č. 51/92 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 21.12.1992 medzi Hlavným mestom SR 
Bratislava ako odovzdávajúci a Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako preberajúci.  

 
Rok 1998 

- Mandátna zmluva o zabezpečení výkonu správy  uzatvorená podľa § 566 a nasl. 
Obchodného zákonníka medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako 
mandantom a H-PROBYT, s.r.o. ako mandatárom. Mandátna zmluva podpísaná 
31.07.1998.  

 
Rok 2007 

- Zápisnica o fyzickom odovzdávaní nehnuteľností a odovzdávaní správy nehnuteľnosti 
medzi R.B.I. spol. s r.o. ako odovzdávajúci a Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto ako 
preberajúci. Deň odovzdania: 30.6.2007. 

 
Rok 2005 

- Nájomná zmluva o nájme teplonoenergetických zariadení z 29.12.2005 medzi 
Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako prenajímateľom a TERMING, a.s. ako 
nájomcom 
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme tepelnoenergetických zariadení - v nájomnej 
zmluve sa v tabuľke zoznamu kotolní vypúšťa položka pod p.č. 25 s textom 
Štefánikova 25“ 
 

Rok 2007 
Dohoda o skončení odberu tepla uzatvorená medzi TERMMING, a.s. ako dodávateľ 
– predávajúci a Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako odberateľ – kupujúci, 
podpísaná 12.12.2007. 

 
III.3  MATERIÁLY, UZNESENIA 
Rok 2007 

- Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  a zmenu 
použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2007,  
Uznesenie č. 44/2007 z 29.05.2007 (revitalizácia Pisztoryho paláca navýšenie +  1 800 
€, rozpočet po zmene 1 800 € 
 

- Návrh na zriadenie staromestského centra súčasného umenia – koncepcia riešenia 
ďalšieho využitia Pisztoryho paláca,  
Uznesenie č. 57/2007, bod A z 29.05.2007,  
 

- Zmena uznesenia č. 57/2007 časť B a to tak, že termín predloženia Projektu 
revitalizácie Pisztoryho paláca sa mení na október 2007,  
Uznesenie č. 69/2007 z 26.06.2007 

 
- Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2008 – 2010 a návrh 

tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
roky 2008 – 2010,  
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Uznesenie č. 107/2007 z 11.12.2007, bod C: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto viaže použitie finančných prostriedkov kapitálového rozpočtu 
v položke 08.2.0. – revitalizácia Pisztoryho paláca vo výške 15 mil. Sk do schválenia 
Projektu revitalizácie Pisztoryho paláca Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto,  

 
Rok 2008 

- Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 107/2007 v časti C 
z 11.12.2007,  
Uznesenie č. 73/2008 – MZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 107/2007 v časti C takto: C. 
viaže zo schváleného kapitálového rozpočtu 15,0 mil. Sk v položke 08.2.0 – 
revitalizácia Pisztoryho paláca, použitie finančných prostriedkov kapitálového 
rozpočtu vo výške 14,7 mil. Sk do schválenia projektu revitalizácie Pisztoryho paláca 
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s tým, že 300 tis. Sk 
bude použitých na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie – „Zámeru 
obnovy Pisztoryho paláca“, 
 

Rok 2009 
- Návrh Projektu revitalizácie Pisztoryho paláca,  

Uznesenie č. 104/2009 z 03.11.2009, 
 

- Návrh predloženého rozpočtu rekonštrukčných prác Projektu revitalizácie Pisztoryho 
paláca,  
Uznesenie č. 125/2009 z 08.12.2009, 

 
Rok 2010 

- Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010 
a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2010,  
Uznesenie č. 04/2010 z 09.02.2010,  
 

Rok 2012 
- Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci s VIA CULTURA Inštitút pre Kultúrnu 

politiku, o. z. (Projekt „Kultúrne centrum Pistory“),  
Uznesenie č. 38/2012 z 27.03.2012, 
 

- Správa o výsledkoch prevádzkového a technického auditu budov v správe/vlastníctve 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh opatrení,  
Uznesenie č. 113/2012 z 23.10.2012, 

 
Rok 2015 

- Informácia o ekonomickej bilancii a činnosti „Pisztoryho paláca“,  
Uznesenie č. 22/2015 z 31.03.2015, 
 

- Návrh na schválenie prenájmov nebytových priestorov v Pisztoryho paláci na 
Štefánikovej ulici, ako prípady hodné osobitného zreteľa,  
Uznesenie č. 66/2015 z 23.06.2015, 
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III.4 PROJEKTY, POSUDKY 
Rok 1973 
- Bratislavský stavebný podnik - „Projekt opravy dvorných fasád“ 09/1973, 
 
Rok 2002 
- Ing. Ivan Izakovič, Stupava: Znalecký posudok č. 18/2002 o cene nehnuteľnosti  
 
Rok 2004 
- VAN JARINA - „Viacúčelové centrum Pisztoryho palác  Štefánikova ul. Bratislava 

rekonštrukcia“ 06/2004, 
 
Rok 2005 
- Ing. arch. Németh - „PISZTORYHO PALÁC Štefánikova 25 Architektonicko-historický 

a umelecko-historický výskum“ 03/2005, 
 
Rok 2006 
- VAN JARINA - „Zameranie Pisztoryho palác, Štefánikova ulica 25, Bratislava“ 06/2006, 
- VAN JARINA - „PISZTORYHO PALÁC architektonická štúdia – koncept riešenia“ -

/2006, 
- VAN JARINA - „Projekt galéria Vincenta Hložníka, Revitalizácia Pisztoryho paláca 

12/2006, 
 
Rok 2007 
- Ing. Vladimír KOHÚT – Statický posudok Arkier za podjazdom do dvora 

25.10.2007, 
- Ing. Elemír BITTERER – E.B. PROJEKT 

Projekt stavby na ohlásenie stavebnému úradu. Technická správa. Časť: Vykurovanie 
12/2007, 

 
Rok 2008 
- Ing. arch. Alexander Németh - „PISZTORYHO PALÁC Štefánikova 25 Zámer na obnovu 

pamiatky“ - Návrh funkčného využitia a adaptácie 08/2008, 
 
Rok 2011 
- Ing. Marta Pichová - „Odborný posudok zavlhnutia stavebných konštrukcií s návrhom 

sanácie vlhkosti Pisztoryho palác, Štefánikova 25 Bratislava“ -/2011, 
 
Rok 2013 
- TERM – Ing. Kabzan Juraj - „Rekonštrukcia kotolne – Pisztoryho palác“ 01/2013, 
 
Rok 2015 
- ARCHITERRA s.r.o. - „Pisztoryho palác v Bratislave – obnova fasád a strechy paláca“ 

04 – 05/2015. 
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III.5 STANOVISKÁ KPÚ 
  
Rok 2011 
– Číslo: BA/11/1735/2/6776/Hor, zo dňa 09.11.2011  
 
Rok 2014 
– Číslo: KPUBA-2014/10016-2/31122/HOR, zo dňa 04.04.2014 
– Číslo: KPUBA-2014/10016-4/43998/HOR, zo dňa 08.07.2014 
 
Rok 2015 
– Číslo: KPUBA-2014/15435-2/520219/HOR, zo dňa 23.07.2015 
 
III.6 INVESTÍCIE – REALIZÁCIA 
Projekt: Posúdenie technického stavu a základných ekonomických parametrov výroby 
a prenosu tepla a teplej úžitkovej vody v objekte Štefánikova 25 z júla 2007 .   
Zmluva č. 386/2011 zo 14.10.2011 – rekonštrukčné stavebné práce  
Zmluva č. 387/2011 zo 14.10.2011 – rekonštrukcia ústredného kúrenia a sociálych zariadeni 
 
III.7 VYČLENENÉ A POUŽITÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY 
Rok 2006 – Záverečný účet 
Rok 2007 – Záverečný účet 
Rok 2008 – Záverečný účet 
Rok 2009 – Záverečný účet 
Rok 2010 – Záverečný účet 
Rok 2011 – Záverečný účet 
Rok 2012 – Záverečný účet 
Rok 2013 – Záverečný účet 
Rok 2014 – Záverečný účet 
  
III.8 PREVÁDZKA - NÁKLADY 
Materiál č. 9 predložený na MZ dňa 31.03.2015 – „Informácia o ekonomickej bilancii 
a činnosti Pisztoryho paláca“ zobratý na vedomie uznesením č. 22/2015. 
 
III.9  ZAZMLUVNENIE PRIESTOROV 
 
Rok 2012 
- Zmluva o spolupráci č. 485/2011 z 03.04.2012, 
 
Rok 2013 
- Zmluva o výpožičke č. 624/2013, 
- Dohoda o spoločnom užívaní Pisztoryho paláca č. 36/2013 z 03.04.2013, 
 
Rok 2015 
- Partnerská dohoda č. 86/2015 k realizácii projektu CLT01011 „Pisztoryho palác 

v Bratislave – obnova fasád a strechy paláca“ realizovaného s finančnou podporou grantu 
EHP z 15.04.2015, 

- Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 256/2015 z 12.08.2015, 
- Dodatok č. 1/357/2015 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 256/2015 uzatvorenej 

dňa 12.08.2015 z 08.10.2015, 
- Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 258/2015 z 12.08.2015,  
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- Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 259/2015 z 19.08.2015, 
- Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 260/2015 z 12.08.2015. 
 
Roky 2012 - 2015 
- Zmluvy o krátkodobých prenájmoch za roky 2012 - 2015 
 
IV.  MATERIÁLY, UZNESENIA 
 
Rok 2007 

- Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  a zmenu 
použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2007,  
uznesenie č. 44/2007 z 29.05.2007  
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
a) čerpanie prostriedkov kapitálového rozpočtu; 
b) prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2007 takto: 
- revitalizácia Pisztoryho paláca navýšenie + 1 800 €, rozpočet po zmene 1 800 € 
 

- Návrh na zriadenie staromestského centra súčasného umenia – koncepcia riešenia 
ďalšieho využitia Pisztoryho paláca,  
uznesenie č. 57/2007, bod A z 29.05.2007,  
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
návrh zámeru ďalšieho využitia Pisztoryho paláca 
B. poveruje 
Mgr. Svena Šovčíka, predsedu komisie kultúry, spracovať projekt organizačného 
zabezpečenia tohto zámeru a predložiť ho na ďalšie zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva.  
 

- Zmena uznesenia č. 57/2007 časť B a to tak, že termín predloženia Projektu 
revitalizácie Pisztoryho paláca sa mení na október 2007,  
uznesenie č. 69/2007 z 26.06.2007 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje  
zmenu uznesenia č. 57/2007 časť B. a to tak, že termín predloženia Projektu 
revitalizácie Pisztoryho paláca sa mení na október 2007; 
B. žiada 
starostu mestskej časti 
1. zabezpečiť v mesiacoch júl, august a september 2007 z prostriedkov schválených 
v kapitálovom rozpočte na revitalizáciu Pisztoryho paláca stavebno-technické 
a zabezpečovacie práce v Pisztoryho paláci. 
2. zahájiť rokovanie s Nemocnicou Ministerstva vnútra SR o ukončení vykurovania 
prostredníctvom kotolne v Pisztoryho paláci a využiť všetky právne úkony a možnosti 
vedúce k ukončeniu zmluvy s TERMING-om, a.s. a zabezpečiť vykurovanie 
Pisztoryho paláca efektívnejším spôsobom.  
 

- Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2008 – 2010 a návrh 
tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
roky 2008 – 2010,  
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uznesenie č. 107/2007 z 11.12.2007, bod C:  
 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 C. viaže 

použitie finančných prostriedkov kapitálového rozpočtu v položke 08.2.0 – 
revitalizácia Pisztoryho paláca vo výške 15 mil. Sk do schválenia Projektu 
revitalizácie Pisztoryho paláca Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. 

 
Vyhodnotenie uznesenia č. 69/2007, bod 2: 
- Prednosta úradu v mesiaci august 2007 osobne rokoval so zástupcom Nemocnice 
s poliklinikou MV SR o problematike ukončenia dodávky tepla z objektu kotolne Pisztoryho 
paláca. Výsledkom bolo ukončenie dodávky tepla k 19.10.2007. Od tohto dátumu si 
nemocnica zabezpečuje teplo z vlastného zdroja (list č.p. NPB-57-44/2007).  
 V mesiaci december sa z objektu Pisztoryho paláca – bytu odsťahoval p. Kamil Černý 
(domovník) s manželkou. Týmto zanikol aj posledný záväzok dodávať teplo z kotolne objektu 
Pisztoryho paláca. Na základe ďalších rokovaní prednostu úradu bol ukončený zmluvný vzťah 
o prevádzkovaní kotolne firmou Termming, a.s. k 12.12.2007.  
 Následne sa pristúpilo k výmene kotlov prostredníctvom firmy Triangel s.r.o.. 
Súčasťou výmeny bolo aj vyvložkovanie komína a odstránenie starých kotlov. Takto bolo 
dosiahnuté ekonomické vykurovanie – temperovanie objektu pri zachovaní existujúceho 
vykurovacieho systému.  
 
Rok 2008 

- Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 107/2007 v časti C 
z 11.12.2007,  
uznesenie č. 73/2008  t 24.06.2008 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zmenu uznesenia č. 107/2007 v časti C takto: 
C. viaže 
zo schváleného kapitálového rozpočtu 15,0 mil. Sk v položke 08.2.0 – revitalizácia 
Pisztoryho paláca, použitie finančných prostriedkov kapitálového rozpočtu vo výške 
14,7 mil. Sk do schválenia projektu revitalizácie Pisztoryho paláca Miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s tým, že 300 tis. Sk bude 
použitých na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie – „Zámeru obnovy 
Pisztoryho paláca.  

 
Rok 2009 

- Návrh Projektu revitalizácie Pisztoryho paláca,  
uznesenie č. 104/2009 z 03.11.2009, 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
Projekt revitalizácie Pisztoryho paláca 
B. žiada 
prednostu miestneho úradu 
doplniť Projekt revitalizácie Pisztoryho paláca o predbežný rozpočet rekonštrukcie po 
etapách a predložiť ho na decembrové miestne zastupiteľstvo 
 

- Návrh predloženého rozpočtu rekonštrukčných prác Projektu revitalizácie Pisztoryho 
paláca, 
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uznesenie č. 125/2009 z 08.12.2009 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje  
predbežný rozpočet rekonštrukčných prác Projektu revitalizácie Pisztoryho paláca. 
 

