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Návrh  uznesenia : 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 
A. berie na vedomie 
 
Informáciu o súčasnom stave správy majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
B. schvaľuje 
 
návrh opatrení pre zabezpečenie skvalitnenia správy majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
C. ukladá 
 
1.prednostovi miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vytvoriť podmienky pre 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže pre zabezpečovanie správy majetku mestskej časti externým 
poskytovateľom služieb ( „outsourcing facility management „) 
 
2. prednostovi miestneho úradu mestskej časti prekonzultovať s riaditeľmi organizácií s právnou 
subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mestská časť, možnosti a záujem zapojenia týchto 
organizácií do projektu zabezpečovania správy majetku externým poskytovateľom služieb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 
           14. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konané dňa 
23.10.2012 prerokovalo a zobralo na vedomie Správu o výsledkoch prevádzkového a technického 
auditu budov v správe/vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a uložilo prednostovi 
miestneho úradu mestskej časti 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, v termíne február 2013. 
Zložitosť a komplexnosť úloh a problémov spojených s vypracovaním takýchto opatrení je dôvodom, 
že uvedené opatrenia sú predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva až v júni 2013. 
 
Doluuvedený návrh opatrení vychádza z  už v zastupiteľstve prerokovanej správy o výsledkoch 
prevádzkového a technického auditu budov  doplnený je o nové zistenia, návrhy, finančnú analýzu a 
medziročné porovnania. 
 
Aktuálna správa hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti je personálne, finančne 
a technicky zabezpečovaná na priemernej úrovni, čo je výsledkom zaužívaného a prekonaného 
systému manažovania správy majetku, čoho dôsledkom sú relatívne vysoké prevádzkové náklady, 
a ostatné náklady na doplnkové služby, nie koncepčná a systémová správa majetku v reálnom čase. 
Objektívna potreba optimalizovať všetky náklady, najmä finančné na správu majetku a služby s ním 
spojené vyžaduje zásadnú  kvalitatívnu zmenu. Absentuje plánovanie obnovy a nové investície vo 
väčšom rozsahu, čo je však podmienené možnosťami rozpočtu ( kapitálového a bežného ) mestskej 
časti. Vysoký vek budov uvedenú skutočnosť negatívne znásobuje, preto prioritne odstraňujeme 
najmä pred-havarijné a havarijné stavy. 
 
Napriek uvedeným rezervám, iba v tomto volebnom období boli realizované dôležité investičné 
akcie, ako napr.: dostavba Staromestskej knižnice na Blumentálskej ulici, nová materská škola 
na Heydukovej 25, nové sociálne zariadenia prakticky na všetkých materských školách, obnova 
fasády na MŠ Búdková, opravy detských ihrísk, dve nové detské ihriská  a hracie prvky pre 
seniorov v Medickej záhrade. V štádiu príprav sú projekty ISRMO ( ZŠ Vazovova, MŠ 
Vazovova, MŠ Beskydská, denný stacionár na Záhrebskej, vnútroblok Slávia ), nová pobočka 
Staromestskej knižnice na Dubovej, t. č. Západný rad, výstavba 8 nájomných bytov na 
Obchodnej ulici 52, obnova a modernizácia nájomného bytového fondu, investičný zámer 
v štádiu príprav projektovej dokumentácie pre nové zariadenie sociálnych služieb na Ul. 
K železnej studienke,  investičný zámer výstavby nájomného bytového domu s cca 22-24 
bytovými jednotkami na Dobšinského ulici, nové verejné trhovisko na Poľnej ulici, dielčie 
opravy v Pisztoryho paláci, atď.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Uvedené investičné aktivity z pohľadu manažovania možno  označiť za vysoko efektívne, nakoľko 
ich prakticky celé volebné obdobie realizoval jeden odborný zamestnanec v súčinnosti s vedúcim 
oddelenia majetkového a investičného! 
 
Personálne zabezpečenie činností súvisiacich so správou majetku, ktoré je „roztrieštené“ medzi 
viacero odborných útvarov úradu mestskej časti ( odd. mjetkové a investičné, sekretatriá prednostua 
vnútorná správa budov,správa majetku organizácií s vlastnou právnou subjektivitou ( základné školy, 
dve materské školy, Seniorcentrum Staré Mesto), nie je schopné v celom rozsahu a požadovanej 
kvalite a tiež pro futuro zabezpečovať modernú a efektívnu správu majetku.  
 
Prirodzeným výsledkom je preto návrh, aby správu majetku mestskej časti zabezpečovala 
profesionálna externá firma, so skúsenosťami so správou majetku, ktorá bude zmluvne 
zaviazaná a finančne motivovaná na zmene súčasného stavu a najmä šetrení finančných 
nákladov všetkého druhu.    
 
Osobitnú pozornosť a špecifické problémy súvisia so správou nájomného bytového fondu 
a nebytových priestorov, ktoré nie sú predmetom tejto správy.  Zmeny v ich spravovaní by mali 
byť druhou etapou v zámere efektívnej správy majetku mestskej časti (rok 2014). 
 
 
Schválenie postupu  pri výkone činnosti k zabezpečeniu nevyhnutných prevádzkových potrieb 
budov vo vlastníctve mestskej časti navrhujeme nasledovný postup: 
 
Potreba zabezpečovania správy budov metskej časti vyžaduje komplexnosť v prístupe k analýze 
a rovnako aj v následne prijatých riešeniach.  Mestská časť Bratislava-Staré Mesto  v snahe zmapovať 
existujúci stav týkajúci sa stavu a prevádzky budov zadala vypracovanie technického auditu týchto 
budov. Výsledkom je analýza vypracovaná p.Martinom Skalickým pre potreby mestskej časti. 
Analýza poskytuje prvotný pohľad na súčasný stav a budúce potreby týkajúce správy a prevádzky 
budov v správe mestskej časti, definuje základnú minimálnu mieru potrieb, ktorých nevyhnutnosť, je 
vzhľadom na neutešený stav v prevádzke budov potrebné bez meškania zabezpečiť, aby sa zabránilo 
ďalšiemu zhoršovaniu stavu nehnuteľností a v konečnom dôsledku devastácii majetku samosprávy.  
 
 Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy je nevyhnutné zabezpečiť uskutočňovanie 
nasledujúcich činností a služieb: 
 

1. Technická správa nehnuteľnosti 

Činnosti v technickej oblasti 

1.1. riadenie prevádzkovotechnických procesov v objektoch - koordinácia realizácie prác 
vykonávaných pracovníkmi údržby a obsluhy 

1.2. vypracovanie harmonogramu preventívnej údržby objektu a technických zariadení, odborných 
prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení a zabezpečenie ich realizácie 

 
 
 
 



 

- servis zariadení vzduchotechniky a chladenia       

- obligatórne a opakujúce sa servisy a odborné prehliadky technologických zariadení 
kotolní 

• odborná prehliadka kotlov (Vyhl. 508/2009 Z.z.) 

• odborná prehliadka kotolne (§ 16 ods.1 pism. d vyhl. 25/1984 Zb.) 

• servis horákov ( Vyhl. 25/84,) 

• odborná prehliadka a odborná skúška rozvodu plynu (vyhl. 508/2009 Z.z.) 

• opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob stabilných  

         (Vyhl. 508/2009 Z.z.) 

• odborná prehliadka regulačnej stanice plynu (Vyhl. 508/2009 Z.z.) 

• kontrola a čistenie dymovodov podľa Vyhl. 401/2007 Z.z. 

- pravidelný servis a údržba zariadení systémov EPS a PSN   

Pravidelný servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení  

• odborná prehliadka a servis zdvíhacích zariadení (vyhl. 508/2009 Z.z.) 

Odborné prehliadky elektrických zariadení    

• odborná prehliadka elektrických zariadení počas prevádzky  

         ( Vyhl. 508/2009 Z.z.) 

• rozvody elektro, VN a NN časť, 
• trafostanice, 

• bleskozvody. 

Odborné prehliadky požiarnych zariadení 

• prenosné hasiace prístroje (Vyhl.719/2002)  

• hydranty (Vyhl. 699/2004)  

• tlakové skúšky hydrantových hadíc (STN 920801) 

• výkon požiarneho technika 

 
1.3. Zabezpečenie realizácie opatrení a opráv, ktoré vyplynuli z odborných prehliadok a odborných 

skúšok. 
1.4. Pravidelné obhliadky nehnuteľnosti, kontrola stavu.  
1.5. Výkon operatívnych opráv a odstránenie havárií. 
1.6. Zabezpečenie výberového konania na činnosti a práce. 
1.7. Koordinácia a dozorovanie prác vykonávaných subdodávateľmi. 

 
 
 



 
 
  

1.8. Kontrola správnosti a úplnosti prevádzkových predpisov, technickej dokumentácie 
a dokumentov o odborných prehliadkach a skúškach. 

1.9. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a technických predpisov.  
1.10. účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru 
1.11. vedenie a správa technickej dokumentácie 
1.12. správa energií 

•  spolupráca pri zabezpečení dodávky energií a médií, pri uzatváraní zmlúv na dodávku 
energií. 

•  organizovanie výberových konaní na dodávky energií 

•  sledovanie a vyhodnocovanie spotreby energií 
•  navrhovanie riešení na zníženie spotreby energií 

• riešenie prípadných problémov  s dodávateľmi energií 

 

2. Preventívna  údržba, opravy a obsluha zariadení 

• kontrola a údržba technických zariadení podľa harmonogramu preventívnej údržby 

• výkon prác malého rozsahu a oprava príslušenstva, zariadenia a vybavenia objektov  

• operatívne odstraňovanie porúch na technických zariadeniach  

• pravidelná údržba elektroinštalácie,  

• údržba technického, energetického alebo technologického vybavenia objektu 

• kontrola výskytu poruchových stavov zariadení 

• vizuálna a akustická kontrola chodu zariadení 

• pravidelné kontroly odpisy stavov meračov energií 

• udržiavanie čistoty zariadení 

• kontrola funkčnosti zabezpečovacích prvkov zariadení 

• obsluha technologických zariadení kotolne 

• výkon funkcie dozorcu výťahu. 

•  

3. Havarijná služba 

• 24 - hodinová služba (nonstop) 

• odstraňovanie porúch prevádzkovej infraštruktúry, porúch v oblasti voda, kúrenie, elektro, 
plyn 

 

 



 

 

4. Deratizácia 

• výkon pravidelnej deratizácie - vo všetkých objektoch v zmysle ustanovení a v termínoch 
stanovených všeobecne záväznými predpismi.  

5. Drobné opravy  
     Drobné opravy sú definované ako: 

•   jednorazové práce menšieho rozsahu, ktoré môže vykonať pracovník prevádzkovej údržby po 
zaškolení dodávateľom zariadenia podľa návodov na obsluhu a pomocou náradia, meracích 
prístrojov a pracovných pomôcok prevádzkovej údržby, a to v rámci času dohodnutého na 
obsluhu a prevádzkovú údržbu zariadení objektu podľa harmonogramu paušálnej údržby 
objektov. 

•   jednorazové práce menšieho rozsahu, ktoré môžu vykonať pracovníci špecializovanej údržby 
v rámci pravidelných preventívnych prehliadok s cieľom obnoviť tie prevádzkové parametre 
zariadení, ktoré si nevyžadujú zvláštne postupy a prístroje, 

            Jedná sa o opravy príslušenstva, zariadení a vybavenia objektov, vrátane výmeny drobných 
súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia, ktorých cena neprevýši čiastku 4 € (bez DPH) a ktoré sú 
zahrnuté v cene jedného zásahu na: drobné stavebné úpravy, nepodliehajúce ohlasovacej povinnosti  
( novela staveb. zákona §139b ), t.j.: 
 

• opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena 
odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa 
tým nemení jeho trasa, 

• opravy a výmena nenosných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, 
obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodiskových zábradlí, 

• údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako 
aj výmena jeho súčastí, ak tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie 
územia, ani nezhorší vplyv stavby na okolie, 

• výmena zariaďovacích predmetov, najmä WC a umývadiel, kuchynských drezov, 

• maliarske a natieračské práce, 

• elektroinštalačné práce podľa nasledovného rozpisu: 

• oprava a výmena vypínačov všetkých druhov, 

• oprava a výmena poistiek a ističov všetkých druhov, 

• oprava a výmena zásuviek, tlačidiel, objímok, 

• oprava osvetľovacích telies a exteriérového, resp. interiérového svetelného označenia, 

• výmena žiaroviek, 
 
 
 
 
 



 
 
 

