
  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 
 
 
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                  dňa 13. apríla 2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                             dňa 20. apríla 2010 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H 
na vzájomné vysporiadanie záväzkov a pohľadávok medzi mestskou časťou          

Bratislava-Staré Mesto a obchodnou spoločnosťou TERMMING, a.s.  
 
 
 
 
Predkladateľ:                                                    Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
MUDr. Peter Tatár, CSc.                                     Bratislava-Staré Mesto  
zástupca starostu                                                  o d p o r ú č a 
mestskej časti                                                       Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                              Bratislava-Staré Mesto     
                                                                              prerokovať predložený návrh 
  
Zodpovedný:                                                      Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
MUDr. Peter Tatár, CSc.                                         
zástupca starostu                                                   - v materiáli 
mestskej časti                                                               
                                                                              
Spracovateľ:                                                       Materiál obsahuje: 
 
MUDr. Peter Tatár, CSc.                                                                          
zástupca starostu                                                   - návrh uznesenia 
mestskej časti                                                        - dôvodovú správu                                                                                                            
                                                                              - výpis z OR 
                                                  
                                                              
 
                                                                                     
                                                                                                                                                                                                   
                         

Bratislava,  apríl 2010 
 



 
 

N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
  
 A. s c h v a ľ u j e 
 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj prebytočného hnuteľného majetku vo 
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

 
- 4 ks pretlakových kotlov zn. Viessmann, výkon 2,7 + 0,72 MW, horáky Weisshaupt, 2 ks 
zásobníkov na teplú úžitkovú vodu o objeme 2.500 litrov, regulačné zariadenie zn. 
Honeywell Excell, všetko inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na 
ulici Blumentálska 12 v Bratislave, za cenu 54.646,46 EUR s DPH, 

 
- 3 ks pretlakových kotlov zn. Viessmann, výkon 575 kW, horáky Weisshaupt, zásobník na 
teplú úžitkovú vodu o objeme 4.000 litrov, regulačné zariadenie zn. Honeywell Excell, 
všetko inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na ulici Blumentálska 24 
v Bratislave, za cenu 28.248,17 EUR s DPH, 

 
- 2 ks pretlakových kotlov zn. Viessmann Paromat, výkon 405 kW, 3 Ks zásobníkov na teplú 
úžitkovú vodu o objeme 500 litrov, regulačné zariadenie zn. Honeywell Excell, všetko 
inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na ulici Grösslingova 9 
v Bratislave, za cenu 38.694,52 EUR s DPH, 

 
- 2 ks kotlov Hydrotherm Stiebel Eltron, výkon 600 kW, 1 ks zásobník na teplú úžitkovú 
vodu o objeme 100 litrov, výmenník Alfa - Laval, regulačné zariadenie zn. Honeywell 
Excell, všetko inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na ulici   
Holekova 1 v Bratislave, za cenu 1.823,52 EUR s DPH, 

 
do vlastníctva obchodnej spoločnosti TERMMING, a.s., Hviezdna 2, 821 06 Bratislava,              
IČO: 35 972 254 s tým, že celková kúpna cena 123.412,67 EUR s DPH sa ako pohľadávka 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto započíta s pohľadávkou obchodnej spoločnosti 
TERMMING, a.s. vo výške 128.769,92 EUR, vzniknutej titulom vynaloženej             
investície - modernizácia parnej kotolne na zemný plyn a rozvodov ústredného kúrenia 
v budove Základnej školy  Dr. Milana Hodžu na Škarniclovej 1 v Bratislave na teplovodnú 
plynovú kotolňu a teplovodný vykurovací systém, v rozsahu, v akom sa pohľadávky 
vzájomne kryjú – 123.412,67 EUR,   

 
B. s p l n o m o c ň u j e  
 

starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb  
v písaní a chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
 



 
D ô v o d o v á    s p r á v a 

 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) a obchodná spoločnosť 

Terming, s.r.o. (v súčasnosti je  jej právnym nástupcom obchodná spoločnosť TERMMING, a.s.) 
uzavreli dňa 1.6.2004 Zmluvu o spolupráci a finančnom zabezpečení investície „Rekonštrukcia 
parnej kotolne a rozvodov ústredného kúrenia Základnej školy Dr. Milana Hodžu Škarniclova 1 
v Bratislave“ v roku 2004 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie modernizácie 
parnej kotolne na zemný plyn a rozvodov ústredného kúrenia v budove Základnej školy Dr. 
Milana Hodžu na Škarniclovej 1 v Bratislave na teplovodnú plynovú kotolňu a teplovodný 
vykurovací systém (ďalej len „investícia“). Mestská časť sa touto zmluvou zaviazala splatiť 
investíciu spoločnosti Terming, s.r.o. tak, že táto bude oprávnená vykonávať odpisy celkového 
technického zhodnotenia kotolne a rozvodov. Ku dňu 31.12.2009 je zostatková cena investície             
128.769,92 EUR s DPH. 

