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Materiál 
na rokovanie miestnej rady        dňa 06.09.2011 
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S p r á v a  
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
k  

30.06.2011 
______________________________________________________________ 

 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
 

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava – Staré Mesto 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať správu 
o stave plnenia uznesení Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto 
 

 
Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
 

 - v materiáli  

    
 
    
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
Anna Repková 
Útvar miestneho kontrolóra 

 - návrh uznesenia 
- správu 
- tabuľkovú časť 
 

 



 
Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto k 30.06.2011 



S p r á v a 
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava – Staré Mesto 
k  

30.06.2011 
 
 
 
 V zmysle § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v z. n. p. Útvar miestneho kontrolóra 
vykonal kontrolu plnenia uznesení mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
 Správu predkladám v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, čl. 10 ods. 4. 
 
 Kontrolované boli nesplnené uznesenia za obdobie rokov 1998 až 2010 a všetky 
novoprijaté uznesenia v I. polroku 2011. 
 
  Uznesením č. 28/2011 z 26.04.2011 miestne zastupiteľstvo m. č. Bratislava – 
Staré Mesto zobralo na vedomie „Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Ako z danej správy vyplýva, za roky 1998 až 2010 sa 
z nesplnených úloh podarilo splniť len časť, a tak ostatné je potrebné stále evidovať ako 
nesplnené. V tabuľke č. 2 (Uznesenia nesplnené) je uvedený aj stav riešenia a po konzultácii 
s gestorským oddelením aj návrh ďalšieho riešenia. Pri „majetkových“ uzneseniach 
(prenájom/predaj) sa určuje aj doba platnosti uznesenia. Z tohto dôvodu je aj v návrhu 
riešenia uvádzaný dátum, kedy uznesenie stráca platnosť.  
 
 V novo kontrolovanom období, teda v období I. polroku 2011 (6. volebného obdobia) 
prijalo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto celkovo 61 uznesení, 
konkrétne: 
 1. zastupiteľstvo 20.12.2010    1 –   2/2010-U 
 2. zastupiteľstvo 15.02.2011     1 –  15/2011     = 15 
 3. zastupiteľstvo 26.04.2011  16 –  39/2011    = 24 
 4. zastupiteľstvo 14.06.2011  40 –  61/2011    = 22 
 Spolu:                        61 
 
 Z uvedeného celkového počtu prijatých uznesení bolo potrebné vyhodnotiť tie, ktoré 
mali „charakter“ realizovateľných (žiada, ukladá, splnomocňuje). Zostávajúce uznesenia mali 
informatívny, resp. deklaratívny charakter, preto sa neobjavujú vo vyhodnotení ako 
splnené/nesplnené.  
 
 Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách: 
  
Tabuľka č. 1: Uznesenia – splnené 
Tabuľka č. 2: Uznesenia – nesplnené 
Tabuľka č. 3: Uznesenia – zrušené 
Tabuľka č. 4: Uznesenia – pozastavené * 
Tabuľka č. 5: Uznesenia – priebežne plnené 
Tabuľka č. 6: Uznesenia – stratená platnosť 
 
* Poz. Tabuľka č. 4 nie je uvádzaná – nebolo pozastavené žiadne uznesenie 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

1. 101/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemkov pod garážami) v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, 
v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, na ul. Sokolská, parcely reg. „C“ č. 3718/8 
vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 18 m2 do vlastníctva Mgr. Kataríne Dobrovodskej , rod. Pavlendovej, trvale 
bytom Bajzova 8, BA a Ing. Viktorovi Pavlendovi a manželke Kataríne Pavlendovej, rod. 
Rottkovej, obaja bytom Gercenova 9, BA za cenu 3 600,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 
roka odo dňa jeho prijatia 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

KZ podpísaná 12.5.2011, kúpna 
cena zaplatená 1. a 7.6.2011, dané 
na vklad do katastra 24.6.2011 

