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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

roTITfroT 
~ 

ZÁSADY HOSPODÁRENIA 
s majetkom mestsl.ej časti Bratislava-Staré Mesto 

a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Miestne zilst upitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. e) 
zákona Č . 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave, podl'a § 9 zákona Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí a podl'a čl. RO, R I a 82 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

schvaľuje 

tieto "Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto" (d'il lej tiež "z.ásady 
hospodárenia") : 

PRVÁ ČASŤ 
l JVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 
Predmet, rozsah a pôsobnosť zásad hospodárenia 

(1) Zásady hospodúrenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto upravujú podmienky il 
postup pri hosplllhírení s majetkom: 

a) mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "vlastný majetok"), 
b) hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý hol mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto zverený do správy (ďal ej len "zverený majetok"), 
c) mestskej čilsti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len " mestská čast"') zvereným do 

správy organizáciám zriadeným mestskou časťou , 

d) mestskej časti vloženým do obchodných spoločno stí založených mestskou časťou, 
e) štátu zvereným do správy mestskej časti a organizáciám zriadeným mestskou 

časťou. 

(2) Zásady hospodárenia ďalej vymedzujú subjekty hospodárenia a pôsobnosť orgánov 
samosprúvy mestskej časti pri nakladani s majetkom podľa č l. 1 ods. l zúsad 
hospodárcnia. 

(3) Účelom zásad hospodárcniajc úprava: 

a) práv a povinností pri hospodárení s majctkom, 
b) postupu zvereniil a odňiltiil miljetku orgilnizúciúm zriadeným mestskou časťo u , 

nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom, 
e) nakladania s pohľadávkami , majetkovými právami , cennými papiermi a finančnými 

prostriedbmi , 
d) majetkovej účasť mestskej časti v obchodných spo ločnostiach , 

c) úkonov hospodárenia s majetkom, ktoré podliehajú schv,íleniu orgúnmi mestskej 
časti , 
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t) náj mu a prevodu vlastníctva majetku, 
g) koncesného majctku a spoločného podniku. 

Článok 2 
Základné pojmy 

( l) Na účely zásad hospodárenia sa rozumie: 

a) subjektom hospodárenia mestskú časť a organi zác ie zri adené mestskou časťou , 

b) vlastným majetkom hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctvc mestskej časti , 

majetkové prúva mestskej časti a majetkové práva organizácií zriadených mestskou 
časťou, 

e) zvereným majetkom nehnuteľné veci vo vlastníctve hl avného mesta Slovenskcj 
republiky Bratisla vy a štMu , ktoré boli mestskej časti zverené do správy, 

d) m<ljetkom vlastný majetok a zverený majetok. 

(2) Majetok mestskej časti tvoria najmä: 

a) nehnuteľné veci, 
b) hnuteľné veci, 
c) fin ančné prostriedky na účte mestskej časti a v hotovosti. 
d) pohľadávky a iné majetkové práva, 
e) cenné papiere a obchodné podiely. 

(3) Majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v správe mestskej časti je 
majetok vo vlastníctve hl<l vného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
.,hlavné mesto"), ktorý je zvcrcný do správy mestskej časti v rozsahu stanovenom 
Štatútom hlavného mcsta Slovenskej republiky Bratislavy (d'alej len "štatút hlavného 
mcsta") a na základe delimitačných protokolo v. Postup zverenia majetku, prípadného 
vrútenia majetku a hospodárenia s ním upravujc štatút hl avného mesta a príslušné 
všeohecne zúviizné nariaden ic hlavného mesta. 

(4) Subjektmi hospodárenia pri hospodárení s majetkom mestskcj čast i a s majetkom 
hlavného mesta (ďalej len "subjekt hospodárenia") sú: 

a) mestská časť a organi:t.ác ie zriadené mestskou časťou , 

h) iné pr,ívnické osoby a tyzické osohy, ktoré hospodária s majctkom mestskej čas ti , 

alebo s majctkom hl avné ho mesta. 

(5) Správcom majetku mestskej časti sa rozumie rozpočtová alcbo pJ'Íspevkov,í organizácia 
zri adená mestskou časťou podľa osobitného predpi su, ktorej bol konkrétny a vymedzen ý 
majetok mestskej časti zverený do sprúvy, aby s ním riadne hospodári la. 

(6) Sprúva majetku mestskej časti je súhrn oprúvnení a POVilU1ostí správcu k tej časti 

majetku, ktorú mu mestskú časť zverila do správy aleho ktorú spr{tvca nadobudol 
vlastnou ČilU10SťOU. Pod správou majetku sa rozumie najmä oprávncnie majetok držaľ, 

užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so záko nmi , šta tútom hlavného mesta a 
týmito zásadami hospodárenia. 

(7) Nakladaním s majetkom sa rozumejú najmä všetky právne úkony mestskej čas ti 
smerujúce k vzniku , zmene alebo zániku právnych v7.ťahov, predmetom ktor)'ch je 
majetok podľa týchto zásad hospodáreni a. 

(R) 7.ámerom nakladať s majetkom sa rozumie najmä úmysel mestskej časti najmä previesť 
vlastníctvo alebo prenechať dn näjmu majetok mestskej časti spôsobom schváleným 
príslušným org,ínom mestskej časti . 
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(9) Prevodom vlastníctva maj t::tku mestskej časti alebo zvereného majetku sa rozum it:: 
najmä uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zámennt::j zmlu vy, ktoré musia mať vždy 
písomnú formu a zúkonom prt::dpÍsané náležitosti. 

(IO) Dočasným užívaním m<:ljdku mestskej časti sa rozumie najmä uzatvorenie nájomnt::j 
zmluvy alebo zmluvy o výpožičke , ktoré musia m<:lť vždy písomnú formu a zákonom 
predpísané n<1lt:!Žitosti. 

(II) Dôvod hodný osobitného zreteľa pri nakladaní s majetkom je konkrétny dôvod 
nakl adania s majetkom mestskej časti , pri ktorom by bolo nt::primerane tvrdé postupovať 

podl'a § 9a ods. l až 7 z<Íkona č . 138/ 1991 Zb. o mil:jetku obcí alebo pri ktorom by 
mestskej časti vznikli neprimerane vysoké náklady v porovnaní so zostatkovou 
hodnotou majetku mt::stskt::j časti , s ktorým sa nakladá. Ide najmä o nakladanie 
s majetkom mestskej časti nasledovne: 

a) na verejnoprospešné účel y. 

b) na účel y poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a 
v zdravotníckom zariadení , 

c) na účely materských škô l, základných škôl a škol ských zariadení , 
d) prevody vlastníctva pozemkov malej výmt::ry , 
e) prevody vlastníctva hnuteľných vecí nízkej hodnoty, 
f) ostatné dôvody hodné osobitného zretel'<:l , o ktorých rozhodne Miestne 

zastupiteľs tvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "miestne 
zastupiterstvo mestskej časti··). 

(12) Zostatkovou cenou maj etku je rozdiel mt::d zi vs tupnou cenou hmotného majetku a 
nehmotného majetku a celkovou výškou odpi sov z tohto majetku zahrnutých do 
dai10vých v)'davkov. 

(13) Prebytočný majetok je majetok. ktorý subjekt hospodúrt::nia trvalo nepotrebuje na 
plnenie svoj ich úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním a jeho 
dlhodobé nevyužívanie by bolo v rozpore so zúsadou dektívnosti a hospodárnosti. Za 
prebytočný majetok sa považujú aj budovy a stavby, ktoré nemožno premiestniť, a ktoré 
je potrebné odstniniť v dôskdku phinovanej výstavby, prestavby, rozšírenia objektu 
alebo rozhodnutia stavebného úradu . 

(14) Neupotrebiterný majetok je majetok, ktorý pre svoj t:: úplné fyzické <:llebo morúlne 
opotrebovanie, poškodenie, zastaranosť alebo nehos podárnosť v prevádzke nemôže už 
s lúžiť svojmu účelu. Za neupotrebiteľný hmotný investičný majetok sa považujú aj 
budovy, ktoré treba odstrániť v dôsledku schválenej územnej plánovacej dokumentácie. 

Článok 3 
Práva a povínnosti pri hospodárení s majetkom 

( I) Práva a pov innosti subjektov hospodárenia: 

a) Subjekty hospodáren ia majú právo a zárove r'l povinnosť vlastný i zverený ma jetok 
vrátane zelenel) udržiavať, zvel'aďovať, chrániť, zhodnocovať a vo svojej celkovej 
hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Za tým účelom sú pov inné najmä: 
l . prit::bežnt:: udržiava ť a efektívnt:: užívať majt::tok v zúujme mestskej čast i II 

hlavného mesta, 
2. chrániť ma jetok pred poškodením, zničením , strato u a lebo zneužitím, 

I) I .úkon č . 54:l/2002 z. >.. n ochnlllc prírody " kr"jillY 
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3. používať všetky prúvne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného 
urlatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými 
orgánmi, 

4. viest' majetok vpredpísanej evidencii,2) 
5. vykonávať inventariôciu majetku a záväzkov podľa osobitných predrisov3) 

a rozhodnutí starostu mestskej časti. 

b) Organizácie zriadené mestskou časťou si môžu nehnuteľný majetok zverený im do 
správy mestskou časťou navzájom previesť do spr<Ívy so súhlasom miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti. Takýto spôsob prevodu nemožno realizovať medzi 
organizáciou zriadenou mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a organizáciou 
zriadenou inou mestskou časťou Bratislavy. 

c) Subjekty hospodúrenia pri užívaní majetku sú povinné dbať o starostlivosť o životné 
prostredie v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

(2) Subjekty hospodárenia sú opr,ivnené majetok držať, užívať, hrať úžitky a nakladať s ním 
v súlade so zákonom,4) Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a s týmito zásadami 
hospodúrenia, ako aj inými všeohecne zúviiznými právnymi rrcdrismi. 

(3) Štatutárny ôs tupca subjektu hospodáren ia je povinný zriadiť komisiu ako svoj poradn)' 
orgán, ktorá bude posudzovať ochranu majetku a všetky rrírady vzniknutých škôd. 

(4) Mestská časť nadohúda majetok na základe zákona, kúpou , zúmenou, darovaním, 
dedením, vlastnou podnikateľskou činnosťou , investičnou činnosťou , vydržaním, 
rozhodnutím súdu , na zúklade rozhodnutia orgánu štátnej sprúvy, exekúciou alebo na 
zúklade iných skutočností ustanovených zúkonom. 

Článok 4 
Nakladanie s majetlwm 

(I) Všetky prúvne úkony spojené s nakladaním s majetkom musia mať písomnú formu, inak 
sú neplatné . 

(2) Mestská časť nakladá so svojím majetkom samostatne aleho prostredníctvom správcu 
alebo ho môže zveriť do užívania fyzickej alebo prúvnickej osobe inej ako srrávea 
(ďalej len "tretie osohy") . 

(3) Spôsob a forma nakladania s majetkom mestskej časti sa určuje schválením zameru 
nakladať s majetkom. 

(4) Darovanie nehnuteľného majetku mestskou časťou je neprípustné, ak právny predpis 
neustanoví inak. 

(5) Mestská časť mMe svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti podľa § 56 
zúkona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, alebo môže zo svojho majetku založiť inú 
právnickú osohu, napr. podľa zákona Č. 213/1997 Z. z. o neziskových nrganil'.áci.kh 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

(6) Mestskú časť môže majetok hlavného mesta vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti. 
alebo môže z neho založiť inú právnickú osobu len pri dodržaní podmienok určených 
štatútom hlavného mesta. 

' l Nnpr. zákon Č . 431 /2002 ZL o účtovníctve 
3) * 29 a * 30 zákona C. 431 /2002 Z.Z. o účtovníctve 
4) 7.iÍk o" Č . 138/1991 Zb . o maj etku obci 
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(7) Mestská časť môže s majetkom hlavného mest<l zvereným mestskej časti do správy 
naklad<lľ iba v súlade so štatútom hlavného mesta. Uvedené sa nevzťahuje na nakladanie 
mestskej časti s vlastným majetkom. 