Rok 2010 
- Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010 

a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2010,  
uznesenie č. 04/2010 z 09.02.2010 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré mesto 
schvaľuje 
1. prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2010 
2. zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislav-Staré 
mesto na rok 2010 
3. viazanie výdavkov na rekonštrukciu Pisztoryho paláca na získanie kapitálových 
príjmov.  

  
Rok 2012 

- Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci s VIA CULTURA Inštitút pre Kultúrnu 
politiku, o. z. (Projekt „Kultúrne centrum Pistory“),  
uznesenie č. 38/2012 z 27.03.2012 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov Zmluvu o spolupráci s VIA CULTURA Inštitút 
pre kultúrnu politiku, o.z., predmetom ktorej je vytvorenie a realizácia projektu 
„Kultúrne centrum Pistory“ v Pisztoryho paláci.  

 
Rok 2015 

- Návrh na schválenie prenájmov nebytových priestorov v Pisztoryho paláci na 
Štefánikovej ulici, ako prípady hodné osobitného zreteľa,  
uznesenie č. 66/2015 z 23.06.2015, 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prípady hodné osobitného zreteľa, nájom 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Pisztoryho paláca na ulici 
Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 834, katastrálne územie Staré Mesto, 
vedenej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4537, postavenej na pozemku 
parcela č. 3463, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1408m2, a to 
konkrétne: 
1. nebytové priestory o výmere 60 m2 pre občianske združenie: „Projekt Fórum“ – 
občianske  združenie, so sídlom: Štefánikova č. 33, 811 02  Bratislava,, IČO: 
30803781. Nájom nebytových priestorov sa schvaľuje s nasledovnými podmienkami:  
a) doba nájmu: určitá dva roky t.j. od 1.8.2015 – do 31.7.2017 
b) účel nájmu: kancelárie 
c) výška nájmu: 16,60 Eur/m2/rok t.j. 83,00 Eur/mesiac + služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov vo výške 60,00 Eur/mesiac, 
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2. nebytové priestory o výmere 27,5 m2 pre neziskovú organizáciu: Divadlo bez 
domova, so sídlom Štefánikova č. 16, 811 04 Bratislava, IČO: 30869579. Nájom 
nebytových priestorov sa schvaľuje s nasledovnými podmienkami:  
a) doba nájmu: určitá dva roky t.j. od 1.8.2015 – do 31.7.2017 
b) účel nájmu: kancelárie 
c) výška nájmu: 16,60 Eur/m2/rok t.j. 38,04 Eur/mesiac + služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov vo výške 27,5 Eur/mesiac, 
3. nebytové priestory o výmere 35,4 m2 pre občianske združenie: LEN TAK TAK, so 
sídlom Pri Šajbách č. 16, 831 06  Bratislava, IČO: 42259401. Nájom nebytových 
priestorov sa schvaľuje s nasledovnými podmienkami:  
a) doba nájmu: určitá dva roky t.j. od 1.8.2015 – do 31.7.2017 
b) účel nájmu: kancelárie 
c) výška nájmu: 16,60 Eur/m2/rok t.j. 48,97 Eur/mesiac + služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov vo výške 35,4 Eur/mesiac, 
4. nebytové priestory o výmere 30 m2 pre občianske združenie: Equiteatro, so sídlom 
Galbavého č. 2, 841 01  Bratislava, IČO: 42265541. Nájom nebytových priestorov sa 
schvaľuje s nasledovnými podmienkami:  
a) doba nájmu: určitá dva roky t.j. od 1.8.2015 – do 31.7.2017 
b) účel nájmu: kancelárie 
c) výška nájmu: 16,60Eur/m2/rok t.j. 41,5 Eur/mesiac + služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov vo výške 30,00 Eur/mesiac, 
5. nebytové priestory o výmere 225,30 m2 pre spoločnosť: Film Europe, s.r.o. so 
sídlom: Matúškova č. 10, 831 01  Bratislava, IČO: 35 934 271. Nájom nebytových 
priestorov sa schvaľuje s nasledovnými podmienkami:  
a) doba nájmu: určitá dva roky t.j. od 1.8.2015 – 31.7.2017 
b) účel nájmu: kinoprojekcia, filmová tvorba, iné kultúrne podujatia súvisiace 
s problematikou kín 
c) výška nájmu: 16,60 Eur/m2/rok t.j. 311,66 Eur/mesiac + služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov vo výške 225,30 Eur/mesiac. 

 
- Správa o výsledkoch prevádzkového a technického auditu budov v správe/vlastníctve 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh opatrení;  
Uznesenie č. 113/2012 z 23.10.2012 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
A. berie na vedomie  
Správu o výsledkoch prevádzkového a technického auditu budov v správe/vlastníctve 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh opatrení 
B. ukladá  
prednosti miestneho úradu 
vypracovať návrh opatrení vrátane vecného a časového harmonogramu 
a predpokladaných finančných nákladov na zefektívnenie správy majetku v správe 
alebo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Termín: február 2013. 

- Informácia o ekonomickej bilancii a činnosti „Pisztoryho paláca“,  
Uznesenie č. 22/2015 z 31.03.2015 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
berie na vedomie 
informáciu o ekonomickej bilancii a činnosti  „Pisztoryho paláca“ 
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V.  PROJEKTY,  POSUDKY 
 
Rok 1925  
Adaptácia č. 76934/stav./1925 vydané Mestským notárskym úradom v Bratislave 
-/1925 
 
Rok 1940 
Projektová dokumentácia – plány objektu, vypracovaná architektom a staviteľom 
Alexandrom Feiglerom Bratislava  
9/1940, 
 
Rok 1957 
Podklady Mestského archívu hl. mesta SR Bratislavy 
súhlas na prestavbu – múzeum V.I.Lenina, č. Výst. 7683/1957-Sl. zo dňa 11.11.1957 
vydané ÚNV v Bratislave, 
11/1957,  
 
Rok 1967 
Súpis pamiatok na Slovensku, vydal Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany 
prírody, Bratislava, Obzor 1967 
-/1967 
 
Rok 1996 
Znalecký posudok č. 60/1996 zo dňa 26.2.1996 
2/1996 
 
Rok 1973 
Bratislavský stavebný podnik 
„Projekt opravy dvorných fasád“ 
09/1973 
 FA č.:   *)   zo dňa:     suma: 
*) nepodarilo sa zistiť 
 
Rok 2002 
Ing. Ivan Izakovič, Stupava: Znalecký posudok č. 18/2002 o cene nehnuteľnosti – 
prevádzkovej stavby s.č. 100834, Štefánikova ul. č. 25 v Bratislave, katastrálne územie Staré 
Mesto, číslo parcely 3463. 
01/2002 
 FA č.: *)    zo dňa:   suma: 
*) nepodarilo sa zistiť 
 
Úloha znalca: Stanovenie ceny nehnuteľnosti. Znalcovi bola predložená čiastočná projektová 
dokumentácia z roku 1940, ktorá bola zhodná so skutkovým stavom len čiastočne vzhľadom 
na zrealizované dispozičné úpravy a zmeny charakteru využitia objektu, zrealizované po 
vypracovaní dokumentácie. Skutkový stav bol zhodný so stavom právnym. Predmetom 
ocenenia bolo: Prevádzková stavba, vonkajšie úpravy (spevnené plochy), pozemok, trvalé 
porasty.  
 
 Celkovo v čase obhliadky bol objekt vo veľmi dobrom technickom stave, bez 
statických porúch, ale s nevhodnými zásahmi do objektu (nevhodné prekrytie stropov a stien, 
časti podláh), s pôvodnými prvkami dlhodobej životnosti.  Znalec stanovil tieto ceny: 
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 Cena objektu    2 482 141,37 Sk 
 Cena vonkajších úprav     11 8556,00 Sk 
 Cena pozemku  4 540 800,00 Sk 
 Cena trvalých porastov        2 312,00 Sk 
 
Rok 2004 
Ing. arch. Ivan Jarina - VAN JARINA 
„Viacúčelové centrum Pisztoryho palác  Štefánikova ul. Bratislava rekonštrukcia“ 
06/2004 
 FA č.: 00620041241/04    zo dňa: 29.06.2004   suma: 150 000 Sk (4 979,09 €)*) 
*)    prepočítané konverzným kurzom 30,126 

Na základe požiadavky na rekonštrukciu Pisztoryho paláca v Bratislave architekt vytvoril 
návrh riešenia. Architektonické riešenie vychádzalo z celkových súvislostí a výhľadových 
potrieb zadávateľa, t.j. umiestnenie Galéria Vincenta Hložníka ako novej nosnej funkcie 
budovy, vytvorenie priestorov pre administratívne potreby kultúrneho oddelenia mestskej 
časti Staré Mesto, vytvorenie polyfunkčného centra s kultúrnou aj komerčnou náplňou, 
rekonštrukcia technického vybavenia a sietí pre potreby prevádzky budovy v nových 
podmienkach.  
 Rekonštrukcia mala v maximálnej miere rešpektovať pôvodné dispozičné, konštrukčné 
a hlavne architektonické riešenie budovy.  
 Snahou architekta bolo vytvoriť moderné viacúčelové kultúrne, administratívne a 
komerčné centrum v priestoroch historickej budovy tak, aby bol zachovaný charakter budovy 
a zároveň aby sa jednotlivé funkcie budovy vzájomne dopĺňali. Priestory suterénu okrem 
technických prevádzok mali byť využité aj na účely stravovania a v priestoroch bývalej 
kinosály mala byť možnosť zriadiť viacúčelovú sálu využiteľnú na kongresy, koncerty, 
divadelné predstavenia a podobne. Prízemie budovy so vjazdom do nádvoria, je rozdelené na 
dve krídla. V pravej časti sa mala nachádzať recepcia a vstupná hala pre verejnosť, kaviareň 
a reštaurácia prepojená do nádvoria. Ľavá strana mala slúžiť administratívnym potrebám.  
 Poschodie malo slúžiť pre galériu a reprezentačné potreby mestskej časti Staré Mesto. 
V rámci galérie sa počítalo s rekonštrukciou podkrovia a jeho využitím na výstavné účely. 
 
Suterén    481 m2 
Viacúčelové priestory   180 m2 
Depozit      77 m2 
Technické priestory     24 m2 

 

Prízemie    449 m2 
Reštaurácia a kaviareň  290 m2 
Kancelárske priestory   159 m2 
 
Podlažie    538 m2 
Galéria    207 m2 
Reprezentačné priestory  204 m2 
Kaviareň      77 m2 
Správca      50 m2 
 
Podkrovie    220 m2 
Alternatívna galéria   220 m2 
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Rok 2005 
Ing. arch. Alexander Németh N-ART 
„PISZTORYHO PALÁC Štefánikova 25 Architektonicko-historický a umelecko-
historický výskum“ 
03/2005 
 FA č.:   *)   zo dňa:     suma: 
*) nepodarilo sa zistiť 
 
Objekt paláca bol v r. 2005 podrobený architektonicko-historickému skúmaniu. Realizovaný 
výskum v objekte mal priniesť základné poznatky o vzniku a stavebnom vývoji objektu. 
Okrem pamiatkového výskumu v teréne sa výskum zameral na komplexnú interpretáciu 
zistených skutočností sumarizáciou všetkých dostupných poznatkov z literárnych 
a archívnych prameňov. Vychádzal ďalej z archívneho výskumu, ako aj z obhliadkového 
a sondážneho výskumu. Dôležitým podkladom pre porovnanie so súčasným stavom bola 
najmä projektová dokumentácia od A. Feiglera – stavebné  úpravy z r. 1941. V návrhovej 
časti výskumu bol dôraz kladený na skutočnosť, aby sa objektu prinavrátil nielen dobrý 
stavebno-technický stav, ale v konečnom dôsledku aby bol obnovený ako národná kultúrna 
pamiatka zachovávajúca si všetky svoje zásadné historické hodnoty. Tieto hodnoty 
špecifikovali pre jednotlivé stavebné hmoty, ako aj pre jednotlivé hodnotné architektonické 
prvky a detaily ako aj umelecké diela, pričom vymedzili priestor pre možné architektonické 
úpravy lokalizáciou rušiacich konštrukcií, ktoré boli výsledkom mladších úprav, resp. naopak 
úpravy nadväzujúce na staršiu podobu objektu.  
 Predmet a zameranie výskumu: Výskum bol zameraný najmä na zistenie pôvodnej 
umeleckej či umelecko-remeselnej výzdoby z primárnej etapy objektu. Na fasádach bol 
sondážny výskum obmedzený na mieru nevyhnutnú pre poznanie vývoja a povrchových 
úprav objektu, keďže fasády sú nepochybne primárne s hodnotnou slohovou výzdobou. 
Aktuálny výraz a plasticita fasád z konca 19. storočia, s minimom utilitárnych úprav boli 
východiskom pre stanovenie metodiky obnovy fasády, pričom to isté bolo možné povedať 
o podstatnej väčšine interiérov na prízemí a poschodí.  
 Spracovanie a organizácia výskumu: Pamiatkový výskum bol spracovaný podľa 
Zákona SNR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, § 35 a § 39. Obsahová časť bola 
spracovaná podľa Vyhlášky MK SR č. 16, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového 
fondu §7.  
  
Rok 2006 
Ing. arch. Ivan Jarina - VAN JARINA 
„Zameranie Pisztoryho palác, Štefánikova ulica 25, Bratislava“ 
06/2006 
 FA č.:  *)   zo dňa:     suma: 
*) nepodarilo sa zistiť 
 

Ako východiskové podklady boli použité štúdia „Viacúčelové centrum, Pisztoryho 
palác, Štefánikova ul. Bratislava“ z júna 2004 spracovaná Ateliérom VAN JARINA 
a katastrálna mapa.  

