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Január 2020 



 

Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

po prerokovaní 

 

 

A/                                schvaľuje  

 

Návrh realizácie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

 

 

B/                                   žiada 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

- pripraviť podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác 

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice upravujúcej záväzné postupy 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 

343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov číslo 04/PSM/2019, 

- vybrať formou prieskumu trhu vhodné priestorové vybavenie – regále, pult, pracovný stôl 

a stoličky,  

- zabezpečiť elektronickú evidenciu tovaru,  

- zabezpečiť personálne vybavenie sociálnej výdajne. 

 

       Termín: hneď po schválení uznesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa  
 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa hľadá spôsoby, ako pomôcť občanom Vrakune v núdzi v 

ich každodennom živote a rozhodla sa zriadiť sociálnu výdajňu. Sociálna výdajňa bude 

poskytovať kvalitnú a dlhodobú pomoc ľuďom v núdzi, sociálne slabším a  obyvateľom 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s nízkym príjmom vrátane osôb poberajúcich starobný 

alebo invalidný dôchodok.  

Priestor, kde sa bude sociálna výdajňa nachádzať, je ľahko dostupný. Projekt sociálnej 

výdajne sa môže realizovať v rôznom rozsahu, podľa finančných možností mestskej časti a 

možnosti nájsť partnerov pre takýto projekt. V prípade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

pôjde o výdajňu výhradne trvanlivých potravín a drogérie.  

V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 

110/IX/2019 zo dňa 24.9.2019 bolo odsúhlasené pripraviť návrh realizácie Sociálnej výdajne 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v priestoroch Miestnej knižnice mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa na Toplianskej ul. č. 5, 821 07 Bratislava,  súp. č. 13846, LV 3767. Objekt je 

majetkom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh realizácie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 
 

 

1. Priestory 

 

Sociálna výdajňa bude situovaná v priestoroch Miestnej knižnice mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa na Toplianskej ul. č. 5, 821 07 Bratislava. Hlavný priestor výdajne s regálmi 

a pultom a sklad tovaru bude umiestnený oproti hlavnému vchodu do Knižnice.  

Priestory sú ľahko dostupné, budova sa nachádza v zóne dostupnosti pre obyvateľov Vrakune.  

 

2. Predpokladané náklady 

 

Vybavenie Špecifikácia Cena 

Regály 
180 x 90 x 35cm, 5 políc- nosnosť 100 kg 30,00 € 

akciové balíčky, 180 x 90 x 30 cm, 5 políc 260,00 € 

Pult 
na registračnú pokladňu 220,00 € 

pult so zásuvkou 270,00 € 

Čipy čítačka + čipové karty 1 000,00 € 

Technické zabezpečenie  (počítač, tlačiareň, atď. 1 000,00 € 

Odhadovaná cena (bez nákladov na personál) 2 780,00 € 

 

 

