
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  február 2013 
 

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 05.02.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 12.02.2013 

 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na zrušenie uznesenia Miestneho zastupite ľstva mestskej časti  

Bratislava-Staré Mesto č. 140/2010 v znení uznesenia č. 25/2011, ktorým bol 
schválený nájom nebytového priestoru – CO krytu na Sokolskej ulici č. 8 

 
 

     __________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 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 
predložený návrh 
 

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného 

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu  
oddelenia majetkového 
      

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- písomné oznámenie o odstúpení 

od uzavretia nájomnej zmluvy;  
- výpis uznesenia č. 140/2010 
- výpis uznesenia č. 25/2011 



 
  

N á v r h   u z n e s e n i a 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
zrušuje 
 

1) uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 140/2010 zo dňa 
14.9.2010, ktorým bol  schválený  nájom  nebytového  priestoru  - CO krytu nachádzajúceho 
sa v bytovom dome na Sokolskej ulici č. 8 v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

 
2) uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 25/2011 zo dňa 

26.4.2011, ktorým bola  schválená  zmena uznesenia č.140/2010 zo dňa 14.9.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  D  ô v o d  o  v  á      s  p  r  á  v a 

 
   Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 140/2010 zo dňa 
14.9.2010 bol schválený  nájom   nebytového   priestoru  č. 12 – NP - CO kryt  o  výmere 157 m2, 
nachádzajúci sa v suteréne domovej nehnuteľnosti, súpisné číslo 103240, postavenej na pozemku 
parc. č. 3719/5, na Sokolskej ulici č. 8 v Bratislave, zapísaný na liste vlastníctva č. 5451, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa.  
 
   Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 25/2011 zo dňa 
26.4.2011 bola schválená zmena uznesenia č. 140/2010 zo dňa 14.9.2010 v  časti A takto:  
slová „pre  spoločenstvo  vlastníkov  bytov a  nebytových  priestorov  BYTOVÝ DOM  Sokolská 8, 
so sídlom Sokolská 8, 811 04 Bratislava“ sa nahrádzajú slovami „pre Jozefa Oravca, ml., Sokolská 8, 
811 04 Bratislava“. 
 
 
   Ako dôvod zrušenia oboch uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 140/2010 a č. 25/2011 sa uvádza, že žiadateľ Jozef Oravec ml. a spol., písomne oznámil 
mestskej časti, že jeho záujem o predmetný nebytový priestor prestal byť aktuálny. Návrh nájomnej 
zmluvy odmietol podpísať.  
 
 
 



--
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

VÝPIS 
z uznesení 3. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava -

Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 26. apríla 2011 

11. Návrh na zmenu uznesenia č. 140/2010 zo dňa 14.9.2010. ktorým bol schválený nájom 
nebytového priestoru - CO krytu na Sokolskej ulici 8 

Uznesenie č. 25/2011 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

A. schvaľuje 

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 140/2010 zo 
dňa 14. septembra 2010 v časti A. takto: 
slová "pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov BYTOVÝ DOM Sokolská 8, so 
sídlom Sokolská 8, 811 04 Bratislava" sa nahrádzajú slovami "pre Jozefa Oravca, ml., Sokolská 8, 
811 04 Bratislava". 

Bratislava 2.5 .20 11 

Overil: Mgr. Sven Šovčík /fi I
prednosta miestneho úradu 

Spracoval: Molnárová 

~O/ 

Podateľňa úradu Telefón 
Vajanského nábr. 3 02/59 246 111 
81421 Bratislava 

Bankové spojenie 
1526-012/0200 

PhDr. Tatiana ROSOV Á, v.r. 
starosta mestskej časti 

Bratislava -Staré Mesto 

IČO 
OO 603147 

Internet 
www.staremesto.sk 



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

VÝPIS 
z uznesení z 31. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava 

- Staré Mesto v 5. volebnom období, konaného 14. septembra 2010 

23. Návrh na nájom nebytového priestoru - CO kryt. na Sokolskej ulici 8 

Uznesenie Č. 140/2010 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

A. schval'uje 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru -l2-NP -
CO kryt, vo výmere 157 m2

, nachádzajúci sa v suteréne domovej nehnuteľnosti súpisné číslo 
103240, postavenej na pozemku par. č. 3719/5, na Sokolskej ulici 8 v Bratislave, zapísaný na liste 

. vlastníctva Č. 545 l, v katastrálnom území Staré Mesto pre spoločenstvo vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov BYTOVÝ DOM Sokolská 8, so sídlom Sokolská č. 8, 811 04 Bratislava. 
Nájom nebytového priestoru - CO kryt, sa schvaľuje s týmito podmienkami: 

1. osobitné podmienky nájmu v zmysle Smernice o podmienkach prenájmu majetku mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme v súlade s čl. V, 

2. nájomné v sadzbe 5,00 EUR/m2/rok, 
3. doba nájmu: neurčitá, 
4. účel: klubová miestnosť; 

B. splnomocňuje 

starostu mestskej časti 
vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

Bratislava 23.9.2010 

Overil: Ing. O ver Paradeiser 
prednosta miestneho . adu 

Spracoval: ~oln~ovW 

Podateľňa Ja~elef6n 
Vajanského nábr. 3 02159 246 111 
81421 Bratislava 

Bankové spojenie 
1526-012/0200 

Ing. arch. Andrej Petrek, V.r. 
starosta mestskej časti 

Bratislava -Staré Mesto 

IČO 

OO 603147 
Internet 
www.staremesto.sk 