2. 103/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemkov pod garážami) 
v súlade s ustan. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj 
nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m. č. BA – SM nachádzajúcich sa v BA, 
k.ú. SM 
2. pozemku na ul. Jelenia, parcely reg. „C“ č. 7347/6 vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 
10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 21 m2, do vlastníctva Viktora 
Dobšoviča a manaželky Ing. Martiny Dobšovičovej, rod. Černákovej, obaja trvale bytom 
Československých parašutistov 7, BA za cenu 4 200,- EUR. Kúpne cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 
roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

Kúpna cena zaplatená 31.5.2011, 
dané na vklad do katastra 7.6.2011 

3. 175/2010 2.11.2010 MZ bod B. žiada 1. štáb zimnej služby zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť takým spôsobom, aby 
činnosť sama a jej dôsledky nezhoršovali životné prostredie, to znamená minimalizovať 
v maximálnej možnej miere posyp chemickým materiálom, 
2. prednostu miestneho úradu, aby rokoval so zmluvným dodávateľom zimnej služby, aby 
zabezpečil náhradu posypovej soli za druh ekologickej posypovej soli 

Odd. dopravy 
Mgr. Oravec 

Časť B, bod 1: Zjazdnosť 
a schodnosť komunikácií bola 
počas zimnej služby zabezpečená, 
K bodu  2: Prednosta MiÚ rokoval 
so zml. dodávateľom vo veci 
náhrady posypovej soli. MZ 
zobralo na vedomie vyhodnotenie 
zimnej služby za sezónu 
2010/2011 uzn. č. 34/2011 zo dňa 
26.4.2011. 

4. 182/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti  vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe MČ BA – 
SM nachádzajúcej sa v BA, na ul. Vlčkova, parc. registra „C“ číslo 1983/8 vedeného v kat. 
nehnut. na LV č. 1, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2 do 
vlastníctva PhDr. Lýdie Kosperovej, rod. Ďurčeková, trvale bytom Kuzmányho 12, BA za cenu 
3 800,- EUR s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR BA, bude 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

Kúpna cena zaplatená 19.4.2011, 
vklad povolený 2.6.2011 
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Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

predaný za túto cenu. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
5. 183/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9a ods. 8 písm.b) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, 
v správe MČ BA – SM nachádzajúcej sa v BA, na ul. Dankovského, parcely registra „C“ číslo 
1273/3 vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 35 m2 do vlastníctva Ireny Wimmerovej, rod. Kaháková, trv. bytom 
Olivová 22, BA za cenu 9 540,- EUR s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. 
mesta SR BA, bude predaný za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

Kúpna cena zaplatená 18.5.2011, 
dané na vklad do katastra 
25.5.2011.  

6. 184/2010 2.11.2010 MZ časť A schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení nesk. predpisov predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, 
v správe m. č. BA – SM nachádzajúcich sa v BA, k.ú. SM 
1. pozemku na ul. Langsfeldova, parc. reg. „C“ číslo 3874/2 vedeného v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 23 m2, do vlastníctva 
Jozefa Tobáka a Oľgy Tobákovej, rod. Mikušová, obaja trvale bytom  Langsfeldova 36, BA, za 
cenu 4 837,- EUR s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR BA, bude 
predaný za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
2. pozemku na ul. Langsfeldova, parcely registra „C“ číslo 3874/3 vedeného v katastri nehnut. na 
LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2, do vlastníctva 
Ing. Miroslava Zemana a Juliany Zemanovej, rod. Zajacova, obaja trvale bytom Langsfeldova 36, 
BA, za cenu 4 206,- EUR s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR 
BA, bude predaný za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
3. pozemku na ul. Langsfeldova, parc. reg. „C“ číslo 3874/4 vedeného v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10 k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2, do vlastníctva Ing. 
Jaromíra Meitnera a Zity Meitnerovej, rod. Danová, obaja trvale bytom Langsfeldova 34, BA, za 
cenu 3 996,-  EUR s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy 
bude predaný za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
4. pozemku na ul. Langsfeldova, parcely reg. „C“ č. 3874/9 vedeného v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, výmera 23 m2, do vlastníctva 
Pavla Daudu a Márie Daudovej, rod. Prokopová, obaja trvale bytom Tajovského 27, BA, za cenu 
4 837,- EUR s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, bude 
predaný za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 
 