6. Administratívny a právny servis 
 
Vedenie, aktualizácia a archivácia centrálnej evidencie: 
• projektovo - technická dokumentácia objektov 
• revízie VTZ 
• servisy technologických zariadení 
• harmonogramy revízií as ervis technologických zariadení 
• vypracovanie kritérií výkonu služieb a činností  pre výber dodávateľov 
• plán opráv 
• vybavovanie záruk a reklamácií 
• návrh úsporných opatrení 
• optimalizácia prevádzky objektov 
• vybavovanie poistných udalostí 
• poradenská a konzultačná činnosť spojená s prevádzkou a rekonštrukciami objektov 
• komunikácia s nájomníkmi  

 
Verejné obstarávanie na výkon opráv a investičných akcií   a v.o. na dodávku energií 
 
• spracovanie podkladov pre výberové konanie 
• vyhlásenie a vyhodnotenie výberových konaní a prieskumov trhu 

 
 

7. Personálne zabezpečenie 
Je potrebné personálne zabezpečiť nasledujúce činnosti: 
 
• administratívny a a právny servis 
• technickú správu objektov 
• vykonávanie opráv a údržby 
• havarijnú službu 
• recepciu - informátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sumarizácia  
 
                Všetky organizácie a objekty popisované v technickom audite získavajú finančné 
prostriedky na svoju činnosť a prevádzku z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Keďže 
MŠ nemajú právnu subjektivitu, okrem dvoch MŠ, získavajú prostriedky z rozpočtu mestskej časti. 
Finančné prostriedky sú prideľované podielovo ako jedna 1/12 z celkového rozpočtu pripísanú na 
účet každý mesiac. Organizácie s právnou subjektivitou v tomto prípade základné školy, 
Seniorcentrum Staré Mesto hospodária s vlastným rozpočtom, z ktorého hradia bežné prevádzkové 
náklady tento rozpočet je schvaľovaný zriaďovateľom. Základné školy získavajú finančné prostriedky 
od zriaďovateľa, t.j. mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
Ďalší zdroj príjmov niektorých organizácií pochádza z prenájmov priestorov ako napr. telocvičňa, 
učebne a pod. Tieto prostriedky sa odvádzajú na účet MČ, odkiaľ sú vyplácané na účty jednotlivých 
organizácií. Sú to prostriedky, s ktorými je kalkulované pri tvorbe rozpočtu jednotlivých organizácií.  
 
              Hlavným zámerom je získať prehľad o reálnom stave jednotlivých objektov a ich potrebách a 
celkom stave a nutnosti realizácie opráv. Rozsah a celkové náklady na jednotlivé opravy nie sú 
súčasťou tejto správy.  
Návratnosť investovaných finančných prostriedkov je podložená reálnymi projektmi, ktoré majú 
spracované niektoré objekty, vypracované a podložené reálnymi cenovými ponukami. 
 
Na viacerých objektoch boli v uplynulých rokoch prevedené rekonštrukčné práce rôzneho 
rozsahu. Najčastejšie prebehla výmena okien za plastové. Objekty, ktoré majú štatút kultúrnej 
pamiatky alebo z iných dôvodov podliehajú pod ochranu pamiatkového úradu boli okná renovované. 
Mnoho okien bolo iba natretých, alebo len inak povrchovo ošetrených.  
Objekty, kde prebehli stavebné úpravy alebo celková rekonštrukcia objektov nemajú k dispozícii 
úplnú dokumentáciu.  
Elektroinštalačné práce sú prevedené v rozpore s normami, časť je prevedená neodborne a na 
niektorých miestach môže dôjsť až k úrazu a ohrozeniu zdravia a života. Na odovzdané práce chýbajú 
odovzdávacie protokoly, kde sa užívateľ môže vyjadriť ku kvalite odvedenej práce. Tak isto nie sú k 
dispozícii stavebné denníky. V zmysle stavebného zákona sú tieto potrebné pre kolaudáciu. Nie sú 
dispozícii ani revízne správy elektroinštalácie, plynových rozvodov a vykurovacej sústavy. Práce boli 
preberané zväčša pracovníkmi miestneho úradu. Popis prevedenia niektorých prác, ako aj 
fotodokumentácia kvality a spôsobu prevedenia, sú zaznamenané v správach k jednotlivým objektom.  
 
Všetky opravy, ktoré sú plánované, podliehajú výberovému konaniu a boli realizované víťaznou 
spoločnosťou.  
V prípade realizácie revíznych prehliadok, odborných skúšok VTZ (vyhradené technické 
zariadenia) sú tieto realizované zmluvnými spoločnosťami. Pre každú opravu väčšieho rozsahu, ako 
aj iné činnosti, je vhodné zriadiť nezávislú komisiu zloženú z členov mestského zastupiteľstva a 
školskej komisie. Nie je vhodné zapájať do týchto komisií zamestnancov organizácií z dôvodu 
možného zaťaženia a inklinovania v prospech svojej organizácie.  
 
 
 
 



 
 
 
Počas rekonštrukčných prác je nevyhnutné realizovať opravy a investičné zámery ako celok a nie len 
čiastočne. Ako príklad uvádzame výmeny okien, opravu elektroinštalácie a podobne.  
 
Na väčšine základných škôl sú rozvody kúrenia, kanalizácie, vody v havarijnom stave. Opakuje sa 
situácia, že v prípade havárie nie je možné odstaviť jednotlivé vetvy, tým môže dôjsť k výrazným 
škodám na majetku, kde prípadné odstránenie havárie bude podstatne drahšie ako plánovaná a 
preventívna údržba a servisná činnosť. Ani jeden objekt nemá vyregulovanú vykurovaciu sústavu, 
niektoré objekty majú nainštalované termoregulačné hlavice, ale pokiaľ nie je vyregulovaná celá 
vykurovacia sústava, nemajú tieto väčší význam. V takýchto objektoch dochádza na jednej strane 
budovy k prekurovaniu a na druhej strane teplota nedosahuje ani požadované hygienické minimum 
pre daný objekt.  
Priemerný vek technológie v kotolniach je cca 15 - 18 rokov, ale sú aj objekty, kde je vek 
technológie do 30 rokov. Toto prináša zvýšené náklady na prevádzku a servis. Veľa technológií nie je 
možné servisovať z dôvodu nedostatku a nedostupnosti náhradných dielov.  
Rozdiely medzi momentálne nainštalovanými technológiami a súčasnými kotlami sú v rozsahu 15% – 
30% v spotrebe paliva a účinnosti. V prípade havárií môže dôjsť k poškodeniu objektu po stavebnej 
stránke alebo ohrozeniu činnosti a funkcie daného zariadenia.  
Všeobecný jav je zlý stav osvetlenia. Svietidlá sú veľmi staré, nehospodárne v prevádzke a 
nerentabilné z pohľadu finančných nákladov potrebných na servis. Reflexné plochy, ako aj difúzory, 
sú poškodené rokmi prevádzkovania a nedostatočným servisnými prácami. Ďalej v mnohých 
objektoch nespĺňajú základné hygienické normy a požiadavky na osvetlenie týchto priestorov. 
Niektoré objekty boli čiastočne zrekonštruované, ale rekonštrukcia nebola dokončená. Boli vymenené 
časti elektrorozvodov, ale neboli realizované kompletné opravy. Opäť boli opravované iba havarijné 
stavy.  
 