(8) Majetok uvedený v ods. 7 tohto článku zúsad hospodárenia, ktorý mestská časť 
nadobudla prechodom 7. majetku Slovenskej republiky pri prechode zriaďovateľských 
funkcií na obec podľa osobitných predpisov priamo, alebo ho má 7.verený hlavným 
mestom, a ku dňu prechodu majetku Slovenskej republiky na mestskú časť slúžil na 
výchovno-vzdelávací proces v oblasti vzdelávania, výchovy a na činnosti s nimi 
bezprostredne súvisiace, a na 7.ahezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti, 
môže mestská časť zveriť do správy správcovi alebo uzavrieť zmluvu o výkone správy 
svojho majetku s ohehodnou spoločnosťou alebo s inou právnickou osobou v súlade s § 
6 ods. 3 zákona č . 13g/l9Yl Zb. o majetku obcí. S týmto majetkom môž.e mestská časť 
naložiť aj podľa ods. 5 a ods. 6 tohto článku zásad hospodárenia. 

(9) Mestská časť je povinná zachovať účelové určenie majetku uvedeného v ods. 8 tohto 
článku zásad hospodúrenia, s výnimkou prípadu , ak miestne 7.astupiteľstvo mestskej 
časti ro7.hodne o: 

a) zmene účelového určenia tohto majetku, 
b) vklade tohto majetku do obchodnej spoločnosti alebo o jeho použití na 7.aI07.enie 

inej právnickej osoby, 
c) prebytočnosti tohto nehnuteľného majetku, 
d) prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuterného majetku, ak jeho zostatková 

hodnota je vyššia ako 3 500 EUR. Pri nižšej 7.ostatkovej cene o prebytočnosti alebo 
neupotrebitcrnosti tohto lmuteľného majetku rozhoduje starosta mestskej časti 

Llratislava-Staré Mesto (ďalej len "starosta mestskej časti ") na odporúčanie 

vyraďovacej komisie. 

(IO) Na majetok uvedený v ods. 8 tohto článku zásad hospodárenia nemožno zriadiť záložné 
pr,ívo ani zabezpečovací prevod práva, uskutočniť výkon ro7.hodnutia, konkurzné 
konanie a vyrovnacie konanie, pokiaľ tak určujú všeobecne záväzné právne predpisy. 

(ll) Pri prechode majetku Slovenskej republiky do vlastníctva hlavného mesta, ktorý bol 
zverený do správy mestskej časti, ako poľnohospodárska a nepoľnohospodárska pôda, 
lesná pôda a porasty, hospodárske budovy a stavby slúžiace poľnohospolhirskej a lesnej 
výrobe, pozemky vo vojenských obvodoch a pozemky slúžiace potrebám civilnej 
ochrany obyvateľstva , je mestská časť povinnú postupovať v zmysle zákona č. 229/1991 
Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 
a v zmysle úkona Č . 138/ 1991 Zb. o majetku obcí. 

(12) Nakladanie s pokladničnou hotovosťou, ceninami a ich ochranu upravia vnútorné 
predpisy subjektov hospOlhirenia . 

(13) Finančné prostriedky z mimorozpočtových fondovaz poskytnutých grantov a 
sponzorských darov sa spravujú osobitnými predpismi. 

(14) Organizácie zriadené mestskou časťou sú svojimi príjmami a výdavkam i napojené na 
rozpočet mestskej časti. llospodúria samostatne podľa svojich rozpočtov 

s prostriedkami, ktoré im lIľčí mestská časť v rámci svojho rozpočtu . 

(15) Organizácie zriadené mestskou časťou nemôžu prijať úver alebo pôžičky, ani tieto 
poskytovať a nemôžu vstupovať do úverových vzťahov ako ručiteľ. 

(16) Hospodárenie organizácií zriadených mestskou časťou hliž.šie upravujú osobitné 
predpis/) a rozhodnutia orgánov mestskej časti. 

"i) 7.íikon č. 523/2004 7. .'1. fi n1/.pfl čln vých pra vidl {lch vcrejnej sprúvy i1 u zmem: i1 duplnení nieklurých zákunuv 
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DRUHÁ ČASŤ 
ZVERENIE A ODŇATIE MAJETKU ORGANIZÁCIÁM ZRIADENÝCH 

MESTSKOU Č:AStOU, PREBYTOČNÝ A NEUPOTREBITEĽNÝ MAJETOK 

Článok 5 
Zverenia majetku organizáciám zriadených mestslwu čast'ou 

(l) Mcstská časl' zveruje majetok do správy organizáciám zriadených mestskou čast"ou 
bezodplatne, v rozsahu potrebnom pre plnenie ieh úloh, pre ktoré boli zriadené. 

(2) Zverenie nehnutcľného majetku podlieha prcdchádzajúcemu súhlasu miestncho 
zastupiteľstva mestskej časti . 

(3) O zverení hnuteľného majetku rozhoduje staros ta mestskej časti. 

(4) Správca ako subjekt hospodárcnia s majetkom mestskej časti jc oprávnený a povinný 
zverený majetok dr7.ať, užíval' na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v 
súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladat ' s ním v súlade s osobitným zákonom4) 

a týmito zásadami hospodárenia. 

(5) Zverenie majetku mcstskej časti do správy sa vykonáva výlučne písomnou formou, a to 
zm luvou o odovzdaní a prevzatí majctku mestskej časti do správy alebo zmluvou o 
prevode správy alebo zmluvou o zúmene správy. 

(6) Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mestskej čast i do správy, zml uva o prevode 
srrávy a zmluva o zámene správy okrem všeobecných zákonných náležitostí obsahuje 
aj: 

a) určenie zvereného majctku mestskej časti, 
b) účel jeho vyu;i.i tia , 
c) hodnotu zvereného majctku mestskej časti podľa údajov účtovncj cvideneie, 
d) práva a záväzky súvisiace so zvereným majctkom mestskej časti, 
e) spôsob usporiadani a schodku hospodúrenia zvereného majctku mestskej časti , 
f) deň prevodu správy, 
g) súhlas miestncho zastupiteľst va mestskej časti, ak jc potrcbný. 

(7) Súčasne so zvcrcným majetkom prechádzajú na správcu aj s ním súvisiace majetkové 
rráva a záväzky. 

(8) Mestská časť podú núvrh na zápis práva vyplývajúccho 7.0 správy zvereného majetku do 
katastra nelUluteľností. 

(9) Správca nesmie zriadiť záložné právo na majetok mestskej časti ani ho inak zaťažiť. 

(lO) Správca je POVilUlÝ bezodkladnc informovat' mestskú časť o tom, že zverený majetok 
ncvyu7.íva na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, alebo v súv islosti s nim a 
navrhnúť spôsob ďalšicho využívania majetku v súlade s týmito zásadami hospodárcnia 
a osobitnými predpismi. 

( II ) Správcovia mM.u medzi sebou uskutočniť bezodplatnc prevod správy majetku, alebo si 
vzájomne zameniť majctok len na základe písomnej zmluvy podľa osobitného 
prcdpisu\ Na platnost ' zmluvy o prevode správy majetku a zmluvy o zámcne správy sa 
vyžaduje predchádzajúci písomný súhl as starostu mestskej časti , ak ide o lUluteľný 
majctok , ktorého zostatkovú cena je do 3 500 EUR, resp. predchádzajúci písomný súhlas 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ak ide o hnuteľný majetok, ktorého zostatková 
cena jc nad 3 500 EUR a nehnuteľný majetok. Jedno vyhotovenie zmluvy je správca 
povinný zas lal' mestskej časti. 
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(12) Prevod správy majetku a zámena správy nehnuteľného majetku meuzi mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto a inou mestskou časťou Bratislavy sú neprípustné. 

Článok 6 
Odňatie majetku organizáciám zriadených mestskou časťou 

( l ) Majetok zverený do správy organizúcie zriadenej mestskou časťou mož no odi"íať len za 
týchto podmienok: 

a) ak organiúcia porušuje povinnosti, uvedené v čl. 3 zásad hospodárenia a čl. 80 ods. l 
štatútu hlavného mesta, 

b) ak ide o majetok , ktorý organi zácia z akéhokoľvek dôvodu nevyužíva, alebo je pre 
organizáciu prebytočný, prípadne neupotrebiteľný, 

c) ak ho mestská časť potrehuje vo verejnom záujme, alebo pre verejnoprospešné stavby, 
podľa chválenej úzenmej plánovacej dokumentúcie, 

d) ak ho hlavné mesto, aleho mestská časť potrebuje na plnenie prenesených úloh štátnej 
správy, 

e) ak ho hlavné mesto potrebuje pre činnosť orgánov a organizácií uvedených v čl. 2 ods. 2 
štatútu hlavného mesta, 

f) ktOlým sa zabezpečujú úlohy mestskej časti mčené čl. 28 písm. c) až g), j) a k) a s) až v) 
štatútu hlavného mesta, ktorý preva7.ne aleho celkom slúži potrebám mestskej časti a na 
zabezpečenie ti.mkeií mestskej časti a plnenie samosprávnych úloh, 

g) v prípade odobratia majetku hlavného mesta mestskej ča~ti. 

(2) Odi1atie nehnuteľného majetku za podmienok podľa odseku l tohto článku zásad 
hospodárenia pod I ieha predchádzajúcemu súhlasu miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti. 

(3) Na spôsob a podmienky odi1atia majetku sa primerane použij ú ustanovenia čl. 5 zásad 
hospodárenia. 

Článok 7 
Prebytočný a neu(lotrehitel'ný majetol< 

( l) Štatutárny zástupca subjektu hospodárenia je povinný zriadiť vyraďovaciu komisiu ako 
svoj poradný orgún. Komisia nemú vlastnú rozhodovaciu právomoc. 

(2) Pre rozhodovanie o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku kultúrnej povahy 
platia osobitné predpisy6) 

(3) Subjekt hospodárenia môže previesť prebytočný hnuteľný majetok so súhlasom starostu 
mestskej časti na iný suhjekt hospodárenia. 

(4) O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku, ako aj o spôsobe 
naloženia s ním písomne rozhoduje na základe návrhu vyraďovacej komisie štatutárny 
zástupca suhjektu hospodárenia v 7.ostatkovej hodnote jednotlivej hnuteľnej veci: 

a) do 350 EUR samostatne, 
b) do 3 500 EUR po preJch,idzajúcom súhlase starostu mestskej časti, 
c) nad 3 500 EUR po predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti. 

6) Napr. zákon C. 49/2002 Z. z. O ochrane pamiatkového fondu v zneni neskor~ i ch predpi sov. zákon Č . 201112009 7../ .. 
II ",,, z""eh a galériách a o ochrane predmetov kul túrnej hod noty 
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(S) o neupotrebitel'nosti majetku technickej povahy s nadobúdacou hodnotou vyššou ako 
350 EUR je možné rozhodnúť len na základe odborného alebo znaleckého posudku. 
Uvedené sa nepoužije v prípade ak: 

a) neupotrebiteľnosť majetku je zrejmá už z povahy veci, 

b) náklady spojené so zahezpečením odborného alebo znaleckého posudku by zrejme 
prcsiahli zostatkovú hodnotu tohto majctku, prípadne by sa zrejme rovnali tejto 
zostatkovej hodnotc, 

c) časová, personálna a finančná náročnosť vyhotovenia odborného alebo znaleckého 
posudku je v zjavnom nepomere k majetku, o ktorého neupotrebiteľnosti je potrebné 
rozhodnúť. 

(6) Prevod vlastníctva prcbytočného majetku sa uskutoční na inú právnickú alebo fyzickú 
osobu: 

a) na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže/) 
b) dobrovoľnou dražbou,63) 
c) priamym predajom. 