 
 
 
K bodu 1:  Kúpna cena zaplatená 
13.5.2011, dané na vklad do 
katastra 25.5.2011 
 
 
 
K bodu 2: Kúpna cena zaplatená 
13.4.2011, vklad povolený 
12.5.2011 
 
 
 
K bodu 3: Kúpna cena zaplatená 
8.4.2011, vklad povolený 
12.5.2011 
 
 
 
K bodu 4:  Kúpna cena zaplatená 
5.5.2011, dané na vklad do katastra 
13.5.2011 



 
Splnené uznesenia                                                                                         Tabuľka č. 1 

 3 

P.č. 
 

Číslo 
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Dátum 
prijatia 
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Uznesenie 
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Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

7. 185/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe MČ BA – 
SM nachádzajúcich sa v BA, k.ú. SM 
1. pozemku na ul. Šoltésovej, parcely registra „C“ č. 9850/2 vedeného v katastri nehnut. na LV č. 
10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2 , do vlastníctva MUDr. 
Pavla Schillera a manželky PhDr. Evy Schillerovej, rod. Pašteková, obaja trvale bytom Šoltésovej 
24, BA, za cenu 4 215,- EUR s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR 
BA, bude predaný za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
2. pozemku na ul. Šoltésovej, parcely reg. „C“ č. 9851/2 vedeného v katastri nehnuteľností na LV 
č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2, do vlastníctva Ing. 
Evy Uhliarikovej, rod. Uhliariková, trvale bytom Poľná 23, BA, za cenu 4 215,- EUR s tým, že 
v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

 
 
 
K bodu 1: Kúpna cena zaplatená 
28.3.2011, vklad do katastra 
povolený 9.5.2011 
 
 
 
K bodu 2: Kúpna cena zaplatená 
24.3.2011, vklad do katastra 
povolený 4.5.2011 

8. 1/2011 
 

15.02.2011 
 

MZ časť A. zrušuje uznesenie MZ m. č. Bratislava – Staré Mesto č. 1/2010-U v časti F. bod 1. zo 
dňa 20. decembra 2010 o určení mesačného platu starostky mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 
časť B. určuje plat starostke mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vo výške 3585,00 EUR. 

Kanc. 
starostky 
 

Plat starostke m. č. sa vypláca 
v zmysle uznesenia. 

9.  7/2011 
 

15.02.2011 
 

MZ časť A. schvaľuje 1. zabezpečenie realizácie projektu Elektronizácia služieb bratislavskej 
samosprávy v partnerstve s hlavným mestom SR Bratislavou počas celej doby jeho realizácie; 
2. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške maximálne 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt pre hlavné mesto SR Bratislavu a jeho mestské časti. 
časť B. splnomocňuje starostku m. č. k podpísaniu Zmluvy o partnerstve a všetkých potrebných 
dokumentov v súvislosti s časťou A. tohto uznesenia. 

Kanc. 
starostky 
 

Starostka m. č. podpísala zmluvu 
o partnerstve. 

10. 
 

9/2011 
 

15.02.2011 
 

MZ časť A. schvaľuje Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto s účinnosťou od 1. marca 2011; 
časť C. splnomocňuje starostku m. č. na vykonanie nevyhnutných zmien. 

Časť C: Kanc. 
starostky,  
 

Časť C: Starostka m. č. vykonala 
zmeny v zmysle organizačného 
poriadku 

11. 10/2011 15.02/2011 MZ časť A. berie na vedomie organizáciu samosprávy m. č. Bratislava – Staré Mesto k 15. 
februáru 2011 
časť B. ukladá komisiám miestneho zastupiteľstva pripraviť návrhy na zmenu členov v správnych 
a dozorných radách v organizáciách, v ktorých je m. č. Bratislava – Staré Mesto členom alebo má 
v nich majetkovú účasť do nasledujúceho zastupiteľstva. 

