
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
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UZNESENIA 

z 19. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v 6. volebnom období, konaného 23. apríla 2013 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2013 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 51/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. vy ho v uje 

protestu prokurátora zo dňa 7. februára 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č . 12/20 II o dodržiavaní č i stoty a poriadku na území mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto; 

B. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto č. 6/20 13 o dodržiavaní č i stoty 

a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. mája 2013. 

2. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republikv Bratislavy č ... ./2013 z ......... 2013 o dočasnom parkovaní motorovÝch vozidiel na 
miestnych komunikáciách 

Uznesenie č. 52/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. sc hvaľuje 

stanovisko mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. . .. 12013 z ... 201 3 o dočasnom parkovaní motorov)'ch 
vozidiel na miestnych komunikáciách; 

B. odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy neschváliť všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č . .. ./20 13 z ... 201 3 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách. 



2/A. Návrh Rámcových podmienok Dohodvourovnaní so spoločnosťou BPS PARK a.s. 

Uznesenie č. 53/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

Rámcové podmienky dohody o urovnaní medzi mestskou časfou Bratislava-Staré Mesto (ďalej ti ež 
"mestská čas!"') a spo l očnosfou BPS PARK a.s., Cintorínska 2, 811 08 Bratislava, IČO: 35 688025 
(ďalej tiež "BP S PARK"), týkajúce sa urovnania vzájomných súdnych sporov a sporných vzťahov 
vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy Č. 72/05 zo dňa 21.09.2005, v znení dodatkov Č . l až 3 (ďal ej len 
"Nájomná zmluva Č . 72/05" ), ktoré budú tvorif rámec dohody o urovnaní a po zosúladení vô le oboch 
strán k obsahovej stránke dokumentu, budú nové záväzky strán implementované do textu dohody 
o urovnaní i Nájomnej zmluvy Č . 72/05. 

I. Urovnanie Spoľl1)'ch a pochybných p.·áv z Nájomnej zmluvy č. 72/05 

1.1 Zmluvné strany (mestská časf a BPS PARK) odstránia spornosť právnych otázok týkajúcich sa 
subjektu prenajímatel'a tak, že prenajímatel'om bude mestská časf Bratislava-Staré Mesto , 
Vajanského nábr. 3, 81421 Bratislava, IČO : 00603147. 

2 

1.2 Zmluvné strany odstránia spornosf právnych otázok týkajúcich sa predmetu zmluvy tak, že 
riadne uvedú právny vzťah mestskej časti k miestnym komunikáciám III. a IV. triedy 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území mestskej časti, zverených na základe Protokolu 
o zverení miestnych komunikácií III. a IV. triedy do správy mestskej časti zo dňa 09.07.1992 
a predmet nájmu zadefinujú jednoznačným, nespochybnitel'ným a reprodukovatel'ným 
spôsobom tak, že sa jedná o parkovacie miesta, ktoré boli zriadené na miestnych komunikáciách 
III. a IV. triedy na státie motorových vozidiel na základe rozhodnutia cestného správneho 
orgánu. Výmera plochy jedného parkovacieho miesta je pre účely predmetnej zmluvy 10m2 

Celková výmera plochy parkovacích miest, názvy ulíc, na ktorých sa parkovacie miesta 
nachádzajú a počty parkovacích miest na uliciach budú uvedené v prílohe Č . l , ktorá bude 
neoddeliteľnou súčasfou zmluvy. Grafické vyznačenie parkovacích miest na jednotlivých 
miestnych komunikáciách bude tvorif prílohu Č. 2, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou 

zmluvy. 

1.3 Zmluvné strany odstránia spornosť právnych otázok t)'kajúcich sa nájomného a ďal š i eho 

nájomného uzatvorením Dohody o urovnaní. Po nadobudnutí platnosti a účitlliosti dohody 
o urovnaní sa BPS PARK zaviaže uhradiť ročné nájomné za rok 2012 na základe doručenej 
faktúry od mestskej časti s lehotou splatnosti 14 dní. Za účelom stanovenia ďalšieho nájomného 
za rok 20 12 BPS PARK oznámi mestskej časti audítorom overenú výšku dosiahnutých tržieb 
z krátkodobého parkovného (parkovacie karty, sms platby) do 30 dní od platnosti a účinnosti 
dohody o urovnaní a na základe následne vystavenej faktúry od mestskej časti s lehotou 
splatnosti 14 dní uhradí toto ďalšie nájomné. Po uhradení týchto faktúr sú vyrovnané všetky 
záväzky BPS PARK voči mestskej časti ku dňu 31. 12.20 12. BPS PARK sa tiež zaviaže uhradiť 
splatné nájomné za rok 20 13 na základe doručenej faktúry od mestskej časti s lehotou splatnosti 
14 dní. 