Pre získanie optimálnych a reálnym stavom na trhu so službami podložených cien je nevyhnutné 
zriadiť centrálnu databázu dodávateľov služieb, rozsahu poskytovaných služieb na ich 
nákladovosti, kontaktmi, jednotkovými cenami. Navrhujeme vyhlásiť tender pre celkového 
dodávateľa služieb pre každú oblasť zvlášť. Pri porovnávaní cien boli zistené rozdiely v rozsahu 
niekoľko desiatok percent.  
Ďalej je potrebné vypracovať harmonogram a plán odborných prehliadok a servisných skúšok.  
 
Na mnohých objektoch bola zistené, že sa nedodržiavajú predpísané OP a OS. Na niektorých 
objektoch sa nevykonávajú zákonom predpísané skúšky viac po sebe nasledujúcich rokov (na 
niektorých zhruba 10 rokov), hoci zákonom predpísaná lehota je podľa druhu prehliadky a 
typu zariadenia zvyčajne 1 rok. Neplnenie týchto základných a zákonom určených podmienok je 
porušenie platnej legislatívy, za čo hrozí kompetentným pracovníkom ako aj zriaďovateľovi finančný 
ako i trestnoprávny postih. V prípade akéhokoľvek poškodenia zdravia a majetku budú vyžadované 
revízne správy a potvrdenia o vykonaní odborných skúšok a prehliadok. V prípade, že organizácia 
tieto nevlastní alebo nevykonáva, zaniká nárok na náhradu vzniknutých škôd od príslušnej poisťovne, 
ak sú dané objekty kryté poistnou zmluvou ( mestská časť nemá poistené svoje objekty! ) 
 
 
 
 



 
 
 
Každý objekt by mal mať vlastnú databázu činností, ktoré je povinný zo zákona vykonávať. Podľa 
zistených informácií sú na určitý druh služieb zmluvne zaviazaní dodávatelia bez možnosti úpravy 
ceny alebo možnosti získania výhodnejšej ceny pre užívateľa. Niektoré zmluvy sú dlhoročné bez 
spätnej revízie cien aktuálnosti. Dodávatelia svoj výkon ohlásia a fakturujú dohodnutú sumu.  
 
Na väčšine objektov chýba akákoľvek dokumentácia, či už základná, projektová alebo revízne 
správy, doklady o vykonaní odborných prehliadkach a skúškach. Časť dokumentácie sa 
nachádza na prevádzkach a ďalšia na miestnom úrade. Tam je za archiváciu zodpovedný vždy iný 
pracovník. Toto závisí od zariadenia. Chýba celkový prehľad a zoznam tejto dokumentácie. Ak sa 
dokumentácia vydá na objekt pre potreby výkonu technických činností prípadne za účelom iného 
spracovania, vráti sa buď neúplná alebo sa nevráti vôbec. Je veľmi komplikované a časovo 
zaťažujúce získavať a dodatočne vyhľadávať zodpovedným zamestnancom požadovanú 
dokumentáciu.  
Chýba všeobecný prehľad a informovanosť o dostupnosti a mieste uloženia dokumentácie. Na 
základe centrálnej evidencie dokumentácie by vznikol všeobecný prehľad o technickom stave a 
nutnosti opráv. Častým problémom je aj situácia, kedy kompetentní zamestnanci nevedia o výsledku 
týchto prehliadok, čiže nevedia ani o nutnosti vykonať opravu a servis daných zariadení. Centrálna 
evidencia by zároveň umožnila plánovanie preventívnych prehliadok, preventívnej údržby, opráv, 
rekonštrukcií. Tieto kroky budú dlhodobo plánovať všetky servisné činnosti ako prevenciu pred 
haváriami.  Keďže nie vždy sú vykonávané plánované opravy, väčšina porúch je odstraňované až ako 
havária, čím sa hodnota a nákladovosť výrazne zvýši, a zároveň môže spôsobiť poškodenie iných 
častí technológie.  
 
Neexistuje objektové ani centrálne plánovanie preventívnej údržby a opráv. Pri takomto 
neprehľadnom hospodárení nie je možne nastaviť ani naplánovať tok financií, a tým pádom nie je 
možné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov. Výkon údržby, opráv realizuje veľa rôznych 
dodávateľov a subdodávateľov. Niektorí majú na daný výkon činnosti rámcové zmluvy, alebo je 
výkon objednávaný podľa akútnosti havárie.  
Pre zjednodušenie komunikácie medzi jednotlivými oddeleniami a zvýšenie efektivity práce a služieb  
je nevyhnutné zaviesť centrálnu evidenciu dokumentov s prístupom kompetentných 
pracovníkov. Do evidencie je nutné zaniesť pasportizáciu každej budovy, vrátane dostupnej 
technickej dokumentácie. Pre veľkú časť objektov chýba akákoľvek projektová dokumentácia. Časť 
dokumentácie je v archíve, kde chýba evidencia a vyhľadávanie je pracné. Táto dokumentácia môže 
byť použitá aj pre potreby prípadných stavebných úprav.  
 
Chýba podrobná informovanosť o nákladovosti, zodpovední pracovníci nemajú možnosť si 
porovnať údaje za predošlé obdobie, prípadne, či fakturované údaje zodpovedajú skutočne reálnym 
nákladom a reálne vykonaným činnostiam.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Na základe získaných údajov a skutočného reálneho stavu objektov boli tieto ohodnotené známkou 
na stupnici od 1 - 10 , kde 1 je stav budovy výborný a 10 havarijný. V nasledujúcej tabuľke je 
uvedený prehľad ohodnoteného stavu budov. Konkrétny stav a dôvody pre udelenie známky sú 
uvedené a popísané v správach k jednotlivým objektom.  
 