 
Mestská časť je vlastníkom hnuteľného majetku: 
 

- 4 ks pretlakových kotlov zn. Viessmann, výkon 2,7 + 0,72 MW, horáky Weisshaupt, 2 ks 
zásobníkov na teplú úžitkovú vodu o objeme 2.500 litrov, regulačné zariadenie zn. Honeywell 
Excell, všetko inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na ulici Blumentálska 
12 v Bratislave, v zostatkovej cene 54.646,46 EUR s DPH, 
 
- 3 ks pretlakových kotlov zn. Viessmann, výkon 575 kW, horáky Weisshaupt, zásobník na teplú 
úžitkovú vodu o objeme 4.000 litrov, regulačné zariadenie zn. Honeywell Excell, všetko 
inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na ulici Blumentálska 24 
v Bratislave, v zostatkovej cene 28.248,17 EUR s DPH, 
 
- 2 ks pretlakových kotlov zn. Viessmann Paromat, výkon 405 kW, 3 Ks zásobníkov na teplú 
úžitkovú vodu o objeme 500 litrov, regulačné zariadenie zn. Honeywell Excell, všetko 
inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na ulici Grösslingova 9 v Bratislave, 
v zostatkovej cene 38.694,52 EUR s DPH, 
 
- 2 ks kotlov Hydrotherm Stiebel Eltron, výkon 600 kW, 1 ks zásobník na teplú úžitkovú vodu o 
objeme 100 litrov, výmenník Alfa - Laval, regulačné zariadenie zn. Honeywell Excell, všetko 
inštalované v nebytovom priestore kotolne v bytovom dome na ulici   Holekova 1 v Bratislave 
v zostatkovej cene 1.823,52 EUR s DPH. 
 

Podľa čl. 6 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „zásady 
hospodárenia“) prebytočný je majetok, ktorý subjekt hospodárenia trvalo nepotrebuje na plnenie 
svojich úloh.  

 

Podľa čl. 6 ods. 9 zásad hospodárenia o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti 
hnuteľného majetku, ako aj o spôsobe naloženia s ním písomne rozhoduje na základe návrhu 
vyraďovacej komisie v zostatkovej  hodnote jednotlivej hnuteľnej veci  štatutárny zástupca 
subjektu hospodárenia do 350 EUR samostatne, do 3 500 EUR po predchádzajúcom súhlase 
starostu, nad 3 500 EUR po predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva. 



 
Mestská časť nemá oprávnenie samostatne prevádzkovať kotolne (prevádzkuje ich na 

zmluvnom základe obchodná spoločnosť TERMMING, a.s.) a preto tento hnuteľný majetok  
mestská časť ani trvalo nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 

 
Vyraďovacia komisia rozhodla o prebytočnosti vyššie uvedeného hnuteľného majetku 

mestskej časti a navrhla tento prebytočný hnuteľný majetok, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, vzhľadom na výšku zostatkovej ceny majetku, charakter majetku a spôsob zaplatenia 
kúpnej ceny, previesť do vlastníctva  obchodnej spoločnosti TERMMING, a.s. 

   
Predkladateľ navrhuje zaplatenie kúpnej ceny (123.412,67 EUR s DPH) realizovať tak, že 

kúpna cena sa ako pohľadávka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto započíta s pohľadávkou 
obchodnej spoločnosti TERMMING, a.s. vo výške 128.769,92 EUR, vzniknutej titulom 
vynaloženej investície - modernizácia parnej kotolne na zemný plyn a rozvodov ústredného 
kúrenia v budove Základnej školy  Dr. Milana Hodžu na Škarniclovej 1 v Bratislave na 
teplovodnú plynovú kotolňu a teplovodný vykurovací systém, v rozsahu, v akom sa pohľadávky 
vzájomne kryjú – 123.412,67 EUR. 

 
Mestská časť týmto vysporiadaním vzájomných pohľadávok významne urýchli splatenie 

investície obchodnej spoločnosti TERMMING, a.s., vynaloženej na modernizáciu kotolne a 
rozvodov v budove Základnej školy Dr. Milana Hodžu na Škarniclovej 1 v Bratislave, ktorá 
následne mestskej časti umožní plnohodnotne realizovať hospodárenie s predmetnou kotolňou a 
rozvodmi, a to už bez akejkoľvek ďalšej účasti obchodnej spoločnosti TERMMING, a.s. 
(zostávajúca nesplatená časť investície vo výške 5.357,25 EUR bude uhradená v zmysle 
zmluvy). 

 


