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Návrh

uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
schvaľuje
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 84/2015 zo dňa
22. septembra 2015, meneného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto č. 63/2017 zo dňa 16.mája 2017 a uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto č. 76/2019 zo dňa 25.06.2019, ktorými boli schválené zmluvné podmienky a
ich zmena týkajúce sa nájmu tepelno-energetických zariadení, pre spoločnosť TERMMING, a.s. IČO
35 972 254, ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to nasledovne:
a) v časti A bod 4) slová „výška nájmu: 38 704,00 Eur t. j. 9 676,00/štvrťrok za obdobie od 1.1.2017
do 31.12.2017, 34 950,00 Eur t. j. 8 737,50 Eur/štvrťrok za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2019
a 33 543,00 Eur t. j. 8 385,75 Eur/štvrťrok za obdobie od 01.01.2020 do 30.11.2025.“ sa
nahrádzajú slovami:
„výška nájomného: 38 704,00 Eur t.j. 9676,00/štvrťrok za obdobie od 01.01.2017 do
31.12.2017,
34 950,00 Eur t.j. 8737,50 Eur/štvrťrok za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2019,
33 543,00 Eur t. j. 8 385,75 Eur/štvrťrok za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020
34 950,00 Eur t.j. 8737,50 Eur/štvrťrok za obdobie od 01.02.2020 do 30.11.2025“
b) časť A bod 5) Príloha č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme tepelno-energetických zariadení bude
upravená a bude znieť nasledovne

Zoznam tepelno-energetických zariadení, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy

Poradové číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Adresa kotolne (zdroj)
BK Bartókova 1
DK Drotárska cesta 39
BK Gorkého 6
DK Hollého 13
DK Medená 19
BK Palisády 14
DK Panenská 1
DK Radlinského 4
DK Zochova 22

Objekt spotreby
Bartókova 4, Bartókova 6, Mozartova 10-12,
Mozartova 13-15, Mozartova 14-16
Drotárska cesta 41
Gorkého 6, Gorkého 8
Hollého 7-13
Kúpeľná 7, Medená 19
Palisády 8,10,12,14
Panenská 1, Panenská 3
Radlinského 4, Mickiewiczova 3
Zochova 22, Palisády 4

Sekundárne rozvody tepelných okruhov OST

Poradové číslo

Adresa kotolne

1

SR Gajova 5

2
3

SR Jakubovo nám. 9
SR Kmeťovo nám. 3

4

SR Krížna 32

5

SR Povraznícka 14

6

SR Povraznícka 4

7

SR Šancova 68

8

SR Moskovská

Objekt spotreby
Grösslingova 12,14,16; Gajova 7, Grösslingova 10,
Grösslingova 6-8, Gajova 5
Dostojevského rad 15, Jakubovo nám. 9, Lazaretská 34,
Jakubovo nám. 14, 15, Klemensova 19, Jakubovo nám.
10, 11, Dostojevského rad 11
Kmeťovo nám. 2, Wilsonova 1, 3
Krížna 20, Krížna 22, Záhradnícka 23, 25, Krížna
24,26,28; Krížna 34-36, Krížna 38, Krížna 40,
Karadžičova 57, Karadžičova 49-51, Karadžičova 5355
Šancová 50, Povraznícka 13, Povraznícka 8-14,
Belopotockého 2-6, Žilinská 16; Björnsonova 7,9;
Björnsonova 11; Björnsonova 13; Lehotského 1;
Škovránčia 1-3, Žilinská 8,10,12,14; Žilinská 18-20,
Povraznícka 15; Šancová 54; Belopotockého 1, 3;
Lehotského 6; Šancová 48 + Povraznícka 18; Šancová
56; Povraznícka 16; Šancová 52 –podnikateľský režim
Záhrebská 1,3,5; Björnsonova 10, Povraznícka 6;
Anenská 4, Mýtna 9; Záhrebská 7,9,11,13; Björnsonova
12-14; Björnsonova 16; Záhrebská 2; Záhrebská 4-8;
Mýtna 11-13; Povraznícka 2-4; Mýtna 15; Šancová 58
Mýtna 19-21, Tabaková 2; Mýtna 38-40; Tabaková 4-10
+ Záhrebská 10-12; Mýtna 23, Tabaková 1
Šoltésovej 26-32; Šoltésovej 5, Karadžičova 27;
Lužická 5-7, Šoltésovej 24; Poľná 21-23, Karadžičova
23-25; Lužická 3
Gajova 21; Grösslingova 38;
Grösslingova 40+NP; Továrenská 7; Grösslingová 48

9

SR Továrenská 1

10

SR Továrenská 6

Dostojevského rad 25, Továrenská 8; Továrenská 4;
Továrenská 6

V ostatnej časti zostáva uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.
84/2015 zo dňa 22.9.2015, zmenené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaStaré Mesto č. 63/2017 zo dňa 16.mája 2017 a zmenené uznesením Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 76/2019 zo dňa 25.06.2019, nezmenené.

