
Schválené uznesenie: 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
A .  s c h v a ľ u j e  

 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcich sa 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to časť komunikácií vrátane chodníkov o celkovej výmere 8 m2 
(každá časť chodníka o čiastočnej výmere 1 m2), do nájmu spoločnosti FOX ONE, s.r.o., sídlo: 
Kukuričná 17, 831 03 Bratislava, IČO 46 448 471 za cenu 1,00 EUR/m2/rok.  

      Ide o nasledovné komunikácie: 
Fajnorovo nábrežie, Jakubovo námestie, Kolárska ulica, Medená ulica, Rybné námestie. 
 

2. Účelom nájmu je prevádzkovanie umiestnených multifunkčných informačných a internetových 
terminálov v bývalých telefónnych kabínach, ktoré sa nachádzajú na uvedených komunikáciách  
v nasledovnom počte: 
Fajnorovo nábrežie-2x vedľa seba 
Jakubovo námestie- 1x 
Kolárska ulica-1x 
Medená ulica-2x vedľa seba 
Rybné námestie-2x vedľa seba, 
ktoré bude na vlastné náklady prevádzkovať spoločnosť FOX ONE, s.r.o., pričom ich súčasťou 
budú aj reklamné plochy. 
 

3. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 

 
4. Doba nájmu: 10 rokov 
 
5. Podmienkou platnosti zmluvy o nájme bude úhrada dlžnej dane za užívanie verejného 

priestranstva v termíne do 20.12.2014, podľa schváleného splátkového kalendára. 
 

B .  k o n š t a t u j e ,   
 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že prostredníctvom multifunkčných informačných a internetových 
terminálov umiestnených v telefónnych kabínach budú obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, ale tiež  návštevníkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poskytované služby v oblasti 
ochrany života, zdravia, majetku, služby potrebné na zníženie rizík ohrozenia a na odstránenie 
následkov mimoriadnych udalostí v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane a                           
v neposlednom rade budú poskytované tiež služby v oblasti informovanosti o činnosti samosprávy, 
kultúrnych podujatiach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o dôležitých inštitúciách ako sú štátna 
a mestská polícia, záchranná zdravotná služba, čím bude realizovaný verejnoprospešný záujem pre 
obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ale tiež pre návštevníkov mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

 
- - - 

 



k bodu č. 10 

 

 
D ô v o d o v á    s p r á v a 

 
 
 

Predmetom nájmu je časť komunikácií-chodníkov o celkovej výmere 8 m2 (každá časť chodníka  
o čiastočnej výmere 1 m2) vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto. Ide o nasledovné 
komunikácie-chodníky: 
Fajnorovo nábrežie, Jakubovo námestie, Kolárska ulica, Medená ulica, Rybné námestie. 
 
Telefónne kabíny sú na nich umiestnené nasledovne: 
Fajnorovo nábrežie-2x vedľa seba 
Jakubovo námestie- 1x 
Kolárska ulica-1x 
Medená ulica-2x vedľa seba 
Rybné námestie-2x vedľa seba 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza nasledovné: 

Spoločnosť FOX ONE, s.r.o. je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu "Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu" v anglickom preklade "Bratislava Tourist Board", ďalej len „BTB“. 
Táto organizácia má záujem podporiť propagáciu cestovného ruchu, pomôcť pri realizovaní 
projektov, ktoré budú prínosom pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a pre 
návštevníkov mesta. BTB bola na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
oficiálne zaregistrovaná dňa 28. decembra 2011. Spoločnosť FOX ONE, s.r.o. so sídlom Kukuričná 
17, 831 03 Bratislava, IČO: 46448471, registrovaná Okresným súdom Bratislava I., vložka č. : 
77939/B  je nájomcom a prevádzkovateľom multifunkčných kabín. 
 
Služby, ktoré môžu byť poskytované prostredníctvom multifunkčných informačných a 
internetových terminálov pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a pre širokú 
verejnosť budú napríklad: 
 

1) v oblasti zameranej na ochranu života, zdravia, majetku, ako aj v oblasti zabezpečenia 
opatrení nevyhnutných na zníženie rizík ohrozenia a na odstránenie následkov 
mimoriadnych udalostí v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
 
- poskytovanie informácií o dôležitých inštitúciách ako sú štátna a mestská polícia, 

zdravotnícke zariadenia, čím sa zabezpečí jednoduchá a dostatočná orientácia obyvateľa 
či návštevníka mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z bezpečnostného i zdravotného 
hľadiska,  

- súčinnosť s integrovaným záchranným systémom – núdzová linka 112 – 
prostredníctvom priameho tlačidla umiestneného v kabíne, resp. na multifunkčnom 
terminály bude zabezpečená možnosť priamo privolať operátora, ktorý zabezpečí 
okamžité zmobilizovanie záchranných zložiek podľa vzniknutej situácie (Hasičský 
a záchranný zbor, Záchranná zdravotná služba, policajný zbor, Železničná polícia)  

- rozšírenie kamerového systému,  
- prepojenie s mestskou políciou, 
- zabezpečenie pevnej linky prostredníctvom ktorej budú utvorené podmienky na 

komunikáciu ohrozeného obyvateľstva či návštevníkov mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto v čase mimoriadnych udalostí a počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. V zmysle   



 

 

§ 2 a § 7 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva ide o zabezpečenie 
zákonnej požiadavky civilnej ochrany obyvateľstva.  
 