Prednosta MiÚ 
Mgr. Šovčík 

MZ na svojom zasadnutí dňa 
26.4.2011 odsúhlasilo uzn. č. 
30/2011 – (Európska hudobná 
akadémia Bratislava – Schengen 
neziskový fond), č. 37/2011 – 
(Maják nádeje, n.o. a č. 38/2011 -  
(SNP Invest, a.s.) návrhy na zmenu 
členov v správnych a dozorných 
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radách v organizáciách, v ktorých 
je m.č. Bratislava – Staré Mesto 
členom alebo má v nich majetkovú 
účasť 

12. 
 

13/2011 
 

15.02.2011 
 

MZ časť A. žiada starostku m. č., aby viedla rokovanie s predstaviteľmi polície za účelom 
zvýšenia kontroly dodržiavania pravidiel rezidenčného parkovania, obzvlášť vo večerných 
hodinách; 
MZ časť B ukladá prednostovi miestneho úradu, aby preskúmal možnosti zmenšenia plôch 
vodorovného značenia „Šikmé vodorovné čiary“ v regulovaných parkovacích zónach. 

Časť A: Kanc. 
starostky 
Časť B: 
Prednosta MiÚ 
Mgr. Šovčík 

Časť A: Starostka m. č. rokovala 
s predstaviteľmi Polície SR. 
Časť B: Možnosti zmenšenia plôch 
vodorovného značenia boli 
preskúmané, vodorovné značenie 
„Šikmé vodorovné čiary“ je 
upravené STN, ktorá hovorí 
o rozmeroch vodorovného 
dopravného značenia. Všade tam, 
kde to bolo možné, bolo šikmé 
dopravné značenie zrušené 
a nahradené parkovacími boxami. 

13. 20/2011 26.04.2011 MZ časť A. schvaľuje 1. zmenu rozpočtu m. č. na rok 2011; 2. plán tvorby a použitia 
mimorozpočtových fondov m. č. Bratislava – Staré Mesto na rok 2011  
časť B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia, ktorými sa 
nenaruší bilancia schváleného rozpočtu. 

Odd. finančné 
Ing. Strejčková 

Rozpočtové hospodárenie je 
v súlade s uznesením. 

14. 23/2011 26.04.2011 MZ schvaľuje poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011 
takto: Katolícka jednota mesta Bratislavy - 700 €; Okresná organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska SM - 100 €; Senior klub Kalvária - 700 €; Klub dôchodcov Pokoj a dobro - 700 €; 
Združenie kresťanských Seniorov Slovenska - 700 €; Charita Blumentál OZ - 700 €; Únia 
nevidiacich a slabozrakých SK ZO4 - 300 €; Združenie zdravotne postihnutých - 100 €; 
Slovenský zväz telesne postihnutých zo 127 - 100 €; Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 - 300 
€; ECHO-združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím – 300 €; Združenie zdravotne 
postihnutých občanov ZO3 – 300 €, Zväz diabetikov Slovenska, ZO 1,2,3 – 240 €; Liga proti 
rakovine Klub Venuša – 300 €; OZ Odyseus – 100 €; Charita Blumentál OZ – 600 €; OZ Tanec 
pre radosť – 250 €; Diakonické združenie Betánia – 300 €; Bratislavská arcidiecézna charita – 700 
€; CZ ECAV Bratislava - 400 €; SPOZA spoločnosť na pomoc osobám s autizmom 200 €; 
Andreas, n.o., Autistické centrum – 300 €; KRÍDLA – združenie príbuzných, priateľov A ľudí 
s psychickými poruchami – 300 €; Národné centrum pre rovnosť príležitostí, n.o. – 300 €; Depaul 
Slovensko, n.o. – 500 €; Domov pre každého, o.z. – 500 €; OZ Prima – 400 €; 

Odd. finančné 
Ing. Strejčková 
 
 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s uznesením. 

15. 33/2011 26.04.2011 MZ volí za členov komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu poslancov Martina 
Borguľu, Jána Krtu a Kamila Procházku. 