Tab.1 Prehľad udelených známok odpovedajúci technickému stavu objektov a zariadení  
MS 
Javorin
ská  
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

MS 
Kuzmá
nyho  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ZŠ 
Škarnic
lova  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ZŠ 
Podjav
orinske
j  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ZŠ 
Vazovo
va  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ZŚ 
Mudro
ňova  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ZŠ 
Dubov
á ulica  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ZŠ 
Grossli
ngova  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Zichyh
o palác  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

SC 
Podjav
orinske
j  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

SC 
Paulíny
ho  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Pistory
ho 
palác  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

MŠ 
Vazovo
va  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  



MŠ 
Šuleko
va  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

MŠ 
Malá  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ZŠ 
Hlboká   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

MŚ 
Gorazd
ova  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

MŠ 
Ferienč
íkova  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

MŠ 
Búdko
vá  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

MU  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

KC 
Školsk
á  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

KC 
Gaštan
ová  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

DJ 
Holléh
o  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

archív 
Heydu
kova  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 
 
 
PRIEMERNÁ HODNOTA ( ZNÁMKA) : 5.48 uvádza priemernú známku budov a nainštalovaných technológií  
 
PRIEMERNÁ HODNOTA (KOEFICIENT BUDOVY) : 14. 76 toto číslo vyjadruje podiel nákladov na energie za 
obdobie od roku 2007 - 2011, to znamená koľko € stojí m2 celkových nákladov na energie. Toto číslo udáva náklady ne 
vykurovanú plochu, vrátane všetkých energií v prepočte na m2.  
Pridelená známka odpovedá momentálnej situácii, v akej bol objekt v čase výkonu obhliadky. Rozsah a hĺbka auditu 
odpovedá zadaniam a požiadavkám zadávateľa. Úlohou auditu nebolo riešenie konkrétneho problému na konkrétnom 
objekte, ale pripraviť prehľad o stave, v akom sa jednotlivé budovy a zariadenia nachádzajú. Pre krátkosť času a čiastočne 
aj kvôli stavu, v akom sa dokumentácia k jednotlivým objektom nachádza, tento audit navrhuje iba hlavné kroky, ktoré je 
dôležité podniknúť pre predĺženie životnosti jednotlivých budov. Všetci kompetentní pracovníci zodpovední za riadenie a 
prevádzku jednotlivých budov vynakladajú maximálne úsilie pre zachovanie čo najlepšieho stavu. Za toto úsilie a snahu 
im patrí veľká vďaka.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Návrhy základných opatrení pre zefektívnenie a optimalizáciu  prevádzky a správy majetku: 
 
 
1./ Prehodnotiť všetky zmluvné vzťahy s dodávateľmi energií a služieb súvisiacich so správou  
majetku, nevýhodné zmluvy ukončiť. 
 
                                                                    Z: vedúci odd. MAJ, vedúci práv. odd., riaditeľ organizácie 
                                                                    T: 30.9.2013 
                                                                    kontrolný termín: november 2013 
 
2./ Prehodnotiť zmluvný vzťah so spoločnosťou Dalkia pri správe kotolní. 
 
                                                                    Z: vedúci odd. MAJ , vedúci práv. odd 
                                                                    T: júl- august  2013 
                                                                    kontrolný termín: september 2013 
3./ Zabezpečiť pasportizáciu všetkých objektov mestskej časti (viď. tabuľka v prílohe), túto spracovať 
do elektronickej podoby a archivovať v centrálnej databáze. 
 
                                                                     Z: vedúci odd. MAJ, riaditelia organizácií 
                                                                     T: 31.12.2013 
                                                                     kontrolný termín: január 2014 
 
4./  Pripraviť podklady pre komerčné poistenie aspoň vybraných objektov, resp. zariadení, pre 
vybrané druhy rizika ( požiar, zatopenie, krádeže a pod.). 
 
                                                                     Z: prednosta miestneho úradu, riaditeľ organizácie 
                                                                     T: september 2013 
                                                                     kontrolný termín: október 2013 
 
5./ Zaviesť centrálnu evidenciu dokumentácie na úrovni miestneho úradu, pravidelne dopĺňať nové 
dokumenty a informácie do novovytvorenej databázy.  
 

                                                                                                                 
Z: prednosta miestneho úradu, vedúci odd. MAJ, riaditelia 
organizácií 

                                                        T: 31.12.2013 
                                                        kontrolný termín: január 2014 
 

6./ Odborne posúdiť technický stav budov a nainštalovaných technológií, s dôrazom na energetickú 
náročnosť objektov. 

                                                                                    Z: vedúci odd. MAJ  

                                                                                    T: do konca I. Q.2014 

                                                                                    kontrolný termín: apríl 2014 



 

 

 

7./ Na základe pasportizácie a dostupnej technickej dokumentácie vypracovať plán možných 
finančných úspor a návratnosti investovaných finančných prostriedkov. 

 

                                                                                    Z: vedúci odd. MAJ 

                                                                                    T: január 2014 

                                                                                    kontrolný termín: február 2014 

 

8./ Vypracovať plán finančných investícií s ohľadom na návratnosť s výhľadom na 5 rokov . 

 

                                                                                     Z: vedúci odd. MAJ 

       T: do 15.11.2013, resp. v termíne prípravy 
rozpočtu mestskej časti na rok 2014 a výhľadovo 

                                                                                     kontrolný termín:  január 2014 

 

9./ Vypracovať harmonogram revízií a odborných prehliadok pre všetky objekty a tento následne 
dodržiavať a spätne kontrolovať.  
 

                                                                                      Z: vedúci odd. MAJ, riaditelia organizácií 

                                                                                      T: september 2013 

                                                                                      kontrolný termín: október 2013 

 

10./ Zriadiť prístupy určeným zodpovedným zamestnancov ku ekonomickým informáciám a 
informáciám o objekte na ktorom sú pridelení.  

 

                                                                                      Z:  vedúci odd. finančného 

                                                                                      T:  október 2013 

                                                                                      kontrolný termín: november 2013 

 

11./ zabezpečiť dodatočne vyhľadanie v archívoch a dostupných zdrojoch všetky informácie 
o doterajších opravách, servisoch a stavebných činnostiach, tieto rozdeliť po jednotlivých objektoch a 
centrálne ich archivovať.  
 

                                                             Z: prednosta miestneho úradu, riaditelia organizácií 

                                                             T: október 2013 

                                                             Kontrolný termín: november 2013 

 

 

 



 

 

12./ Vypracovať zoznam dodávateľov a subdodávateľov.  