II. Doplnenie obsahu Nájomnej zmluvy Č. 72/05 

2. 1 INVESTÍCIE DO PARKOVACEJ TECHNIKY 
BPS PARK sa zaviaže investovať do systému parkovacích automatov. Minimálna výška 
investície súvisiaca s vypracovaním projektovej dokumentácie, jej odsúhlasením, zakúpením 
automatov a inštaláciou systému parkovacích automatov a ďal ších súvisiacich nákladov je 
odhadovaná vo výške 250 000 EUR. BPS PARK predloží projektovú dokumentáciu a finančné 
vyúčtovanie celého projektu mestskej čast i do 30 dní po spustení prevádzky za účelom 

preukázania a zdokumentovan ia splnenia tohto investičného záväzku. Po nadobudnutí 
právoplatnosti dohody o urovnaní, najneskôr však do troch mesiacov, sa BPS PARK zaväzuje 
podať ži adosť na mestskú časť na umiestnenie parkovacích automatov. Doba na zavedenie 
systému parkovacích automatov sú štyri mesiace od vydania príslušných povolení. Uvedenie 
systému do prevádzky bude naplánované k 1.1.2014. 
Mestská časť zabezpečí súčinnosť pri vydaní povolení a súhlasov potrebných na osadenie 
a inštaláciu parkovacích automatov, ako aj umiestnenia prevádzkových poriadkov. Umiestnenie 
parkovacích automatov a prevádzkových poriadkov na priľahlých chodníkoch nebude 
spoplatnené. 
BPS PARK sa zaviaže, že po riadnom uplynutí dohodnutej doby prenájmu odstráni automaty na 
vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2.2 INVESTÍCIE DO KONTROLY PARKOVANIA 
BPS PARK sa zaviaže poskytnúť pre úče l y kontroly platobnej disciplíny na predmete nájmu 
v zóne s dopravným obmedzením minimálne dve vozidlá s vodičom (na ťarchu BPS PARK) a 
poskytnúť súčinnosť príslušníkom Okrskovej stanice Mestskej polície hlavného mesta SR 
Bratislavy-Staré Mesto pri kontrole platobnej disciplíny a výkone represie v sú lade 
s ustanoveniami zákona Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a zákona Č. 56411991 Zb. o obecnej 
polícii . Tieto vozidlá budú označené vid itel'ným nápisom "Kontrola parkovania". 

2.3 SÚČINNOSŤ PRI KONTROLE 
BPS PARK sa zaviaže monitorovať stav platobnej disciplíny a v prípade podozrenia 
zo spáchania priestupku, ich bude nahlasovať Okrskovej stanici Mestskej polície hlavného 
mesta SR Bratislavy-Staré Mesto. Mestská časť sa zaviaže zabezpečiť formou Rozhodnutia 
starostu kontrolu platobnej disciplíny a výkon represie príslušníkmi Okrskovej stanice Mestskej 
polície hlavného mesta SR Bratislavy-Staré Mesto a osobami povereným i mestskou časťou 
v pomere l príslušník! poverená osoba mestskou časťou na 600 parkovacích miest predmetu 
nájmu, avšak minimál ne 2 príslušníci Okrskovej stanice Mestskej polície hlavného mesta SR 
Bratislavy-Staré Mesto na predmete nájmu. Mestská časť bude poskytovať súčinnost i vo 
všetkých prípadoch, keď ju o SÚČillliOSť BPS PARK požiada a keď bude možné takúto 
súčinnosť rozumne a účelne od nej požadovať. 

2.4 POKRAČOVANIE V PROJEKTE INTERREG IlIA 
Zmluvné strany sa zaviažu naďalej pokračovať pri prevádzkovaní projektu Interreg III 
cezhraničnej spolupráce. Služba Mobil Parking bola zavedená na základe projektu cezhraničnej 
spolupráce INTERREG IlIA Slovenská republika - Rakúsko, ktorý bol spolufinancovaný zo 
štrukturálnych fondov EÚ. 
V prípade, že na celom území hlavného mesta SR Bratislavy bude prijatá a realizovaná jednotná 
parkovacia pol itika a bude odsúhlasená Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti, BPS PARK 
posúdi a vyhodnotí možnosť zapojenia sa do takéhoto systému. 
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2.5 AKTUALIZÁCIA POČTU PARKOVACÍCH MIEST 
Zmluvné strany sa zaviažu pravidelne aktualizovať počet prenajatých parkovacích miest, min. 
I x ročne k 31.5. kalendárneho roka. BPS PARK každoročne predloží najneskôr k 31.5. ročný 
projekt (ďalej tiež "RP") parkovacích miest prenajímatel'ovi a príslušnému cestnému správnemu 
orgánu. 
Zmluvné strany vykonajú k termínu podpisu dohody o urovnaní novú pasportizáciu prenajatých 
parkovacích miest na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy v zóne s dopravným 
obmedzením a za tým účelom fyzicky sčítajú parkovacie miesta a vyhotovia prílohu - písomný 
podklad obsahujúci: názov miestnych komunikácií III. a IV. triedy - ulíc, na ktorých sa 
prenajaté parkovacie miesta nachádzajú s presným počtom prenajatých parkovacích miest na 
jednotlivých uliciach, prílohu - grafické vyznačenie prenajatých parkovacích miest na 
jednotlivých uliciach. 
Predmetné prílohy budú tvoriť neoddelitel'nú súčasť Dohody o urovnaní. 
Prvý RP sa BPS PARK zaviaže predložiť do 2 mesiacov od vykonania pasportizácie. Ak sa 
zmluvné strany písomne dohodnú na zmene počtu alebo umiestnení parkovacích miest, 
zaväzujú sa aktualizovať tento podklad bez zbytočného odkladu. 