(7) Forma priameho predaja sa pouzlJe v prípade zostatkovej hodnoty veci nižšej ako 
75 EUR, alebo ak na návrh vyraďovacej komisie nie je účelné použiť formu obchodnej 
verejnej súťa7.e alebo dobrovoľnej dražby, alebo ak obchodná verejná súťaž alebo 
dobrovoľná dražba boli neúspešné, alebo ak vzhľadom na okolnosti evidentne prichádza 
do úvahy len jeden uch,ídzač. 

(8) Prebytočný hnuteľný majetok, o ktorý neprejavil záujem iný subjekt hospodúrenia 
a núsledne ani ďalšie právnické alebo fyzické osoby, sa fyzicky zlikviduje. Rovnako sa 
naloží aj s neupotrebiteľným hnuteľným majetkom. Dohľad a písomný zúznam z 
fyzickej likvidácie zabezpečujc vyraďovacia komisia . 

(9) K rozhodnutiu o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti musí byť pripojený písomný 
doklad o tom, ako sa s majetkom naložilo. 

TRETlAČAS'i' 
POHĽADÁVKY, MAJETKOVÉ PRÁVA, CENNÉ PAPTF.RE 

Článok 8 
Nakladanie s pohľadávkami, záväzkami a inými majetkovými právami 

(l) Nakladanie s pohľadávkami , záväzkami a majetkovými právami musí mať vždy 
písomnú formu. O nakladaní vedú subjekty hospodárenia osobitnú evidenciu. 

(2) Pri nakladaní s pohľadúvkami , zúviizkami a majetkovými právami jc subjckt 
hospodárenia povÍlmý starať sa o to, aby všctky povinnosti dl:i.níka boli včas a riadne 
splnené, prípadne, aby sa pohľadúvka včas uplatnila na súde alebo inom príslušnom 
orgúne. 

(3) Ak je dlžník v omeškaní s platením dlhu, je subjckt hospodárenia povinný účtovať 
a vymáhať aj úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania alebo zmluvnú pokutu, 
prípadne trovy súdnych alebo iných konaní a ďalšie náklady spojené s uplatnením 
pohľadávky (ďalej len "príslušenstvo"). 

7) § 2H l a n>l~1. Ohchodného IHkunníka. 
6.) Zákon C. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ných dražbóch a o doplneni 7.ákona Slovellskcj lIú",!Il1cj r>ldy Č . 323/ 1992 Zb. u 

nutäroch a notárskej Cinnosti (Notársky poriadok) 
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(4) Pohľadávkou alebo dlhom sa na účely týchto zúsad hospodúrenia rozumie istina spolu 
s príslušenstvom. 

(5) Postup pri vymáhaní dlhov sa riadi ustanovcniami zákona č. 51311991 Zb. Obchodný 
zákOlU1ík, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 99/196 Zb. Občiansky 
súdny poriadok, zákona č. 56312009 7..z. o správe daní, zákona č . 233/ 1995 Z.z. o 
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, zákona č. 7/2005 z.z. o konkurze 
a reštrukturalizácií , prípadne ďalšími právnymi predJlismi. 

(6) Pre nakladanie s cennými papiermi.ie potrebný súhlas miestneho zastuJlitel'stva mestkej 
časti. Pri nakladaní s eennýmí papíermi, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, musí 
mestská časť Jlostupovať podl'a osobitného predpisu. ~) 

Článok 9 
Povoľovaníe splátok a odkladov platenia 

(l) Na žiadosť dlžníka je možné povoliť primerané splátky alebo povoliť odklad platenia 
dlhu dl žníkom písomne uznaného čo do dôvodu a výšky, prípadne priznaného 
právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgúnu, ak dlžník bez svojho zavinenia 
alebo z iných objektívnýeh dôvodov nemôže dlh alebo splátku včas zaplat i ť. Splátky sa 
môžu povoliť len ak je súčasne dohodnut,\ podmienka, že v prípade neuhradenia 
niektorej splátky sa splátkový kalendár ruší a dlžník je povinný zaplatiť naraz celú 
pohľadúvku . 

(2) Uznanie dlhu podľa ods. l tohto článku zásad hospodúrenia sa spravidla vyhotoví vo 
forme: 

a) notárskej zápisnice vyhotovnej na nák lady dlžníka, ak predmetom uznania je dlh vo 
výške viac ako 1.000 EUR; notÚfska zápisnica obsahuje právny z,\vilzok, označenie 
oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet a čas plnenia, súhlas povinnej 
osohy s vykonatel'nosťou notárskej zápisnice ako exekučného titulu podl'a § 41 ods. 
2 zákona č . 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ČilU1osti, 

b) písomnej dohody o uznaní dlhu, ak predmetom uznania je dlh do výšky 1.000 EUR; 
dohoda obsahuje právn y záväzok, označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny 
dôvod , predmet a čas plnenia. 

(3) Subjekt hospodárenia, ktorý umožnil dlžníkovi plnenie dlhu v splátkach, resp . odklad 
platenia si vylu-adzuje právo požadovať od dl žníka plnenie dlhu v celku , resp. bez 
odkladu, a to najmä v prípade zlepšenia sociálnych a majetkových pomerov dlžníka, 
alebo ak odpadnú prekážky pre ktoré bolo dlžníkov i umožnené plnenie v splátkach, 
resp. odklad platenia dlhu . 

C 4) Splátkový kalendár alebo odklad platenia dlhu povoľuje a dohodu uzatvúra štatutárny 
z,istupca subjektu hospodárenia. 

(5) V prípade daní a miestnych poplatkov správca dane, ktorým je mestská časť zastúpcná 
starostom na základc ž iadosti dal10vníka povol'uje odklad platenia , alebo zaplatenie dane 
v sJllátkach v súlade so zákonom č. 563/2009 Z .z. o správe daní. 

') Zákon č. 138/1 r)~ I 7.h. " Ill"jclkll obci 

Zásady hospodárenia 

Článok 10 
Odpustenie a odpis dlhu 
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(l) Mestská časť akbo organizácia zriadená mestskou časťou môže na žiadosť dlžníka dlh 
celkom alebo čiastočne odpustit ', ak na strane dlžníka existujú výnimočné dôvody 
hodné osobitného zreteľa , najmä ak 
<J) dlžník preukázal dlhodobé finančné , sociúlne, zdravotné alcbo iné dôvody, ktoré 

mu bez jeho zavineni<J neumožií.ujú zaplatiť dlh, 
h) dlh pozostúva z príslušenstva istiny pohl'adávky, ktorú istinu dlžník uhradil , 

pričom dlžníkovi ostáva uhradiť iba samotné príslušenstvo pohl'adávky, 
c) odpustenie je odôvodnené inými skutočnosťami uvedenými v čl. II ods. 4 týchto 

zásad hospodáren ia. 

(2) Odpustiť dlh nie je prípustné, ak vznikol v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou. 
Ak dlžníkovi patrí z akéhokol'vek dôvodu pohľad,\vka voči subjektu hospodárenia. je 
možné dlh odpustit' až po vykonaní vzájomného započítania pohľadávok. Odpustením 
dlhu zúviizok dlžníka zaniká. 

(3) Vzájomné započítavanie pohľadávok mestskej časti (okrem daií.ových pohľadávok) a 
dlžníka, alebo organizácie zriadenej mestskou časťou a dlžníka, je prípustné po 
vzújomnej dohode. Vzájomné započítanie daňových a iných pohľadúvok nie je možné. 

(4) Odpustenie dlhov a ich následný odpis sa riadi všeobecne zúväznými právnymi 
predpismi, najmä 7.ákonom Č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 40/1964 
Zb. Občiansky ZÚkOlU1ík, pričom odpustiť a odpísať dlhy môže štatutúrny zústupca 
subjektu hospodárenia: 

a) do l GS EUR samostatne, 
b) do 3 500 EUR po predchádzajúcom súhlase starostu mestskej časti , 
c) nad 3 500 EUR po predchúdzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti. 

(5) Odpísanie inej ako dm'íovej pohľadávky v konkurznom konaní sa realizuje na zúklade 
konečnej správy a vyúčtovania. Pri súdnom vymúhani pohľadávok sa pohľadávka odpíše v 
súlade so súdnym rozhodnutím. 

(ó) Odpustenie a odpis dm'íového nedoplatku a sankcie sa riadi v plnom rozsahu :dkonom Č . 

563/2009 Z.z. o správc daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnelú niek101ých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

Článok II 
Upustenie od vymáhania pohľadávok a postúpenie pohl'adávok 

(l) Ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, prípadne že jej 
vymáhanie je neefektívne a nehospodárne, m07.no od jej vymúhania trvale upustiť 

a odpis<Jť j u z evidencie. 

(2) Za nevymožiteľnú sa považuje najmä taká pohľadávka, ktorá sa vymáha bezvýsledne, 
t.j. po vyčerpaní všetkých právnych možností voči dl;i.níkovi , aj na iných osob,ích, na 
ktorých sa mohla vymúhať, alebo ak by vymáhanie zrejme neviedlo k výsledku, alebo 
akje pravdepodobné, že by náklady vymáhania presiahli výšku pohľadávky. 

(3) Trvale upustiť od vymáhania pohľadávky môže štatutárny zástupca suhjektu 
hospodárenia: 

a) do 165 EUR samostatne, 
b) do 3 500 EUR po predchádzajúcom súhlase starostu mestskej časti. 
c) nad 3 500 EUR po predchúdzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti . 

(4) Subjekt hospodúrenia môže trvalo upu st iť od vymúhania pohľadúvky najmä, ak: 
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a) dlžník (fyzická osoba) zomrel a pohl'adávka nemohla byť uspokojená ani 
vymáhaním voči dedičom dlžníka, 

b) dlžník (fyzická osoba) sa zdržiava na neznámom mieste, resp. ide o osobu tzv. 
bezdomovca, 

c) dlžník (právnická osoba) zanikol hez rrávneho nástupcu, 
d) došlo k premlčaniu pohľadávky a dlžník vzniesol númietku premlčania , 

e) došlo k preklúzii pohl'adávky, 
f) zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadúvky by bolo 

neúspešne:, napríklad z dôvodu stavu dlhodohej sociálnej a materiálnej núdze 
dlžníka, 

g) dlžník zaplatil istinu pohl'adávky a dl7.ná suma predstavuje už iba príslušenstvo 
pohl'adávky, 

h) n,íklady spojené s vymáhaním pohl'adávky hy 7.rejme presiahli sumu pohl'adávky, 
i) časová. personálna a tinančná náročnosť uplatnenia a vymúhania pohl'adúvky Je 

v zjavnom nepomere k výške pohl'adávky, 
j) súdny poplatok za návrh na zaplatenie pohľadávky prevysuJe majetkový núrok 

mestskej časti , aleho ak je zrejmé, že vymáhanie pohl'adávky prostredníctvom súdu 
je neefektívne a nehospodárne, 

k) exekučný titul pohl'adávky bol zrušený, 
1) došlo k zúniku pohľadávky , 

m) ak ide zrcjme o nevymožitel'nú pohľadávku, 
n) exekučné konanie voči dlžníkovi bolo zastavené pre nemajetnosť dlžníka , 
o) voči dl žníkovi bolo v minulosti vedené exekučné konanie v súvislosti s inou 

pohľadávkou, než je pohľadávka, od vymáhania ktorej sa má trvalo upustiť, a toto 
exekučné konanie bolo zastavené pre nemajetnosť dlžníka, 

p) bolo vydané právoplatné uznesenie súdu o zastavení konkurzného konania pre 
nedostatok majetku dl žníka, 

q) bolo vydané právoplatné uznesenie súdu o zrušení konkurzu na majetok dl žníka 
z dôvodu že jeho majetok nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, 

r) došlo k odpusteniu dlhu podľa čl. 10 týchto ZiÍsad hospodárenia. 