Objekt bol zameraný pomocou digitálneho dieľkomeru a štandardného pásma. 
Projektová dokumentácia bola spracovaná a odovzdaná v digitálnom formáte DWG.  
 
 
 
 
 



 20 

Ing. arch. Ivan Jarina - VAN JARINA 
„PISZTORYHO PALÁC architektonická štúdia – koncept riešenia“ 
-/2006 
 FA č.:   *)    zo dňa:     suma: 
*) nepodarilo sa zistiť 

Na základe požiadavky na rekonštrukciu Pisztoryho paláca v Bratislave architekt 
vytvoril dve koncepčné riešenia. Architektonické riešenie vychádzalo z celkových súvislosti 
a výhľadových potrieb zadávateľa: 

- umiestnenie Galérie Vincenta Hložníka ako novej nosnej funkcie budovy, 
- vytvorenie priestorov pre administratívne potreby kultúrneho oddelenia mestskej časti 

Staré Mesto, 
- vytvorenie polyfunkčného centra s kultúrnou aj komerčnou náplňou, 
- rekonštrukcia technického vybavenia a sietí pre potreby prevádzky budovy v nových 

podmienkach.  
Snahou architekta bolo vytvoriť moderné viacúčelové kultúrne, administratívne 

a komerčné centrum v priestoroch historickej budovy tak, aby bol zachovaný charakter 
budovy a zároveň aby sa jednotlivé funkcie budovy vzájomne dopĺňali. Priestory suterénu by 
okrem technických prevádzok mali byť využité aj ako kongresové účely a v priestoroch 
bývalej kinosály malo byť možné zriadiť viacúčelovú sálu využiteľné okrem kongresov na 
prezentácie, divadelné predstavenia a a podobne. Prízemie budovy s vjazdom do nádvoria je 
rozdelené na dve krídla. V pravej časti sa mala nachádzať recepcia a vstupná hala galérie, 
kaviareň a reštaurácia prepojená do nádvoria so zázemím. Vo variante A bolo zázemie 
rozšírené prístavbou a prepojené so suterénom. Priestory šatne zamestnancov boli na 1. 
poschodí. Vo variante B bolo úsporné zázemie v pôvodných priestoroch. Ľavá strana mala 
slúžiť administratívnym potrebám.  Poschodie by malo slúžiť pre galériu a reprezentačné 
potreby mestskej časti Staré Mesto. V rámci galérie sa počítalo s rekonštrukciou podkrovia a 
jeho využitím na výstavné účely vo variante A.  

Variant B počítal s minimálnym priestorovým usporiadaním a neriešil podkrovné 
priestory, v ktorých mohla by umiestnená alternatívna galéria.  
 
Ing. arch. Ivan Jarina - VAN JARINA 
„Projekt galéria Vincenta Hložnika, Revitalizácia Pisztoryho paláca“ 
12/2006 
 FA č.:   04720063940/06 zo dňa:   13.12.2006 suma: 547 400 Sk (18 170,35 €)*) 
 

Snahou architekta bolo vytvoriť moderné viacúčelové kultúrne, administratívne 
a konferenčné centrum v priestoroch historickej budovy tak, aby bol zachovaný charakter 
budovy a zároveň aby sa jednotlivé funkcie vzájomne dopĺňali. Nosnou funkciou objektu 
mala byť stála expozícia výtvarných diel Vincenta Hložníka, ktorá bola  plánovaná na druhom 
nadzemnom podlaží. Na ostatných podlažiach sa mali nachádzať doplnkové funkcie – 
kongresové centrum, reštaurácia, galéria moderného umenia a administratívne priestory 
kultúrneho centra mestskej časti.  
 Revitalizácia objektu mala spočívať predovšetkým v prinavrátení pôvodného vzhľadu  
architektonicky cenným priestorom, odstránení neskorších stavebných úprav z čias, keď palác 
slúžil ako múzeum V.I.Lenina. Nové stavebné úpravy mali za cieľ funkčne a prevádzkovo 
zjednotiť jednotlivé funkčné celky a zabezpečiť ich nekonfliktnú prevádzku. Rekonštrukcia 
nezasahovala  do vonkajšieho vzhľadu objektu. Na nádvorí sa rátalo s vybudovaním 
jednopodlažnej podzemnej garáže. Povrch nádvoria mal byť následne upravený dlažobnou 
úpravou, prestrešený mobilnými prekrytiami a mal slúžiť ako letná terasa pre usporadúvanie 
rôznych kultúrno-spoločenských aktivít.  
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Rok 2007  
Ing. Vladimír KOHÚT – 
Statický posudok Arkier za podjazdom do dvora 
25.10.2007 
 FA č.:    *)   zo dňa:     suma: 
*) nepodarilo sa zistiť 
 

Predmetom statického posudku boli „statické“ poruchy v rozsahu arkiera, ktorý bol 
situovaný pri dvorovej fasáde objektu bývalého paláca lekárnika Pistoriho na Štefánikovej 
ulici č. 25 v Bratislave.  
 Arkier (pôvodne pravdepodobne len balkón) s polkruhovým pôdorysom je 
podopieraný dvojicou stĺpov. Poruchy sa nachádzali na 2.NP, v styku obvodových stien 
arkiera a vlastného objektu. Vlasovými trhlinami porušené parapetné murivo v styku južného 
napojenia arkiera na obvodovú stenu podpivničeného objektu. Výraznejšou trhlinou bolo 
porušené parapetné murivo v styku severného napojenia arkiera na západnú obvodovú stenu 
paláca. Trhliny signalizovali zvýšené sadnutie základových pätiek pod stĺpmi arkiera.  

Statické posúdenie  a návrh opatrení: Na základe vyhodnotenia a statického posúdenia 
zistených porúch autorizovaný stavebný inžinier konštatoval, že mechanická odolnosť 
a stabilita nosných konštrukcií objektu nie je bezprostredne ohrozená. Predpokladal, že po 
zakrytí výkopu a tým zamedzeniu zatekania k základovej škáre základov stĺpov došlo ku 
konsolidácii sadania.  
 
Ing. Elemír BITTERER – E.B. PROJEKT 
Projekt stavby na ohlásenie stavebnému úradu. Technická správa. Časť: Vykurovanie 
12/2007 
 FA č.:    *)   zo dňa:     suma: 
*) nepodarilo sa zistiť 

Zásobovanie teplom objektu: Pisztoryho palác na Štefánikovej ul. č. 25 v Bratislave 
bolo riešené z jestvujúcej plynovej kotolne umiestnenej na 1. PP objektu, ktorá bola toho času 
už na hranici svojej životnosti a jej prevádzkovanie by už bolo nehospodárne a problematické. 

Z toho dôvodu bolo navrhované nové dočasné riešenie výmenou jestvujúcich kotlov 
ETI, za kaskádu dvoch kondenzačných kotlov Protherm, pre vykurovanie dvoch vetiev 
vykurovania: pravá a ľavá časť s napojením jestvujúceho rozdeľovača a zberača 
s uzatvorením vetiev: VZT a Nemocnica.  Návrh teplofikácie bol spracovaný na základe 
stavebných výkresov v zmysle STN a súvisiacich predpisov. Systém vykurovanie bol 
navrhnutý teplovodný s núteným obehom vykurovacej vody o teplotovom spáde 80/60 oC, 
s teplotou vody ekvitermicky regulovanou – s týždenným nastaviteľným programom.  
 
Rok 2008 
Ing. arch. Alexander Németh N-ART 
„PISZTORYHO PALÁC Štefánikova 25 Zámer na obnovu pamiatky“ 
- Návrh funkčného využitia a adaptácie 
08/2008 
 FA č.:   2409/2008    zo dňa:     suma: 9 835,69 Eur 
 

Predkladaný návrh využitia priestorov v Pisztoryho paláci maximálne rešpektoval 
požiadavku vytvoriť kultúrne centrum s minimálnymi nákladmi na prevádzku a rekonštrukciu 
s dôrazom na možnosť kultúrneho využitia občanov Starého Mesta.  

V podrobnom spracovaní výkresovej dokumentácie navrhovali autori riešenia uvedené 
v legende:  
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- nové konštrukcie – steny 
- konštrukcie určené na asanáciu – steny 
- repasovanie – umelecko remeselné obnoviť v súlade s pamiatkovým výskumom 
- výplne otvorov určené na výmenu prípadne novonavrhované konštrukcie a výplne 

otvorov – v súlade s pamiat. výskumom 
- výplne otvorov a konštrukcie určené na asanáciu v súlade s pamiatkovým výskumom 
- štuková výzdoba 
- podlahy – rekonštrukcia príp. výmena 

 
Všetko bolo spracované na konkrétnych výkresoch:  

C 01 – situácia 
E 01 – pôdorys 1. PP – technické vybavenie budovy 
          divadlo/kino 
E 02 – Pôdorys 1. NP -  administratíva 
    spoločné priestory 
    galéria 
    kaviareň  
    celkové bilancie 1. NP 
    dvor 
E 03 – Pôdorys 2. NP  služobný byt 
    galéria 
    spoločné priestory 
    celkové bilancie 1. PP 
E 04 – Pôdorys podkrovia administratíva 
    administratíva 
    celkové bilancie 1. PP 
E 05 – Rez A-A   
E 06 – Rez B-B 
E 07 – Rez C-C 
E 08 – Podhľady 
E 09 – Pohľady 
Ako vyplýva z rekapitulácie rozpočtu, celý projekt bol členený na 2 časti: 

- Rekonštrukcia a dostavba – vlastná stavba 
- Rekonštrukcia a dostavba – vlastná stavba podkrovie 

O rozsahu navrhovanej adaptácie svedčia aj rozpočtované finančné náklady 
- Rekonštrukcia a dostavba – vlastná stavba      19 573 668,20 Sk (649 726,75 €) 
- Rekonštrukcia a dostavba – vlastná stavba podkrovie    6 948 409,00 Sk (230 644,9 €) 

 
Rok 2011 
Ing. Marta Pichová 
„Odborný posudok zavlhnutia stavebných konštrukcií s návrhom sanácie vlhkosti 
Pisztoryho palác, Štefánikova 25 Bratislava“ 
-/2011 
 FA č.:  2420112003/2011   zo dňa:18.7.2011     suma: 2 900 Eur 
 
Zadanie: Prieskum zavlhnutia murív objektu je nutným podkladom pre návrh sanácie 
zavlhnutých murív objektu, sanáciu fasád a vytypovanie všetkých stavených prác, potrebných 
vykonať pre sprevádzkovanie objektu.  
 V odbornom posudku je v časti B je uvedená charakteristika objektu.  
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 Objekt bol postavený približne v r. 1889 ako súčasť radovej zástavby v tom čase 
vznikajúcej Štefánikovej ulice. Je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 
166. 
 Pisztoryho palác pôdorysne trojkrídlovou budovou v tvare nepravidelného C. Hlavné 
(východné – uličné) krídlo vypĺňa celú šírku pozemku na uličnej čiare. Dlhšie severné 
dvorové krídlo je v dôsledku tvaru pozemku a voči uličnému krídlu napojené v tupom uhle. 
Južné dvorové krídlo je výrazne kratšie a užšie, napojené v kolmom uhle voči uličnému 
krídlu. Obe dvorové krídla sú ukončené vežovitými útvarmi pôdorysne polkruhovo 
stvárnenými do nádvoria. Objekt má dve nadzemné podlažia a je kompletne podpivničený. 
Priestor krovu je t.č. nevyužívaný. Strecha uličného traktu je sedlová, v dvorových krídlach sú 
strechy pultové. Jednotlivé podlažia sú navzájom prepojené tromi schodiskami, hlavné 
reprezentačné kamenné trojramenné schodiska sa nachádza v uličnom krídle pri nádvorí 
v priestrannej schodiskovej hale s galériou. Ostatné schodiská sa nachádzajú na koncoch 
dvorových krídiel.  
 Uličné krídlo je pôdorysne riešené ako dispozičný trojtrakt so stredovou chodbou 
a priechodnými aditívne radenými reprezentačnými miestnosťami v trakte obrátenom do 
ulice. V trakte obrátenom do dvora sa nachádza schodisková hala a podružnejšie miestnosti. 
Dvorové krídla majú jednotraktové pôdorysné riešenie.  
 
Stavebné etapy objektu (podľa Architektonicko-historického a umelecko-historického 
prieskumu):  
I. etapa – primárna a dominantná: 
V 90-tycho rokoch 19 storočia (podľa Szönyiho v 1889) lekárnik Felix Pisztory dáva postaviť 
predmetný palác na Štefánikovej ulici.  
II. etapa – sekundárna:  
R. 1937, 1938, 1941 pôdorysné delenie podlaží – v severnom dvorovom krídle vznikli 
samostatné bytové jednotky, v južnom administratívne  priestory, v suteréne výstavná 
a zasadacia sieň atď. V tejto etape boli pravdepodobne odstránené kachle a asi aj komíny, 
nakoľko bol palác vybavený ústredným kúrením – radiátory zčasti zachované dodnes . Tiež 
severozápadné schodisko tvoriace akoby apendix, by mohlo byť dostavané v tejto etape 
nakoľko na mapovom podklade z 1094 sa nenachádza. Aj tu však môže ísť o nepresnosť 
podkladov. Táto etapa je výrazovo neviditeľná – bez vplyvu na sloh a štýl objektu. 
III. etapa – 1954 – 7: 
Zmena funkcie na Leninovo múzeum. Vybúranie priečok v miestnostiach prízemia dvorových 
krídiel kôli zväčšeniu priestorov. Vznik vrátnice. Štuková výzdoba v novo vytvorených 
priestoroch sa výrazovo blíži pôvodnej. Stolárske výrobky (napr. zárubne bez závesov) z tejto 
etapy sú rovnako ako štukatérske výrobky kvalitnými replikami pôvodných vzorov).  
IV. etapa – druhá polovica 20. storočia – pravdepodobne 70-te roky: 
Stavebná úprava suterénu pod severným dvorovým krídlom pre potreby kina (podľa projektu 
Krajského projektového ústavu pre bytovú a občiansku výstavbu Bratislava, Ing. arch. Hron, 
18/1966). Výrazná zmena interiéru obkladmi stien a dodaním interiérových doplnkov. 
Pravdepodobná oprava dvorových fasád podľa projektu BSP z r. 1973. Neskôr súčasná 
obnova interiéru kinosály v suteréne severného dvorového krídla podľa projektu Projektového 
ústavu kultúry, Ing. arch. M. Lehocká 01/1986, časti architektúra, vzduchotechnika 
a elektroinštalácia.  
Asi od r. 1990 bola väčšina objektu opustená, uzavretá, nevyužívaná a nevetraná. 
V uzavretých vlhkých priestoroch nastalo extrémne zaplesnenie a kontaminácia vzduchu 
plesňami. 
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V časti C je popísaný jestvujúci stav z hľadiska zavlhnutia v interiéri a exteriéri.  
 Časť D sa zaoberá odberom vzoriek z muriva, ich vyhodnotením z hľadiska vlhkosti, 
mernej elektrickej vodivosti a rozboru výkvetov.  
 Časť E je analýza jestvujúceho stavu zavlhnutia muriva stavebných konštrukcií.  
 Návrh opatrení na sanáciu objektu je riešený v časti F.  
 