2.6 KRÁTKODOBÉ PARKOVANIE 
BPS PARK je oprávnená spoplatniť krátkodobé parkovanie v pracovných dľíoch v čase 

od 08.00 h do 16.00 h. BPS PARK je oprávnená predÍžiť túto dobu spoplatnenia a ak táto 
úprava bude odsúhlasená cestným správnym orgánom, dôjde k pomernej úprave zák ladného 
nájomného. 

2.7 NÁJOMNÉ 
Základné nájomné je vo výške 10,124 EUR ročne za 1 m2 parkovacieho miesta. Ďalšie nájonmé 
je vo v)'ške 2,25 % z objemu ročných tržieb dosiaImutých z krátkodobého parkovného 
(prostredníctvom parkovacích kariet, sms platby, parkovacích automatov, prípadne iných 
tec1mológií) na predmete nájmu pri zabezpečení platobnej di sciplíny užívatel'ov parkovacích 
miest. Aktuálna cena krátkodobého parkovného je 0,80 EUR/h. Každé zvýšenie ceny 
krátkodobého parkovného o 0,01 EUR predstavuje zvýšenie percenta z objemu ročn)'ch tržieb 
dosiaimutých z krátkodobého parkovného na predmete nájmu o 0,01 percentuálneho bodu. 
BPS PARK sa zaviaže písomne informovať mestskú časť o zámere zvýšenia krátkodobého 
parkovného minimálne 3 mesiace vopred. 
Za účelom stanovenia ďalšieho nájomného sa BPS PARK zaviaže každoročne oznámit' 
mestskej časti aud ítorom overenú výšku dosiaimutých tržieb z krátkodobého parkovného 
(parkovacie karty, sms platby, parkovacie automaty resp. iné technológie) dosiahnutých na 
predmete nájmu. BPS PARK túto povinnosť splní na základe písomného oznámenia doručeného 
mestskej časti do 2 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka. 

2.8 REZIDENTSKÉ PARKOVANIE 
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BPS PARK sa zaviaže k vydávaniu rezidentských parkovacích kariet (ďa l ej tiež "RPK"), 
pncom RPK karta bude vydávaná na obyvatel'a s trvalým pobytom na uliciach, ktoré sú 
uvedené v prílohe č . I Nájomnej zmluvy č. 72/05 pre jedno vozidlo v jeho vlastníctve, 
evidované na adresu jeho trvalého pobytu, pričom vozidlo nesmie byť určené k výkonu 
podnikatel'skej činnosti. Mestská časť poskytne nevyhnutnú súčinnos t' za účelom zabránenia 
zneužívania týchto kariet . 
BPS PARK sa zaviaže vydávať RPK za cenu maximálne 1,2-násobku najvyššej ceny RPK + 
DPH, ktorú vydával bude v budúcnosti v iných zónach v Starom Meste vydávať mestská časť. 

Minimálna cena RPKje 50,00 EUR + DPH. 



2.9 VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTA A STLpIKY 
BPS PARK sa zaviaže bezplatne vyhradiť 3 % (z celkového počtu parkovacích miest) 
parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez uvedenia konkrétneho 
užívatel'a a l % (z celkového počtu parkovacích miest) pre konkrétne vozidlo fyzickej osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom na území mestskej časti za primeraných 
cenových podmienok. 
BPS PARK sa zaviaže neosadzovať na vyhradených parkovacích miestach parkovacie sdpiky 
bez súh lasu mestskej časti . 

Za úče lom postihu neoprávnene parkujúcich vozidiel na vyhradených parkovacích miestach 
mestská časť zabezpečí výkon práva správcu komunikácie k odstráneniu vozidla za podmienok 
stanovených zákonom. 

2. 10 HARMONOGRAM RUŠENIA STLpIKOV 
BPS PARK spracuje š tvo rročný harmonogram postupného rušenia parkovacích stÍpikov vo 
vlastnÍCtve užívatel'ov takým spôsobom, že do novovytvorených zmlúv bude kl ientom dávať 
povinnosť na vlastné náklady tento demontovať v lehote do 30 dní odo dňa začat ia užívan ia 
parkovacieho miesta. V prípade, že klient tento záväzok nesplní, oznámi BPS PARK túto 
skutočnosť mestskej čast i s uvedením konkrétneho parkovacieho miesta a osoby, ktorá túto 
povinnosť nesplnila. 
Mestská časť sa súčasne ako správca miestnych komunikácií III. a IV. triedy podl'a zákona 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zaviaže zabezpečovať ÚČilUlé odstrallovanie vozidiel, ktoré 
porušujú príslušné ustanovenia tohto zákona prostredníctvom Mestskej polície hlavného mesta 
SR Bratislavy s ciel'om zabezpečiť oprávneným osobám ri adne užívanie vylu·adených 
parkovacích miest. 
BPS PARK a mestská časť sa zaviažu každoročne vyhodnotiť vzájomné plnenie týchto prijat)'ch 
záväzkov a v prípade, ak bude zistené, že účinný odťah vozidiel zo strany mestskej čas ti nie je 
zabezpečený, bude BPS PARK oprávnená realizáciu tohto harmonogramu pozastav i ť. 