(5) Nakladanie s pohl'adávkami mestskej časti , ktoré vznikli nezaplatením miestnych daní 
a miestnych poplatkov sa riadi v plnom rozsahu zákonom Č . 563/2009 Z.z. o správe 
daní (daiíový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

(6) Subjekt hospod,írenia je opnívnený postúpiť pohľadávku tretej osobe. Pohľadúvka sa 
postupuje odplatne, bezodplatné postúpenie pohľadávky je možné len z dôvodu 
hodne:ho osobitného zreteľa , napr. ak ide zrejme o nevymožiteľnú pohľadávku , ak 
vymáhanie pohl'adávky je neefektívne a nehospodárne, alebo sú tu iné dôvody, pre 
ktore: je možne: rozhodnúť o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky. Na spôsob 
postúpenia sa primerane použijú ustanovenia odseku 3 tohto článku zásad 
hospodárenia, ustanovenia §9a ZiÍkona Č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a ustanovenia §524 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. Postúpiť nie je možné pohl'adávku vzniknutú 
na miestnych daniach. 

(7) Mestská časť je oprávnená na žiadosť osoby, ktorú má dlh voči mestskej časti , 

uzatvoriť s touto osobou dohodu o urovnaní alebo inú dohodu, prcdmctom ktorej bude 
vzájomné vysporiadanie záväzkových vzťahov. Uvedený postup sa použije naj mii 
v prípade, ak na strane žiadateľa existujú výnimočné dôvody hodné osobitného zretel'a, 
najmä sociálne a zdravotné dôvody , ktoré odôvodňujú takýto postup nakladania 
s majetkom, alebo ak dlh je predmetom súdneho konania a ďalšie pokračovanie v 

7.;\1';,10y h o.~pocl:\. re n i:l 



súdnum konaní by bolo nehospodárne il neefektívne vo vzťahu k nakladaniu 
s majetkom podľa z,ikuna č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí a interných predpisov 
mestskej časti. 

(R) Pokiaľ usubitné predpi sy neurčujú inak, postup uvedený v č l. IO a II zásad 
hospodárenia obdohne platí aj pri nakladaní s inými majetkovými rrávami . 

(9) Pre nakladanie s cennými papiermi je potrebný súhlas miestneho zastupiteľs tva 
mestskej časti . Pri nakladaní s cennými papiel'lni , dôs ledkum ktorého je zmena 
vlastníctva, musí mestská časť postupuvaľ podľa osobitného predpisu. ll) 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
MAJETKOV Á ÚČASŤ MESTSKEJ ČASTI V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Článok 12 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti je oprávnené zakladať a ruš iť ohehodné 
spoločnusti a iné právnické osoby, schvaľovať výšku majetku vej účasti v právnickej 
osobe a sehval'ovať zástupco v mestskej časti du ich orgánov. 

Mestská časť môže svoj majetok vlo7.it' ako vklad do obchodnej spoločnosti . I0) alebo 
môže zo svojho majetku zalužiť inú právnickú osobu. Majetok mestskej časti , ktorý nie 
je predmetom vkladu môže byť obchodnej spoločnus ti zverený do správy na základe 
zmluvy o výkone správy, alebu prenajatý. 

Pôsohnosť valného zhromaždenia obchodných spoločností , v ktorých je mestská časl' 
jediným spoločníkom, I I) alebo jediným akciunúrum l 2

) sa riadi ustanoveniami 
Ohehodného zúkunníka, zúkona o Obecnom zriadení u) a Občianskeho zákonníka l4

). 

Pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle uvedených predpisov vykonáva štatutárny 
orgán mestskej časti - starosta. Starosta mestskej časti pri výkone právomoci valnéhu 
zlu'omaždenia v obchodných s poločnostiach so 100% majetkovou účasťou mcstskcj 
časti rozhodne po predchádzajúcom súhlase miestneho zastupitcrstva mestskej čast i 

v týchto prípadoch: 

a) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (zak l ada teľskej listiny) , 
h) schvaľovanie stanov a ich zmien, 
c) rozhodovanie o zvýšení alebo zn í:'7.enÍ zák ladného lmallla a rozhudovanie 

o nepeňažnum vklade, 
d) rozhodovanie o akomkoľvek prevode vlastníctva nehnuteľnéhu majetku , tu neplatí 

ak mestská časť je povinnú previes l' nelmuteľný majetok podľa osobitného 
d · IS) pre plSU, 

e) o všetkých peňa:i.ných a nepeňažných vkladuch do obchodnej spoločnosti, 
tj o uzatvorení nájomnej zmluvy na prenájom majetku na dohu dlhšiu ako 5 rokov, 
g) rozhodovanie o zrušení spulučnust i alebu u zmene prúvnej formy. 

V obchodných spoločnostiach, pri kturých mú mestskú časť majetkovú účasť menšiu 
ako 100%, zástupca mestskej časti volený miestnym zastupiteľstvom mestskej čast i 

9) Zákon Č. 1 3~/I'.1'.1 1 Zb. o majetku obci 

l0) § 56 aL § 220 Obchodného zákonníka 
ll) § 132 Obchodného zákonnika 

12) § 190 Obchodného zákonnika 
ll) § 13 ods. 5 zákona Č . 36W I <)')() 7.b. o obecnom ;riacleni l 

14) § 20 ObCianskcho zákon níka 
l ') Zákon Č. I H2/1 <)')3 Zb. o nájme II podnájme neb)'IOV);ch prieslorov 
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(5) 

potrebuje pri rozhodovaní súhlas miestneho zastupitel'stva mestskej časti na konanie 
v týchto prípadoch: 

a) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny), 
b) schvaľovanie stanov a ich zmien , 
c) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného lmal1la a rozhodovanie 

o nepeňažnom vklade, 
d) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy. 

Pri nakladaní s majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je 
zmena vlastníctva , musí mestská čast' postupovať podl'a osohitného predpisu. 16) 

PIATA ČASŤ 
ÚKONY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM, KTORÉ PODLIEHA,JÚ SeHV ÁLENTU 

ORGÁNMI MESTSKEJ ČASTI 

Článok l3 

(I) Miestne zastupitel'stvo mestskej časti schval'uje: 

a) odplatné nadobúdanie vlastníctva nehnutel'ného majetku, 
b) nadobúdanie vlastníctva hnuteľných vecí nad 3 500 EUR, 
c) prevody vlastníctva nehnutel'ného majetku vrátane spôsohu prevodu, 
d) prevody vlastníctva lmuteľného majetku v zmluvnej hodnote nad 3 500 EUR, 
e) postúpenie pohl'adávky nad hodnotu 3 500 EUR, 
() prijatie úveru (pôžičky) , poskytnutie úveru (pôžičky), prevzatie dlhu, pristúpenie k 

dlhu a prevzatie záruky, 
g) majetkové účasti (peňažné a nepeňažné vklady) na podnikaní iných pnívnických a 

fyzických osôb, 
h) vydávanie dlhopiso v (komunálne obligácie), 
i) aukčný predaj podľa osobitných predpisov, 
j) vzdanie sa práva a odpustenie dlhu nad 3 SOO EUR, 
k) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky nad 3 500 EUR, 
l) založenie nehnutcl'ných vecí; zalo7.en ie nehnutel'ných vecí z vlastníctva hlavného 

mesta zverených mestskej časti do správy vyžaduje schválenie miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti,1 7) 

m) zalo7.enie hnuteľných vecí alebo prúv nad hodnotu 3 500 EUR, 
n) zverenie nehnuteľného majetku do organizácie zriadenej mestskou časťou ajeho 

odľíatie , 

o) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného 
majetku realizovať na základe obchodnej verejnej súl'aže, 

p) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na 
poskytnutie služby uzatvorené podl'a osobitného predpisu 18), a to trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov. 

(2) Starosta mestskej časti: 

a) nariaďuje vykonať inventarizáciu majetku mestskej časti,'9) 

"') Zákon č. 13XIl'i,)! 7.h. CI "",jelk" obci 
17 ) * 1 g ods. 2 písm. b) V ~eobecn e záväzného lIariadellia hlavTIchu mesia Slovenskej republiky Oratis lavy C. 14/2002 
IfI) Zákon Č . 25/20067.. / .. fi vcn.-:jl1tllll llb:; t(lr~IVaní (I II zmene a doplnení nie.ktoľ)/ch zákonov 
19) ~ 29 a 30 zákona C. ~3112002 Z.z. O úCto vníctve 
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b) schvaľuje 

l. vzájomný hezodplatný prevod prebytočného hnuteľného majetku mestskej časti 
zvereného organizáciám zriadených mestskou časťou, 

2. prcvody vlastníctva Imuteľného majetku v zmluvnej hodnote do 3 500 EUR, 
3. vzdanie sa práva a odpustenie dlhu do 3 500 EUR, 
4. trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky do 3 500 EUR, 
5. postúpenie pohľadávky do hodnoty 3 500 EUR , 
6. založen ic Imutel'nýeh vecí alebo práv do hodnoty 3 500 EUR, 
7. zverenie hnuteľného majetku do správy organi zác ie zriadenej mestskou časťou 

a jeho odľ1atie, 

c) je povinný 

l . predložiť miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti na rozhodnutie 7.iadost' 
primátora hlavného mesta Slovcnskej repuhliky Bratislavy o stanovisko v 
majetkových veciach hez zbytočného odkladu tak, aby miestne zastupitel'stvo 
mestskej časti mohlo svoje stanovisko oznámiť hl avnému mestu do jedného 
mesiaca odo drla po7.iadania , v prípadoch, keď mu takúto povinnosť ukladá štatút 
hla vného mesta, 

2. predložiť miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti každoročne správu 
o vykonanej inventarizácií nelmuteľného majetku, a to do konca prvého 
štvrľroka nasledujúceho kalendárneho roka. 

(3) Právne úkony, ktoré neschvaľuje podľa ods . l tohto čl ánku zásad hospodárenia miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti, vykonáva starosta mestskej časti. 

ŠIESTA ČASŤ 
NÁ.JOM i\ PREVOD VLASTNÍCTVA MAJETKU 

Č1ánuk 14 
Všeobecné ustanovenia 

( I) Nájom a prevod vlastnÍct va majetku sa vykoná spôsobom podľa zákona Č . 138/199 1 Zb. 
o majetku obdO). 

(2) Nelmuteľný majetok sa prenaj íma spravidla na dobu neurčitú s možnosľou ukončenia 
náj mu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 
trojmesačná. V prÍpadc ukončenia nájmu z dôvodu nepl ateni a nájomného je výpovedn<'t 
lehota jednomesačná. V prípade ukončenia nújmu bez udania dôvodu je výpovedná 
lehota šesťmesačná. 

(3) Núvrh zmluvy o nájme a zmluvy o prevode vlastníctva prcdkladá budúcemu nájomcovi, 
resp. kupujúcemu mestská čast'. Navrhnuté zmluvné podmienky musia byľ v súlade s 
podmienkami vybraného spôsobu výberu nájomcu, rcsp. kupujúccho podľa ods. I tohto 
č l ánku zásad hospodáreni a a všeobecne zúväznými prúvnymi predpismi. 

(4) Návrh 7.mluvy a zmlu vné podmienky je možné upravil' na zúklade pripomienok 
budúceho nájomcu alebo kupujúceho, avšak len v rozsahu. ktorý je v súlade s týmito 
zásadami hospodárenia a nic je v rozpore s podmienkami vybraného spôsobu výberu 
nájomcu, resp . kupujúceho podľa ods. l tohto článku zúsad hospodÚľenia a so záujmami 
mestskej časti. 

20) * 9a od s. 1 zákona C. 138/199 1 Zb. o majetku obcí 
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(5) V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvným i stranam i do 3 mcsiaeov 
odo di'ia prijatia uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti týkajúceho sa predaja 
nehnutel'ností, stratí uznesenie platnost', ak nie je v uznesení aleho v týchto zásadách 
hospodárenia určené inak. 