Kanc. 
starostky 

Starostka rozhodnutím č. 12/2011 
vytvorila komisiu pre 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

 posudzovanie žiadostí o nájom 
obecného bytu 

16. 36/2011 26.04.2011 MZ časť A. berie na vedomie správu mandátovej komisie; 
časť B. schvaľuje 1. plat starostke m. č. vo výške 3704,00 € s účinnosťou od 1.4.2011; 2. plat 
miestnemu kontrolórovi m. č. vo výške 1723,00 € s účinnosťou od 1.4.2011; 3. mesačnú odmenu 
miestnemu kontrolórovi m. č. za január, február a marec 2011 vo výške 10 % z príslušných 
mesačných platov; náplň činnosti Komisie mandátovej MZ m. č. Ba – SM; 
časť C súhlasí s pôsobením miestneho kontrolóra Ing. Olivera Paradeisera v dozornej rade 
Nemocnice sv. Michala, a.s.  

Kanc. 
starostky  
 

Plat starostke m. č. sa vypláca 
v zmysle uznesenia. 

17. 42/2011 14.06.2011 MZ schvaľuje druhú zmenu rozpočtu m. č. na rok 2011; 2. zmenu plánu tvorby a použitia 
mimorozpočtových fondov m. č. Ba – SM na rok 2011; 4. doplnenie názvu položky 01.6.0 bod 8 
„Dotácie na kultúru v Horskom parku“ na “ Dotácie na kultúru v Horskom parku pre Nadáciu 
Horský park“.  

Odd. finančné 
Ing. Strejčková 

Rozpočtové hospodárenie je 
v súlade s uznesením. 

18. 43/2011 14.06.2011 MZ schvaľuje poskytnutie dotácií z rozpočtu m. č. Ba – SM na rok 2011: 1. Vodácky klub Tatran 
Bratislava – Karlova Ves – 500 €; 2. Bratislavská arcidiecézna charita 300 €; 

Odd. finančné 
Ing. Stejčková 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s uznesením. 

19. 59/2011 14.06.2011 MZ časť A. odvoláva podľa § 15 ods. 2 písm. h) zákona č. 377/1990 Zb. o hl. meste SR Bratislave 
v z.n.p. Mgr. Martu Hokinovú z funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie m. č. Ba – SM 
Seniorcentrum – SM, so sídlom na ul. Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava, k 30. júnu 2011; 
B. žiada starostku m. č. vykonať všetky úkony potrebné k vykonaniu tohto uznesenia. 

Kanc. 
starostky 
 

Starostka m. č. odvolala Mgr. 
Martu Hokinovú  vedením poverila 
Mgr. Vieru Jaškovú 

20. 60/2011 14.06.2011 MZ časť A. berie na vedomie správu Komisie mandátovej MZ m. č. Ba – SM; 
časť B. schvaľuje starostke m. č. plat v celkovej výške 3 691,00 €, pozostávajúci z platu podľa § 3 
ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí 
a primátorov miest v z.n.p. zvýšeného o 66 § v súlade s § 4 ods. 2 zákona 

Kanc. 
starostky  

Plat starostke m. č. sa vypláca 
v zmysle uznesenia. 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

1. 729/1998 
 

17.11.1998 
 

MZ schvaľuje predaj pozemku s domom súp. č. 100276, 
nachádzajúceho sa v k.ú. Staré Mesto na Špitálskej ul. č. 31 v BA, 
zapísaného v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 10 pod 
parc. č. 8509 ako zastavaná plocha o výmere 630 m2 a parc. č. 8510 
ako záhrada o výmere 169 m2 do vlastníctva spoločnosti 
PATRONKA, s.r.o., so sídlom na Panenskej ul. č. 26, 811 03 
Bratislava, IČO. 35 745 606, za cenu 5 000 000,- Sk s tým, že 
kupujúci poskytne primeranú bytovú náhradu terajším nájomcom 
bytov v dome najneskôr do jedného roka odo dňa schválenia 
uznesenia 