III. Urovnanie sporných a pochybných práv uplatnených mestskou časťou a BPS PARK 
" súdnych konaniach 

3. 1 Mestská časť a BPS PARK sa zaviažu urovnať všetky sporné a pochybné práva uplatnené v 
súdnych konaniach nasledovne 

3.1.1 BPS PARK sa zaviaže vziať späť návrh na začat ie súdneho konania vedeného pred 
Okresným súdom Bratislava I, č. k. l2C/45/20 12, do lOdní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti dohody o urovnaní, 

3.1.2 BPS PARK sa zaviaže vziať späť návrh na začati e súdneho konania vedeného pred 
Okresným súdom Bratislava I, č . k. l OC/44/20 12, do lOdní odo dlla nadobudnutia 
účirU10sti dohody o urovnaní, s tým, že nebude od mestskej časti ani v budúcnosti 
požadovať zaplatenie žalovanej sumy istiny 3.650,00 EUR ani žiadneho príslušenstva, 

3. 1.3 BPS PARK sa zav iaže vziať späť návrh na začatie súdneho konania vedeného pred 
Okresným súdom Brat islava I, č. k. II C/2 l4/20 10, do lOdní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti dohody o urovnaní , s tým, že nebude od mestskej čast i ani v budúcnosti 
požadovať ani zaplatenie žalovanej sumy istiny 938.407,51 EUR, istiny 285.338,86 EUR, 
ani zaplatenie príslušenstva, 

3. 1.4 Mestská časť sa zaviaže vziať späť návrh na začatie súdneho konania vedeného pred 
Okresným súdom Bratislava I, č. k. 12C/275/2009, do lOdní odo dňa nadobudnutia 
účinnos ti dohody o urovnaní, 

3. 1.5 BPS PARK nebude požadovať od mestskej časti nálu·adu trov súdnych konaní uvedených 
v bodoch 3.1.1 až 3. 1.4, 
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3.1.6 Mestská časť nebude požadovať od BPS PARK náhradu trov súdnych ko naní uveden)'ch 
v bodoch 3. 1.1 až 3.1.4. 

V prípade, ak nedôjde k naplneniu účelu tohto uznesenia do 12 mesiacov odo dila jeho prijatIa 
Miestnym zastupitel'stvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, stratí toto uznesenie p l atnosť. 

B. s plnomocňuj e 

starostku mestskej časti 
na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní , na vykonanie všetkých nevyhnutných a potrebných 
právnych úkonov a negociačných úkonov ako aj k doplneniu zmluvných podmienok tak, aby došlo 
k nap lneniu účelu tohto uznesenia a k uzatvoreniu platnej a účinnej dohody o urovnanÍ. 

3. Návrh na nájom nebytového príestoru na Medenej ulíci č. 2 ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

Návrh nezískal dostatočn)' počet hlasov. 

4. Návrh na nájom časti pozemku parc. Č. 1707/4 IIa Nábreží al"m. gell. L udvíka Svobodu ako 
prípad hodný osobitného zretel'a 

Uznesenie č . 54/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. s chvaľuje 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č . 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zretel'a náj om nehnutel'nosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu, a to časť pozemku parc. č. 1707/4, k. Ú. 

Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnutel'ností na LV Č. 1656 ako ostatné plochy o v)'mere 
1460 m2 z celkovej výmery 10143 m2

, do náj mu spo l očnosti Staromestská a.s. , sídlo: 
Vajanského nábrežie 3,811 02 Bratislava, za cenu 1,00 EUR/rok. 

2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podl'a podmienok uveden)'ch 
v nájomnej zmluve. 

3. Doba nájmu: neurčitá; 

B. kon šta tuje, 

že osobitný zrete I' spočíva v tom, že spo ločnosť bola zriadená mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto. Účelom je prevádzkovanie parkoviska na predmetnej časti pozemku. 
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5. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 636/6 na Beblavého ulici ako prípad hodn{' 
osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 55/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľu je 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Beblavého ulici , a to pozemok parc. Č. 636/6, k. Ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV Č . IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2

, do nájmu 
Mojmírovi Jančovi, bytom Boskovičova 8, 83101 Bratislava za cenu 10,00 EUR/mz/rok. 

2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podl'a podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 

3. Doba nájmu: neurčitá ; 

B. kon š tatuje , 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že ž iadateľ j e vlastníkom garáže súp. Č. 72 14 na predmetnom 
pozemku. 

6. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 7347/5 na Jelenej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 56/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č . 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľno s ti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Jelenej ulici, a to pozemok parc. Č. 7347/5, k. Ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nelUlutel'ností na LV Č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2

, do nájmu Marekovi 
Lachkovičovi, bytom Palárikova 12, 811 04 Bratislava za cenu 10,00 EUR/m2/rok. 

