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Dôvodová správa: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov na svojom zasadnutí dňa 

06.10.2015 uložilo úlohu uznesením č. 158/VIII/2015 v bode 35. Rôzne: predložiť: 

 

„Zoznam nájomných zmlúv MČ a jej rozpočtových a príspevkových organizácii 

a obchodných spoločností, v ktorých je MČ jediným spoločníkom alebo akcionárom na 

bilboardy a inú exteriérovú reklamu“.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov žiada uznesení starostu mestskej 

časti predložiť zoznam nájomných zmlúv MČ a jej rozpočtových a príspevkových organizácii 

a obchodných spoločností, v ktorých je  MČ jediným spoločníkom alebo akcionárom, na 

bilboardy a inú exteriérovú reklamu spolu s informáciou, kedy je možné nájomné zmluvy na 

bilboardy a inú exteriérovú reklamu vypovedať. 

 

Vzhľadom na uvedené uvádzame, že Mestská časť Bratislava - Ružinov je právnickou 

osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a štatútom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými finančnými zdrojmi, ako aj s majetkom, ktorý jej bol 

zverený do správy (§2 ods.2 zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom SR Bratislave v znení 

neskorších predpisov). Mestská časť Bratislava – Ružinov hospodári so svojim majetkom 

(vlastným alebo zvereným) samostatne alebo prostredníctvom správcu, ktorým je jej 

rozpočtová alebo príspevková organizácia. 

 

Obec (mestská časť) môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej 

spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu (§ 6 ods.5 zákona 

č.138/1991  Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov).  

 

Subjekty: 

1.  Mestská časť Bratislava – Ružinov    (NZ - RZ) 

2.  Príspevkové a rozpočtové organizácie Mestskej časti Bratislava – Ružinov: 

     -    Knižnica  Ružinov, Tomašíková 25, Bratislava 

     -    Domov dôchodcov, Pažítkova 2, Bratislava 

     -    Ružinovský domov seniorov, Sklenárová 14, Bratislava  

     -    Ružinovský športový klub, Mierová 21, Bratislava 

     -  Základné školy :  

- Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 

- Základná škola Drieňová 16, Bratislava  (NZ - RZ) 

- Základná škola Kulíškova  8, Bratislava 

- Základná škola Medzilaborecká 11, Bratislava 

- Základná škola Mierová 46, Bratislava 

- Základná škola Nevädzová 2, Bratislava  (NZ - RZ) 

- Základná škola Ostredková 14, Bratislava 

- Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava  (NZ - RZ) 

- Základná škola Vrútocká 58, Bratislava    

- Materské školy:   

- Materská škola Bancíkovej 2, Bratislava  

- Materská škola Exnárová 6, Bratislava, (samostatná od 1.9.2015)  

- Materská škola Miletičova 37, Bratislava 

ET Gemerská 4 

- Materská škola Medzilaborecká 4, Bratislava 
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ET Haburská 4, 

- Materská škola Piesočná 2, Bratislava  (NZ – RZ) 

ET  Rádiová 52, 

ET Vietnamská 13, (vznik 1.9.2015) 

- Materská škola Západná 2, Bratislava (samostatná od 1.9.2015) 

- Materská škola Prešovská 28, Bratislava 

ET Palkovičova 11/A 

- Materská škola Pivonková 9, Bratislava 

ET  Astrová 5, 

ET  Nevädzová 12, 

ET  Šalviova 5, 

- Materská škola Stálicová 2, Bratislava 

ET Haburská 6, 

- Materská škola Šťastná 26, Bratislava 

- Materská škola Velehradská 24, Bratislava 

ET Budovateľská 10, 

ET Tekovská 7,9, 

 

3. Obchodné spoločnosti, v ktorých je Mestská časť Bratislava – Ružinov jediným 

spoločníkom alebo akcionárom 

       -    Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s. Mlynské Luhy 19, Bratislava 

             (NZ – RZ) 

-   CULTUS Ružinov, a.s. Ružinovská 28, Bratislava  (NZ – RZ) 

-   TVR a RE, s.r.o. Mierová 21, Bratislava 

 

Dotknuté subjekty boli písomne oslovené (e-mailom) prednostom Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava – Ružinov s požiadavkou poskytnúť aktuálne informácie za organizáciu, resp. 

obchodnú spoločnosť v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- 

Ružinov č. 158/VIII/2015, zo dňa 6.10.2015. Subjekty, ktoré písomne oznámili, že majú 

uzatvorené nájomné zmluvy na bilboardy alebo inú exteriérovú reklamu sú označené 

v zozname : „ NZ  - RZ„ . 

 

Poznámka: 

ET  -- elokovaná trieda 

NZ – RZ – nájomná zmluva (označenie subjektu, ktorý má uzatvorenú nájomnú zmluvu na 

bilboardy alebo inú exteriérovú reklamu) 

MČ – mestská časť 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Zoznam NZ – RZ uzatvorených Mestskou časťou Bratislava – Ružinov 

2. Zoznam NZ – RZ uzatvorených základnými alebo materskými školami 

3. Zoznam NZ – RZ uzatvorených Ružinovským podnikom verejno - prospešných 

služieb, a.s. 

4. Zoznam NZ – RZ uzatvorených CULTUS-om Ružinov, a.s. 
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