Rok 2013 
TERM – Ing. Kabzan Juraj 
„Rekonštrukcia kotolne – Pisztoryho palác“ 
01/2013 
 FA č.: 12013351/2013    zo dňa:  4.2.2013   suma: 3 310 Eur 
Projekt stavby – rieši vybudovanie novej plynovej kotolne v priestoroch Pisztoryho paláca. 
V danom priestore je toho času plynová kotolňa s kotlami Protherm.  
Tepelný výkon kotolne bude 283,5 kW. V kotolni bude pripravovaná vykurovacia voda 
o teplotnom spáde 75/50 oC. Teplá úžitková voda je pripravovaná tohto času miestne - 
uvažuje sa v budúcnosti centrálne v kotolni.  
V projekte stavby je navrhnuté riešenie v existujúcom priestore, bez väzieb na inú okolitú 
výstavbu. Prípojka a rozvod plynu existujúca.  
Projekt stavby: „Rekonštrukcia kotolne – Pisztoryho palác“ je možné charakterizovať ako 
výmenu existujúcej technológia za novú – čiže rekonštrukciu UK.  
Zdôvodnenie urbanisticko-architektonického riešenia: Zmena technológie bude prevedená vo 
vnútro objektu a nenaruší vonkajšiu fasádu.  
Údaje o zariadení: Výkonové bude nová kotolňa spĺňa požiadavky kladené na potrebu tepla 
ÚK. Objekt kotolňa – nový tepelný výkon kotolne bude 283,5 kW. V kotolni bude 
/pripravovaná vykurovacia voda o teplotnom spáde 75/50 oC.  
Odpadné látky: V zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane  ovzdušia a ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. 
Jedná sa v kotolni o malý zdroj znečistenia.  
Počty pracovníkov, smennosť:  Kotolne nevyžadujú nárast počtu pracovníkov. Je riešená 
s občasnou obsluhou. Obsluha bude zaškolená RT pri odovzdaní kotolne 
Tepelná energia: Projekt rieši zdroj tepla pre objekt Pisztoryho palác – Štefánikova ulica. 
Pôvodný objekt v súčasnej dobe vykurovaný teplovodnými kotlami Protherm o výkone 
2*30=60kw. Tieto kotle boli navrhnuté na temperovanie objektu. Z toho dôvodu je potrebné 
upraviť kotolňu na celkový výkon, ktorý bude potrebný.  
 Návrh systému bol spracovaný v zmysle konzultácií a rokovaní s pracovníkmi MÚ 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
 Použité materiály v projekte sú volené podľa požiadaviek investora.  
Kotolne sú navrhované v zmysle STN 070703 pre kotolňu III kategória od 50-500 kW. 
V kotolni bude riešené dopĺňanie systému vykurovacej vody, vetranie, regulácia vykurovacej 
vody.  
 Vykurovacia voda z kotlov bude ekvitermicky regulovaná podľa vonkajšej teploty. Pri 
napojení VZT jednotiek na kotolňu bude kotolňa nastavená na konštantnú teplotu vykurovacej 
vody. Na RaZ je rezerva pre napojenie ohrievača TUV. Tento bude osadený až po 
sprevádzkovaní socialneho zázemia objektu.  
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Rok 2015 
ARCHITERRA s.r.o. 
„Pisztoryho palác v Bratislave – obnova fasád a strechy paláca“ 
 FA č.:  20150813932015  zo dňa:   1.6.2015 suma: 4 650 Eur 
 
Projektant – autor v sprievodnej technickej správe, ktorá sa člení na časti A, B, C uvádza:  
časť A – základné údaje o objekte – národnej kultúrnej pamiatke.  
V tejto časti sú definované údaje o nehnuteľnosti ako adresa, doba vzniku, parcelné číslo, 
vlastník a iné. Ďalej sú aj uvedené podklady, ktoré boli pri projekte použité: 

- pamiatkový výskum, autorského kolektívu Németh, Štassel, Obuchová z r. 2005 
- odborný posudok zavlhnutia s návrhom sanácie, Ing. M. Pichová (06/2011, 
- Pisztoryho palác, Zámer na obnovu pamiatky – Návrh funkčného využitia a adaptácie, 

Ing. arch. Alexander Németh, Ing. arch. Milan Markovič, Ing. Zdenko Bobáň, august 
2008 

- Zmluva o dielo č. 100/2015 
 

časť B – návrh opatrení na sanáciu objektu 
Táto časť pojednáva o návrhu konkrétnych opatrení na sanáciu. Na začiatku tejto časti autor 
v poznámke uvádza: opatrenia sú revíziou a opatrení, ktoré navrhol Odborný posudok 
zavlhnutia s návrhom sanácie, Ing. M. Pichová (06/2011). 
Časť sa delí na podčasti:  
B.1 - Práce predchádzajúce sanácii objektu 
B 2 – Sanácia suterénu 
B 3 – Sanačné úpravy na nadzemných podlažiach 
B 4 – Úprava fasád 
B 5 – Oprava markízy nad vstupom do zadného severného krídla 
 
časť C – upozornenie  
Vzhľadom na charakter stavby bolo nutné akceptovať, že napriek skutočnosti, že architekt 
projekt spracoval s maximálnou starostlivosťou, nebolo možné pri historickej pamiatkovej 
stavbe zachytiť všetky eventuality možných komplikácií. Predovšetkým sa to týkalo 
tvaroslovných a umeleckoremeselných prvkov – fasádnych štukatérskych a klampiarskych. 
Vizuálnym prieskumom fasády ako i obmedzeným sondážnym prieskumom architekt zistil čo 
sa dalo, avšak možnosť, že pod povrchom štukovej vrstvy fasáda sú kaverny, alebo 
rozdrobená jadrová vrstva nemohol vylúčiť. Rovnako tak na pohľad a poklep konzistentná 
plechová konštrukcia helmíc mohla pri čistení vykázať hĺbkovú koróziu a pod. Bolo nutné 
zabezpečiť do realizačnej fázy zodpovedajúci stavebný dozor, autorský dozor a počítať 
i s pamiatkovým dohľadom. Bolo nutné architektom stanovené orientačné plochy a rozsahy 
umeleckoremeselných prác v realizačnej fáze konkretizovať, pričom bolo možné, že ním 
orientačne stanovené výkony bude nutné revidovať. Tiež bolo nutné  akceptovať ustanovenie 
Zák. č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zvlášť v častiach pojednávajúcich 
o možných nálezoch a podmienkach nakladania s nimi.  
Súčasťou projektu je aj výkresová dokumentácia, v ktorej sú riešené jednotlivé sanačné 
opatrenia:  

- výkres č. 01 – situácia, 
- výkres č. 02 – pôdorys krovu, 
- výkres č. 03 – výkres strechy, 
- výkres č. 04 – uličný podhľad, 
- výkres č. 05 – rezopohľad A 
- výkres č. 06 – rezopohľad B 
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- výkres č. 07 – pohľad južné krídlo 
- výkres č. 08 – rezopohľad C 
- výkres č. 09 – exteriérové schodisko 
- výkres č. V1 – výkaz klamp. prvkov 

Súčasťou projektu je aj príloha projektu: Návrh obnovy pamiatkovo hodnotných prvkov – 
vyhotovenie fotodokumentácie jednotlivých pamiatkovo hodnotných prvkov 
architektonického tvaroslovia fasád objektu, prvkov strechy a návrh na umelecko-remeselnú 
obnovu fasád a strechy vrátane použitých materiálov a technologických postupov.  
 
Kontrolné zistenie:  
 V uvedenej kapitole bolo prvotnou snahou kontrolného orgánu zosumarizovať 
a vyčísliť celkové finančné náklady použité na posudky a projekty súvisiace s danou 
nehnuteľnosťou. Pri získavaní podkladov sa však ukázalo, že niektoré údaje sa nedajú napriek 
veľkému úsiliu zistiť. Neexistuje centrálna evidencia plánovaných (vyprojektovaných) 
investičných akcií súvisiacich s danou nehnuteľnosťou na jednom mieste. S výmenou vedenia 
mestskej časti za jednotlivé volebné obdobia dochádzalo k novým pohľadom na využitie 
paláca a následne k potrebe vypracovávania nových posudkov a projektov.  

Aj bez údajov, ktoré sa nepodarilo zistiť možno konštatovať, že preinvestované 
finančné prostriedky na projekčnú činnosť (posudky, projekty) cca 44 000 Eur sa len 
minimálne prejavili na revitalizácii objektu.  
 
VI.  STANOVISKÁ KPÚ 
 
V rámci prebiehajúcej kontroly som požiadal príslušné oddelenia (majetkové, investičné) 
o poskytnutie podkladov – stanovísk KPÚ k realizovaným, resp. plánovaným investičným 
akciám súvisiacich s objektom paláca. Boli poskytnuté nasledovné:  
 
Rok 2011 
Číslo: BA/11/1735/2/6776/Hor, zo dňa 09.11.2011  
Krajský pamiatkový úrad Bratislava podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu , ktorý je vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 
pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany 
pamiatkového fondu a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov vydal toto  

r o z h o d n u t i e 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona po preskúmaní 
predloženej žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy časti nehnuteľnosti situovanej 
na Štefánikovej ulici č. 25 v Bratislave v rozsahu vybudovania nových hygienických 
zariadení na 2. nadzemnom podlaží v priestoroch situovaných v dvorovom trakte na južnej 
strane hlavného uličného krídla prijatej od vlastníka nehnuteľnosti, ktorým je Hl. mesto SR 
Bratislava, mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava, 
nehnuteľnosť je národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 166/0 a nachádza sa v pamiatkovej zóne 
Bratislava-Centrálna mestská oblasť, posudzuje práce predpokladané v zámere ako prípustné 
a pre ich prípravu a vykonanie určil podmienky.  
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Rok 2014 
Číslo: KPUBA-2014/10016-2/31122/HOR, zo dňa 04.04.2014 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava podľa § 11 ods. 1 zákona č. 419/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu, ktorý je vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 
pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany 
pamiatkového fondu a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov vydal toto 

r o z h o d n u t i e 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona po preskúmaní 
predloženej žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy nehnuteľnosti situovanej na 
Štefánikovej ulici č. 25 v Bratislave v rozsahu realizácie rekonštrukcie fasád a strechy, 
prijatej od vlastníka nehnuteľnosti, ktorým je Hl. mesto SR Bratislava, mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, nehnuteľnosť je národná 
kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky 
pod evidenčným číslom 166/0 a nachádza sa v pamiatkovej zóne Bratislava-Centrálna 
mestská oblasť, posudzuje práce predpokladané v zámere ako prípustné a pre ich prípravu 
a vykonanie určil podmienky.  
 
Číslo: KPUBA-2014/10016-4/43998/HOR, zo dňa 08.07.2014 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, ktorý je vecne príslušným 
správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym 
orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu vydal toto 

z á v ä z n é    s t a n o v i s k o: 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona po preskúmaní 
predloženej prípravnej dokumentácie obnovy nehnuteľnosti situovanej na Štefánikovej ulici č. 
25 v Bratislave, nehnuteľnosť je národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 166/1 a nachádza sa 
v pamiatkovej zóne Bratislava  centrálna mestská oblasť 

s c h v a ľ u j e 
predloženú prípravnú dokumentáciu „Pisztoryho palác, odborný posudok zavlhnutia 
s návrhom sanácie“, Štefánikova 25, Bratislava, vypracovanú Ing. Martou Pichovou, dátum 
spracovania 06/2011, k.ú. Staré Mesto, pre vlastníka nehnuteľnosti, ktorým je Hl. mesto SR 
Bratislava, mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava, 
nehnuteľnosť je národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 166/1, s podmienkami.  
 
Rok 2015 
Číslo: KPUBA-2014/15435-2/520219/HOR, zo dňa 23.07.2015 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, ktorý je vecne príslušným 
správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym 
orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu  vydal toto 

z á v ä z n é     s t a n o v i s k o :  
Krajský pamiatkový úrad Bratislava podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona po preskúmaní 
predloženej projektovej a prípravnej dokumentácie obnovy nehnuteľnosti situovanej na 
Štefánikovej ulici č. 25 v Bratislave, nehnuteľnosť je národná kultúrna pamiatka zapísaná 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 
166/1 a nachádza sa v pamiatkovej zóne Bratislava centrálna mestská oblasť, 

s c h v a ľ u j e 
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predloženú projektovú a prípravnú dokumentáciu „Pisztoryho  palác v Bratislave, obnova 
fasád a strechy paláca“, Štefánikova 25, Bratislava, vypracovanú hlavným inžinierom 
projektu spoločnosťou ARCHITERRA s.r.o., Istrijská 81A, 841 07  Bratislava, zodpovedný 
projektant Ing. arch. Tomáš Pavelka, dátum spracovania 05/2015, časť „Návrh obnovy 
pamiatkovo hodnotných prvkov“ vypracovaná Ing. arch. Alexandrom Némethom, Záporožská 
4, 851 01  Bratislava a Ing. Zdenkom Bobáňom, dátum spracovania 04/2015, pre vlastníka 
nehnuteľnosti, ktorým je Hl. mesto SR Bratislava, mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 
Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava, nehnuteľnosť je národná kultúrna pamiatka zapísaná 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 
166/1, 
Kontrolné zistenie:  
Porovnaním vypracovaných projektov, resp. realizovaných akcií so stanoviskami sa na 
základe predložených dokumentov javí nesúlad. Buď stanoviská neexistujú, alebo nie sú 
dostupné na zainteresovaných oddeleniach.  
Ani po priamej konzultácii na KPÚ sa napr. nepodarilo  kontrolnému orgánu zistiť, kto 
realizoval výmenu sklobetónových okenných výplní za okná. K tejto akcii nie je dostupné ani 
stanovisko KPÚ.  
 