 

                                                          Z: vedúci oddelení miestneho úradu, riaditelia organizácií 

                                                          T: september 2013 

                                                          kontrolný termín: október 2013 

 

13./ Nariadiť archiváciu dokumentov centrálne ale aj archiváciu kópií na objektoch, umožniť a zaistiť 
dostupnosť dokumentov pre kompetentných zamestnancov.  

 

                                                                         Z: prednosta miestneho úradu 

                                                                         T: júl - august 2013 

                                                                         kontrolný termín: september 2013 

 

14./ Doplniť nové kódy do účtovníctva - rozdeľovať faktúry podľa obsahu t.j. napr. revízia, servis.  

 

                                                                         Z: vedúci oddelenia finančného 

                                                                         T: september 2013 

                                                                         kontrolný termín: október 2013 

 

15./  Prehľad nákladovosti zasielať zodpovedným zamestnancom na  jednotlivých objektoch.  

 

                                                                         Z: vedúci odd. finančného 

                                                                         T: trvalý 

                                                                         kontrolný termín:  štvrťročne 

 

16./ V účtovnom systéme doplniť možnosť doplniť vyhľadávania podľa kódu služby a servisnej 
činnosti. 

 

                                                                          Z: vedúci odd. finančného 

                                                                          T: september 2013 

                                                                          kontrolný termín: október 2013 

  

17./ Zabezpečovať kvalifikovaný stavebný dozor pri realizácií a odovzdávaní odvedených prác na 
základe odovzdávacích protokolov a montážnych denníkov.  

 

                                                                          Z: vedúci odd. MAJ, vedúci referátu investičného 

                                                                          T: trvalý 

                                                                           kontrolný termín: polročne 

 



 

 

 

18./ Vypracovať všeobecný prehľad a podmienky pre dodávateľov služieb, ktoré musia spĺňať napr. 
držitelia licencií, kvalifikovaní pracovníci, odborné a technologické vybavenie, atď.  

 

                                           Z: prednosta miestneho úradu, vedúci oddelení, riaditelia organizácií 

                                           T: október 2013 

                                           kontrolný termín: november 2013 

 

19./  Určiť zodpovedného zamestnanca/ zamestnancov za chod a prevádzku jednotlivých VTZ. 

 

                                                                     Z: prednosta miestneho úradu, riaditelia organizácií 

                                                                     T: september 2013 

                                                                      kontrolný termín: október 2013 

  

20./ V ročných investičných plánoch zaradiť postupné rekonštrukcie rozvodov vody, kanalizácie 
vykurovania vo väčšine objektov mestskej časti.  

 
                                                                              Z: vedúci odd. MAJ 
                                                                              T: november- december  
                                                                                  ( v termíne prípravy rozpočtu mestskej časti) 

kontrolný termín:  
po schválení rozpočtu MČ na príslušný rok 

 
 
21./ Odborne vyhodnotiť stav elektroinštalácií a vykonať opravy pre eliminovanie nákladov na 
odstraňovanie havárií, vyhodnotiť celkový stav osvetlenia, previesť odborné merania a následne 
prepočítať energetickú úsporu a očakávanú návratnosť ( energetická úspornosť objektov ). 
 
                                                                               Z: vedúci odd. MAJ, riaditelia organizácií 
                                                                               T: do 30.6.2014 
                                                                               kontrolný termín: september 2014 
 
22./ Prijať opatrenia pre zvýšenie osobnej zodpovednosti a samostatnosti vedúcich zamestnancov 

a poverených zamestnancov v organizáciách s právnou subjektivitou. 
 
                                                                                Z: prednosta miestneho úradu, riaditelia organizácií 
                                                                                T: ihneď 
                                                                                kontrolný termín: september 2013 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Záverečný návrh pre komplexnú správu majetku/budov mestske j časti: 
  
       Pre vyššiu efektivitu využívania majetku a jeho správy  je nevyhnutné zabezpečovať výkon 
všetkých činností kvalifikovanými zamestnancami s cieľom trvale znižovať a optimalizovať 
prevádzkové náklady spravovaných nehnuteľností. 
 
 Na základe obecných skúseností, a tiež poznaných možností a skúsenosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto sa ukazuje ako najvýhodnejšie riešenie centralizovaný a komplexný 
outsourcing všetkých služieb a podporných činností súvisiacich so správou a prevádzkou 
nehnuteľností - Facility Management (FM).  
            Kým na Slovensku v niektorých oblastiach podnikania začína byť bežným trendom 
outsourcovaný FM ( správa nákupných centier, administratívnych a bytových domov, priemyselných 
podnikov, logistických centier, atď.), vo verejnej správe a miestnej samospráve sa tieto pozitíva 
zväčša nevyužívajú. Ak aj dochádza k outsourcovaniu len niektorých čiastkových činností, strácajú sa 
synergické efekty, čo často neprináša požadovaný efekt úspor a optimalizácie nákladov.  
Ako príklad efektívne fungujúceho komplexného outsourcingu FM v oblasti verejnej správy možno 
uviesť príklad zo zahraničia- Írske samosprávne oblasti Fingal county counsil a Kildare county 
counsil. 
  
 
Hlavné výhody komplexného outsourcingu Facility Management, teda zabezpečením všetkých 
služieb správy nehnuteľností externou profesionálnou spoločnosťou ( poskytovateľom ):  
 
- správa nehnuteľností je zabezpečovaná kvalifikovanými špecialistami s možnosťou využívania  
tímových skúseností, t.j. možnosť získania kvalifikovanej podpory celého tímu zamestnancov 
poskytovateľa - špecialistov z oblasti Facility Managementu a technologických zariadení budov  

( TZB ),  

- komplex všetkých poskytovaných služieb je zostavovaný na mieru klienta tímom manažérov s  
praktickými skúsenosťami s prevádzkou porovnateľných objektov, čo zabezpečí optimálnosť 
všetkých procesov, 

- optimalizácia, úspora a uvoľnenie finančných, materiálnych aj ľudských zdrojov klienta,  

- kvalitná a plánovaná údržba a starostlivosť o nehnuteľnosti znižuje mieru ich opotrebovania, 
predlžuje ich životnosť a nedochádza k znižovaniu hodnoty majetku klienta, 

- zlepšenie prehľadu o prevádzkových nákladoch nehnuteľností klienta, využitia jeho zdrojov a 
odhaľovanie rezerv,  

- zlepšenie evidencie, kompletné spracovanie, doplnenie, aktualizácia a archivácia dokumentácie,  

- možnosť získať výhodnejšie ceny pri nákupe väčšiny služieb a materiálov prostredníctvom 
zmluvných dodávateľov poskytovateľa, ktorého obchodné podmienky ťažia z vyšších 
kumulovaných objemov, 
 
 
 



 
 
  

- skvalitnenie pracovného a hygienického prostredia v spravovaných priestoroch, budovách a 
areáloch, zvýšenie firemných štandardov prostredia klienta, zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
všetkých osôb v spravovaných priestoroch, čo je zvlášť dôležité vo verejných objektoch ( školy 
a pod.) 