2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájonmej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 

3. Doba nájmu: neurčitá; 

B. konštatuje, 

že osobitný zreteľ spoč íva v tom, že ž iadateľ je vlastníkom garáže súp . Č . 102552 na predmetnom 
pozemku. 
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7. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. Č. 3783/7 na Podhorského ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Uznesenie Č. 57/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Brati slave na Podhorského ulici , a to pozemok parc. Č. 3783/7, k. Ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nelmute!'ností na LV Č. IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2

, do nájmu 
Miroslavovi Šmálovi, bytom Na Graniari 53, 974 01 Banská Bystrica za cenu 
10,00 EUR/mZ/rok. 

2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájonmej zmluve. 

3. Doba nájmu : neurčitá ; 

B. kon š tatuj e, 

že osobitný zre teľ spočíva v tom, že žiadatel' je vlastníkom garáže súp. Č . 560 I na predmetnom 
pozemku. 

8. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. Č . 3783/8 na Podhorského ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Uznesenie Č. 58/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č . 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnutel'nosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Podhorského uli ci, a to pozemok parc. Č. 3783/8, k. Ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV Č. IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 1 m2

, do náj mu 
Miroslavovi Šmálovi, bytom Na Gl'aniari 53, 974 01 Banská Bystrica za cenu , 
10,00 EUR/m-/rok. 

2. Cena za náj om bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podl'a podmienok uveden)'ch 
v nájomnej zmluve. 

3. Doba nájmu: neurčitá; 

B . konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadate I' je vlastníkom garáže súp. č. 104829 na predmetnom 
pozemku. 
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9. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 3751/12 na Sokolskej ulici ako prípad hodn\' 
osobitného zretel'a 

Uznesenie č. 59/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schval'uje 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zretel'a nájom nehnute!'nosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Brati slave na Sokolskej ulici, a to pozemok parc. č. 3751/12, k. Ú. Staré Mesto , zapísaný 
v katastri nelmutel'ností na LV Č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2

, do nájmu 
RNDr. Petrovi Smrekovi a RNDr. Márii Smrekovej, rod. Hívešovej , obaja bytom Sokolská 
18,811 04 Bratislava za cenu 10,00 EUR/m2/rok. 

2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podl'a podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 

3. Doba nájmu: neurčitá ; 

B. kon šta tuje, 

že osobitný zrete I' spočíva v tom, že žiadate!' je vlastníkom garáže súp. Č. 5677 na predmetnom 
pozemku. 

10. Návrh na predaj nebytového pl'iestoru na Griisslingovej ulici č. 28 

Uznesenie č. 60/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schval'uje 

I. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona Č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytov)'ch 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava- Staré Mesto , v bytovom dome 
na ulici Grässlingová Č . 28, súpisné čís lo 2487, k. Ú. Staré Mesto, na parcele Č. 8979 a pozemok 
pod stavbou parc. Č . 8979, zastavané plochy a nádvoria o výmere 452 m2

, evidované v katastri 
nehnutel'noslí na liste vlastníctva Č. 6133 , vchod Griisslingová č. 28, prízemie, priestor 
č. l2-N90l, o celkovej výmere 24,93 m2

, spoluvlastnícky podiel na spo ločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu o vel'kosti 223/1 0000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
o vel'kosti 223/1 0000 do vlastníctva kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, s.r.o. so sídlom: 
Svoradova č. 1,811 03 Bratislava, IČO: 45 300330 za cenu 12 623,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo dľía 

prij atia uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnutel'ností , stratí uznesenie platnosť, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak. 
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ll. Návrh na predaj nebytového priestoru na Kozej ulici č. 19 

Uznesenie č. 61/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľu je 

l. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona Č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, v bytovom dome 
na ulici Kozia č . 19, súpisné č íslo 608, k. Ú. Staré Mesto, na parcele Č. 736 a pozemok pod 
stavbou parc. Č . 736, zastavané plochy a nádvoria o výmere 471 m2

, evidované v katastri 
nehnutel'ností na liste vlastníctva č. 8095, vchod Kozia č . 19, suterén, nebytový priestor 
č. 12-12, o celkovej výmere 54,66 m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu o vel'kosti 508/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
o vel'kosti 508/ 10000 do vlastníctva kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, s.r.o . so sídlom: 
Svoradova č. 1,811 03 Bratislava, IČO : 45 300 330 za cenu 19 600,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo diía 

prijatia uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnutel'ností , stratí uznesenie platnosť, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak. 