VII.  INVESTÍCIE -  REALIZÁCIA  

Z dostupných údajov,  ktoré sa podarilo získať možno konštatovať, že za kontrolované 
obdobie boli z hľadiska použitia výšky finančných prostriedkov realizované akcie: 

 
Rok 2007 
V tomto roku bola realizovaná rekonštrukcia kotolne, ktorá až do tohto roku  zásobovala 
teplom objekty susednej nemocnice Ministerstva vnútra na ul. Fraňa Kráľa a aj samotný 
objekt Pisztoryho paláca vrátane domovníckeho bytu. Rekonštrukcia bola realizovaná na 
základe „Posúdenia technického stavu a základných ekonomických parametrov výroby 
a prenosu tepla a teplej úžitkovej vody v objekte Štefánikova 25“ z júla 2007 .  

Rekonštrukcia bola realizovaná na požiadavku len temperovania vlastného objektu. 
V rámci rekonštrukcie  bola demontovaná technológia pôvodnej kotolne. Po jej 

odstránení boli namontované 2 závesné kotly PROTHERM LEV (bez ohrevu TUV) 
a realizované ich napojenie na existujúcu vykurovaciu sústavu. V rámci dodávky boli 
demontované pôvodné elektrické rozvody a nahradené novými. Kotolňa bola vybavená 
bezdrôtovým programovateľným termostatom, ktorý hlásil prípadnú poruchu na mobil. Na 
záver boli realizované skúšky a dodané revízne správy.  
 Celkové fakturované náklady boli 17 696,34 €*) s DPH (533 120,00 Sk s DPH). 
*) prepočítané konverzným kurzom 30,126 
 
Rok 2011 
V roku 2011, konkrétne v mesiaci október boli v objekte realizované podľa zmlúv a faktúr 
rekonštrukčné práce na odstránení havarijného stavu ÚK a sociálnych zariadení 
a vybudovanie nových sociálnych zariadení na 1. poschodí.  
 Práce boli realizované podľa zmlúv:  
 
 Zmluva č. 386/2011 zo 14.10.2011 
Predmetom zmluvy bolo riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo: „rekonštrukčné 
stavebné práce v chránenej nehnuteľnosti (národnej kultúrnej pamiatke)“ v rozsahu prác 
podľa prílohy. 
 Čas plnenia: Zhotoviteľ sa zaviazal vykonať a odovzdať dielo v lehote do 24.10.2011.  
 Zmluva zverejnená 19.10.2011, účinná od 20.10.2011. 
 Celkové fakturované náklady boli 21 557,80 EUR s DPH 
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 Zmluva č. 387/2011 zo 14.10.2011 
Predmetom zmluvy bolo riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo: „rekonštrukcia 
ústredného kúrenia a sociálnych zariadení v chránenej nehnuteľnosti (národnej kultúrnej 
pamiatke“ podľa prílohy.  

Čas plnenia: Zhotoviteľ sa zaviazal vykonať a odovzdať dielo v lehote do 24.10.2011. 
Zmluva zverejnená 19.10.2011, účinná od 20.10.2011.  

 Celkové fakturované náklady boli 13 492,84 EUR s DPH 
Kontrolné zistenie:  
 Napriek tomu, že rekonštrukcia kotolne z r. 2007 mala slúžiť len na temperovanie 
objektu, aby nedošlo k poškodeniu interiéru, v roku 2012 po začatí prenajímania 
a prevádzkovania jednotlivých priestorov sa začala kotolňa (obidva kotle) využívať na 
kúrenie – na čo nebola dimenzovaná. To malo za následok znefunkčnenie jedného kotla 
a následnú potrebu nahradenia novým.  
 K akciám realizovaným v r. 2011 sa nepodarilo nájsť projektovú dokumentáciu, resp. 
našla sa len škica na vybudovanie nových sociálnych zariadení na 1. poschodí, na základe 
ktorej vydal KPÚ súhlasné stanovisko k realizácii. V ňom boli aj stanovené podmienky 
realizácie, ktoré však neboli dodržané.  
 Nakoľko nie sú dostupné oficiálne písomné údaje, možno len konštatovať, že na        
1. poschodí paláca v časti polkruhový arkier došlo k výmene okenných výplní (sklobetón) za 
okná. K uvedenej akcii sa nepodarilo získať stanovisko KPÚ, ani súhlas vlastníka.  
 
VIII.  VYČLENENÉ A POUŽITÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY 
 
Na základe údajov, ktoré sú uvádzané v schválených záverečných účtoch za jednotlivé roky 
možno uviesť, ako boli plánované a čerpané finančné prostriedky na palác:  
 
Rok 2006 
bežný rozpočet     kapitálový rozpočet 
odd. skupina, trieda: 08.2.0    odd. skupina, trieda: 08.2.0.9 
rozpočet:  54,4 tis. €*)  1 640 tis. Sk   rozpočet:  127,8 tis. € *)   3 850 tis. Sk  
plnenie:    13,8 tis. €*)    415 tis. Sk   plnenie:          32,8 tis. €*)    987 tis. Sk   
plnenie (%):      25,3     plnenie (%):      25,6 
 
Rok 2007 
bežný rozpočet     kapitálový rozpočet 
odd. skupina, trieda: 08.2.0    odd. skupina, trieda: 08.2.0.9 
rozpočet:  14,9 tis. €*)  450 tis. Sk   rozpočet:        59,7 tis. €*)1 800 tis. Sk  
plnenie:      7,6 tis. €*)  228 tis. Sk   plnenie:       17,7 tis. €*)    533 tis. Sk  
plnenie (%):      50,7     plnenie (%):    29,6 
 
Rok 2008 
bežný rozpočet     kapitálový rozpočet 
odd. skupina, trieda: 08.2.0    odd. skupina, trieda: 08.2.0 
rozpočet:   17,6 tis. €*)     530 tis. Sk   rozpočet:        497,9 tis. €*)15 000 tis. Sk  
plnenie:     14,7 tis. €*)   442 tis. Sk   plnenie:     9,8 tis. €*)         296 tis. Sk  
plnenie (%):   83,4     plnenie (%):       2,0 
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Rok 2009 
bežný rozpočet     kapitálový rozpočet 
odd. skupina, trieda: 08.2.0    odd. skupina, trieda: 08.2.0.9 
rozpočet:  0     rozpočet: 0 
plnenie: 0     plnenie:  0 
plnenie (%): 0,0     plnenie (%): 0 
 
Rok 2010 
bežný rozpočet     kapitálový rozpočet 
odd. skupina, trieda: 08.2.0.    odd. skupina, trieda: 08.2.0 
rozpočet:  0     rozpočet: 300  tis. € 
plnenie: 0     plnenie:  0 
plnenie (%): 0,0     plnenie (%): 0,0 
 
Rok 2011 
bežný rozpočet     kapitálový rozpočet 
odd. skupina, trieda: 08.2.0    odd. skupina, trieda: 08.2.0 
rozpočet:  0     rozpočet: 110 tis. Eur  
plnenie: 0     plnenie:    72 tis. Eur 
plnenie (%): 0,0     plnenie (%): 65,5 
 
Rok 2012 
bežný rozpočet     kapitálový rozpočet 
odd. skupina, trieda: 08.2.0    odd. skupina, trieda: 08.2.0 
rozpočet:  17,6 tis. Eur    rozpočet: 25,0 tis. Eur 
plnenie: 17,6 tis. Eur    plnenie:  0,0   tis. Eur 
plnenie (%): 100,0     plnenie (%): 0,0    
 
Rok 2013 
bežný rozpočet     kapitálový rozpočet 
odd. skupina, trieda: 08.2.0    odd. skupina, trieda: 08.2.0.9 
rozpočet:  36,1 tis. Eur    rozpočet: 30,0 tis. Eur 
plnenie: 25,4 tis. Eur    plnenie:    6,4 tis. Eur 
plnenie (%): 70,4     plnenie (%):     21,3 
 
Rok 2014 
bežný rozpočet     kapitálový rozpočet 
odd. skupina, trieda: 08.2.0    odd. skupina, trieda: 08.2.0 
rozpočet:  45,0 tis. Eur    rozpočet: 84,0 tis. Eur 
plnenie: 42,6 tis. Eur    plnenie:    0,0 
plnenie (%): 94,7     plnenie (%):   0,0 
 
Roky 2006 - 2014 
Bežný rozpočet     kapitálový rozpočet 
rozpočet:   185,6 tis. Eur    rozpočet:  1 234,4 tis. Eur 
plnenie: 121,7 tis. Eur    plnenie:     138,7 tis. Eur 
plnenie (%):    65,6      plnenie (%):        11,2 
 
*)  prepočítané konverzným kurzom 30,1260 
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Kontrolné zistenie:  
 Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že od r. 2006 sa v rozpočtoch pravidelne 
vyčleňovali finančné prostriedky z bežného aj kapitálového účtu na danú nehnuteľnosť.  Ako 
však ukazujú konkrétne údaje, plnenie bolo pri bežnom rozpočte 60 % a pri kapitálovom 
rozpočte to bolo len 11,2 %, čo je však až 138,7 tis. Eur, ktoré z celkového pohľadu na 
súčasný stav budovy možno považovať za problematické. 
 Do budúcna odporúčam stanoviť celkovú stratégiu využitia nehnuteľnosti a následne 
pristupovať etapovite k jej realizácii.  
 
 
IX.  PREVÁDZKA – NÁKLADY 
 
IX.I Údržba a opravy budov 
 
Rok 2009               5 599,55 Eur 
 
Rok 2010                       14 896,99 Eur 

o štúdie, expertízy, posudky   485,00 Eur 
o geodetické práce             1 808,80 Eur 
o stavebná činnosť             5 011,99 Eur 
o posudková činnosť    400,00 Eur 
o maliarske práce             1 760,00 Eur 
o posudková činnosť    550,00 Eur 
o posudková činnosť    425,00 Eur 
o technická inšpekcia               166,60 Eur 
o geodetické práce       200,00 Eur 
o posudková činnosť    400,00 Eur 
o geodetická práce                690,20 Eur 
o odborné prehliadky             1 500,00 Eur 
o geodetické práce             1 499,40 Eur 
 

Rok 2011                           68 600,71 Eur 
o opravy strechy              3 538,87 Eur 
o stavebné práce            21 557,80 Eur 
o  hav. stav. uk a soc. zariadení          13 492,84 Eur 
o  oprava elektroinštalácie             8 359,00 Eur 
o  oprava             21 233,22 Eur 
 

Rok 2012                   0,00 Eur 
 
Rok 2013                           6 472,11 Eur 

o  projektové práce kotolňa   3 310,00 Eur 
o  zabezpečovacie zariadenie    3 162,11 Eur 
 

Rok 2014                        16 967,93 Eur 
o oprava omietky        960,00 Eur 
o oprava sklen. výplní       998,00 Eur 
o maľby a nátery pivníc       735,32 Eur 
o oprava omietky     1 025,00 Eur 
o maľby a nátery     1 050,00 Eur 
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o revízie elektriny        985,98 Eur 
o murárske a maliarske práce   1 045,50 Eur 
o elektroinštalácie kino    8 376,00 Eur 
o odstránenie zatekania       885,00 Eur 
o maľby a nátery        607,13 Eur 
o oprava malieb        300,00 Eur 

 
Náklady na údržbu a opravy budov spolu:      112 537,29 Eur 
 
IX.2 Náklady na energie a služby 
 
Rok 2009                        10 476,74 Eur 
 
Rok 2010                        9 990,53 Eur 
- strážna služba                    518,55 Eur 
- poštové a telekomunikačné služby               183,17 Eur 
- plyn                9 288,81 Eur 
 
Rok 2011             12 661,63 Eur 
 
Rok 2012             18 412,67 Eur 
 
Rok 2013             25 427,65 Eur 
 
Rok 2014                       25 451,45 Eur 
 
Náklady na energie a služby spolu:        102 420,67 Eur 
 
IX.  Príjmy 
Rok 2009          0,00 Eur 
 
Rok 2010          0,00 Eur 
 
Rok 2011          0,00 Eur 
 
Rok 2012              1 439,50 Eur 
 
Rok 2013              4 573,38 Eur 
 
Rok 2014              3 195,29 Eur 
 
Príjmy spolu:              9 208,17 Eur 
 
Kontrolné zistenie:  
 Náklady na údržbu a prevádzku reagovali len na akútne potreby súvisiace so 
základným zabezpečením prevádzky schopného stavu budovy.  
 Porovnaním výdavkovej a príjmovej stránky vidieť veľký nepomer zohľadniac aj to, 
že ide o zabezpečenie kultúrnych a občianskych aktivít. Do budúcna treba zabezpečiť aspoň, 
aby sa náklady na prevádzku (voda, plyn, elektrická energia, služby a iné) dostali na úroveň 
príjmov za danú nehnuteľnosť.  
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X.  ZAZMLUVNENIE PRIESTOROV 
Rok 2005 
Nájomná zmluva o nájme tepelnoenergetických zariadení z 29.12.2005 medzi Mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto ako prenajímateľom a TERMING, a.s. ako nájomcom 

- Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme tepelnoenergetických zariadení - 
v nájomnej zmluve sa v tabuľke zoznamu kotolní vypúšťa položka pod p.č. 25 s textom 
Štefánikova 25“. Nájomca sa zaviazal odovzdať prenajímateľovi tepelnoenergetické 
zariadenie spolu s dokumentáciou, ktorú má k dispozícii najneskôr v deň nasledujúci 
po podpise tohto dodatku.  
Dohoda o skončení odberu tepla uzatvorená medzi TERMMING, a.s. ako dodávateľ 
– predávajúci a Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako odberateľ – kupujúci, 
podpísaná 12.12.2007. Zmluvné strany sa na návrh odberateľa dohodli o skončení 
Zmluvy na dodávku a odber tepla pre objekt spotreby – pamiatkovo chránený 
polyfunkčný objekt Štefánikova 25, Bratislava. dodávka a odber tepla na vykurovanie 
končí dňom 12.12.2007.  
 