Dôvodová správa
I.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) má vo vlastníctve tepelnoenergetické zariadenia, ktoré slúžia na výrobu, rozvod a dodávku tepla pre ústredné kúrenie a na
prípravu teplej úžitkovej vody pre tretie subjekty.
Tepelno-energetické zariadenia sú umiestnené v nebytových priestoroch – kotolniach, ktoré sú vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
Nájom nebytových priestorov, v ktorých sa jednotlivé tepelno-energetické zariadenia nachádzajú, sú
upravené osobitnými nájomnými zmluvami.
Spoločnosť TERMMING, a.s. užíva v súčasnom období všetky tepelno-energetické zariadenia na
výrobu, rozvod a dodávku tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej úžitkovej vody pre tretie
subjekty na základe a v súlade s Nájomnou zmluvou o nájme tepelno-energetických zariadení zo dňa
29.12.2005 v znení dodatku č. 1, 2, 3 a 4 (ďalej len „nájomná zmluva“).
Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 84/2015 zo dňa 22.
septembra 2015 bola schválená úprava existujúcich zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelnoenergetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Výška nájomného bola stanovená na sumu 40 000,00 Eur/rok a doba nájmu určitá do 30.11.2025.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo uznesením č. 63/2017 zo dňa
16.05.2017 zmenu podmienok nájmu, a to z dôvodu vyňatia sekundárneho rozvodu tepelných
okruhov odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č.1 a s tým súvisiacou úpravou ceny nájmu a úpravou
prílohy č. 1 k nájomnej zmluve, ktorá spočívala v zúžení predmetu nájmu. Cena nájmu bola znížená
na sumu 34 950,00 Eur /rok. V súlade so schváleným uznesením č. 63/2017 zo dňa 16.05.2017 bol
uzatvorený dodatok č. 4/182/2017 k Zmluve o nájme tepelno-energetických zariadení zo dňa
12.06.2017.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo uznesením č. č. 76/2019 zo
dňa 25.06.2019 ďalšiu zmenu podmienok nájmu, a to z dôvodu vyňatia časti sekundárneho rozvodu
slúžiaceho pre dodávku teplej vody pre obytný dom Karadžičova 49, 51,53, 55 z odovzdávajúcej
stanice tepla Krížna 32 a s tým súvisiacou úpravou ceny nájmu a úpravou prílohy č. 1 k nájomnej
zmluve, ktorá spočívala v zúžení predmetu nájmu. Cena nájmu bola znížená na sumu 33 543,00 Eur.
V súlade so schváleným uznesením č. 76/2019 zo dňa 25.06.2019 bol uzatvorený dodatok č.
05/242/2019 k Zmluve o nájme tepelno-energetických zariadení zo dňa 09.08.2019.
II
Bytový dom Karadžičova 49,51,53,55
Dňa 19.5.2016 bola na mestskú časť Bratislava-Staré Mesto doručená žiadosť o odkúpenie časti
potrubia teplovodného prívodu do bytového domu Karadžičova č. 49, 51, 53, 55 od výstupnej stanice
OST BAT, a.s. vo vnútrobloku Krížna -Karadžičova - Záhradnícka. Ide o časť potrubia teplovodného
prívodu do domu Karadžičova 49,51,53,55, vyčleneného o časť, ktorá je privádzačom do domu
Záhradnícka č. 33,35,37 a Karadžičova 47.

Žiadosť bola doručená od vlastníkov bytov bytových domov Karadžičova č. 49,51,53,55, Bratislava
(ďalej len „vlastníci bytov“), v zastúpení svojich volených zástupcov. Vlastníci bytov svoju žiadosť
odôvodnili potrebou upraviť dodávateľsko-odberateľské vzťahy s vylúčením spolupráce s
akýmkoľvek tretím subjektom - tzv. sprostredkovateľom za účelom dosiahnuť hospodárne nakladanie
s tepelnou energiou pri jej výrobe a distribúcii, ako aj dosiahnuť finančnú úsporu za dodávku tepla pre
konečného spotrebiteľa.
Dotknuté teplovodné potrubie je ešte pôvodné (pravdepodobne z roku 1957), značne opotrebované.
Aj z tohto dôvodu, vlastníci bytov prejavili v minulosti záujem odkúpiť časť tohto sekundárneho
rozvodu a realizovať jeho rekonštrukciu a obnovu na vlastné náklady za účelom jeho modernizácie
a zlepšenia jeho funkčnosti.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo na svojom zasadnutí konanom
dňa 25.10.2016 uznesenie č. 134/2016, v zmysle ktorého vyjadrilo súhlas, že v prípade splnenia
všetkých zákonných a technických podmienok podľa platnej legislatívy prerokuje na svojom
zasadnutí návrh na predaj časti potrubia teplovodného prívodu do bytového domu Karadžičova
49,51,53,55 v Bratislave.
Na základe dlhodobej analýzy viacerých dostupných technologických riešení a na základe faktu, že
celková predpokladaná suma na rekonštrukciu dotknutej časti potrubia bola 60 000,- až 80 000,- Eur,
vlastníci bytov sa rozhodli riešiť problém vybudovaním vlastného zdroja tepla (kotolne) v prvej etape
a v druhej etape plánujú inštaláciu solárneho systému na ohrev TÚV. Z projektovej dokumentácie
vyplýva, že nová domová kotolňa sa v bytovom dome Karadžičova 49-51-53-55 vybuduje
v miestnosti bývalého skladu v suteréne domu.
Vlastníci bytov pristúpili k tomuto rozhodnutiu, okrem vyššie uvedeného, aj z dôvodov:
-