12. Návrh na predaj nebytového priestoru na Krížnej ulici č. 21 

Uznesenie č. 62/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona Č . 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-S taré Mesto, v bytovom dome 
na ulici Krížna Č . 21, súpisné číslo 4076, k. Ú. Staré Mesto, na parcele Č. 10273/1 a pozemok pod 
stavbou parc. Č. 10273/1 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 1 m2

, evidované v katastri 
nehnutel'ností na liste vlastníctva Č. 6141 , vchod Krížna č. 21, suterén, priestor č. 12-NP20, 
o celkovej výmere 24,40 m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o vel'kosti 196/1 0000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o vel'kosti 
196/1 0000 do vlastníctva kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, s.r.o. so sídlom: Svoradova č . l, 
811 03 Bratislava, IČO: 45 300 330 za cenu 6510,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dni od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo dňa 

prijatia uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Brat islava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nelmutel'ností, stratí uznesenie platnosť, ak nie je v uznesení alebo týchto pravid lách 
určené inak. 
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13. Návrh na predaj nebvtového priestoru na Leškovej ulici č. 7 

Uznesenie č. 63/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schval'uje 

I. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona Č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v bytovom dome 
na ulici Leškova č. 7, súpisné číslo 3006, k .ú. Staré Mesto, na parcele Č . 7625 a pozemok pod 
stavbou parc. č. 7625, zastavané plochy a nádvoria o výmere 387 m2

, evidované v katastri 
nehnutel'ností na liste vlastníctva č . 67 17, vchod Leškova č. 7, suterén, priestor č. 12-900, 
o celkovej výmere 45,72 m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o vel'kosti 471/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o vel'kosti 
471 / 10000 do vlastníctva kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, S. r.o. so sídlom: Svoradova č. l, 
811 03 Bratislava IČO: 45 300 330 za cenu 16000,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo dňa 

prijatia uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnutel'ností, stratí uznesenie platnosť, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak. 

14. Návrh na predaj nebvtového priestoru na Podjavorinskej ulici Č. 13 

Uznesenie č. 64/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schval'uje 

I. v sú lade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona Č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, v bytovom dome 
na ulici Podjavorinskej č. 13 , súpisné čís lo 1774, k. Ú. Staré Mesto, na parcele Č. 753 a pozemok 
pod stavbou parc. Č. 753, zastavané plochy a nádvoria o výmere 459 m2

, evidované v katastri 
nehnutel'ností na liste vlastníctva č. 5203 , vchod Podjavorinskej č. 13, suterén, ncbytov)' 
priestor Č. 12-12, o celkovej výmere 3 1,24 m2

, spoluvlastnícky podiel na spo ločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu o vel'kosti 207/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
o vel'kosti 207/10000 do vlastníctva kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, S.r.o. so sídlom: 
Svoradova Č. 1,811 03 Bratislava IČO: 45 300 330 za cenu 9 300,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo dI'ía 

prijatia uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nelU1utel'ností, stratí uznesenie platnosť, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak. 
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15. Návrh na predaj nebvtového priestoru na Ulici 29.augusta č. 34 

Uznesenie č. 65/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona Č . 18211 993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v bytovom dome 
na ulici Ulica 29. augusta Č. 28,30,32,34, súpisné čís l o 228 1, k. Ú. Staré Mesto, na parcele č. 

877,811, 8779, ,878011 , 8781Q a pozemok pod stavbo~ parcela č. ,877811 zas,tavané plochi' 
a nadvona o vymere 1098 m , parcela Č . 8779 zastavane plochy a nadvona o vymere 325 m-, 
parcela Č. 8781 / 1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1148 m2, evidované v katastri 
nelmuteľností na liste vlastníctva Č. 6194 a 6195 vchod Ulica 29.augusta č. 34, prízemie, 
priestor č. 12-NP22, o celkovej výmere 86,14 m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 85/ 10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch 
o veľkosti 85/ 10000 do vlastníctva kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, S.r.o. so sídlom: 
Svoradova č. 1,811 03 Bratislava IČO: 45 300 330 za cenu 37 331,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo dľía 

prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nelmuteľností , stratí uznesenie platnosť, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak. 

16. Návrh na predaj nebvtového priestoru na Vazovovej ulici č. 7 

Uznesenie č. 66/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona Č . 18211 993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, v bytovom dome 
na ulici Vazovova Č . 7, súpisné čís lo 2758, k. Ú. Staré Mesto, na parcele Č. 7995 a pozemok pod 
stavbou parc. č. 7995, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1211 m2

, evidované v katastri 
nelmuteľností na liste vlastníctva Č . 5907, vchod Vazovova č. 7, prízemie, priestor č. 12-NP54, 
o celkovej výmere 27,39 m2

, spoluvlastnícky podiel na spo ločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o veľkost i 13111 0000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 

131110000 do vlastníctva kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, S.r.o. so síd lom: Svoradova č. 1, 
811 03 Bratislava IČO : 45 300330 za cenu 13 700,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo dľía 

prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nelmuteľností , stratí uznesenie platnosť , ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak. 
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17. Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici č. 8 

Uznesenie č. 67/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

I. v sú lade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona Č . 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v bytovom dome 
na ulici Škovránčia č. 1,3, Žilinská č. 8,10,12,14, súpisné číslo 2956, k. Ú. Staré Mesto, 
na parcele č . 7859, 786 1, 7862, 7864, 7865 a pozemok pod stavbou parcela č . 7859, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 407 m2, parcela Č. 7861 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
922 m2

, parcela Č . 7862 zastavané plochy a nádvoria o výmere 530 m2, parcela Č. 7864 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 359 m2, parcela Č. 7865 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
375 m2

, evidované v katastri nelUlutel'ností na li ste vlastníctva Č. 5921, vchod Žilinská č. 8, 
suterén, priestor č. l2-13, o celkovej výmere 29,28 m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu o vel'kosti 50/ 10000 a spoluvlastnícky podiel 
na pozemkoch o vel'kosti 50/ 10000 do vlastníctva kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, S.r.o. so 
sídlom: Svoradova č. 1,811 03 Bratislava IČO: 45 300 330 za cenu 10 400,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo di\a 

prijatia uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnutel'ností, stratí uznesenie platnosť, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak. 