Rok 2012 
Zmluva o spolupráci č. 485/2011 z 03.04.2012 
Uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi MČ Bratislava-
Staré Mesto a VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z. Predmetom zmluvy je 
právna úprava spolupráce, vzájomných práv a povinností účastníkov tejto zmluvy pri 
vytvorení a realizácii projektu „Kultúrne centrum Pistory“ v Pisztoryho paláci. Projektom 
„Kultúrne centrum Pistory“ sa rozumie: 
a) dohoda zmluvných strán o spoločnom využívaní Pisztoryho paláca, 
b) vytvorení Správnej rady Kultúrneho centra, 
c) rozvoj a podpora kultúrnych a komunitných aktivít občanov, kultúrno-umeleckých tradícií, 
usporadúvanie reprezentatívnych a iných spoločenských podujatí. VIA CULTURA poskytne 
MČ Bratislava-Staré Mesto a jeho obyvateľom uspokojenie kultúrnych a komunitných 
potrieb. VIA CULTURA sa zaväzuje poskytnúť výnos z činnosti Kultúrneho centra pre 
potreby ďalšieho rozvoja Kultúrneho centra, na obnovu priestorov Pisztoryho paláca tak, aby 
mohol slúžiť svojmu účelu. 
 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, na obdobie troch rokov. Pokiaľ miestne 
zastupiteľstvo MČ Bratislava-Staré Mesto minimálne tri mesiace pred uplynutím dohodnutej 
doby trvania tejto zmluvy nerozhodne o ďalšom predlžení zmluvy, zmluva sa predlžuje na 
obdobie jedného roka.  
Zmluva zverejnená 03.04.2012, účinná od 04.04.2012. 
 
Rok 2013 
Zmluva o výpožičke č. 624/2013 
Uzatvorená podľa § 659 Občianskeho zákonníka medzi MČ Bratislava-Staré Mesto a VIA 
CULTURA, Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z. Predmetom zmluvy je predmet výpožičky 
(železné stoly a železné stoličky) do bezplatného užívania po dobu platnosti tejto zmluvy na 
zabezpečenie kultúrneho sedenia v priestoroch Pisztoryho paláca, hlavne dvornej časti. 
Zmluva je bez dátumu uzatvorenia.  
Zmluva zverejnená 30.12.2013, účinná od 31.12.2013 
 
Dohoda o spoločnom užívaní Pisztoryho paláca č. 36/2013 z 03.04.2013 
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi Mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto a VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z.  
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Predmet dohody: VIA CULTURA je oprávnená po predchádzajúcom schválení Správou 
radou Kultúrneho centra Pistory uzatvárať vo vlastnom mene nájomné a iné zmluvy s tretími 
osobami, predmetom ktorých bude prenechanie nebytových priestorov Pisztoryho paláca do 
užívania tretím osobám. 
 Výška nájomného a platieb za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom bude 
určená v súlade s Cenníkom krátkodobých prenájmov nebytových priestorov Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, ktorý tvorí prílohu Pravidiel nakladania s majetkom mestskej časti 
Bratislava-Staré mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Nájomné z nájomných zmlúv podľa ods. 1 tohto článku dohody bude 
plnené na účet mestskej časti s čím mestská časť súhlasí.  
Dohoda zverejnená 23.04.2013, účinná od 24.04.2013. 
 Dohoda sa uzatvorila na dobu určitú, do dňa trvania zmluvy o spolupráci, t.j. 
posledným dňom trvania tejto dohody je posledný deň trvania zmluvy o spolupráci, bez 
ohľadu na skutočnosť, či ide o tzv. riadne obdobie trvania zmluvy o spolupráci alebo tzv. 
predĺžené obdobie trvania zmluvy o spolupráci.  
 
Rok 2015 
Partnerská dohoda č. 86/2015 k realizácii projektu CLT01011 „Pisztoryho palác 
v Bratislave – obnova fasád a strechy paláca“ realizovaného s finančnou podporou 
grantu EHP z 15.04.2015 
Zmluvné strany Mestská časť Bratislava-Staré Mesto a VIA CULTURA Inštitút pre 
kultúrnu politiku, o.z. uzavreli zmluvu s cieľom spoločne realizovať projekt s názvom 
„Pisztoryho palác v Bratislave – obnova fasád a strechy paláca špecifikovaný na základe 
Ponuky na poskytnutie grantu. MČ podala žiadosť o projekt v rámci Výzvy na predkladanie 
žiadostí o projekty – kód výzvy CLT01, ktorú vyhlásil Úrad vlády SR ako správca programu 
pre program SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora 
rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva. Žiadosť o projekt 
bola Správcom programu schválená a Projekt bol zaregistrovaný pod číslo CLT01011.      
Účelom zmluvy je vytvorenie partnerstva v súlade s čl. 6.8 Nariadenia o implementácii FM 
EHP 2009 – 2014 za účelom dosiahnutia ich spoločného cieľa prostredníctvom realizácie 
Projektu, ktorý bude spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu 
SR za podmienok ustanovených v Projektovej zmluve.  
 Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných 
strán pri realizácii Projektu, ako aj vymedzenie úloh a zodpovednosti zmluvných strán za 
realizáciu Projektu navzájom a voči Správcovi programu.  
Zmluva zverejnená 28.04.2015, účinná od 29.04.2015. 
 
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 256/2015 z 12.08.2015 
Uzavretá podľa ust. § 3  zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 
a podľa ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník uzavretá medzi 
Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Film Europe s.r.o. Predmetom zmluvy je za 
odplatu a za podmienok uvedených v zmluve prenechanie do užívania nájomcovi priestory 
o výmere 225,30 m2 nachádzajúce sa v suteréne Pisztoryho paláca vrátane spoločných častí 
a zariadení (WC, chodby) budovy Pisztoryho paláca. Účelom nájmu sa MČ ako prenajímateľ 
zaväzuje prenechať nájomcovi a nájomca je oprávnený užívať nebytový priestor za účelom: 
Kinoprojekcia, filmová tvorba, iné kultúrne podujatia súvisiace s problematikou kín.  
 Čl.III. Zmluvy: Nájomné a úhrada za plnenie spojené s užívaním nebytového 
priestoru: Nájomné za nebytový priestor vo výške 16,60 kEUR/m2/rok, t.j. 311,66 
EUR/mesiac a navyše úhrady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru (elektrická 
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energia, OLO, plyn, voda) vo výške 1,00 EUR/m2/mesiac, t.j. 225,30 EUR/Mesiac, spolu 
nájomné vo výške 536,96 EUR/mesiac. 

Čl. IV. Trvanie zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.08.2015 do 
31.07.2017. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám.  

Zmluva zverejnená 14.08.2015, účinná od 15.08.2015  
 
Dodatok č. 1/357/2015 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 256/2015 uzatvorenej 
dňa 12.08.2015 z 08.10.2015 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že spoločnosť Film Europe s.r.o. sa chce 
a má záujem uchádzať sa o poskytnutie dotácie z Audiovizuálneho fondu v programe 4.3 
„Modernizácia vybavenia digitalizovaných jedno sálových kín“, pričom podmienkou udelenia 
grantu je nájomná zmluva medzi vlastníkom priestoru kina a jeho prevádzkovateľom na 
obdobie minimálne 5 rokov od podpísania zmluvy na poskytnutie dotácie, preto sa menil čl. 
IV ods. 4.1 Zmluvy. Nové znenie: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa 31.07.2021. 
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 
Dodatok zverejnený 14.10.2015, účinný od 15.10.2015.  
 
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 258/2015 z 12.08.2015 
Uzatvorená podľa ust. § 3/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a podľa ust. § 
663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi MČ Bratislava-Staré Mesto 
a Divadlo bez domova, o.z. Bratislava. 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nájomca vykonáva činnosť v oblasti 
kultúrnej a sociálnej osvety obyvateľstva a slúži na verejnoprospešný účel. MČ prenechala za 
odplatu a za podmienok dohodnutých v zmluve nájomcovi nebytové priestory o výmere 27,5 
m2 nachádzajúce sa na prízemí Pisztoryho paláca za účelom: kancelárske priestory.  
 Čl. III.: Nájomné a úhrada za plnenie spojené s užívaním nebytového priestoru: 
nájomné vo výške 16,60 Eur/m2/rok, t.j. 38,04 EUR/mesiac a navyše úhrady za služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru (elektrická energia, OLO, plyn, voda) vo výške 1,00 
EUR/m2/mesiac, t.j. 27,5 EUR/mesiac, spolu teda nájomné vo výške 65,54 EUR/mesiac.  
 Čl. IV. Trvanie zmluvy: Zmluva uzatvorená na dobu určitú, a to od 01.08.2015 do 
31.07.2017.   
 Zmluva zverejnená 14.08.2015, účinná od 15.08.2015. 
 
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 260/2015 z 12.08.2015 
Uzavretá podľa ust. § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových pristorov 
a podľa ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi  MČ Bratislava 
a Equiteatro, o. z.  
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nájomca vykonáva činnosť v oblasti 
kultúrnej a sociálnej osvety obyvateľstva a slúži na verejnoprospešný účel. MČ prenechala za 
odplatu a za podmienok v zmluve dohodnutých do užívania nebytové priestory o výmere 30 
m2 nachádzajúce sa na prízemí Pisztoryho paláca vrátane spoločných častí a zariadení (WC, 
chodby) budovy Pisztoryho paláca za účelom: kancelárske priestory.  
 Čl. III.: Nájomné a úhrada za plnenie spojené s užívaním nebytového priestoru: 
nájomné vo výške 16,60 EUR/m2/rok, t.j. 41,50 EUR/mesiac a navyše úhrady za služby 



 36 

spojené s užívaním nebytového priestoru (elektrická energia, OLO, plyn, voda) vo výške 1,00 
EUR/m2/mesiac, t.j. 30 EUR/mesiac, t.j. nájomné spolu 71,50 EUR/mesiac.  
 Čl. IV. Trvanie zmluvy: Zmluva uzatvorená na dobu určitú, a to od 01.08.2015 do 
31.07.2017.  

Zmluva zverejnená 14.08.2015, účinná od 15.08.2015.  
 
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 259/2015 z 19.08.2015 
Uzatvorená podľa ust. § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 
a podľa ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto a LEN TAK TAK, občianske združenie, Bratislava.  
 Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca vykonáva činnosť v oblasti kultúrnej 
a sociálnej osvety obyvateľstva a slúži na verejnoprospešný účel. Predmetom zmluvy je za 
podmienok dohodnutých v zmluve  za odplatu do užívania nebytové priestory o výmere 35,4 
m2 nachádzajúce sa na prízemí Pisztoryho paláca vrátane spoločných častí a zariadení (WC, 
chodby) budovy Pisztoryho paláca. Účel nájmu: kancelárske priestory.  
Čl. III. Nájomné: 16,60 EUR/m2/rok, t.j.  48,97 EUR/mesiac a navyše úhrady za služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru (elektrická energia, OLO, plyn, voda) vo výške 1,00 
EUR/m2/mesiac, t.j. 35,4 EUR/mesiac, spolu teda nájomné vo výške 84,37 EUR/mesiac.  
Čl. IV. Trvanie zmluvy: na dobu určitú, a to od 01.08.2015 do 31.07.2017 

Zmluva zverejnená 18.09.2015, účinná od 19.09.2015. 
 
Krátkodobé prenájmy 
 
Rok 2012 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 249/2012 z 03.07.2012 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a HITCHHIKER FILMS, s.r.o. 
Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do užívania 
nebytové priestory za účelom: nakrúcanie televízneho projektu. 
Nájomné: a) za nebytový priestor 100,00 EUR/deň, t.j. spolu 300,00 EUR, 
b) úhrada za plnenie spojené s užívaním nebytového priestoru: 50,00 EUR/deň, t.j. spolu 
150,00 EUR.  
Trvanie zmluvy: na dobu určitú od 03.07.2012 do 05.07.2012, t.j. na 3 dni.  

Zmluva zverejnená 04.07.2012, účinná od 05.07.2012. 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 283/2012 z 01.08.2012 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a HITCHHIKER FILMS, s.r.o. 
Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do užívania 
nebytové priestory za účelom: nakrúcanie televízneho projektu: SLOVENSKÉ KINO časť 01 
SLOVENSKÉ ŽENY..  
Nájomné: a) za nebytový priestor: 100,00 EUR, 
b) úhrada za plnenie spojené s užívaním nebytového priestoru: 50,00 EUR.  
Trvanie zmluvy: na dobu určitú dňa 07.08.2012 

Zmluva zverejnená 03.08.2012, účinná od 04.08.2012. 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 507/2012 z 28.11.2012 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Film Europe s.r.o. Predmetom 
zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do užívania nebytové priestory 
za účelom: celoslovenské stretnutie kinárov k téme „Digitalizácia jednosálových kín na 
Slovensku“ , a to v spolupráci s Audiovizuálnym fondom.  
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Nájomné: a) za nebytový priestor: 200,00 EUR,  
b) úhrada za plnenia spojené s užívaním nebytového priestoru: 100,00 EUR.  
Trvanie zmluvy: na dobu určitú od 29.11.2012 do 30.11.2012, t.j. na 2 dni.  
 Zmluva zverejnená 28.11.2012, účinná od 29.11.2012. 
 
