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VEC: 

Žiadosť o sprístupnenie informácií – sprístupnenie informácie  

 

 

Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, kancelárii vedúcej služobného úradu bola 

dňa 28. 4. 2017 elektronickou poštou doručená Vaša 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 znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o slobode informácií“), ktorá bola zaevidovaná do evidencie vedenej podľa § 20 

zákona pod č. 2017/79 (ďalej len „žiadosť“). 

 

Na základe predmetnej žiadosti Vám Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej 

len „ministerstvo kultúry“) ako povinná osoba podľa zákona poskytuje požadované informácie 

– „: 

1.      Ku každej nehnuteľnosti v správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky SR (ďalej aj 

ako „ministerstvo“) jednotlivo:[1] 

a.       Adresa nehnuteľnosti 

b.      Počet zamestnancov ministerstva pôsobiacich v budove 

c.       Priemerný počet zamestnancov ministerstva na jeden kancelársky priestor 

v budove 

d.      Počet kancelárskych priestorov v budove 

                                                              i.      v správe správcu (ministerstva), 

                                                            ii.      v správe iných osôb. 

e.       Interné predpisy súvisiace s užívaním kancelárskych priestory v budove, 

prípadne interné predpisy, ktoré platia spoločne pre celé ministerstvo 

f.       Jednotlivo ceny (za rok) za:  

                                                              i.      energie,  

                                                            ii.      upratovacie služby,  

                                                          iii.      bezpečnostné služby,  

                                                         iv.      služby súvisiace s udržiavaním nehnuteľnosti. 

g.      Kapitálové výdavky na údržbu budovy za roky 2010-2017 (jednotlivo) 

h.      Plánované investície do obnovy budovy: 

Vážená pani 

 

Mgr. Veronika Prachárová 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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                                                              i.      Obnovy, na ktoré sú už vyčlenené finančné 

prostriedky (a ich výška), 

                                                            ii.      Obnovy, ktoré sú v rovine zámeru 

(plánované).“ 

 

 

Ministerstvo kultúry uvádza nasledovné:  

1. Budova Ministerstva kultúry Slovenskej republiky , Nám. SNP č. 33, Bratislava 

a) počet zamestnancov ministerstva pôsobiacich v budove:  155 

b) počet zamestnancov na jeden kancelársky priestor: 1,35 

c) počet kancelárskych priestorov užívaných v MK SR: 115 

d) celá nehnuteľnosť je majetok štátu v správe MK SR 

e) interný predpis upravujúci prevádzku budovy: Prevádzkový poriadok 

f) náklady na energie  151 487, - EUR/rok 

g) náklady na upratovacie služby: 26 038,- EUR/rok 

h) strážna služba 127 176 EUR/rok 

i) služby súvisiace s udržiavaním nehnuteľnosti 92 483,- EUR/rok 

j) v rokoch 2010-2017 neboli na údržbu budovy vynaložené žiadne kapitálové výdavky  

k) v rokoch 2018-2019 nie sú v rámci rozpočtu plánované žiadne kapitálové výdavky 

na obnovu predmetnej nehnuteľnosti 

 

2. Budova  MK SR, Jakubovo nám. č. 12, Bratislava 

a) počet zamestnancov ministerstva pôsobiacich v budove:  46 

b) počet zamestnancov na jeden kancelársky priestor: 1,2 

c) počet kancelárskych priestorov v budove užívaných MK SR: 39 

d) počet kancelárskych priestorov užívaných organizáciami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti:50  

e) celá nehnuteľnosť je majetok štátu v správe MK SR 

f) interný predpis upravujúci prevádzku budovy: Prevádzkový poriadok 

g) náklady na energie  24 118, - EUR/rok 

h) náklady na upratovacie služby: 14 600,- EUR/rok 

i) strážna služba 20 305,- EUR/rok 

j) služby súvisiace s udržiavaním nehnuteľnosti 32 067,-  EUR/rok 

k) v rokoch 2010-2017 neboli na údržbu budovy vynaložené žiadne kapitálové 

výdavky  

l) v rokoch 2018-2019 nie sú v rámci rozpočtu plánované žiadne kapitálové výdavky 

na obnovu predmetnej nehnuteľnosti 

 