18. Návrh na predaj nebvtového priestoru na Žilinskej ulici č. 10 

Uznesenie č. 68/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

I. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona Č. 182/ 1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, v bytovom dome 
na ulici Škovránčia Č. 1,3, Žilinská Č. 8,10,12, 14, súpisné číslo 2956, k. ú. Staré Mesto, 
na parcele Č. 7859, 786 1,7862,7864,7865 a pozemok pod stavbou parcela Č . 7859, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 407 m2

, parcela Č. 7861 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
922 m2

, parcela Č. 7862 zastavané plochy a nádvoria o výmere 530 m2, parcela č. 7864 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 359 m2

, parcela Č. 7865 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
375 m2, evidované v katastri nelUlutel'ností na liste vlastníctva Č. 5921, vchod Žilinská č. 10, 
suterén, priestor č. l2-11, o celkovej výmere 38,90 m2

, spoluvlastnícky podiel na spoloční'ch 
častiach a spoločných zariadeniach domu o vel'kosti 63/1 0000 a spoluvlastnícky podiel 
na pozemkoch o vel'kosti 63/1 0000 do vlastníctva kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, s.r.o. 
so sídlom: Svoradova č. 1,811 03 Bratislava IČO: 45 300330 za cenu 15 500,00 EUR. 
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2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo dňa 

prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľností , stratí uznesenie platnosť, ak nie je v uznesení alebo t)'chto pravidlách 
určené inak. 

19. Návrh na vvporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Konventná 5 
v Bratis lave 

Uznesenie č. 69/20 l3 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. zrušuje 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 98/20 12 zo dlla 
25. septembra 20 12; 

B. s chvaľuje 

vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti stavba súpisné č . 623, postavená na 
pozemku parcela č. 3222, ako parcela registra "C" o výmere 720 m2

, druh pozemku - zastavané 
plochy a nádvoria, nachádzaj úca sa na Konventnej ul. č. S v Bratislave, zapísaná na li ste vlas1l1íctva 
Č. 2759, formou predaja spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta SR Bratislava, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 14/48 z celku, do 
vlast níctva kupujúceho za kúpnu cenu vo v)'ške 264 120,54 EUR. 

Kupujúci je podielový spoluvlastník obchodná spoločno sť Konventná Apartments, s.r.o., 
IČO: 35 739 606, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava. 
Kúpna cena bude kupujúcim uhradená do 30 dní od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

Kúpna cena bude zložená do notárskej úschovy u notára so síd lom v Bratislave. Kúpna cena bude 
uvoľnená v prospech predávajúceho po predložení originálu z výpisu z li stu vlastn íctva notárovi, 
ktor)' bude potvrdzovať, že kupujúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnos ti . Náklad y spojené so 
zriadením notárskej úschovy, bude v plnej výške znášať kupujúci. 

V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mes iacov odo d!'ía 
prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto t)'kajúceho sa 
predaja spoluvlastníckeho podielu, stratí uznesenie platnosť. ; 

C. s plnomocňuje 

starostku mestskej časti 
na opravu prípadn)'ch chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo k naplneniu tohto uznesenia. 
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20. Vvhodnotenie zimnej službv za sezónu 201212013 

Uznesenie č. 70/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

berie na vedomie 

vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 20 12/2013. 

21. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2012 

Uznesenie č . 71/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto k 31.12.20 12. 

22. Návrh na poskvtnutie pôžičky spoločnosti Staromestská a.S. a druhú zmenu rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 

Uznesenie č. 72/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. berie na vedomie 

vzdanie sa Mgr. Svena Šovčíka z č lenstva v predstavenstve 
RNDr. Marty Černej z členstva v dozornej rade; 

B . vymenúva 

v súlade s § 15 ods. 2 písm. i) zákona Č . 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov č lena predstavenstva a č lenov dozornej rady spoločnosti 

Staromestská a.S. so sídlom Vajanského nábr. 3, 81102 Bratislava, IČO 35804092: 
Ing. Pavol Baxa - č len predstavenstva 
Ing. Martin Borguľa - č len dozornej rady 
Mgr. Miroslava Babčanová - č len dozornej rady 
RNDr. Mário Ležovič, PhD. , MPH - č len dozornej rady; 
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C. žiada 

starostku mestskej časti 

vykonať všetky úkony potrebné k vykonaniu tohto uznesenia; 

D. súhlasi 

v súlade s ods. 6 § 1 O zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtov)'ch pravidlách územnej samosprávy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s poskytnutím návratnej 
pôž ičky z príjmov kapitálového rozpočtu spo ločnosti Staromestská a.s. vo v)'ške 95 000,00 Eur na 
dobu do 3 1.12.2018 s úrokovou mierou ročný EURIBOR + marža 0,5 % p. a. 

začiatok splácania 

výška splátok istiny 

doba splácania istiny 

spôsob splácania 

ukončenie splácania istiny a úroku 

úroková sadzba 

od 1.1.20 14 

19 000,00 Eur/rok 

5 rokov 

anuitné 

3 1.1 2.2018 

ročný EURIBOR + marža 0,5 % p. a. 
bude sp latná k 31.12. bežného roka 

účel pôžičky poskytnutie finančných prostriedkov na rozbeh 
činnost i spoločnosti Staromestská, a.s. 