Rok 2013 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 48/2013 zo 07.02.2013 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a NOTES Production, s.r.o. 
Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do užívania 
nebytové priestory za účelom: oslava 10. výročia spoločnosti Effectivity s.r.o.. 
Nájomné: a) za nebytový priestor: 100,00 EUR, 
b) úhrada za plnenie spojené s užívaním nebytového priestoru: 100,00 EUR. . 
Trvanie zmluvy: na dobu určitú dňa 08.02.2013. 

Zmluva zverejnená 07.02.2013, účinná od 08.02.2013. 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 71/2013 z 26.02.2013 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Emília Harmathová – DONNA 
ROSI. Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do užívania 
nebytového priestory za účelom módna prehliadka.  
Nájomné: a) za nebytový priestor: 100,00 EUR, 
b) úhrada za plnenie spojené s užívaním nebytového priestoru: 100,00 EUR. 
Trvanie zmluvy: na dobu určitú dňa 27.02.2013 
 Zmluva zverejnená 26.02.2013, účinná od 27.02.2013. 
 
Zmluva o spolupráci č. 83/2013 z 20.03.2013 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a K2 Production s.r.o.. 
Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca mestskej časti a K2 Production pri realizácii 
výstavy „Odtlačky Gisi Fleischmannovej“ v dňoch 21.03.2013 – 21.04.2013. Podujatie sa 
realizovalo pod záštitou starostky, pričom zmluva sa uzatvorila od 14.03.2013 do 23.04.2013, 
t.j. na dobu trvania podujatia, vrátane prípravných prác pred samotným podujatím, montáže 
a demontáže výstavných exponátov, príslušného technického zariadenia a materiálového 
vybavenia používaného počas podujatia a uvedenia miesta konania podujatia do pôvodného 
stavu 
Finančné záväzky: K2 Production uhradí  do 10 dní od doručenia faktúry sumu rovnajúcu sa 
nákladom na služby, ktoré vznikli v súvislosti s užívaním NP.  
Dobra trvania zmluvy: na dobu určitú od 14.03.2013 do 23.04.2013. 

Zmluva zverejnená 20.03.2013, účinná od 21.03.2013 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 96/2013 z 22.04.2013 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Seesame, s.r.o. Predmetom 
zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do užívania priestory na 1. 
poschodí vrátane schodiska a nádvorie za účelom: tlačová konferencia.  
Nájomné: a) za nebytový priestor: 80,00 EUR, 
b) úhrada za plnenie spojené s užívaním nebytového priestoru: 50,00 EUR. 
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, na jeden deň t.j. 21.03.2013 
 Zmluva zverejnená 23.04.2013, účinná od 24.04.2013. 
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Zmluva o spolupráci č. 102/2013 z 12.04.2013 
Uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Občianskym združením OFF 
festival Bratislava. Predmetom zmluvy bola spolupráca m. č. a OZ pri realizácii podujatia 
„OFF Festival Bratislava 2013 v priestoroch Pisztoryho paláca a na nádvorí paláca (priestory 
na prízemí, 1. poschodí a priestory kina), ktoré sa malo konať v dňoch od 09.11.2013 – 
28.11.2013. Podujatie sa realizovalo pod záštitou starostky mestskej časti.  
Doba trvania zmluvy: na dobu určitú od 06.11.2013 do 01.12.2013.  
Finančné záväzky: OZ uhradí  do 5 dní od doručenia faktúry sumu rovnajúcu sa nákladom na 
služby, ktoré vznikli v súvislosti s užívaním priestorov miesta konania podujatia.  
Doba trvania zmluvy: na dobu určité od 06.11.2013 do 01.12.2013. 
 Zmluva zverejnená 12.04.2013, účinná od 13.04.2013.  
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 226/2013 zo 06.06.2013 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Seesame, s.r.o., Bratislava. 
Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do užívania 
priestory na 1. poschodí a reprezentačné priestory troch miestností, vrátane schodiska 
a nádvorie za účelom: tlačová konferencia. 
Nájomné: a) za nebytový priestor: 80,00 EUR, 
b) úhrada za plnenie spojené s užívaním nebytového priestoru: 50,00 EUR. 
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, na jeden deň t.j. 07.06.2013.  
 Zmluva zverejnená 06.06.2013, účinná od  07.06.2013. 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 250/2013 zo 20.06.2013 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a ARTICHOKE, s.r.o., 
Bratislava. Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do 
užívania priestory na 1. poschodí a veľká sála za účelom: medzinárodný workshop 
s medzinárodnou účasťou na tému filmovej produkcie.  
Nájomné: a) za nebytový priestor: 500,00 EUR, 
b) úhrada za plnenie spojené s užívaním nebytového priestoru: 250,00 EUR. 
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, od 24.06.2013 do 28.06.2013.  
 Zmluva zverejnená 21.06.2013, účinná od 22.06.2013.  
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 386/2013 zo 20.09.2013 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Nina Jassingerová, s.r.o., 
Bratislava. Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do 
užívania priestory , konkrétne veľká sála nachádzajúca sa nad kinom.  za účelom: akustický 
koncert Výprava 2013 (Ondřej Smeykal/Praha/didgeridoo, orfické nástroje, spev a Bear 
Love/Londýn, obrí gong ň, gongy, misy). 
Nájomné: a) za nebytový priestor: 100,00 EUR, 
b) úhrada za plnenie spojené s užívaním nebytového priestoru: 00,00 EUR. 
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, na deň 22.09.2013.  
 Zmluva zverejnená 20.09.2013, účinná od 21.09.2013.  
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 431/2013 zo 24.09.2013 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a MONARCH, a.s. Bratislava. 
Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do užívania 
priestory nádvoria. za účelom: zasadnutie porotcov Ceny nadácie Tatra banky a catering. 
Nájomné: a) za nebytový priestor: 100,00 EUR, 
b) úhrada za plnenie spojené s užívaním nebytového priestoru: 50,00 EUR. 
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, na deň 25.09.2013.   
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 Zmluva zverejnená 24.09.2013, účinná od 25.09.2013 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 432/2013 z 09.10.2013 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Utopia, Bratislava. Predmetom 
zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do užívania nebytové priestory, 
konkrétne spoločenskú sálu. za účelom: panelová diskusia o otázkach sociálneho vylúčenia 
a príkladoch dobrej praxe pri jeho prekonávaní prostredníctvom lokálnych a grassrootových 
aktivít a iniciatív, ktoré sa koná ako súčasť medzinárodného festivalu Transeuropa.  
Nájomné: a) za nebytový priestor: 80,00  EUR, 
b) úhrada za plnenie spojené s užívaním nebytového priestoru: 50,00 EUR. 
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, na deň 17.10.2013.  
 Zmluva zverejnená 16.10.2013, účinná od 17.10.2013.  
 
Zmluva o spolupráci č. 434/2013 zo 06.11.2013 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Človek v ohrození, o.z. 
Bratislava.  Predmetom tejto zmluvy je spolupráca pri realizácii medzinárodného filmového 
festivalu dokumentárnych filmov „JEDEN SVET“ v nebytových priestoroch na prvom 
poschodí a v kinosále v priestoroch Pisztoryho paláca, konané v dňoch od 21.11.2013 do 
26.11.2013. Podujatie bolo realizované pod záštitou starostky m. č.  
Doba trvania zmluvy: na dobu určitú od 21.11.2013 do 22.11.2013 a od 25.11.2013 do 
26.11.2013 
 Zmluva zverejnená 07.11.2013, účinná od 08.11.2013. 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 440/2013 zo 24.09.2013 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a EOS KSI Slovensko, s.r.o., 
Bratislava. Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do 
užívania nebytové priestory, konkrétne spoločenskú sálu, sociálne zariadenia, miestnosť pre 
občerstveniea šatňu za účelom: firemné účely. 
Nájomné: a) za nebytový priestor: 100,00 EUR, 
b) úhrada za plnenie spojené s užívaním nebytového priestoru: 50,00 EUR. 
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, na deň 31.10.2013.   
 Zmluva zverejnená 30.10.2013,účinná od 31.10.2013. 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 442/2013 z 26.09.2013 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a EOS Monika Laceková, 
MOLA design, Hamuliakovo. Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok 
prenechať do užívania nebytové priestory, konkrétne sociálne zariadenia a nádvorie 
nachádzajúce sa v Pisztoryho paláci za účelom: fotenie modelovej kolekcie módnej návrhárky 
Moniky Lacekovej.  
Nájomné: a) za nebytový priestor: 80,00 EUR, 
b) úhrada za plnenie spojené s užívaním nebytového priestoru: 50,00 EUR. 
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, na deň 29.09.2013.  
 Zmluva zverejnená 27.09.2013, účinná od 28.09.2013.  
 
Rok 2014 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 122/2014 zo 07.04.2014 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Ing. Andrej Kriško, 
Bratislava. Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do 
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užívania nebytový priestor za účelom: spoločenská akcia – svadba vrátane svadobného obradu 
a svadobnej hostiny.  
Nájomné: za nebytový priestor: 100,00 EUR/deň, t.j. 300 EUR za tri dni + platby za služby 
spojené s nájmom (elektrina, teplo, voda ...) v sume 50,00 EUR/deň, t.j. 150,00 EUR za tri 
dni, spolu celková výška nájomného predstavuje sumu 450,00 EUR za celú dobu nájmu.  
Trvanie zmluvy: na dobu určitú od 25.07.2014 do 27.07.2014. 
 Zmluva zverejnená 14.04.2014, účinná od 15.04.2014.  
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 148/2014 zo 17.04.2014 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a  Spoločenstvo Ladislava 
Hanusa, Bratislava. Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok 
prenechať do užívania časť nebytového priestoru, a to sálu a prízemie Pisztoryho paláca za 
účelom: festival Bratislavské Hanusove Dni.  
Nájomné: za nebytový priestor: 80,00 EUR/deň, t.j. 560,00 EUR za 7 dní nájmu.  
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, od 23.04.2014 do 30.04.2014.  

 Zmluva zverejnená 22.04.2014, účinná od 23.04.2014. 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 192/2014 z 15.05.2014 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a ars litera, o.z.Bratislava. 
Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do užívania 
nebytový priestor za účelom: literárny večer festivalu Anasoft litera fest.  
Nájomné: za nebytový priestor: 100,00 EUR/deň + energie, platby za služby spojené 
s nájmom (elektrina, teplo, voda ...) v sume 50,00 EUR/deň, spolu celková výška nájomného 
predstavuje sumu 150,00 EUR za celú dobu nájmu.  
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, a to jeden deň 16.05.2014.  
Nájomné: za nebytový priestor: 80,00 EUR/deň, t.j. 560,00 EUR za 7 dní nájmu.  
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, od 23.04.2014 do 30.04.2014.  

 Zmluva zverejnená 22.04.2014, účinná od 23.04.2014. 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 204/2014 z 29.05.2014 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Literárny klub.sk, občianske 
združenie, Levice. Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať 
do užívania nebytové priestory za účelom: Bratislavský knižný festival, pod záštitou 
starostky.  
Nájomné: za nebytový priestor: 1,00 EUR/deň, t.j. 3,00 EUR za tri dní + platby za služby 
spojené s nájmom (elektrina, teplo, voda ...) v sume 50,00 EUR/deň, t.j. 150,00 EUR za tri 
dni, spolu celková výška nájomného predstavuje sumu 153,00 EUR za celú dobu nájmu.  
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, od 30.05.2014 do 01.06.2014. 
 Zmluva zverejnená 30.05.2014, účinná od 31.05.2014 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 384/2014 z 26.08.2014 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Lull Loungewear, s.r.o., 
Topoľčany. Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do 
užívania nebytový priestor za účelom: fotenie kolekcie Jeseň/Zima 2014.  
Nájomné: za nebytový priestor: 100,00 EUR/deň + energie, platby za služby spojené  
s nájmom (elektrina, teplo, voda ...) v paušálnej sume 50,00 EUR/deň, t.j. spolu celková výška 
nájomného predstavuje sumu 150,00 EUR za celú dobu nájmu.  
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, jeden deň  27.08.2014.  
 Zmluva zverejnená 27.08.2014, účinná od 28.08.2014. 
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Zmluva o spolupráci č. 443/2014 z 13.10.2014 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Občianske združenie OFF 
festival Bratislava. Predmetom zmluvy je spolupráca na krátkodobom užívaní nebytového 
priestoru mestskej časti na prízemí a na 1. poschodí pravej časti Pisztoryho paláca za účelom: 
podujatie OFF festival Bratislava (festival fotografie) pod záštitou starostky.  
Zmluvné strany sa dohodli, že partner uhradí mestskej časti po doručení fa sumu rovnajúcu sa 
nákladom na služby, ktoré vznikli v súvislosti s užívaním priestorov. Za užívanie NP nebude 
platiť žiadnu odplatu.  
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, od 05.11.2014 do 23.11.2014.  
 Zmluva zverejnená 22.10.2014, účinná od 23.10.2014.  
  
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 474/2014 zo 16.10.2014 
uzatvorená medzi  Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a TRIGON PRODUCTION 
s.r.o., Bratislava. Predmetom zmluvy je  za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať 
do užívania exteriér dvora Pisztoryho paláca za účelom: nakrúcanie obrazov do celovečerného 
hraného filmu režiséra a scenáristu Ondreja Šulaja s názvom „Agáva“.  
Nájomné: za nebytový priestor: 80,00 EUR/deň, t.j. spolu celková výška nájomného 
predstavuje sumu 160,00 EUR za celú dobu nájmu.  
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, na dva dni, a to na deň 17.10.2014 a deň 22.10.2014. 
 Zmluva zverejnená 24.11.2014, účinná od 25.11.2014. 
 