Materiál a práca Rozmery/ks cena 

demontáž časti zábradlia sada 30,00 

vysekanie a dem. Rozvodu SV-TUV-kanál   75,00 

brúsenie/frézovanie/podláh 15m2x17 255,00 

betonáž 3,7m2x35 129,50 

obíjanie omietky 14m2x6,5 91,00 

prerobenie zábradlia v časti bojlerovňa   60,00 

zhotovenie nového rozvodu SV-TUV-kanál   130,00 

zamrazenie rúr SV-TUV+UK 4ksx17 68,00 

výmena uzáverov SV-TUV 2ksx23,8 47,60 

prerobenie elektro inšt.podľa potreby sada 170,00 

vyrovnávanie podláh Nivela 15m2x12,30 184,50 

penetrácia adhézny mostík 15m2x3,15 47,25 

demontáž radiátorov + spätná montáž 3ksx22,50 67,50 

zakrývanie pred ušpinením sada 30,00 

výkopové práce pre vstupný chodník 1m2 37,50 

štrkové lôžko sieťovina 15x15x0,80 1m2 45,00 

prenájom frézy na betón 1deňx68,40 68,40 

náplň do zmrazovacieho stroja CO2   16,20 

vyrovnávanie stien 14m2x9,20 128,80 

náter radiátorov 3ksx35 105,00 

náter zárubní 3ksx27 81,00 

škrabanie maľovky 130m2x2,60 338,00 



Materiál a práca Rozmery/ks cena 

výspravky stien 20m2x5,90 118,00 

penetrácia stien adhézny mostík 130m2x3,15 409,50 

maľovka na bielo 2x 147m2x3,70 543,90 

dodanie obkladu 2m2x14 28,00 

pokládka obkladu 2m2x21,5 43,00 

dodanie dlažby 30m2x14,5 435,00 

rezanie a lepenie sokla 29mbx5,5 159,50 

škrabanie maľovky 27,5m2x2,10 57,75 

škárovacia hmota 15ksx3,30 49,50 

zhotovenie SDK priečky 8m2x46,5 372,00 

dodanie zárubne do SDK pravá 1ks 32,71 

montáž zárubne 1ks 25,00 

dodanie dverí interiérové 80pravé   27,00 

kovanie komplet   20,00 

Nobasil výplň priečky SDK 8m2x12 96,00 

čistenie budov sada 50,00 

lepidlo flex. 7ksx8,60 60,20 

sádrová omietka Rotban 2ksx9,80 19,60 

beton B-20 11ksx3,20 35,20 

farba biela Hotline 5ksx21,40 107,00 

spotrebný materiál sada 50,00 

umývadlo 55cm 1ksx45 45,00 

batéria stoj.umýv. 1ksx45 37,00 

sifon 1ksx45 13,00 

odvoz sute na skládku   50,00 

presun hmôt   281,80 

Spolu bez DPH   5 370,91 

DPH   1 074,18 

Celkom s DPH   6 445,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Verejné obstarávanie  

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyhlási verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných 

prác v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice upravujúcej záväzné postupy 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 

343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov číslo 04/PSM/2019. Termín na zadanie verejného obstarávania a podpis 

zmluvy s vysúťaženým dodávateľom práce je 4 – 6 týždňov. 

 

4. Vybavenie priestorov sociálnej výdajne 

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyberie formou prieskumu trhu vhodné priestorové 

vybavenie – regále, pult, pracovný stôl a stoličky.  

 

5. Elektronické spracovanie tovaru 

 

program: Pohoda v Cloude iPodnik – mesačná platba do 20,00 eur 

zakúpenie počítača s tlačiarňou v celkovej sume do 450,00 eur 

 

6. Personálne vybavenie sociálnej výdajne 

 

Všetci zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, musia 

byť poučení a vyškolení o hygiene potravín v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, 

ktoré vykonávajú v zmysle  zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších 

predpisov. 

Mestská časť vyškolí zamestnanca na prácu v elektronickom systéme, v ktorom bude 

evidencia trvanlivých potravín a drogistického tovaru. 

Otváracia  doba sociálnej výdajne bude dvakrát do týždňa a to nasledovne: 

Utorok         v čase od 13,00  --  15,00  hod. 

Štvrtok         v čase od   9,00  --  11,00  hod.  

 

7. Časový harmonogram prác 

 

 

Časový harmonogram  

1. verejné obstarávanie   do 29.2.2020 

2. realizácia stavebných prác   do 15.3.2020 

3. priestorové vybavenie, počítačové vybavenie do 25.3.2020 

4. posudok z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva do 31.3.2020 

5. elektronizácia do 25.3.2020 

6 zaškolenie zamestnanca do 25.3.2020 

7. dovoz tovaru – potraviny a drogéria do 28.3.2020 

8. iné (zverejnenie pre obyvateľov, oslovenie klientov MÚ) do 28.3.2020 

9. otvorenie 1.4.2020 

 

 

 

 



Uznesenie komisie 

 

Uznesenie č. 3/2020 zo dňa 13.01.2020 

Návrh realizácie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

Členovia stálych komisií po prerokovaní odporúčajú 

 

A/                                schváliť  

 

Návrh realizácie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

 

B/                              požiadať 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

- pripraviť podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác 

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice upravujúcej záväzné postupy 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 

343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov číslo 04/PSM/2019, 

- vybrať formou prieskumu trhu vhodné priestorové vybavenie – regále, pult, pracovný stôl 

a stoličky,  

- zabezpečiť elektronickú evidenciu tovaru,  

- zabezpečiť personálne vybavenie sociálnej výdajne. 

       Termín: hneď po schválení uznesenia 

 

S pripomienkou, navýšiť náklady na technické zabezpečenie realizácie Sociálnej výdajne 

o 1000,00 €.  

 

Počet prítomných: 12 

Hlasovanie: ZA:  12    /  PROTI:   0    /  ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 