(G) Prcvod vlastníctva majetku mestskej časti kupujúcemu, ktorý nemá uhradené záväzky 
voči mestskej časti , resp. voči ktorému mestská časť eviduje pohľadávku, nie je možný. 

Článok 15 
Prevod vlastníctva ma.ietlm 

(I) Mestská časť vykoná prevod vlastníctva majetku nasledovnými spôsobmi: 

a) obchodnou verejnou súťažou, 
b) dohrovoľnou dražhou, 
c) priamym predajom. 

(2) Pri obchodnej verejnej súľaži postupuje mestskú časľ podl'a ust. § 281 až § 288 zúkona 
Č. 5 13/ 1991 Zb. Obchodný zákonník, pričom je povinná dodržať nasledovný postup: 

miestne zastupiteľstvo mestskej čast i schváli zámer previesť vlastníctvo majetku, 
spôsob tohto prevodu na zúklade výsledkov obchodnej verejnej súľaže, t.j. podl'a § 
9a ods. I písm. a) zákona Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí a schvál i podmienky 
obchodnej verejnej súťaže, 

mestská časť zvercjní zámer previesť vlastníctvo majetku a jeho spôsob na svojej 
úradnej tabuli , na svojom webovom sídle a v regiomilnej tlači (ozmimenie v 
regionálnej tlači musí obsahovať aspoi'i miesto, kde sú zverejnené podmienky 
obchodnej verejnej súťaže), 
podmienky obchodnej verejnej súťaže mestská časť uverejní minimálne na IS dní, 
a to najmenej 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej 
súťaže, 

miestne zastupiteľstvo mestskcj časti nic je podľa zákona povinné schvaľovať 
samotné uzatvorenie zmluvy s účastníkom obchodnej verejnej súľaže, ktorého núvrh 
bol vyhodnotený ako najvhodnejší. 

(3) Pri dobrovol'nej dražbe postupuje mestská časť podľa zákona Č . 527/2002 Z.z. 
o dobrovoľných dražbách, pričom je povinná dodržať nasledovný postup: 

miestne zastupiteľstvo mestskej časti schváli zámer prev iesť vlastníctvo majctku, 
spôsoh tohto prevodu na základe dobrovoľnej dražby, t.j. podl'a § 9a ods. 1 písm. b) 
zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku obcí a schváli podmienky dobrovoľnej dra7.hy, ak 
dražhu vykonáva mestská časť, resp. zmluvu o vykonaní dražby s dražobníkom, ak 
vykonaním dražby mestská časť poverí tretí subjekt, 
mestská časť zvercjní zámer previesť vlastníctvo majetku a jeho spôsob na svojej 
úradnej tabuli , na svojom webovom sídle a v regionálnej tlači (oznámcnie v 
regionálnej tlači musí obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky 
dohrovoľnej dražby), 

ďalšie podmienky vykonania dražby ustanovuje osobitný predpis. z') 

(4) Pri priamom predaj i je mestskú časľ povinnú dodržať nasledovný postup: 

miestnc zastupiteľstvo mestskej časti schvúli zámer previesť vlastníctvo majetku, 
spôsob tohto prevodu priamym predajom najmenej za ecnu stanovenú znaleckým 
posudkom, t.j. podľa § 9a ods. I písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

21) dlkOIl Č . 527/2002 Z. z. o dobrovo l'ných dražbách 
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a schváli lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov (nelUluternosť musí byľ 
jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniterná s inou nehnutel'nost 'ou a 
znalecký posudok nemôže byť v dei'l schválcnia prcvodu miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti starší ako 6 mcsiaeov), 
mestská časť zverejní zámer previesť vlastníctvo majctku a jeho spôsob na svojej 
úradnej tabuli, na svojom wcbovom síd le a v regionúlnej tlači, zárovcľí zverejní 
lehotu na doručcnie cenových ponúk záujemcov, 
miestne zast upiterstvo mestskej časti schváli uzatvorenie zmluvy so záujcmcom, 
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. 

(5) Mestská časť ncmôže rreviest ' vlastníctvo majetku priamym prcdajom v nasledovných 
prípadoch: 

a) ak kupujúci ako fyzická osoba jc zároveň starostom mestskej časti , poslancom 
miestncho zastup iteľstva mestskej časti, štatutárnym orgánom aleho členom 

šta tut ,\meho orgánu právnickcj osoby zriadenej alebo založenej mestskou časťou, 
prednostom miestneho úradu mestskej časti, zamcstnancom mestskej časti , 
kontrolórom mestskej časti, blízkou osobou uvedených osôb, 

b) ak kupujúci jc právnická osoba, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného 
podielu, štatutúmym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, 
výkOlUlého alcbo dozorného orgánu je fyzickú osoba uvedená v ods . 5 písm. a) 
tohto článku zúsad hospodárenia; o ncplatí, ak idc o právnickú osobu, ktorej 
zakladaterom jc mcstská časť aleho v ktorej má mestskú časť obchodný podiel, 

c) ak všeobecná hodnota majetku, ktorého vlastníctvo sa má previesť stanovenú 
znaleckým posudkom presiahne 40 000 EUR. 

(6) Ustanovenia ods. I až 5 tohto článku zásad hospodárenia sa nepoužijú pri prcvode 
majetku mestskej časti , a to: 

a) nehnutel'ného majetku, ktorý je mestská časť povinná prcvicsť aleho ktorým sa 
realizuje právo na prcdnostný prevod podľa zákona Č. I ~2/ 1993 Z.z. o prevode 
vlastníctva bytov a nebytových priestorov, 

b) pozemku zastavaného stavbou vrátane priľahlej pIOl:hy , ktorá svojim umiestnením a 
využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 

c) podielu majetku mcstskej časti, ktorým sa realizuje zákonné predkupné prúvo, 
d) hnutel'nej veci , ktorej zostatková cena je nížšia ako 3 500 EUR, 
c) pri prcvodoch majctku mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa , o 

ktorých miestne zastupiteľstvo mestskej časti rozhodnc trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí hyť ,...dôvodnený; zámer previesť 
majetok týmto spôsobom je mestská čast' povinnú zverejniť najmenej 15 dní pred 
schval'ovaním prevodu miestnym zastupitcl'stvom mcstskej časti na svojej úradnej 
tabuli a na svojom webovom síd le, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas 
celej tejto doby. Miestne zastupiteľstvo rozhodujc o prcvodc majctku mcstskcj časti 
podľa ods. fí písm. e) tohlO článku Z<Ísad hospodárenia za cenu uvedenú 
v predloženom návrhu na schválcnie prevodu majetku mcstskcj časti . 

(7) V prípade, ak dôjde k zmene právnych prcdpisov týkajúcich sa nakladania s majetkom 
obcí, použije sa táto zmenená prúvna úprava na pr,\vne vzťahy pri prevode vlastníctva 
majetku mestskej časti . 

LlIsady hospodurcnlu 

Článok 16 
Nájom majetku 
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(I) Ustanovenia čl. IS zásad hospodúrenia je mestskú čast' povinná primerane použiť aj pri 
prenechávaní majetku mestskej časti do nájmu, s výnimkou bytov, a to najmenej za také 
nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na 
dohodnutý účel veei toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem 

a) hnuteľnej veei vo vlastníctve mestskej časti, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 
500 EUR, 

h) nájmu majctku mcstskcj časti, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 
desať dní v kalendárnom mesiaci , 

c) pri nájmoch majetku mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých 
miestne zastupiteľstvo mestskej časti rozhodnc trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zúmer prenajať majetok 
týmto spôsobom jc mestská časť povinná zverejniť najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním nájmu miestnym zastupiteľstvom mestskej časti na svojej úradnej 
tabuli a na svojom webovom sídle, pričom tento zámer musí byt' zverejnený počas 
celej tejto doby. 

(2) Mestská čast' nemôže prenechať majetok do nájmu priamym nájmom podľa § 9a ods. I 
písm. e) zákona Č. 13811991 Zb. o majetku obcí v prípadoch ak ročné nájomné, za aké sa 
v tom čase a na lom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho 
istého druhu alebo porovnateľné veci presiaIme 20 000 EUR. Výšku nájmu sa určí na 
základe znaleckého posudku alebo na základe miestneho zisťovania, t.j. napríklad 
vyjadrenia minimálne dvoch realitných kancelárií, pričom mestská časť o tomto zistení 
vykoná úradný zá".nam. Mestská čast' pri stanovení postupu zisťovania tzv. ohvyklej 
výšky nájomného prihliada na efektívnosť nákladov vynaložených na uvedené 
zisťovanie. 

(3) Súčasťou zmluvy o nájme môže byť ustanovenie, podľa ktorého nájomca je povinný pri 
podpise zmluvy zaplatiť mestskej časti ako prenajímateľovi sumu vo výške 
zodpovedajúcej trojnásohku mesačného nájomného ako 7.áruku za dodr7.anie podmienok 
zmluvy (ďalej len "kaucia"), a to za nasledovných podmienok: 

J. Mestskú čast' si kauciu po dobu trvania nújomného vzťahu ponechá ako istinu na 
úhradu pohľadávok voči nájomcovi, ktoré jej môžu vzniknúť na základc zmluvy o 
nájme, t.j. najmä na úhradu dlžného n,ijomného, úhradu služieb, ktorých 
poskytovanie je spojené s užívaním nelmuteľnosti a záloh na tieto služby, úhradu aj 
v hudúcnosti splatných peňažných sankcií podľa zmluvy o nújme (vrátane 
zmluvných pokút), náhradu nákladov uhradených prenajímateľom za nájomcu, 
náhradu škody a pod .. 

ll. V prípade, ŽC akákoľvek pohľadávka mestskej časti voči nájomcovi bude viac ako 
15 (pätnást') dní po splatnosti, je mestská časť oprávnená inkasovať všetky svoje 
splatné pohľadávky voči nájomcovi z kaucie. Nájomca je v takom prípade povinný 
doplnil' kauciu do výšky zodpovedajúcej trojnúsobku mesačného nájomného, a to do 
10 (desať) dní od doručení písomnej výzvy mcstskej časti na doplnenie kaucie. 
V prípade, 7.e nájomca povinnost' doplnit' kauciu včas nesplní , je povilmý mestskej 
časti uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% denne zo sumy vo výške 
požadovaného doplnenia kaucie za každý začatý deň omeškania s doplnením kaucie. 

lll . V súvislosti s ukončením nájomného vzl'ahu je mestská čast' povinná vrátiť kauciu, 
resp. jej čast' nájomcovi, a to do 30 dní odo dila, kedy nájomca po skončení nájmu 
predmet nájmu vyprace a v riadnom stave protokolárne odovzdá mestskej časti. 

(4) Starosta mestskej časti rozhoduje o náj me aj hez pou7. itia postupu podľa ČI. 15 zásad 
hospodárenia, ak ide o: 
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a) nújom bytu podľa všeohecne z<Íväzneho nariadenia o nájme hytov, 
b) krátkodohý nájom, 
c) nájum hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 EUR, 
d) nájom pozcmku zastavant:hu stavbou vrátane priľahlej pluchy, ktorá svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celuk so stavbou, 
e) nájom pozemku zabezpečujúceho jedinú prístupovú cestu k int!j nehnuteľnosti, 
1) nújom pozemku za účelom dočasnéhu umiestnenia predajného stánku počas 

sezónnych trhuvých aktivít alebo iných aktivít spojených s dočasným predajom na 
verejnom priestranstve, 

g) nájom pozemku pud informačnými navádzacím i tahuľami a inými reklamn)/n1i 
zariadeniami, 

h) pozemku pod letnou terasuu , ak na zriadenie terasy na konkrétnom puzemku je iba 
jeden zúujemca, 

i) nájom pozemku 7.a účel um umiestnenia zariadení staveniska. 

