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Bratislava,  november 2008 
 

 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 28.10.2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa   4.11.2008 
 
 
 
 
 

N  á  v  r  h   
     na zrušenie uznesení Miestneho zastupitelstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

súvisiacich s projektom Šancova ul.  
______________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
 Návrh na zrušenie uznesení Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto súvisiacich s projektom Šancova ul.   
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

MUDr. Peter Tatár  
zástupca starostu  

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Anna Lašánová  
vedúca finančného oddelenia       

 - návrh uznesenia  
- dôvodovú správu       

 
  

  
 
 
 



Návrh uznesenia :  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
z r u š u j e  
 
1. uznesenie miestneho zastupiteľstva   č.   140/2001 
2. uznesenie miestneho zastupiteľstva   č.     40/2002 
3. uznesenie miestneho zastupiteľstva   č.     41/2002 
4. uznesenie miestneho zastupiteľstva   č.     62/2002 
5. uznesenie miestneho zastupiteľstva   č.   141/2002 
6. uznesenie miestneho zastupiteľstva    č.     31/2003 
7. uznesenie miestneho zastupiteľstva    č.   131/2003 
8. uznesenie miestneho zastupiteľstva    č.       8/2004 
9. uznesenie miestneho zastupiteľstva    č.     71/2004  



Dôvodová správa 
 
Prostriedky  fondu rozvoja bývania získané z prevodu  vlastníctva  obecných bytov  a nebytových  
priestorov  sú  základným zdrojom určeným v zmysle zákona  
predovšetkým  na obnovu a rozvoj bytového fondu.  Vzhľadom na to, že mestská časť  
do roku 2001 nerealizovala z finančných prostriedkov  tohto fondu  žiadnu  výstavbu  
obecných bytov,  reagovala na ponuku  spolupráce   obchodnej spoločnosti  Istroreal, s.r.o.  
Cieľom  spoločného projektu bolo vybudovať  55 bytov  s podporou mestskej časti 
tak, že mestská časť poskytne vybraným uchádzačom  návratnú  finančnú výpomoc – pôžičku  
v maximálnej výške  l,0 mil. Sk  na jeden byt.  
 
Uznesenie č. 140/2001 
Týmto uznesením  bola schválená celková výška ( 55,0 mil. Sk ) určená na  finančné výpomoci – 
pôžičky   záujemcov o bývanie  na vybudovanie bytu  v dome na  Šancovej ul., 
 prostredníctvom spoločnosti  Istroreal, s.r.o. Zároveň bola  výberom uchádzačov poverená  
 bytová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Spracovanie  
 systému zmluvného zabezpečenia poskytnutia a návratnosti výpomoci  bolo uložené prednostke 
úradu.  
 
Uznesenie č. 40/2002 
Týmto uznesením boli schválené Pravidlá  poskytovania bezúročných pôžičiek z Fondu rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto občanom na obstaranie bytu novou výstavbou.  
 
Uznesenie č.  41/2002 
Týmto uznesením bol odstránený  rozpor  s pravidlami verejného obstarávania.  Priamy výber  
 partnera na spoluprácu  „prostredníctvom spoločnosti Istroreal, s.r.o so sídlom v Bratislave“ 
 bol z uznesenia č. 140/2001  vypustený.  
 
Uznesenie č. 62/2002 
Týmto uznesením  sa upravilo uznesenie č. 140/2001 tak, že  konkrétne určenie  domu na 
Šancovej  ul.  sa  rozšírilo  na „projekty vybrané miestnym zastupiteľstvom  na území  
mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto „. 
Súčasne boli upravené pravidlá poskytnutia  návratnej finančnej výpomoci – pôžičky.  Už nie  
pôvodne na získanie bytu „novou výstavbou „  ale  „na základe zmluvy o výstavbe“ a žiadateľ 
mal súhlasiť „ s účelovým viazaním vlastných finančných prostriedkov vo výške rozdielu medzi 
obstarávacou cenou  bytu (vrátane  DPH), ktorá nepresiahne  22 000.- Sk/m2 bez DPH 
a výškou pôžičky, ktorú mu poskytne mestská časť  Bratislava-Staré Mesto“. 
 
Uznesenie č. 141/2002 
Týmto uznesením bolo schválených na základe návrhu bytovej komisie  celkom 29 záujemcov. 
 
Uznesenie č. 31/2003 
Týmto uznesením  sa zmenila  obstarávacia cena bytu  z pôvodných  22 000 Sk/m2  
na 26 500 Sk/m2 bez  DPH plochy bytu.  
 
Uznesenie č. 131/2003 
Týmto uznesením  sa doplnil a upresnil zoznam uchádzačov ( +8, -2). 
 



 
Uznesenie č. 8/2004 
Týmto uznesením sa doplnil zoznam uchádzačov  ( + 3) 
 
Uznesenie č. 71/2004 
Týmto uznesením  bolo pozastavené  schvaľovanie nových  žiadateľov  a prijímanie nových 
žiadostí. 
Súčasne bola schválená podmienka, že  „ pre žiadateľov, ktorým bola miestnym 
zastupiteľstvom  schválená návratná bezúročná pôžička z Fondu rozvoja bývania mestskej  
časti Bratislava-Staré Mesto do 26. mája  2004,  bude poskytnutá  táto pôžička pod  podmienkou, 
že uzavrú  príslušnú zmluvu o výstavbe, nadstavbe, vstavbe, prístavbe alebo   
prestavbe nebytového priestoru najneskôr  do  31.12.2004. 
 
V nadväznosti na uvedené uznesenia  bolo od roku 2001 každoročne pri schvaľovaní  použitia 
prostriedkov fondu rozvoja mestskej časti  miestnym zastupiteľstvom  schválené aj použitie  
prostriedkov na  poskytnutie pôžičiek na výstavbu bytov.  Pôvodne  55,0 mil. Sk, po upresne- 
ní uchádzačov  21,0 mil. Sk.  
K 31.12.2004  nebola mestskou časťou  poskytnutá návratná finančná výpomoc – pôžička  
žiadnemu  záujemcovi.  
Vzhľadom na zmenené podmienky v bytovej politike, prísne pravidlá mestskej časti  pre 
poskytovanie návratných výpomocí  s limitovanou cenou plochy bytu za  m2  ako aj  dôsledné  
rešpektovanie  kompetencií  inštitúcii, ktoré na poskytovanie úverov boli zriadené   
sú  navrhované uznesenia  nerealizovateľné    a preto ich navrhujeme      zrušiť.  
 