Odd. právne 
Mgr. P.Vidová 
 

Ukončený súdny spor (reštitúcia) 
v prospech MČ BA – SM, 
kupujúci vyzvaný 20.11.2008 na 
splnenie uznesenia, na 
predloženie dohôd o skončení 
nájmu bytov v dome, na kt. úrad 
neobdržal odpoveď. Listom 
z 10.8.2009 kupujúci opätovne 
vyzvaný na predloženie listín 
o bytovej (fin. náhrade a dohôd 
o ukončení nájmu bytov v dome) 
Naposledy bol kupujúci vyzvaný 
29.4.2011  v prípade 
pretrvávajúceho záujmu o kúpu 
nehnuteľností na predloženie 
dokladov o poskytnutí bytovej 
náhrady nájomcom bytov 
v bytovom dome v zmysle 
predmetného uznesenia, a to v 30-
dňovej lehote od doručenia výzvy. 
Súčasne bol upozornený na 
možnosť zrušenia tohto 
uznesenia, ak nebude reagovať na 
výzvu. Kupujúci do dnešného dňa 
nereagoval, na dohodnuté 
stretnutie neprišiel. 

Zrušiť uznesenie. 
 

2. 
 

80/2006 
 

19.9.2006 
 

MZ schvaľuje 1. na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej v zmysle § 281 OZ a odporúčania výberovej komisie 
starostu m.č. výber investora na rekonštrukciu a modernizáciu 
objektu na Lazaretskej 3, ktorým je obchodná spoločnosť 
NOAVISTA, s.r.o.; 2. prenechanie do nájmu nehnuteľnosti a) 
stavba súp. č. 2394 postavená na pozemku parc. č. 8704, b) 
pozemok parc. č. 8704 o výmere 2 490 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, c) pozemok parc. č. 8703/5 o výmere 
156 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúce 
sa na ulici Lazaretská a Cukrová ul. v BA, kat.. územie BA SM, 

Odd. právne 
v.z. 
Mgr. Šovčík 

Pozri str. 2, poradové č. 4 – 
Uznesenie č. 16/2007 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

zapísané na LV č. 1656 KÚ v BA, Správa katastra pre hl. mesto SR 
BA, pracovisko BA I spoločnosti NOAVISTA, s.r.o., Leškova 3, 
BA za podmienok, že časť objektu a pozemku, ktorá bude po 
rozdelení určená na účel výstavby školy bude prenajatá v cene 1,- 
Sk a časť objektu a pozemku, ktorú bude užívať investor, za sumu 
100,- Sk na m2/ročne. Účelom nájmu bude modernizácia a 
rekonštrukcia objektu podľa záväzných podmienok verejnej 
obchodnej súťaže a projektu vybavného investora. Uvedené platí za 
podmienky dokončenia rekonštrukcie a modernizácie do 30.6.2008. 
3. budúci prevod časti objektu situovaného do ulice Cukrová a 
pozemku parc. č. 8704/4 o výmere 1 367 m2 a pozemku parc. č. 
8703/5 o výmere 156 m2 do vlastníctva spoločnosti NOAVISTA, 
s.r.o., Leškova 3, BA za kúpnu cenu 44 776 200,- Sk (29 400 
Sk/m2), 4. budúcu úhradu nákladov na zhodnotenie objektu ZŠ za 
cenu garantovanú investorom spoločnosťou NOAVISTA, s.r.o. 
Leškova 3 BA v sume 54 576 000,- Sk, pričom táto cena je konečná 
pre účely vzájomného zápočtu a za podmienky, že realizácia 
modernizácie a rekonštrukcie objektu bude vykonaná v zmysle 
záväzných súťažných podmienok, 5. vzájomné započítanie oboch 
uvedených súm s tým, že m. č.  sa zaväzuje finančný rozdiel v sume 
9 799 800,- Sk vyplatiť spoločnosti NOAVISTA, s.r.o., Leškova 3, 
BA za podmienok špecifikovaných v dohode o vzájomnej 
spolupráci 

3. 
 