(5) Nájomnú zmluvu uzatvára mestskú časť konajúca prostredníctvom starostu mestskej 
časti. Pri pudpisovaní nájomnej zmluvy v prípade, ak tak rozhodne starosta mestskej 
časti, je budúci n~jomca povinný u nutúra podpísať notársku zápisnicu, v ktorej bude 
súhlasil' s vykunateľnosťou svoj ich záväzkov voči mestskej časti vyplývajúcich mu 
z uzatvorenej nájomnej zmluvy - konkrétne bude nújomca súhlasiť s vykonatcrnosťou 
svojho záväzku vypratat' predmet nájmu po skončení nájmu a bude súhlasiť s 
vykonateľnosťou svojho záväzku platit' nájumné a úhrady za služby spojené s užívaním 
predmetu nújmu. Náklady na spísanie tejto notárskej zápisnice bude znúšať nújomca. V 
prípade, ak hudúc i nájomca udmietne podpísať notársku zápisnicu, nehude s ním 
uzatvorená nájomná zmluva. 

(6) 7.a dôvody hodné osobitného zreteľa. o ktorých rozhodne miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti 3/5 väčšinou všetkých poslancov, sa pri nújmoch mestskej časti považujú 
najmä: 

a) n~jom pozemku za účelom výstavby komunikácií, chodníkov alebo parkovísk , kturé 
po vybudovaní zostanú aspoii z polovice verejne prístupné, 

b) nájom pozemku za účelom uloženia inžinierskych sietí , 

e) nájom nebytového priestoru, ktorý je prenajatý na dobu určitú , pneom doteraj ší 
nújomca vykonal rekonštrukciu nebytového priestoru a po skončení nájmu mú 
záujem o jeho pokračovanie. 

(7) Súčasťou každej zmluvy o nájme bude ustanovenie, podľa ktorého je prenajímateľ 
oprúvnený navrhnúľ zvýšenie ceny nájmu minimálne o mieru ročnej innácie 
vyhlasovanej Štatistickým úradom SR, pod sankciou možnosti ukončenia zmluvného 
v7.ľahu v prípade neprijatia núvrhu zo strany nájomcu. 

(R) Mestská čast' je oprúvnenú na žiadosť bývalého nájomcu, v prípade skončenia nájmu 
výpoveďou zo strany mestskej časti, uzatvoriť s bývalým nájomcom dohodu u urovnaní , 
predmetom ktorej bude duhoda zmluvných strún o neúčÍlmosti výpovede z nájmu, resp. 
dohoda zmluvných strán o uzatvorení nájomnej zm luvy k bytu, ktorého nájom skonči I 
výpoveďou zo strany mestskej časti. Uvedený postup sa použije najmU v prípade, ak: 

a) na strane bývalého nájomcu existujú výnimočné uôvouy hodné usobitného zreteľa , 

najmä zúvažné sociálne a zdravotné dôvody, ktoré odôvodi'iujú takýto postup 
nakladania s majetkom, alebo 

b) bývalý nújomca uhradil dlh na nájomnom alebo sa zaviazal na úhradu dlhu 
v splátkach a zárovell uhradil aspoň jednu splátku, pokiaľ nájom skončil výpoveu'ou 
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z dôvodu neplatenia nájomného a/alcbo služieb, ktorých poskytovanie je spojené 
s nájmom, alebo 

c) bývalý nájomca si riadne plní povinnosti nájomcu, pokiaľ nájom skončil výpoveďou 
z dôvodu porušovania povinností nájomcu podľa § 711 zákona Č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, alebo 

d) neplatnosť skončenia nájmu výpoveďou je predmetom súdncho konania a ďalšie 
pokračovanic v súdnom konaní by bolo nehospodárne a neefektívne vo vzťahu 

k nakladaniu s majetkom podľa zákona Č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí a intcrnýeh 
rrcdpisov mestskej časti. 

(9) Mestská časť je oprávnená postupovať spôsobom podľa odseku 8 tohto článku zásad 
hospodárenia aj v prípade skončenia nájmu z akéhokoľvek iného dôvodu . 

Článok 17 
Prevod vlastníctva bytov 

(I) Pri prcvodc bytov do vlastníctva ich nájomcov postupuje mestská časť v súlade so 
ôkonom č. 182/1993 Z.z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov. 

(2) V prípade, ak je nájomcom bytu právnická osoba, ktorá spíňa podmienky prevodu hytu 
do vlastníctva určené zákonom Č. l S2/1993 Z.z. o prevode vlastníctva bytov a 
nehytových priestorov, určí sa cena bytu dohodou, pričom podkladom pre stanovenie 
minimálnej kúpnej ceny bude cena určená znaleckým posudkom. 

(3) Byt, ktorý nebol poskytnutý do nájmu žiadnemu nájomcovi (napr. z dôvodu zlého 
technického stavu) a je voľným bytom, napr. aj keď je užívaný osobou bez riadnej 
nájomnej zmluvy, t.j. bez právneho dôvodu, moze mestská časť predať, pričom 

podkladom pre stanovenie minimálnej kúpnej ceny bude cena určená znaleckým 
posudkom. 

Óánok 18 
Nebytové priestoI)' 

( l) Pri prevode vlastníctva nebytového priestoru , ktorý je v nújme fyzickej osoby alebo 
právnickej osoby sa postupuje podľa zákona Č . 182/1993 Z.z. o prcvode vlastníctva 
bytov a ncbytových priestorov. Cena nebytového priestoru, pokiaľ nie je stanovená 
zákonom, sa určuje dohodou, pričom podkladom pre stanovenie minimálnej kúpnej 
ceny bude cena určená znaleckým posudkom. V prípade, že nájomca nebytového 
priestoru počas trvania nájmu vynaložil na opravu alebo úpravu nebytového priestoru 
náklady, ktoré sa mcstská časť ako prenajímateľ zaviazala nahradiť, je nutné rred 
prevodom vlastníctva vykonať vz,íjomné vysporiadanie . 

(2) Nebytový priestor, ktorý nebol poskytnutý do nájmu žiadnemu nájomcovi (napr. z 
dôvodu zlého technického stavu) a je voľným nebytovým priestorom napr. aj keď je 
užívaný osobou bez riadnej nájomnej zmluvy, t.j . bez pnívneho dôvodu, môže mestská 
časť predať, pričom podkladom pre stanovenie minimálnej kúpnej ceny bude cena 
určená znaleckým posudkom. 

(3) Na základe odporúčania komisie nakladania s majetkom a finančnej komisie starosta 
ro/.hodnutím určí , ktoré nebytové priestory si mestská časť poncehá ako nevyhnutné 
dlhodobé zdroje príjmov bežného rozpočtu mestskej časti. 

ZÚ::;iHJy ILU!:ipuuun.:niu 

Článok 19 
Pozemky 
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(l) Pozemky, ktoré nic je možné alebo účdné odpredať môže mestská časť prenechať do 
nájmu. 

(2) Vylučuje sa preniljom pozemku za účelom zriadenia trvalej stavby s výnimkou 
prenújmu pozemku za účelom vybudovania prístupovej komunikácie a ulo:i.enia 
inžinierskych sietí, pripadne inej nevyhnutnej trvalej inžinierskej stavby. Pozemky 
prenajaté na účely zariadenia staveniska a zriadenia inžinierskej stavby sa prenajímajú 
na dohu určitú do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie 
však na dva roky. 

(3) Pozemky, ktoré sú v katastri nehnutel'ností evidované ako záhrady sa prednostne 
prenajímajú na záhradkárske účdy. Pozemky pod garážami a inými stavbami sa môžu 
prenajať len vlastníkovi garáže a vlastníkovi inej stavby. O uzavretí zmluvy o nájme 
pozemku pod garážou či inou stavbou rozhodne starosta mestskej časti aj bez použitia 
postupu podľa čl. 14 ods. I zásad hospodárenia. 

(4) Č:asť pozemku je možné prenechať do nájmu za účelom umiestnenia reklamného 
zariadenia alebo predajného stánku, prípadne iného podobného zariadenia v prípade, ak 
to nebude brániť inému účelnému využitiu p07.emku. Maximúlna doba nájmu je v 
takomto prípade tri roky. 

(5) Na základe odporúčania komisie nakladania s majetkom a finančnej komisie starosta 
rozhodnutím určí , ktoré pozemky si mestská časť ponechá za účelom realizácie zámerov 
rozvoja mestskej časti a plnenia jej úloh. Pozemky, ktoré nie je možné takto účelne 
využiť môže mestská časť ponúknuť na predaj. Podkladom pre stanovenie minimálnej 
kúpnej ceny hude cena určenú znaleckým posudkom, pričom navrhovaná cena musí 
zohľadňovať možné budúce využitie pozemku z hl'adiska platného územného plánu. 

(ó) Pozemok pod garážou alebo inou stavbou je možné predať len vlastníkovi gaľÚže alebo 
inej stavby. Mestská časť nepredá pozemok pod garúžou alebo inou stavbou vlastníkovi 
samostatne stojacej garáže (alebo vlastníkom viacerých spojených samostatne stujacich 
garáží) alebo vlastníkovi stavby v prípade, ak by takýto prevod vlastníctva bránil 
budúcemu efektívnejšiemu využitiu územia, v ktorom sa pozemok nachádza. 

Článok 20 
Bytové domy a iné stav hy 

(l) Rytové domy (§2 ods. 2 zákona Č. 182/1993 Z.z.) a iné stavby (ďalej \cn "stavhy"), 
ktoré sú v celosti vo vlastníctve aleho v správe mestskej časti a ktoré sú fyzicky aj 
právne vol'né, využije mestskú časť prednostne na plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú zo 
zákona. V prípade, že mestská časť nemá možnosť stavhu sama účelne využiť, môže 
túto prenechať do nújmu. 

(2) Časti stavieb (budov, miestnych komunikácií alebo verejných priestranstiev) je možné 
prenechať do nájmu za účelom umiestnenia reklamného zariadenia , predajného stúnku 
alebo iného technického zariadenia. 

(3) V prípade, že stavbu nie je možné efektívne využiť na plnenie úloh mestskej časti alebo 
ju využiť formou prenájmu, môže mestská časť iniciovať jej predaj , pričom podkladom 
pre stanovenie minim~lnej kúpnej ceny bude cena určenú znaleckým posudkom. 

(4) Miestne komunikácie, námestia , detské ihriská, verejn,í zeleň vo vlastníctve alebo v 
sprúve mestskej časti sú vylúčené z predaja. 

Článok 21 
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Vecné bremeno 

(1) Vecné bremeno môže byť zriadené na nehnuteľnom majetku na základe zmluvy len v 
nevyhnutnom rozsahu a za odplatu. 

(2) Zriadenie vecného bremena na nelmuteľnom majetku schvaľuje miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti s výnimkou ve<.:ného bremena, kt.orým sa mestská časť zaväzuje strpieť 
ulož.enie a následné už ívanie inžinierskych sietí, prípojok k inžinierskym sieťam, 

presahy stavieb vo vlastníctve iných osôb nad komunikáciami, vere.lnymi 
priestranstvami a pozemkami vo vlastníctve alebo správc mestskej časti a s výnimkou 
vecného bremena v podobe práva prechodu a prejazdu cez pozemky vo vlastníctve alebo 
správe mestskej časti. 