- zodpovednosť za prevádzku objektov vrátane servisných činností a zo zákona vyplývajúcich 
činností a revízií preberá skúsený zmluvný partner spolu s rizikom prípadných sankcií,  

- možnosť využitia zdrojov ( odborných, technických, personálnych aj finančných ) poskytovateľa pre 
investície do zlepšenia stavu nehnuteľností s rôznou formou návratnosti, napr. aj formou splácania 
z budúcich úspor.  
 
 
Riziká vyplývajúce so zabezpečovaním služieb správy majetku externým poskytovateľom 
 

- obchodná verejná súťaž bude neúspešná, resp. zrušená z objektívnych dôvodov zo strany 
vyhlasovateľa, 

- mestská časť ( miestny úrad a jeho organizácie) nezvládnu v reálnom čase prípravu na nový 
spôsob zabezpečovania správy majetku externým poskytovateľom, 

- externý poskytovateľ nebude plniť včas a v požadovanej kvalite svoje zmluvné povinnosti, 
napriek zmluvnej hrozbe sankcií, 

- priority miestnej samosprávy po voľbách v roku 2014 vs. zmluvný záväzok s externým 
poskytovateľom? 

 

 



Prehra<: nákladov spoj lHljch so správct.: objelctov vE UR 

9!JjektlPoloUa EK Stred. 632001 632002 633001 633002 6]3003 63]004 633005 63300fi 633010 63400 1 634002 634003 635001 635004 635005 635006 637004 637005 Spolu 
Budova mestského úradl 
Iva'anského nlÍbrežir: 0201 SI 17S.&4 9.543 .11 4 905,82 0.00 "1 134 9J 1 032.22 0.00 23 260.95 800.17 13055.97 2802 ,13 1 345.00 292,07 41 41 ,93 0,00 7212 .81 47120,96 2010,98 17203594 
Centrum divadla, Iller 
a "ldel.á ... ania Calta lovi O'IOS 20996.52 985 .05 0.00 720.49 751.31 l 78í.S5 0.00 6974.21 000 0.00 0.00 0.00 805,00 3615,56 0,00 0.00 2J J33.6J I JIS.lO 61 29D 59 
Centrura di"adla, literatlÍry 
a: \'Zcklbania Školskí O'IOS O OO 
Centrulll hudbY Zich,,) 0'104 JS 707.64 Iol 182.78 000 O,Ool 134.9] 132,15 0.00 2 ti70. 74 0.00 0.00 0.00 000 0,00 1 571 50 0.00 0.00 877961 70lJ 57 6288B,92 
Ceatn."l'ir.. .menia Zich ' 0'106 0.00 0.00 000 0,00 67.23 0.00 0.00 1 452.06 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 690274 0.00 842432 
De uké ja.s~ Ca ·kov.kébo OSOl \I 181 64 983,10 20080 0.00 190.97 0.00 000 252ti.09 I 634.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2JO,49 0,00 8 1, 84 ] 087 20 000 20117,DO 
Del!ké i.sle ({ollého OS04 1 165.78 0.00 0.00 "1.1.12 0.00 154.99 0.00 2563 .30 SA I,49 0.00 0.00 0.00 68.98 0.00 000 28ti ,I7 5 08682 0.00 994165 
Maer"", l koJa Búdk(r\." 9201 80221 ,06 I 161,8S 000 0.00 0.00 lJO,6l O0' lH2,26 360,4] 0.00 0.00 0.00 0,00 52 103 52 1 OJ J 14(i,4S 521 OJ 000 1646280 
MacerJlú l kola Ferir:~ikO'Vá 92'05 7275 .38 981 ,23 28781 0.00 000 J9,79 0.00 ti27 .27 \ 57,6& 0.00 0.00 000 0.00 655 "0 0.00 ] 756 58 0.00 1378D 94 
Maerrská l kola Goraukwa 9206 14306.67 1 430,41 0.00 0.00 0.00 1 101.7A 0.00 2 128 .25 233,93 233 ,9] 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 6 J30 Ol 0.00 2516494 
MatenIki škola Jll\lorin.ska 9223 12860,3] 2694,5 1 1 004711 0.00 0.00 lól .RA 0.00 2656.26 502.95 0.00 0,00 0.00 0.00 I 9"15.57 0,00 0.00 3 683 84 258,96 25199 D4 
Materská nola KUlf1inl'llo 9210 1241) .88 I 20],16 000 0.00 0.00 20l,ti3 0.00 1 956.12 3S2.l1 0.00 0,00 0.00 0.00 660.55 0.00 9631.20 7 421 20 0.00 3386985 
MBtenki ~kola Mali 921.2 6510.1 ~ S05,57 0.00 0.00 0.00 A4ú I~ 0.00 693.61 226.8'9 0.00 0.00 0,00 0,00 000 000 200.00 5 16057 000 1403163 
MBte.r!kíi !kola Sulekova or2. 11 21915 .27 2 5J7,Q.! 0.00 000 0.00 334 19 ol.OO l 703 .68 59 ,11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7675 1 1711.36 6001,83 0.00 31016,69 
Mater!kíi l kola limnlvillil org. IO 16686,lJ I 862,50 I 120.21 0.00 0.00 I 889,22 000 203 1.05 4A2 ,Z6 0.00 0.00 0.00 0.00 4 2J9,91 0,00 38 18,13 5 877,22 0.00 3196663 
Mlterski l ltol. V3l.0Y()'Io·a 9;!21 1 97],89 0,00 345,40 0.00 0.00 690,61 000 2200.66 362,61 0.00 0.00 0,00 0.00 12598 0,00 I M7 .2S 12643,11 0.00 19 39B 51 
O.ddelenie liultúry (Zicby) 0209 100,96 000 000 0.00 0.00 2775,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 000 0.00 6 49J 59 0.00 936955 
Pi.storvha P~Jlc 0080 14706,47 2008.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 2()4 .oo 0.00 503. 16 17 422,48 
Smiorctalrlllll Pod'avorinskr:j ol'"g.14 64 6"",15 7824 '>8 12205. 12 4131,40 10,00 15900, 13 000 25672 .8J 3 413 ,00 2 415 .&7 957,72 1 2'>965 l 29'}.65 38966.53 000 J6 456 .56 38966,5J 572050 25986262 
SlaromesltkA knanica on!.lJ 21 14(1,45 496,19 34,99 4 927,2 1 83,10 0.00 0.00 1 944 .70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,44 5-45.8J 53.52 2 439,28 I 155.36 32 89661 
UldlldaA lkok' mboká cesta org. 03 37687,84 4063.E7 131 6, 74 15667,7 1 0.00 89,99 0.00 3 869.44 SE,55 0.00 0.00 0.00 0.00 l 843,62 211 .28 .,. 251,5 1 0.00 74100,35 
U klada á !kolaDubO'o'. orz. Ol 460 150,1 9 3564."12 0.00 0.00 0.1)1) 12US 0.00 2 J50.Rol 2ol2.2-7 0.00 0.00 0.00 0.00 6J I.68 0,00 1 558.00 3 363,39 0.00 57952 67 
Základaa Jkola Grdsi limgdva oro ol 78327,J5 4747,56 3557,49 0.00 0.00 946,37 000 " 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0,00 0.00 30 471,28 0.00 118056 D5 
Základa á 11mb. ":MudroilovI or2. Q7 6Z 284,85 1786,73 0.00 0.00 0.00 0.00 000 11 586.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36271,99 0.00 11793028 
U.klada" l ko.la Palid.d'i org. OS 84 206,2~ 6204,73 0.00 13,69 0.00 1 674,"15 0.00 \o 549.68 3ol5.37 n .n 0.00 ol,(o{) 0,00 747,32 0,00 1390.06 c; 399 36 0.00 114524,43 
ZAldadai ! koIa \'alQ"ova ol'"g.09 51 585,J5 3680,58 O.')() 0.00 0.00 O.Col 0.00 16l!24.48 0.00 0.00 404,00 0.00 0.00 0.00 0.00 O,'XI 64 662 6J 000 137 151,D4 