90/2006 
 

19.9.2006 
 

MZ schvaľuje v bytovom dome na ul. Medená 35, súp. č. 112 s 
pozemkami parc. č. 132/3 zastavaná plocha o výmere 411 m2, parc. 
č. 132/2 zastavaná plocha a o výmere 23 m2, parc. č. 132/1 
zastavaná plocha o výmere 116 m2, LV č. 212, kat. územie SM 1. 
vstavbu na rovnej streche, mezonetový byt č. 23 na 5. a 6. poschodí 
o podlahovej ploche 233,75 m2, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 
23375/209724 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na 
pozemkoch. 2. za stavebníka Ing. Branislava Sťahuliaka s 
manželkou Mgr. Monikou Sťahuliakovou, obaja bytom Mierová 64, 
BA, 3. cenu 103 480,- Sk za spoluvlastnícky podiel hl. mesta SR 
Bratislavy na pozemkoch 

Odd. právne 
Mgr. P.Vidová 
 

Listom z 18.7.2007 vyzvaní 
stavebníci, listom z 26.9.2007 
vyzvaní podiel. spoluvlastníci, 
aby pristúpili k uzavretiu zmluvy 
o vstavbe bytu a prevode spoluvl. 
podielu na pozemku podľa z.č. 
182/1993 Z.z., právne odd. nemá 
vedomosť o zmluve o vstavbe 
uzatvorenej medzi stavebníkmi 
a spoluvl. domu a pozemkov – 
11.8.2009 stavebníci vyzvaní 
listom na jej predloženie. 
Listy s výzvou prevzaté 

Dohodnúť osobné stretnutie 
so stavebníkmi a vlastníkmi 
domu, prípadne opätovne 
vyzvať na odpoveď s vopred 
stanovenou lehotou. 
V prípade nezáujmu podať 
návrh na zrušenie uznesenia. 
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Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

stavebníkmi domu, zatiaľ bez 
odpovede. 

4. 
 

16/2007 
 

27.3.2007 
 

MZ časť A. súhlasí s tým, aby MČ BA -  SM vrátila objekt bývalej 
ZŠ na ul. Lazaretská 3 v BA, stavbu súp. č. 2394 postavenú na 
pozemku parc. č. 8704 ako aj pozemok parc. č. 8704 o výmere 2490 
m2 a pozemok parc. č. 8703/5 o výmere 156 m2, ktorý má zverený 
do správy, späť hl. mestu SR BA spolu so zmluvnými záväzkami, 
časť B. splnomocňuje starostu MČ na všetky úkony nevyhnutné k 
realizácii uznesenia v časti A. 

Odd. právne 
v.z. 
Mgr. Šovčík 

Z dôvodu, že dňa 13.9.2010 
podala obch. spol. Noavista s.r.o. 
žalobu o náhradu škody na m. č. 
Bratislava – Staré Mesto a na 
Hlavné mesto SR Bratislava, 
v tejto veci prebieha na Okresnom 
súde Bratislava 1 súdny spor.  

Prebehajú rokovania so 
zástupcami spoločnosti 
Noavista s.r.o 
o mimosúdnom urovnaní 
sporu a o ďalšej spolupráci. 

5. 
 

97/2007 
 

13.11.2007 
 

MZ schvaľuje 1. tretiu zmenu rozpočtu MČ na r. 2007, časť D - MZ 
konštatuje, že uznes. č. 35/2007 bod 3a ods. 2 nebolo splnené, a 
preto žiada o jeho predloženie do najbližšieho MZ (t.j. 11.12.2007) 

Odd. majetkové Uznesenie nebolo naplnené ako 
celok, plnilo sa priebežne. 

Zrušiť uznesenie. 

6. 109/2007 
 

11.12.2007 
 

MZ časť C. ukladá zástupcovi starostu, aby vypracoval a predložil 
po prerokovaní vo Fin. komisii a Kom. naklad. s majetkom na 
najbližšie zasadnutie MZ materiál na rozdelenie majetku na taký, kt. 
si chce MČ ponechať spolu s cieľmi, na kt. má slúžiť a na taký, kt. 
je určený na predaj 

Odd. majetkové Nesplnené. Zrušiť uznesenie. 

7. 
 