3. Budova  MK SR, Mickiewiczova 1, Bratislava 

a) počet zamestnancov ministerstva pôsobiacich v budove:  0 

b) počet zamestnancov na jeden kancelársky priestor: 0 

c) počet kancelárskych priestorov v budove užívaných MK SR: 0 

d) počet kancelárskych priestorov užívaných organizáciami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti (Slovenská     národná galéria počas rekonštrukcie): 36 

e) počet zamestnancov SNG  v miestnostiach:  87 
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f) celá nehnuteľnosť je majetok štátu v správe MK SR 

g) interný predpis upravujúci prevádzku budovy: Prevádzkový poriadok 

h) náklady na energie  108 509, - EUR/rok 

i) náklady na upratovacie služby: 0 

j) strážna služba 94 758,- EUR/rok 

k) služby súvisiace s udržiavaním nehnuteľnosti 44 793,-  EUR/rok 

l) v rokoch 2010-2017 neboli na údržbu budovy vynaložené žiadne kapitálové 

výdavky  

m) v rokoch 2018-2019 nie sú v rámci rozpočtu plánované žiadne kapitálové 

výdavky na obnovu predmetnej nehnuteľnosti 

 

4. Budova  MK SR – Účelové zariadenie , Biela č. 3, Bratislava 

a) počet zamestnancov ministerstva pôsobiacich v budove:  3 

b) počet zamestnancov na jeden kancelársky priestor: 1  

c) počet kancelárskych priestorov v budove užívaných MK SR: 1 

d) počet kancelárskych priestorov užívaných organizáciami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti:0  

e) celá nehnuteľnosť je majetok štátu v správe MK SR 

f) interný predpis upravujúci prevádzku budovy: Prevádzkový poriadok 

g) náklady na energie  19 287, - EUR/rok 

h) náklady na upratovacie služby: 2 640,- EUR/rok 

i) strážna služba 0,- EUR/rok 

j) služby súvisiace s udržiavaním nehnuteľnosti 8 306,-  EUR/rok 

k) v rokoch 2010-2017 neboli na údržbu budovy vynaložené žiadne kapitálové 

výdavky  

l) v rokoch 2018-2019 nie sú v rámci rozpočtu plánované žiadne kapitálové výdavky 

na obnovu predmetnej nehnuteľnosti 

 

5.  Budova  MK SR – Rekreačné  zariadenie , Nám. sv. Trojice 9, Banská Štiavnica 

a) počet zamestnancov ministerstva pôsobiacich v budove:  1 

b) počet zamestnancov na jeden kancelársky priestor: 1  

c) počet kancelárskych priestorov v budove užívaných MK SR: 1 

d) počet kancelárskych priestorov užívaných nájomcom :3  

e) celá nehnuteľnosť je majetok štátu v správe MK SR 

f) interný predpis upravujúci prevádzku budovy: Prevádzkový poriadok 

g) náklady na energie  12 126, - EUR/rok 

h) náklady na upratovacie služby: 3 868,- EUR/rok 

i) strážna služba 0,- EUR/rok 

j) služby súvisiace s udržiavaním nehnuteľnosti 2 600,-  EUR/rok 

k) v rokoch 2010-2017 neboli na údržbu budovy vynaložené žiadne kapitálové 

výdavky  

l) v rokoch 2018-2019 nie sú v rámci rozpočtu plánované žiadne kapitálové 

výdavky na obnovu predmetnej nehnuteľnosti 

 

6.  Kaštieľ Budmerice, účelové zariadenie 



  

 

   4 

a) počet zamestnancov ministerstva pôsobiacich v budove:  0 

b) počet zamestnancov na jeden kancelársky priestor: 0  

c) počet kancelárskych priestorov v budove užívaných MK SR: 0 

d) počet kancelárskych priestorov užívaných na základe dohody so SNM :1  

e) celá nehnuteľnosť je majetok štátu v správe MK SR 

f) interný predpis upravujúci prevádzku budovy: Prevádzkový poriadok 

g) náklady na energie  21 190, - EUR/rok 

h) náklady na upratovacie služby: zabezpečuje SNM z vlastných zdrojov 

i) strážna služba : zabezpečuje SNM z vlastných zdrojov 

j) služby súvisiace s udržiavaním nehnuteľnosti 30 000,- EUR/rok 

k) v rokoch 2010-2017 neboli na údržbu budovy vynaložené žiadne kapitálové 

výdavky, v rokoch 2014-2015 prebiehali na kaštieli rozsiahlejšie opravy interiéru ( 

kotolňa, sociálne zariadenia, maľovky, a pod. ) a oprava fasády, ktoré boli 

financované z bežných výdavkov na príslušné roky   

l) v rokoch 2018-2019 nie sú v rámci rozpočtu plánované žiadne kapitálové výdavky 

na obnovu predmetnej nehnuteľnosti. 

 

7. Budova Pionierska 9/A, Bratislava 

Budova je prebytočným majetkom štátu v správe MK SR, nevyužívaná, odpojená od 

energií, v procese ponukového konania na predaj.  

 

 

 S pozdravom 

 

 

 

    Ing. Miriam Hatalová  

         riaditeľka kancelárie vedúcej 

              služobného úradu   

 