(3) Vecné hremeno sa zriaďuje za odplatu najmenej v takej výške, za akú sa v tom čase a na 
tom mieste obvykle zriad'uje vecné bremeno na dohodnutý účel na rovnaké aleho 
porovnateľné nehnuteľnosti. V prípade, že výšku odplaty nie je možné určiť týmto 
spôsobom, stanoví sa jej výška podľa osobitného predpisu 2 2

) 

Článok 22 
Nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve 

(l) V prípade, že má mestská časť zveren ý hlavným mestom do správy spoluvlastnícky 
podiel na bytovom dome alebo je sama vlastníkom spoluvlastníckeho podielu v 
bytovom dome, ktorý predstavuje viac ako polovicu všetkých podielov, ro 7.hoduje o 
nájme uvoľnených bytov a nebytových priestorov v súlade s týmito zásadami 
hospod,írenia . V prípade, ak je mestská čast' správcom alebo vlastníkom 
spo luvlastníckeho podielu 1/2 alebo menšinového spoluvlastníckeho podielu dbá pri 
rozhodovaní o pren,íjme voľných bytov a nebytových priestorov na ich čo možno 
najefektívnejšie využitie minimálne v takom rozsahu, aby príjmy z prenájmu minimálne 
pokrývali náklady spnjené s prevádzkou a údržhou nehnutel'nosti. 

(2) V prípade, že má mestská časť zverený hlavným mestom do správy spoluvlastnícky 
podiel na bytovom dome alebo je sama vlastníkom spoluvlastníckeho podielu v 
bytovom dome, v ktorom nie sú byty v nájme fyzických osôb alebo inom dome či 

stavbe, môže mestská čast' iniciovať ponuku na odpredaj spoluvlastnkkeho podielu 
najskôr spoluvlastníkom v súlade so zákOlmým predkupným právom a v prípade jeho 
nevy u7.itia aj tretej osobe. Podkladom pre určenie ceny spoluvlastníckeho podielu bude 
cena určená znaleckým posudkom. 

(3) Mestská časť rozhodne o odpredaji spoluvlastníckeho podielu nebytového priestoru 
najmä, ak v dôsledku nízkeho výnosu 7. nájomného je efektívnejšie a ekonomickejšie 
za bezpečiť jednorazový príjem v podobe predaja spoluvlastníckeho podielu. 

(4) V prípade, že má mestská časť zverený hlavným mestom do správy spoluvlastnícky 
podiel na pozemku alebo je sama vlastníkom spoluvlastníckeho podielu na pozemku, 
ktorý predstavuje viac ako polovicu všetkých podielov, rozhoduje o nájme pozemku v 
súlade s týmito zásadami hospodárenia. V prípade, ak je mestská časť správenm alehn 
vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 1/2 alebo menšinového spoluvlastnkkeho podielu 
na pozemku, dbá pri rozhodovaní o prenájme pozemkov na ich čo možno 
najefektívnejšie využitie v súlade so záujmami ostatných spoluvlastníkov. 

(5) V prípade, že má mestská časť zve rený hlavným mestom do správy spoluvlastnkky 
podiel na pozemku alebo je sama vlastníkom spoluvlastníckeho podielu na pozemku, 

22) VyhláSka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky c. 4'!2/2004 Z. z. o slanovení všeohec ncj hudnol y majelku 
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moze mestsk<Í časť iniciovať ponuku na odpredaj spoluvlastníckeho podielu najskôr 
spoluvlastníkom v súlade so zúkonným predkupným právom a v prípade jeho nevyužitia 
8:j tretej osobe. Mestská časť o tcjto skutočnosti upovedomí hlavné mcsto. Minimálna 
kúpna cena spoluvlastníckeho podielu je cena určená znalcckým posudkom. 

(6) Mestská časť ako správca zvereného majetku vo vlastníctvc hlavného mesta v zmysle 
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vykonáva všetky prúvne úkony týkajúcc sa 
podielového spoluvlastníctva majetku v správe mestskej časti a jcho prípadného 
zrušcnia. Mestská časť postúpi ponuku tretcj osoby - podielového spoluvlastníka na 
uplatnenie si predkupného práva hlavnému mestu so žiadosťou, aby sa hlavné mesto 
v zákonnej lehote vyjadrilo , či si uplatilujc prcdkupné prúvo na prevádzaný 
spoluvlastnícky pod icl. Pokiaľ sa hlavné mesto v zúkonnej lehote ncvyjadrí, má sa zato, 
7.C si predkupné prúvo neuplati1uje a prevádzaný spoluvlastnícky podiel nemá záujem 
kúpiť. V prípadc, ak si hlavné mesto uplatní predkupné právo, všetky ďalšie právne 
úkony súvisiace s týmto uplatnením predkupného práva vykonáva mestská časť. 

Článok 23 
Osobitné podmienky nájmu pri rekonštrukcii vyl<ollllnej nájomcom 

(l) Mcstská časť ako prenajímateľ a nájomca sa môžu dohodnúť na tom, žc nájomca 
vykoná stavebné úpravy a udržiavacic práce na predmete nájmu (d'alej tiež 
.,rekonštrukcia predmetu nájmu"). Vzhľadom k tomu, že niektoré zo stavcbných úprav 
a udržiavacích prác môžu mať charaktcr trvalého technického zhodnotenia predmetu 
nájmu, prenajímateľ a n,ijomca sa môžu dohodnúť na náhrade vynaložcných náklado v 
na rekonštrukciu predme-tu nájmu, nasledovne: 

a) Počas vykonávania stavcbných úprav a udržiavacích pnie , najdlhšie však po dobu 
9 mesiacov trvania nájmu, bude nájomca platiť zvýhodncné nájomné , ktorého 
výška sa určí tak, aby výnos z takto získaného nájomného pokrýval minimálne 
náklady, ktoré mestská časť znáša podľa zmluvy o výkone správy, rcsp. zmluvy 
o spoločenstve, minimálne však 3,30 EUR/nl/rok. 

b) Prenajímateľ poskytnc nájomcovi zľavu z dohodnutej ceny nájmu a to vo výške 
maximálne 500;.,. Táto zľava bude poskytovanú v rámci dohodnutých platicb 
nájomného tak, že nájomca bude počas dohodnutého obdobia platiť nájomné 
znížcné o sumu poskytnutej zľavy. Zľava z ceny nújmu bude poskytovaná do času . 

kým nedôjde k úplnému započítaniu vynaložcných nákladov a sumy poskytnutej 
zľavy. 

(2) Prenajímatcľ môžc poskytnúť nájomcovi náhradu vynalož.ených núkladov súčasne iba 
jedným zo spôsobov uvedených v písm. a) a b) ods. l tohto článku zásad hospodárcnia. 
Rozdiel mcdzi sumou dohodnutého riadneho nájomného a sumou zvýhodneného 
nájomného podľa ods. l písm. a) tohto článku zásad hospodárcnia budc prcdstavovať 
paušálnu náhradu vynalo7.ených nákladov. Poskytnutú zľava z nújomného podľa ods. 1 
písm. b) tohto článku zásad hospodárenia sa považuje za nálu-adu invcstícií 
vynaložcných nájomcom, o ktoré sa zhodnotil predmet nájmu. Nájomca nie je 
oJ1rávnený žiadnu ďalšiu núhradu vynaložených nákladov uplatJ'íovať . 

(3 ) Prcnajímateľ môže nahradiť nájomcovi náklady tých stavebných úprav a udržiavacích 
prúc, ktoré budú mať charakter trvalého technického zhodnotcnia predmetu nájmu a 
ktoré je lllo7.né, v7.hľadom na aktuálnu cenovú úroveň použitých stavebných materiúlllv, 
stavebných prác a inštalovaných technických zariadení, považovať za štandardné. 
Náklady stavebných úprava udr7.iavacích prác, ktorými nájomca stavebne pri spôsllbí 
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inak riadnc užívania schopnú časť predmetu nájmu vylučne svoJIm potreb,im, sa 
nenahrúd zajú . 

(4) Nújomca je povinný pred začatím stavehných úprav a udržiavacích prác predložiť 

prenajímateľovi rozpis plánovanych stavebnych úprav a udržiavacích prác a návrh 
rozpočtu za účelom ich odsúhlasenia. 

(5) Nújomca je oprávnený začať vykonávať stavehné úrravy a udržiavacic prácc až po 
uzatvorcní vyššie uvedenej dohody. Počas ich realizácie nájomca je povinný 
prenajímateľa priebežne informovať o ich priebehu a umožniť mu za týmto účelom 
vykonať kontrolu. Nájomca sa rovnako zaväzuje prizvať zústupcov prenajímateľa na 
odov'Luanie a prev:l.atie prác . 

(ó) V prípade, 7.e stavehné úrravy a udržiavacic prácc podlichajú stavebnému povoleniu 
nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po odovzdaní a prevzatí prác podať návrh 
na vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad. Nájomca sa zaväzuje 
bez zbytočného odkladu predložil' prenajímateľovi po kolaudácii právoplatné 
kolaudačné rozhodnutie stavehného úradu. 

(7) Nájomca sa zaväzuje po skončení stavcbných úprav prcdložiť prcnajímatel'ovi súpis 
vykonaných prác, dodávateľské faktúry ako aj doklad y o ich zaplatení, za účelom 
odsúhlasenia konečnej a záväzncj výšky nákladov, ktoré budú zo strany prcnajímatel'a 
nahradené . Nájomca je povinný strpieť obhliadku predmetu nájmu za účelom 

odsúhlascnia vykonaných invcstičných prác. 

(8) V prípadc, žc nájomca počas doby platcnia zvýhodneného nájonU1ého podľa ods. 1 
písm. a) tohto č1únku zúsad hospodúrenia nevykonal rekonštrukciu predmetu nájmu, 
alebo ju vykonal v menšom rozsahu ako bolo uvcdcné v rozpisc podl'a ods. 4 tohto 
člúnku zúsad hospodárenia, je povinny zaplatil' prenajímateľovi rozdiel med zi 
dohodnutým riadnym nájomným a zvýhodncným nájomným, a to za obdobie počas 
ktorého platil zvýhodnené mijomné. 

Článok 24 
Osobitn!! pudmienky nájmu nebytuvých priesturuv - uch ranných stavieb CO 

( I) Mcstská časť mMe za ni žš ie uvedených podmienok prenechať do nájmu stavbu 
účelovo určenú ako ochraJU1á stavba civilnej ochrany (kryt CO). 

(2) Nújomca je povinny v prípade vzniku mimoriadnej situácie bez zbytočného odkladu 
sprístupniť a uvicsť nebytový pricstor (kryt CO) do takého stavu, aby tcnto mohol 
slM. iť na účel y príjmu ukrývanych civilnych osôb. Za týmto účelom je až do odvolania 
povinny strpieť obmedzenie vykonu práv nájomcu vyplývajúcich z uzatvorenej 
nájomnej zmluvy. 

(3) Nájomca jc povinný strpicť výkon kontroly funkčnosti a vybavenia krytu CO 
poverenými zamestnancami prenajímateľa, osobami povereným i Štábom CO hlavného 
mcsta SR Bratislavy, ako aj zamestnancami úradu poverených výkonom údržby 
úkrytového fondu. 

(4) V prípade zistenia , že stavebné alebo iné úpravy vykonané nájomcom ohrozujú možnosť 
využitia nebytových pricstorov na účely krytu CO, je nájomca povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 30 dní od doručenia písomného upozornenia urobiť nápravu. 
Nájomca nesmie bez vedomia prenajímatcľa vymcniť zámky na ktorýchkol'vek dverách 
umožňujúcich prístup do krytu CO. V prípade porušenia tychto POVilU1ostí je 
prenajímateľ oprávnený od takejto zmluvy odstúpiť a nájomca je povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu 330 EUR. 
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(5) Nájomca vczme na vedomie, že za účelom zabczpečenia pohotovosti v stave núdzc 
budú kľúče od všetkých prístupových dverí k dispozícii prenajímatcl'ovi a Štábu CO 
hlavného mcsta SR Bratislavy. 

Č1ánuk25 
Osubitné pudmienky krátkodobého ná.jmu 

(I) O uzavretí zmluvy o krátkodobom nájme nebytového pricstoru a pozemku rozhodne 
starosta mestskej časti aj bez použitia postupu podľa čl. 14 ods . 1 zásad hospodárcnia. 
Výška nájomného sa určí podľa Cenníka krátkodobých prcnájmov nebytových 
priestorov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto zásad 
hospodárenia, rcsp. Ccnníka krátkodobých prenájmov pozemkov (prcdaj ných plôch) na 
trhových miestach v správe mestskcj časti Bratislava-Staré Mesto, ktorý tvorí prílohu č . 