686 619,03 74734,35 24980.16 25534,62 3379.1 4 29 805,92 D.OO 129124,19 97 13.98 15739.00 4163,85 2644,65 2465,70 60 002,36 18301,37 6B D20.63 3017637,91 11667.73 10198067,59 
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PASPORT OBJEKTU 

Organizácia 

TeI. _ Fax I 
I 

---
O~ekt r.----------------------------------------------~ 
Adresa L-______________________________________ ~ 

Kontaktná osoba ~- ----

E-mail L-____________________________________ ~ 

Rok výstavby I rekonštrukcie 

Počet podlaži podzemných nadzemných 

trvalých prechodných 

Typ objektu admin depot J byt I iné 

Vlastnictvo objektu vlastný 

prenájom do I vlastná starostlivosť o objekt I 
iné 

Celková úžitková plocha objektu m2 

Vonkajšie plochy v m2 parkoviská m2 chodníky m2 cesty m2 

Zelené plochy mZ trávnik m2 kry m2 kvety m2 

Členenie vnútorných plôch v mZ pivnice m2 admin I m2 chodby m2 I depoty m2 

byty m2 garáže I m2 soc.zar. m2 techno m2 
---- ---- -_.- --



Zdroj tepla dokumentácia I 

vlastn)' prevádzk. poriadok dennik ___ b~ 

kotolňa vým.st. I obslužná perioda pasporty TNS 

počet jednotiek výkon I kW ohrev TUV centrálny lokálny médium I objem 

pomámka radiátory ks 
....... médium odberové diagramy perioda odčítania merača I l 

Elektro 

mfu~ ks I I vnútorné osvetlenie ~ool ks 

I 
žiarovky I ks I halogény I ks 

kompenzácia núdzové osvetlenie I ks 
rozvodňa VN vonkajšie osvetlenie ks 
rozvodňa NN polí I ks I 

náhradné zdroje UPS ks typ 

hlavný vypínač sa nachádza dieseI ks typ 

Požiarne zariadenia 

ol EPS typ SHS I I typ 
..::ol 

počet hlásičov počet čerpadiel ks výrobca I -C:I 
hydranty počet počet hlavíc ks ..::; ... 

RHP počet požiarne uzávery dvere ks svetliky ks PPK I ks 41 ... revízie knihaEPS denník sprinklerov I 
VZT a klimatizácia 

centrálna VZT jednotiek ks výrobca VZT 

odsávacie ventilátory jednotiek ks typ filtrov počet ks 

požiarne ventilátory jednotiek ks počet ks 

Chladenie / vlhčenie 

centrálne chladenie jednotiek ks výrobca I typ 
lokálne chladenie - SPLIT jednotiek ks výrobca / typ 

vlhčenie lokálne jednotiek ks odvlhčenie jednotiek ks typ I 
MaR - riadiaci systém 

centrálny riadiaci systém B pOdcentr.~ výrobca / typ 
MaR vykurovanie signál poruchy kaskáda regulácia teploty regulácia spiatočky CO 

t---- I---
snímač zaplavenia 

t----
ÚDik plynu výpadok plynu '----- CH4 

MaRpreVZTR signál poruchyR regulácia teploty 
t----

protimrazová ochr. 

MaR pre elektro signál_poruchy výpadok prúdu stráženie P1I4 max 
-- --

2 



Sanita 

voda studňa sociálne zariadenia umývadlá ks WC ks pisoáre ks 

hlavný uzáver vody je byty umývadlá ks WC ks sprchy ks 

čerpadlá / posiJovacia st. čerpadiel ks kuchynky drezy ks pozn. 

KANALIZÁCIA vnútorná vonkajšia čistička odpadových vôd -
odlučovač tukov septik PLYN pre kotolňu pre kuchynky I I 

ol olejový separátor žumpa hlavný uzáver plynu sa nachádza 
.:0= 

Výťahy a iné zdvíhacie zariadenia .-
= osobné výťahy kg 

r--
-= počet ks výrobca nosnosť počet staníc obsluha ... 

nákladné výťahy ks výrobca nosnosť kg obsluha 
r--

4> počet počet staníc 
fo< brány / rolety / mreže počet ks pozn. 

Iné zariadenia 
gastro zariadenia typy sporáky ks mikrovlnné rúry ks chladničky I ks 

iné kávovary ks elekt. platničky ks iné I 
iné slaboprúd. zariadenia rozhlas ks jednotný čas ks dochádzkový systém I 
iné EZS typ I počet kamier I čidiell 
iné 
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