
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre naldadanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 23.01.2019 

Prítomní: Mgr. Boris Ažaltovič, Mgr.art. Adam Berka, Ing. arch. Martin Gajdoš, Mgr. Juraj 
Mikulášek, Ing. Petr Skalník, Ing. Jana Španková, Mgr. Martina Uličná, Ing. Tomáš Ziegler 

Neprítomní: Mgr. Tomáš Dentico, Mgr. Ondrej Dostál 

Hostia: Ing. Matej Vagač - poslanec miestneho zastupiteľstva, Mgr.art. Dana Kleinert, 
MUDr. - poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Ing. Peter Magát - vedúci oddelenia 
finančného, Michal Jankola - referát CO, PO a BOZP, p. Ing. Jana Dobrovičová - veliteľka 
DHZO, p. Pavel Novák - člen DHZO 

Program: 

1. Návrh na odkúpenie hasičského auta CAS 32 T8 l 5 6x6 PR2 

P. Ziegler privítal prítonmých na prvom zasadnutí Komisie pre nakladanie s majetkom 
a financie a požiadal o stručnú prezentáciu materiálu veliteľku DHZO - p. Ing. Dobrovičovú. 

P. Dobrovičová stručne charal<terizovala pozitívny posun a vývoj Dobrovoľného hasičského 
zboru mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „DHZO"). Počet členov sa v mesiaci 
február 2019 zvýši na 17, členovia majú za sebou základnú a ďalšiu časť prípravy DPO, 
každý mesiac majú výcviky a školenia. DHZO Bratislava-Staré Mesto nebolo ešte donedávna 
schopné výjazdu a nespÍňalo náležitosti podľa Vyhlášky č. 611/2006 Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky o hasičských jednotkách (po technickej, odbornej aj personálnej 
stránke). 
V súčasnom období, jediné výjazdové vozidlo, ktorým DHZO disponuje, je Škoda 706 RTH 
CAS 25. Toto vozidlo je z dôvodu predošlého slabého používania a údržby v stave 
nevyhovujúcom pre pravidelné výjazdy, navyše technika vozidla - motor, pohon náprav, 
brzdový systém sú technicky zastaralé a pomerne nespoľahlivé t.j. v dnešnej premávke priam 
nevyhovujúce. 
Vozidlá Tatra 815 resp. 148 s veľkokapacitnou cisternou na vodu (9000 1 vody) sú základnou 
výbavou všetkých väčších DHZO spolu s malým technickým vozidlom Iveco Daily. 
DHZO požiadalo minulý rok Ministerstvo vnútra SR a Dobrovoľnú požiarnu ochranu (DPO) 
o pridelenie vozidla Iveco Daily. DHZO má informácie, že technika mu bude poskytnutá 
najneskôr do konca júna 2019. Ide o technické vozidlo s obsahom vody 7501. 
V súčasnom období je možnosť získať aj vozidlo CAS 32 T815 (Tatra 815) za prijateľnú 
cenu, pričom práve teraz, súbežne prebieha projekt Ministerstva vnútra SR na obnovu 
zásahových vozidiel dobrovoľných zborov značky Tatra. Podstatou tohto projektu je, že 
dodávateľ, s ktorým má MV SR uzatvorenú zmluvu o dielo, bezplatne vykoná generálnu 
opravu vozidla zn. Tatra 148 alebo Tatra 815 v hodnote približne 160 OOO,- Eur. To znamená, 
že vďaka minimálnej investícii DHZO resp. mestskej časti získame talrmer novú a významne 
zmodernizovanú dopravnú techniku. 
Daný automobil má primárne určenie na prírodné požiare, dopravu vody na požiarovisko, 
dopravu požiarnej vody na väčšie vzdialenosti, ako aj požiare väčších rozsahov. 

K materiálu sa viedla diskusia. 

p. Mikulášek sa informoval na nevyhnutnosť a opodstatnenie mať tal<éto „veľké" auto 
v majetku mestskej časti resp. pre potreby DHZO vzhľadom na špecifickú členitosť Starého 
Mesta, úzke ulice„. zvážil by skôr možnosť kúpy dvoch menších áut s prívesmi. Uviedol aj 
obavy týkajúce sa možného poškodenia ostatného majetku mestskej časti ako napr. chodníky, 



dlažbu a povrch chodníkov, komunikácií a ulíc. Informoval sa tiež na možnosť jeho 
parkovania v areáli Žilinská-Kýčerského, kde DHZO sídli, v nadväznosti na jeho veľkosť. 

p. Dobrovičová uviedla, že v prípade, ale DHZO bude disponovať daným typom vozidla, bude 
môcť byť nápomocná aj pri väčších požiaroch na našom území, ako aj na území inej mestskej 
časti. Vozidlo by slúžilo aj na dopravu vody na požiarovisko, bolo by veľkou výpomocou pri 
požiaroch, kde sa jednotky nevedia pripojiť na hydrant z dôvodu nefunkčnosti alebo 
nedostupnosti. Daným typom vozidla totiž nedisponuje ani profesionálny hasičský zbor na 
základni na Radlinského ulici v Bratislave, talcže v prípade potreby zasahujú vozidlá zo 
vzdialených staníc HAZÚ a najbližšie dobrovoľné zbory z mestskej časti Ružinov alebo 
Dúbravka. Technika bude parkovať v garážach DHZO v objekte na ul. Žilinská. 

p. Gajdoš podporil samotnú myšlienku a zámer DHZO, nakoľko ide o výpomoc, ktorú je 
nevyhnutné vnímať celoplošne a celomestsky. 

p. Berka sa informoval, či DHZO už dlhodobo vyhľadáva spôsob, ako si zadovážiť tento typ 
vozidla, a najmä či sa termínovo stihnú realizovať všetky nevyhnutné administratívne 
a právne kroky týkajúce sa kúpy vozidla, jeho registrácie a následne prihlásenie sa do 
samotného projektu Ministerstva vnútra SR za účelom kompletnej repasácie vozidla. 

p. Dobrovičová uviedla, že administratívne a právne treba dať dokopy všetky doklady 
najneskôr do 20.02.2019, kedy je posledný deľí a možnosť prihlásiť sa do projektu 
Ministerstva vnútra SR. Predpokladá, že termín sa stihne. 

p. Skalník sa informoval na ďalšie náklady v súvislosti s údržbou vozidla a ich dopad na 
rozpočet mestskej časti. 

p. Dobrovičová uviedla, že ďalšie výdavky na vozidlo alrn sú napr. jeho registrácia, poplatky 
a poistné, sa budú čerpať z rozpočtu mestskej časti, konkrétne „podprogram 2.2. Požiarna 
ochrana". Následná údržba vozidla bude vykonávaná členmi DHZO. Náklady na STK a EK 
sú cca 150€ za rok. Ďalšie náklady súvisia len s bežnou údržbou alrn napr. kúpa olejov 
a PHM. V prípade výjazdu mimo zásahového obvodu Starého Mesta, náklady budú 
refalcturované DPO. 

Uznesenie č. 1/2019 

Komisia odporúča predložiť materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 8 Za: 7 Proti: O Zdržal sa: 1 

Ing. Tomáš Zieg er 
predseda Komisie pre naldadanie 

s majetkom a financie 

Rokovanie bolo zahájené o 15.30 hod. a ukončené o 16.05 hod. 
Bratislava, 3O.O1.2019 
Zapísala: Mgr. Michaela Malino~i 