Zmluva o spolupráci č. 574/2014 z 08.12.2014 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a PILOT, Bratislava. Na 
zasadnutí Správnej rady Kultúrneho centra Pistory „per rollam“ bola schválená spolupráca 
s partnerom pri realizovaní kvalitnej kultúrnej činnosti v Starom Mesto, dohodlo sa na 
spolupráci pri krátkodobom užívaní priestorov v Pisztoryho paláca za účelom: Výstava Luca 
Trevisaniho.  
Zmluvné strany sa dohodli, že partner uhradí mestskej časti po doručení fa sumu rovnajúcu sa 
nákladom na služby, ktoré vznikli v súvislosti s užívaním priestorov.  
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, od 02.12.2014 do 29.12.2014.  
 Zmluva zverejnená 12.12.2014, účinná od 13.12.2014.  
 
Rok 2015 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 70/2015 z 08.04.2015 
uzatvorená medzi  Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Erika Pravomila Pohanková, 
Považská Bystrica. Predmetom zmluvy je  za odplatu a za dohodnutých podmienok 
prenechať do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí Pisztoryho paláca za 
účelom: Nekomerčná kultúrna činnosť zameraná na oslavu thajského Nového roka.  
Nájomné: za nebytový priestor: 80,00 EUR/deň + úhrada za služby, ktorých poskytovanie je 
spojené s nájmom (najmä elektrina, teplo, voda) v paušálnej sume 50,00 EUR/deň t.j. spolu 
celková výška odmeny za užívanie nebytového priestoru predstavuje sumu vo výške 130,00 
EUR za celú dobu nájmu.  
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, na jeden deň 12.04.2015. 
 Zmluva zverejnená 09.04.2015, účinná od 10.04.2015.  
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Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 75/2015 z 15.05.2015 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Dana Bartošová, Bratislava. 
Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do užívania časť 
nebytového priestoru, konkrétne 1. a 2. poschodie a dvor za účelom svadba, svadobná hostina.  
Nájomné: za nebytový priestor: 100,00 EUR/deň, t.j. 200,00 EUR za 2 dní nájmu,  
energie za nebytový priestor: 50,00 EUR/deň, t.j. 100,00 EUR za 2 dni nájmu.  
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, od dňa 20.06.2015 do 21.06.2015, t.j. 2 dni. 
 Zmluva zverejnená 18.05.2015, účinná od 19.05.2015. 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 85/2015 zo 06.05.2015 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Spoločenstvo Ladislava 
Hanusa, o.z., Bratislava. Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok 
prenechať do užívania nebytové priestory na prvom poschodí a väčšiu sálu na prízemí za 
účelom: festival „Bratislavské Hanusove Dni“.  
Nájomné: za nebytový priestor: 80,00 EUR/deň + úhrada za služby, ktorých poskytovanie je 
spojené s nájmom (najmä elektrina, teplo, voda) v paušálnej sume 50,00 EUR/deň t.j. spolu 
celková výška odmeny za užívanie nebytového priestoru predstavuje sumu vo výške 1 040,00 
EUR za celú dobu nájmu.  
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, a to odo dňa 22.04.2015 do dňa 29.04.2015. 
 Zmluva zverejnená 12.05.2015, účinná od 13.05.2015. 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 91/2015 z 24.04.2015 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Michal Maco, Bratislava. 
Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať do užívania 
nebytové priestory, konkrétne v pravom krídle a nádvorie Pisztoryho paláca za účelom: 
svadba, svadobná hostina.  
Nájomné: za nebytový priestor: 100,00 EUR/deň + úhrada za služby, ktorých poskytovanie je 
spojené s nájmom (najmä elektrina, teplo, voda) v paušálnej sume 50,00 EUR/deň, t.j. spolu 
celková výška odmeny za užívanie nebytového priestoru predstavuje sumu vo výške 300,00 
EUR za celú dobu nájmu (dva dni). 
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, a to od27.06.2015 do 28.06.2015.  
 Zmluva zverejnená 27.04.2015, účinná od 28.04.2015 
 
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 163/2015 z 28.05.2015 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Literárny klub.sk, občianske 
združenie, Levice. Predmetom zmluvy je za odplatu a za dohodnutých podmienok prenechať 
do užívania nebytové priestor za účelom Bratislavský knižný festival.  
Nájomné: za nebytový priestor: 80,00 Eur/deň, t.j. 240,00 EUR za 3 dni nájmu. Energie: za 
nebytový priestor: 50,00 Eur/deň, t.j. 150,00 Eur za 3 dni nájmu.  
Trvanie zmluvy: na dobu určitú, a to od 29.05.2015 do 31.05.2015.  
 Zmluva zverejnená 10.06.2015, účinná od 11.06.2015. 
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Prehľad nájomných vzťahov a užívania Pisztoryho paláca (stav k 02.11.2015 aktualizovaný  
odd. majetkovým) poskytuje nasledovná tabuľka:  
 

podl. č.miest. názov miest. plocha 
v m2 súčasný nájomca zmluva číslo poznámka 

1.pp 0,01 schodisko   13,60  -     
1.pp 0,02 chodba   12,08  -     
1.pp 0,03 miestnosť 03 19,26 VIA CULTURA 485/2011   
1.pp 0,04 miestnosť 04 29,38 VIA CULTURA 485/2011   
1.pp 0,05 miestnosť 05  49,40  -   kotolňa 
1.pp 0,06 chodba   9,65  -     
1.pp 0,07 miestnosť 07 16,63 Divadlo bez domova bez zmluvy   
1.pp 0,08 miestnosť 08 15,49  -   chodba 
1.pp 0,09 miestnosť 09 18,61  -   WC 
1.pp 0,10 miestnosť 10 6,50 sklad bez zmluvy   
1.pp 0,11 miestnosť 11 9,69  -   plynomer 

1.pp 0,12 chodba   22,32 
 podiel 1/2 spol. Film 
Europe  256/2015   

1.pp 0,13 miestnosť 13 20,73  -   vodomer 
1.pp 0,14 miestnosť 14 15,76 sklad bez zmluvy   
1.pp 0,15 miestnosť 15 37,43 Film Europe s.r.o. 256/2015   
1.pp 0,16 miestnosť 16 26,00  -   strojovňa 

1.pp 0,17 chodba   23,85 
 podiel 1/2 spol. Film 
Europe  256/2015   

1.pp 0,18 miestnosť 18 40,02 VIA CULTURA 485/2011   
1.pp 0,19 predsienka   1,84  Film Europe s.r.o. 256/2015   
1.pp 0,20 wc   4,53 Film Europe s.r.o. 256/2015   
1.pp 0,21 výlevka   1,38 Film Europe s.r.o. 256/2015   
1.pp 0,22 predsienka   3,17 Film Europe s.r.o. 256/2015   
1.pp 0,23 wc   9,99 Film Europe s.r.o. 256/2015   

1.pp 0,24 miestnosť 24 8,46 
podiel 1/2 spol. Film 
Europe 256/2015 schodisko 

1.pp 0,25 schodisko   13,79 
 podiel 1/2 spol. Film 
Europe  256/2015   

1.pp 0,26 schodisko   3,58  -     
1.pp 0,27 miestnosť 27 15,05 Film Europe s.r.o. 256/2015   
1.pp 0,28 miestnosť 28 93,11 Film Europe s.r.o. 256/2015   
1.pp 0,29 schodisko   6,25  -     
1.pp 0,30 miestnosť 30 24,97 prázdne     
1.pp 0,31 miestnosť 31 11,30 prázdne     
1.pp 0,32 miestnosť 32 2,73 prázdne     
1.pp 0,33 miestnosť 33 16,67 prázdne     
1.np 1,01 schodisko   13,60  -     
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1.np 1,02 miestnosť 1,2 64,29 
javisko, hľadisko pre 
vš.divadlá bez zmluvy   

1.np 1,03 chodba   17,17  -     
1.np 1,04 miestnosť 1,4 5,70 všetky divadlá     
1.np 1,05 miestnosť 1,5 4,31 všetky divadlá     
1.np 1,06 miestnosť 1,6 2,36 všetky divadlá     
1.np 1,07 miestnosť 1,7 2,62 všetky divadlá     
1.np 1,08 miestnosť 1,7 29,21 Divadlo bez domova 258/2015   
1.np 1,09 schodisko   6,90  -     
1.np 1,10 miestnosť 1,10 33,30 Equiteatro, o.z. 260/2015   
1.np 1,11 miestnosť 1,11 39,00 LEN TAK TAK 259/2015   
1.np 1,12 schodisko   50,43  -     
1.np 1,13 miestnosť 1,13 37,37 Projekt Forum o.z. 257/2015   
1.np 1,14 miestnosť 1,14 41,28 Projekt Forum o.z. 257/2015   

1.np 1,15 chodba   35,04 
 podiel 1/2 spol. Film 
Europe  256/2015   

1.np 1,16 schodisko   14,14 
 podiel 1/2 spol. Film 
Europe  256/2015   

1.np 1,17 miestnosť 1,17 76,03 VIA CULTURA 485/2011   
1.np 1,18 miestnosť 1,18 43,00 VIA CULTURA 485/2011   
1.np 1,19 miestnosť 1,19 49,55 VIA CULTURA 485/2011   
1.np 1,20 schodisko   13,64  -     
1.np 1,21 miestnosť 1,21 3,23  -   WC 
2.np 2,01 schodisko   13,60  -     
2.np 2,02 miestnosť 2,2   7,54 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,03 miestnosť 2,3  1,10 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,04 miestnosť 2,4- 1,11 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,05 miestnosť 2,5  12,87 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,06 miestnosť 2,6  18,34 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,07 miestnosť 2,7 20,96 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,08 chodba   21,43  -   WC 
2.np 2,09 miestnosť 2,9  6,54  -   WC 
2.np 2,10 chodba   68,65 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,11 miestnosť 2,11 36,80 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,12 miestnosť 2,12  44,22 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,13 miestnosť 2,13  57,24 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,14 chodba   18,00 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,15 schodisko   50,00 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,16 miestnosť 2,16 35,87 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,17 miestnosť 2,17 2,97 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,18 miestnosť 2,18 3,48 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,19 chodba   35,10 VIA CULTURA 485/2011   
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2.np 2,20 miestnosť 2,20 120,04 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,21 miestnosť 2,21 49,28 VIA CULTURA 485/2011   
2.np 2,22 schodisko   16,90 VIA CULTURA 485/2011   

podkr. 3,01 schodisko   13,60 VIA CULTURA 485/2011   
podkr. 3,02 miestnosť 3,2 26,70 VIA CULTURA 485/2011   
podkr. 3,03 povala   457,00 VIA CULTURA 485/2011   
podkr. 3,04 povala   171,30 VIA CULTURA 485/2011   

        
Zmluva o spolupráci č. 485/2011 
  VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z. zastúpený Mgr.Magdou Vášáryovou 
 Projekt "Kultúrne centrum Pistory" - dohoda o spoločnom využívaní Pisztoryho paláca 
  
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 258/2015                                                                                  (1.np) 
 Divadlo bez domova o.z., zatúpené Patrikom Krebsom 
 Prenájom nebyt.priestorov na prízemí o výmere 27,5 m2 (vrát.spol.častí a zariadení - WC,chodby) 
  
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 256/2015 a Dodatok č.1/357/2015                                     (1.pp) 
 Film Europe s.r.o., zastúpené PhDr.Ivanom Hroncom 
 Prenájom nebyt.priestorov v suteréne o výmere 225,30 m2 (kinosála s príslušenstvom) 
        
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 260/2015                                                                                  (1.np) 
 Equiteatro, o.z., zastúpené Mgr.Natáliou Gálisovou 
 Prenájom nebyt.priestorov na prízemí o výmere 30 m2 (vrát.spol.častí a zariadení - WC,chodby) 
        
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 259/2015                                                                                  (1.np) 
 LEN TAK TAK, o.z., zatúpené Mgr.Luciou Šuplatovou 

 
Prenájom nebyt.priestorov na prízemí o výmere 35,4 m2 (vrát.spol.častí a zariadení - 
WC,chodby)  

        
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 257/2015                                                                                  (1.np) 
 Projekt Forum, o.z., zatúpené Marta Šimečková 

 
Prenájom nebyt.priestorov na prízemí o výmere 60 m2 (vrát.spol.častí a zariadení - 
WC,chodby)  

 
 
 
Kontrolné zistenie:  
 Kontrolný orgán okrem obsahovej stránky preskúmal aj formálne náležitosti 
uzavretých zmlúv. Išlo predovšetkým o problematiku zverejňovania a účinnosti. V tejto 
súvislosti treba uviesť, že: 
Zmluva o spolupráci č. 83/2013 z 20.03.2013 
uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a K2 Production s.r.o..  
- zmluva je podpísaná, zverejnená a účinná neskôr, ako začiatok doby, na ktorú sa zmluva 
uzatvorila.  
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Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť podľa ust. § 47a ods, 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.  
 
 Podľa podkladov poskytnutých odd. majetkovým, došlo k zazmluvneniu a užívaniu 
nebytových priestorov na 1.n. p. o výmere 60 m2 o.z. Forum zmluvou č. 257/2015. Táto 
zmluva však nebola podpísaná  a nebola zverejnená na internetovej stránke.  
- Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
podľa ust. § 47a ods, 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súlade so 
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Podľa ust. § 47a ods, 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ak sa do troch 
mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje 
súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.  

 
Pri fyzickej kontrole – obhliadke, ktorá sa uskutočnila dňa 28.10.2015 za účasti 

zamestnankyne odd. majetkového možno konštatovať, že využívanie priestorov paláca, čo sa 
týka obsadenosti priestorov nezodpovedá reálnemu zazmluvnenému stavu. 
 Časť suterénnych priestorov je využívaná ako sklad, pričom nebolo možné zistiť 
vlastníka tam umiestnených vecí.  
 Za vážnejší problém však považujem využívanie podkrovných priestorov, ktoré nie sú 
zazmluvnené a nespĺňajú ani stavebno-technické podmienky na využívanie.  
 
 Nedostatky, ktoré boli zistené pri kontrole sú uvedené v príslušných kapitolách správy. 
Z prerokovania správy č. 4/2015 bola vypracovaná Zápisnica č. 4/2015 o prerokovaní správy 
o výsledku kontroly. V závere zápisnice bolo v súlade s príslušnými zákonmi uložené prijať 
konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov a tieto v určenom termíne splniť a o splnení 
informovať kontrolný orgán formou správy.  
 
 
 
 