2 týchto zásad hospodáren ia. Za krátkodobý nájom sa na účely tohto odseku považuje 
nájom, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom 
mesiac. 

(2) Riaditcľ zák ladnej ško ly je opnívnený uzatvoriť zmluvu o krátkodohom nájme 
nebytových priestorov a pozemkov (napr. školský dvor) , nachádzajúcich sa v areáli 
základncj ško ly tak, ahy tieto boli čo najefektívnejšie využité a rozhodnúť o ccnc nájmu 
samostatne, a to aj bez použitia postupu podľa čl. 14 ods. I zásad hospodárenia. Celková 
dížka krátkodobého nájmu však nesmie presiahnuť jeden rok. 

(3) Príjmy z krátkodobého nájmu sú príjmami z,íkladnej školy, pričom o ich použití 
rozhoduje riaditeľ školy . 

(4) Riaditeľ základnej školy je pri uzatváraní zmlúv o krátkodohom prenájme nebytových 
priestorov a pozcmkov povinný postupovať v súlade so zákonom Č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí. 

Č1ánuk 26 
Osobitné podmienky nájmu plôch na reldamné účely 

(1) Za účelom efektívneho využitia majetku poskytujc mcstská časť do nájmu aj časti 

pozcmkov a plochy vhodné na umiestnenie reklamných pútačov (napr. oplotenia a stcny 
bytových domov) za nižšie uvedených podmienok. 

(2) Doba nájmu bude stanovenú maximálne na 3 roky. 

(3) Po skončení nájmu je n,íjomca pu vinný uviesť na vlastné náklady predmet nájmu do 
pôvodného stavu. Nájomca jc za týmto účelom povinný najneskôr do 14 dní po 
skončení nájmu odstránil' reklamné zariadenia, aku aj všetky súčasti potrebné k ich 
upevneniu. V prípadc, žc nájomca si ncsplní vyššic uvcdcné povinnosti , zmluvné strany 
sa dohodli , že prenajímateľ je opnívnený udstrúniť konštrukcie reklamných zariadení 
z predmetu nájmu sám a na náklady a riziko nájomcu, pričom nájomca je v lomto 
prípade povinný zaplatil' prenajímateľuvi jednorazuvú zmluvnú pokutu v sume 1 000 
EUR. 

SIEDMA ČASŤ 
KONCESNÝ MAJETOK A SPOLOČNÝ PODNiK 

Článok 27 
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Koncesný majetok 

(l) Koncesný majetok je vlastný alebo zverený majetok, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, 
za podmienok a v lehote dohodnutej v konccsncj zmluvc na uskutočnenie stavebných 
prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného 
zákona23

) Mestská časť nesmie koncesný majctok previesť do vlastníctva iných osôb. 

(2) Obsahom užívania koncesného majetku podľa ods. l tohto článku zásad hospodárenia 
môže byť: 

a) vstup na nehnuteľný majetok vo vlastníctve alebo správe mestskej časti , 
b) 'aiauenie stavby na pozemku vo vlastníctve alcbo správc mestskej časti, ak podľa 

koncesnej zmluvy sa vlastníkom stavby stane mestskú časl' najneskôr v lehote pouľa 
koncesnej zmluvy, 

c) prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve alebo sprúve mestskej časti , 

d) rekonštrukcia, prevádzka, údržba a oprava majetku vo vlastníctve alebo správe 
mestskej časti, 

e) poskytovanie služieb alebo iné komcrčné využitie majetku, resp. iné komerčné 
aktivity, 

f) prcncchanic majctku vo vlastníctve alebo správe mestskej časti do nájmu, výpožičky 
alebo zriauenie zmluvného vecného bremena na majetok vo vlastníctve alebo správe 
mestskej časti v prospech tretej osoby, 

g) nakladanie s majetkom vo vlastníctve alebo správe mestskej časti, ktorý pre svoje 
úplné opotrcbcnic alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v 
prevúdzke, alebo z iných zúvažných dôvodov už nemôže slúžil' svojmu účelu alebo 
určeniu , 

h) nakladanie s materiúlom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve vo vlastníctve 
alebo správc mcstskcj časti za podmicnok ustanovených v osobitnom predpise,24) 

i) iný spôsob užívania stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

(3) Ďalšie podrobnosti týkaj úce sa koncesného majetku a postave nia koncesionára upravuje 
osobitný právny predpis . 25) 

č:Iánok 28 
Spoločn)' podnik 

(l) Spoločný podnik jc právnická osoba, ktorú na účel rcali zácic konccs ic založila mcstská 
čast' spoločne s koncesionúrom. Spoločný podnik je aj pr<Ívnick<\ osoba, ktorú založil 
koncesionár, do ktorej základného imania bol na základe koncesnej zmluvy vložený 
majetok vo vlastníct ve alebo sprúve mestskej časti. 

(2) Mestská čast' môže vložil' majetok vo svojom vlastníctve alebo sprúve ako vklad pri 
založení spoločného podniku alebo ako vklad do základného imania spoločného 

podniku, ak je to uohodnuté v koncesnej zmluve . 

(3) Ďal š ic podrobnosti týkajúce spoločného podniku upravuje osobitný pr<Ívny predpis. 26) 

23 ) Zákun Č. 25/2006 Z. z. o verej nom obstarávani a o zmene a dop lneni ni eklOrých zákonov 
24) Na priklad dkoll č , 44/ 1988 Zb. II uch rane a využití nerastnéhu buhatstva (banský zákon) v zneni neskorSích predpisov. 

zákon Slovenskej ruirodnej rady Č . 51/1988 Zb, u bansklj či nnus ti , výbušninúeh a u Stiltncj banskej správe 
" ) Z{,kllll č , 138/ 199 1 Zb. u m'\ietku obci 
2(, ) Zákon č, 13M/I ')1) I Zb. o majetku obci 
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ÔSMA ČASŤ 
ZÁ VEREČ:NÉ USTANOVENIA 

Čhínok 29 

(l) Zrušujú sa: 

Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 
s majetkom zvereným do spr<Ívy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli 
schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 81 /2009 z 29. septembra 2009, 

Pravidlá nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, ktoré boli schvúlené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto Č. 82/2009 z 29. septemhra 2009, 

Smernica o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a majetku zvereného do spr<Ívy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a postupe pri 
uzatváraní zmlúv o nájme, schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-S taré Mesto Č. 3212010 z 20. apríla 20 10, 

(2) Prílohou týchto zásad hospodárenia sú: 

I / Cenník krátkodobých prenájmov nebytových priestorov mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, 

2/ Cenník krátkodobých prenájmov pozemkov (predajných plôch) na trhových 
miestach v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

(3) Tieto zásady hospodárenia nadobúdajú účinnosť 1. augusta 201 3. 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej čast i 

Zásady hospodárenia s majetkO/n lnestskej časti JJra/islava-S/aré Mes/u u s majetkom 
zvereným do .Iprúvy mestskej L'asti Bratislava-Staré Mesto boli schválené uznesením 
Miestneho zastupitelstva mestskej časfi JJralislava-Staré Mesto (;. II 0/2 OJ 3 zo d'1C1 
25. OÓ. 2013. 
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Prfloha Č. l 
Zásady hospodárenia s maietkom mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto 
a s l11aje.tkol11 zve.ren)'111 do správy meslsk,j "Hsli B,,,li sIH v,,-S IHré MeSlo 

CENNÍK 
Imillwdubých prenájmuv nebytových priestorov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Kategória 1 - kome/-čné aktivity 

1. kultltrtlo-spoloi:enskl:! pouujatia ......................................................... . 
2. výstavy .............. ..... ................................... ....... .. ............................... .. 
3. výstavy spojenI:! s preuajom ... .................... .. ...................................... . 
4. módnc prchliadky ............................. .. ................. .. ... .. .. ........ . 
5. kongresy, predná šky, konterencie ................................... ............... ... . 
6. ostatné aktivity spojcné s prcdajom ................................. .. .............. .. 
7. ostatné aktivity nekomerčného charakteru ... .... .. .............................. .. 

Kategól"Ía II - charitatívne podujatia 

1. podujatia, ktorých celý výťažok ide na charitatívny, 

100,00 Euro/dcli 
100,00 Euro/deií 
200,00 Euro/dell 
100,00 Euro/deií 

XO,OO Euro/ueň 

200,00 Euro/ddí 
100,00 Euro/deň 

resp. verejlloprospdllÝ lti:el .... .. .................................. .. .... ..... ............. 1,00 curu/ueň 

Kategill-ia ITl - aktivity hodné osobitného zreteľa 

I. podujatia zatnerallt: na prupagá(;iu zámeruv a (;iel'ov mestskej i:asti , 
oslavu výročí a pod. .............................................................. . 1,00 Euro/dclÍ 

2. podujatia zamcrané na propagác.iu zámerov a ciel'ov rozpo0tovej 
alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestskou časťou , ak 
nájomcom jc rozpočtová alebo príspevková organizál:ia .............. .... 1,00 I ': uro/ueň 

3. podujatia organizované pod záštitou starostky mcstskcj časti 
Bratislava-Start: Mesto ...................................................................... 1,00 Euro/dell 

4. ak ide o prípad hodný osobitného zrete!'a , o ktorom rozhodnc 
starostka mestskej časti .................................... .. .............. .................. 1,00 Eum/dell 

Kategória IV - zľavy na nájumnum 

I. zl'ava za obdobic (dni) , počas ktorého nájomca pripravuje priestory 
na lti:ely preumetu nájmu, resp. nn ich odovzdanie (montáž, resp. 
demontáž príslušného tcchnického a iného zariadenia); zl'ava sa 
m!vzľahuje na pripauné skltšky, nácviky alebo genenílky ................ .. - 20%/dcií 

Kategilria V - služhy, ktOl'ých poskytovanie je spojené s nájmom 

I. záloha IIa služby, ktorýdl poskytovanie je spojené s nájmom, a to 
elektrická energia, plyn, vodné-stočné (ostatné služby s i nájomca 
zabczpc.čuje IIa vlastnt: náklauy (upratovanie, odvoz a likvidácia 
odpadu, stnížna služba a pod.); platba za služby jc zálohová, t.j. 
skutočná cena služieb sa vylti:tuje po skončení nájmu 50,00/Euro/ddi 



Príloh" Č. 2 
Zilsady hospodilrenia S majetkom mestskej Casti BrHtislava-Staré Mesto 
a s majetkom 7.vereným do správy mestskej časti 8ratislava-Staré Mesto 

CENNÍK 
kJ"átkodobých p.·cná.imov pozcmkov (p.·cda.iných plôch) na trhových miestach 

v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

1. Hviczdoslavovo námestie, Rybné námestie, Rudnayovo námestie 

predaj občerstvenia 
ostatný sortimt:nt 

...... ...... ... ...... .. .. ...... ...... .... .......... ... . 30,00 Euro/dei'i/predajné miesto 
.................... .. ......... ........................... 20,00 ElIru/Jt: ilIprt:Jajn6 mit:sto 

2. Pol'ná ulica, Chorvátska ulica, Jakubovo námestie, Panenská ulica 

prt:Jaj ohčerstven ia 
ostatný sortimcnt 

..... ..... .. ........... ... .. ........ ..... .. .... ..... ... 15 ,00 Euro/deíílpredajné miesto 
.......................................................... 10,00 Euro/Jt:ň/prt:Jajm! mit:sto 

3. Predaj pod ra bodov I a 2, ktorého celý výťažok jc 
určený na charitativny, ľt: sp . vt:rt:jnoprospt:šný účel .... 1,00 r.uro/deľí/ predajné miesto 

4. Za jedno predajné miesto sa považujc plocha nic väčš ia ako 6 ml. 