staré rozvody tepla
hrozba vzniku havarijného stavu tepelných rozvodov
neúnosný stav súčasného financovania nákladov za dodávku tepla
úspora finančných prostriedkov pri vlastnom zdroji tepla
možnosť zvýšenia efektivity a ekologizácie výroby tepla z vlastného zdroja
komplikované a neefektívne riešenia pomocou iných technických postupov
úspora financií pre účel obnovy technického stavu bytového domu

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydala Stavebné povolenie zo dňa 26.09.2017 (č.j.
8281/38732/2017/STA/Kno-G/79), prostredníctvom ktorého mestská časť povolila realizáciu stavby
„Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne do suterénu“ umiestnená v podzemnom
podlaží Karadžičova 51 existujúcej budovy bytového domu Karadžičova 49-51-53-55, súpisné číslo
2699, k.ú. Staré Mesto (ďalej len „Rozhodnutie“). Stavebný úrad Bratislava-Staré Mesto bol následne
povinný postúpiť Rozhodnutie na Okresný úrad Bratislava za účelom jeho preskúmania z dôvodu
doručenia nesúhlasných stanovísk a námietok zo strany spoločnosti TERMMING, a.s. a spoločnosti
Bratislavská teplárenská, a.s. Okresný úrad Bratislava ako nadriadený orgán miestnej štátnej správy
zrušil Rozhodnutie a vrátil ho na opätovné konanie na prvostupňový správny orgán. V súčasnom
období, v danej veci rozhoduje Stavebný úrad Bratislava – Lamač.

III.
Bytové domy Karadžičova 49-51-53-55 sú v súčasnom období zásobované dodávkou tepla cez
sekundárny rozvod z OST Krížna 32. Vlastníkom sekundárneho rozvodu je mestská časť BratislavaStaré Mesto. Prevádzkovateľom sekundárneho rozvodu a dodávateľom tepla do spomínaných
bytových domov je spoločnosť TERMMING, a.s., ktorá sekundárny rozvod prevádzkuje na základe
nájomnej zmluvy s mestskou časťou.
Vlastníci bytov požiadali mestskú časť o súčinnosť spočívajúcu v rokovaní so spoločnosťou
TERMMING, a.s. za účelom dosiahnuť vzájomnú dohodu o odpojení resp. vyňatí časti potrubia
sekundárneho rozvodu slúžiaceho pre dodávku teplej vody pre obytný dom Karadžičova 49, 51, 53,
55 v Bratislave z odovzdávacej stanice tepla Krížna 32 z predmetu nájmu ku dňu 31.12.2019 v snahe
predísť a na základe vzájomnej dohody zamedziť podaniu akýchkoľvek ďalších negatívnych
stanovísk príp. námietok spoločnosti v rámci nového prejednania danej veci na príslušnom stavebnom
úrade.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto viedla niekoľko rokovaní so spoločnosťou TERMMING, a.s.,
ktorých výsledkom bola dohoda o zúžení predmetu nájmu podľa vyššie uvedeného a s tým súvisiaca
úprava ceny nájmu na sumu 33 543,00 Eur t.j. 8 385,75 Eur/štvrťrok od 01.01.2020 v zmysle
uznesenia č. 76/2019 zo dňa 25.06.2019.
Stavebné povolenie zo dňa 26.09.2017 na vstavbu plynovej kotolne do suterénu bytového domu
Karadžičova 49-51-53-55 nenadobudlo do 31.12.2019 právoplatnosť a tak nemohli obyvatelia
uvedeného obytného domu začať so stavbou plynovej kotolne. Z tohto dôvodu je potrebné opätovne
rozšíriť predmet nájmu k časti potrubia sekundárneho rozvodu.
V prípade, ak vlastníci splnia všetky zákonne a technické podmienky podľa platnej legislatívy
a kolaudačné rozhodnutie na vstavbu plynovej kotolne do suterénu bytového domu Karadžičova 4951-53-55 nadobudne právoplatnosť, predložíme na miestne zastupiteľstvo mestskej časti BratislavaStaré Mesto opätovný návrh na vyňatie časti potrubia sekundárneho rozvodu pre dodávku tepla
a teplej vody pre obytný dom Karadžičova 49, 51, 53, 55.
Na základe vyššie uvedeného navrhujeme upraviť nájomnú zmluvu aj prílohu č. 1 k nájomnej zmluve
tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia.