2) v oblasti zameranej na realizáciu verejnoprospešného záujmu najmä pre obyvateľov 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

 
- nepretržitý bezplatný prístup k informáciám a komunikáciu prostredníctvom internetu, 
- rozšírenie pokrytia WiFi signálom,  
- propagácia mesta Bratislavy a najmä mestskej časti Bratislava - Staré Mesto s 

informáciami určenými nielen pre turistov ale i obyvateľov mestskej časti,  
- sprístupnenie kvalitných a objektívnych informácií o cestovnom ruchu, kultúrnych 

pamiatkach, turistických zaujímavostiach, kultúrnych a spoločenských podujatiach,  
- možnosť podávania rôznych podnetov, sťažností a pripomienok zo strany obyvateľov na 

príslušné úrady, 
- zvýšenie dostupnosti služieb mesta,  
- zabezpečenie aktualizovaných cestovných poriadkov, 
- zverejňovanie pracovných ponúk,  
- po vzájomnej dohode s mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto je i možnosť 

zapracovania ďalších aplikácií a propagácie web stránok slúžiacich potrebám mestskej 
časti (propagácia akcií mestskej časti Bratislava – Staré Mesto) 

- zvýšenie dostupnosti informácií obyvateľom a návštevníkom mestskej časti Bratislava - 
Staré Mesto, čo sa považuje za významný faktor ovplyvňujúci kvalitu života obyvateľov 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 
 

 
Prínosy implementácie terminálov pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto sú nasledovné: 
 
Nájomca zaobstará multifunkčné informačné a internetové terminály na svoje náklady. Mestská 
časť Bratislava – Staré Mesto tým ušetrí náklady spojené s obstaraním a prevádzkou 
multifunkčných informačných a internetových terminálov. Z uvedeného dôvodu vyplýva, že 
finančné prostriedky potrebné na zavedenie predmetných zariadení nebudú čerpané z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

1) Obstarávacie náklady, ktoré sú potrebné na umiestnenie jedného multifunkčného 
informačného a internetového terminálu sú vo výške cca 5 000 – 8 000 € z dôvodu, že ide 
o pancierové, nerozbitné terminály, ktoré sú vybavené dotykovým displejom, ktorý je 
obdobný napríklad s displejom iPhonu, a ktoré sú vyrobené z materiálu vhodného pre 
exteriér. 
 

2) Obstarávacie náklady na jednu multifunkčnú kabínu sú vo výške cca 7 000 € + DPH. 
 

3) Prevádzkové náklady, ktoré sú potrebné na zabezpečenie WIFI signálu v jednej 
multifunkčnej kabíne sú vo výške cca 1 000 – 1 200 €/ročne. 

 
4) Náklady súvisiace s prevádzkou multifunkčnej kabíny sú vo výške cca 2 000 €/ ročne + 

náklady na čistenie, údržbu a zabezpečenie poriadku v blízkosti multifunkčnej kabíny sú vo 
výške cca 300 €/ ročne. 
 
 



 

 

 
 

Náklady na obstaranie jednej multifunkčnej kabíny spolu predstavujú sumu: 
cca 13.500 € x 8 multifunkčných kabín = 108.000 €. 
 
Náklady na prevádzku jednej multifunkčnej kabíny počas jedného roka spolu predstavujú sumu: 
cca 3.400 € x 8 multifunkčných kabín = 27.200 € x 30 rokov = 816.000 €.  
V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na odstránenie vzniknutých škôd na multifunkčných kabínach, 
na ich výmenu a podobne. 

 
Z uvedeného vyplýva, že umiestnenie multifunkčných informačných a internetových terminálov 
a ich využitie bude pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ale tiež pre 
návštevníkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto veľkým prínosom, pretože prostredníctvom 
predmetných terminálov dôjde k naplneniu verejnoprospešného záujmu v prospech obyvateľov a 
návštevníkov a to vďaka väčšej informovanosti o kultúrnych podujatiach, o podujatiach 
realizovaných mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto, o kultúrnych pamiatkach, o samospráve, o 
dôležitých inštitúciách ako sú napríklad polícia, záchranné zdravotné služby.  
 
Používaním aplikácií sa zvýši  bezpečnosť v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a zavedením 
pevnej linky prostredníctvom multifunkčných terminálov dôjde k plneniu úloh civilnej ochrany 
v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.   
 
Tým, že mestská časť Bratislava–Staré Mesto uzatvorí nájomnú zmluvu so spoločnosťou FOX 
ONE, s.r.o. poskytne vyššie uvedené služby v prospech obyvateľov a návštevníkov mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto a napriek tomu nebude musieť poskytnúť finančné prostriedky potrebné na 
zavedenie multifunkčných informačných a internetových terminálov. 
 

Ďalším benefitom pre mestskú časť Bratislava – Staré Mesto je skutočnosť, že po vzájomnej 
dohode s nájomcom bude mať mestská časť Bratislava – Staré Mesto právo umiestniť propagačné 
materiály v multifunkčných kabínach, za ktoré nebude musieť platiť. 

 
Podmienkou platnosti zmluvy o nájme bude úhrada dlžnej dane za užívanie verejného 

priestranstva podľa schváleného splátkového kalendára. Celková dlžná suma je 28 080 Eur. 
V štyroch splátkach po 7 020 Eur, pričom termín poslednej splátky je 20.12.2014. Prvá splátka vo 
výške 7 020 Eur bola uhradená mestskej časti dňa 11.2.2014 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 27.03.2014 schváliť nájom 

predmetných častí komunikácií-chodníkov v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona               
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 