E. schvaľuje 

druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2013 takto: 

K A PIT Á L O V Ý R O Z P O Č E T - P R Í J M Y v Eur 

t ex t 
schválený zvýšenie + upravený 
rozpočet zníženie - rozpočet 

Príjmy z predaja majetku 84000 + 516 000 600000 

Rozpočet spolu 84000 + 5 16 000 600000 

K A PIT Á L O V Ý R O Z P O Č E T - V Ý D A V K Y v Eur 

tex t 
schválený zvýšenie + upraven)' 
rozpočet zníženie - rozpočet 

Ostatné výdavky na správu a údržbu bytových 
O + 20000 20000 

a nebytov)'ch priestorov 

Rozpočet spolu l 088000 + 20000 l 108 000 
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FIN A N Č N É O PER Á C IE - V Ý D A V K Y v Eur 

tex t 
schválený zvýšenie + 
rozpočet zníženie -

Poskytnutie pôži čky spo ločnosti Staromestská, a. s. 

Rozpočet spolu 

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 

príjmy bežného rozpočtu 
v)'davky bežného rozpočtu 
príjmy kapitálového rozpočtu 
výdavky kapitálového rozpočtu 
finančné operácie príjmové 
použitie Fondu rozvoja bývania 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení 
použitie Rezervného fondu 
finančné operácie výdavkové 
výsledok hospodárenia 
celkom: 

16496 858 Eur 
16496858 Eur 

600000 Eur 
l 108000 Eur 
l 088000 Eur 

936000 Eur 

152000 Eur 
O Eur 

95000 Eur 

+ 485000 Eur 

O 

O 

23. Návrh na zmenu zloženia orgánov v spoločnosti Staromestská a.s. 

+ 95 000 

+ 95000 

Predklada tel' stiahol návrh z programu rokovanía miestneho zastupitel'stva. 

24. Návrh na zmenu názvu časti Kuzmánvho ulice na Botevovu ulicu 

Predklada tel' stiahol návrh z programu rokovanía miestneho zastupitcl'stva. 

25. Informácia o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka 

Uznesenie č. 73/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka. 

upravený 
rozpočet 

95000 

95000 
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26. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 

Uznesenie č. 7412013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti 

Brati slava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K železnej studienke, Bratislava. 

27. Správa Komisie mandátovej miestneho zastupitel'stva mestsl<ej časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 7512013 

Miestne zastup iteľs tvo mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto 

A. beri e na ve domi e 

správu Komis ie mandátovej Miestneho zastupitel'stva mestskej čast i Brat islava-Staré Mesto; 

B . sc h va l' uj e 

I. starostke mestskej čas ti podľa zákona Č . 25311994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov s účinno sťou od 1.1 .2013 
plat v celkovej výške 3 772,00 EUR pozostávajúci z platu podl'a § 3 ods. l zákona, ktorý je 
2,89- násobkom priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 201 2, zvýšeného 
o 62,09 % v súlade s § 4 ods. 2 zákona, 

2. miestnemu kontrolórovi mestskej čas ti plat vo výške l 804,00 EUR, s ÚČilillO SťOU od 1.1.201 3, 
3. vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej čas ti vo výške 25 % zo súčtu mesačných 

platov vyplatených za obdobie aprí l 2012 až marec 2013 v najbli žšom výplatnom termíne. 

28/A. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 129/2008 časť C.! body 2. a 3. a uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 57/2010 časť B. 

Uznesenie č. 76/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto 

zrušuje 

l. uznesenie Miestneho zastupiteľs tva mestskej časti Brati slava-Staré Mesto č. 129/2008, časť C. 
body 2. a 3. , 

2. uznesenie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Brati slava-Staré Mesto Č . 57/201 0, časť B. 
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28/B. Návrh stanoviska k výmene pozemku parc. č. 4433171 na Drotárskej ceste za časť 

pozemku parc. č. 7855/1 na Belopotockého ulici v Bratislave 

Uznesenie č. 7712013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. sc h va ľuje 

v súlade so Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, čl. 8. ods. l - 4 stanovisko 
k výmene pozemku parc. č.4433171 na Drotárskej ceste za časť pozemku parc. č. 7855/1, LV Č. 4296 
na Belopotockého ulici v Brati slave. 

B. odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republ iky Bratislavy 
výmenu uvedených pozemkov schváli ť. 

29. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 78/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto. 

Brat islava 24.04.2013 

Mgr. Kamil Homoľa 
prednosta miestneho úradu 

/7.( 
PhDr. Tatiana R O S O V Á 

starostka mestskej časti 
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