
Mgr. Veronika Prachárová, ----------------------------------------------            

 

Ministerstvo hospodárstva SR 

Komunikačnéoddelenie 

Mierová 19 

827 15 Bratislava 212 

 

V Bratislave dňa 16.05.2017 

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 

platnom a účinnom znení 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) má každý 

právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Týmto Vás žiadam 

o poskytnutie nasledujúcich informácií: 

1. Ku každej nehnuteľnosti v správe Ministerstvo hospodárstva SR(ďalej aj ako 

„ministerstvo“) jednotlivo:
1
 

a. Adresa nehnuteľnosti: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 17 a 19, 827 15 

Bratislava 

b. Počet zamestnancov ministerstva pôsobiacich v budove: 441 

c. Priemerný počet zamestnancov ministerstva na jeden kancelársky priestor 

v budove: 1,2 

d. Počet kancelárskych priestorov v budove 

i. v správe správcu (ministerstva)– 362 

ii. v správe iných osôb - 0 

Interné predpisy súvisiace s užívaním kancelárskych priestory v budove, prípadne interné 

predpisy, ktoré platia spoločne pre celé ministerstvo: Smernica č. 4/2011 Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky o správe majetku štátu v správe Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v znení smernice č. 3/2012 asmernice č. 6/2013 

Ministerstva hospodárstva a smernice č. 3/2015 (v prílohe) 

e. Jednotlivo ceny (za rok) za: 

i. energie:253 821,45 € 

ii. upratovacie služby:89 845,92 € 

iii. bezpečnostné služby,434 928 € 

iv. služby súvisiace s udržiavaním nehnuteľnosti:70 815,17 € 

f. Kapitálové výdavky na údržbu budovy za roky 2010-2017 (jednotlivo) – Údaje 

z rokov 2010 a 2011 sa v súčasnosti používanom ekonomickom systéme 

nenachádzajú; 2012–11 616 eur, 2013 – 697 391 eur, 2014 – 147 582 eur, 

2015 a 2016 - 0.  

g. Plánované investície do obnovy budovy: V rozpočte je rezervovaných na 

operatívne výdavky na aktuálny rok 100 000 eur.  

V zmysle § 16 ods. 1 Zákona Vás žiadam o sprístupnenie požadovaných informácií priamo, a 

to elektronickou formou na e-mailovú adresu: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

                                                
1 Ku každej nehnuteľnosti informácie podľa písm. a.-h.. 



Mgr. Veronika Prachárová, ----------------------------------------------            

 

V prípade akýchkoľvek nejasností ma, prosím, kontaktujte na mojej vyššie uvedenej e-

mailovej adrese.  

S pozdravom,  

Veronika Prachárová 