129/2008 
 

4.11.2008 
 

MZ časť B. - schvaľuje Parkovaciu politiku MČ BA - SM, časť C - 
MZ žiada starostu 1. zabezpečiť rokovanie s prevádzk. park. služieb 
o zmene a doplnení náj. zmluvy v súlade so schvál. park. politikou 
(T:11/2008), 
 2. Zabezp. výber prevázdkovateľa park. služieb v novej zóne s 
dopr. obmedz. a pred vyhl. súťaže predložiť podm. na schválenie 
MZ (T: I. polrok 2009),  
 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Časť C, bod 1: Rokovania 
s prevádzkovateľom parkov. 
miest (BPS PARK a.s.) boli 
neúspešné a m.č. podala žalobu 
vo veci ochrany vlastníckeho 
práva. Uznesením zo dňa 
24.3.2011 Krajský súd konanie 
prerušil. MČ BA – SM podala 
20.4.2010 dovolanie proti 
uzneseniu Krajského súdu. 
O dovolaní v súčasnosti 
rozhoduje Krajský súd v BA.  
Bod 2: Uznesenie nesplnené 
z dôvodu, že sa nemôže vyberať 
parkovné. Začali sa vydávať iba 
karty pre staromešťanov, ktorí 
môžu na základe toho parkovať 
na vyznačenom parkovacom 

K bodu 1: Počkať na 
výsledok  rozhodnutia 
Krajského súdu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2: Pripravuje sa 
nový systém parkovacej 
politiky. 
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Stav riešenia 
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mieste.  
8. 57/2010 20.4.2010 MZ časť B odporúča poskytnúť TV kanál mestskej časti 

v základnom súbore UPC pre vysielanie TV Bratislava 
Kanc. starostky 
Mgr. Stanová 

Neakceptované. Zrušiť uznesenie 

9. 60/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9c, ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, predaj 100 % akcií akciovej spol. SNP Invest a.s. so sídl. 
Vajanského nábr. 3, BA, IČO: 35 804 092 za kúpnu cenu 200 000 
EUR do vlastníctva obch. spoločnosti Delta Vesper, s.r.o. so sídlom 
Ku Bratke 3078/5, 940 01  Levice, IČO: 44631383 
žiada starostu mestskej časti vykonať všetky úkony potrebné 
k vykonaniu tohto uznesenia 

Odd. právne 
JUDr. Števík 

Advok. kanceláriou LEGAL 
CARTEL s.r.o bola vyprac. kúpna 
zmluva, ktorá bola 1.7.2010  
predl. kupujúcemu na 
odsúh..Zároveň u notárky je od 
8.10.2010 pripr. záznam o uložení 
kúpnej ceny kupujúcim do 
úschovy.  

Uložením kúpnej ceny bude 
u notárky podpísaná KZ. 
Kupujúci vyzvaný  
28.2.2011 k zloženiu kúpnej 
ceny. 

10. 136/2010 
 

14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9 a ods. 9 písm. c) zák. 
č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nájom pozemku par. č. 2342/2, vo výmere 447 
m2, druh pozemku – záhrady, v katastrálnom území SM na 
Lubinskej ul. v BA, pre Bratisl. samosprávny kraj, IČO: 36063606, 
so sídlom Sabinovská 16, Bratislava. Nájom pozemku sa schvaľuje 
s týmito podmienkami: 1. nájomné v sadzbe 1,00 EUR/m2/rok; 2. 
doba nájmu: neurčitá; 3. účel: záhrada – priľahlý pozemok 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Predbežné opatrenie na pozemok  
parc.č. 2342/1– súd zakazuje 
vlastníkovi nehnuteľnosti do 
právoplatného skončenia vo veci 
samej nakladať s uvedenou 
nehnuteľnosťou. Uznesenie súdu 
právoplatné od 28.5.2004. 

Zrušiť uznesenie. 

11. 137/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustan. § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, nájom pozemku par. č. 2330/17 vo výmere 79 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. SM v Slávičom 
údolí v BA pre ZSE Disstribúcia, a.s. IČO: 36 361 518, so sídlom 
Čulenova 6, BA. Nájom pozemku sa schvaľuje s týmito 
podmienkami: 1. nájomné v sadzbe 33,20 EUR/m2/rok; 2. doba 
nájmu: neurčitá, 3. účel: umiestnenie trafostanice TS 507. 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Predbežné jednania s vlastníkom 
stavby o odpredaji pozemku 

Zrušiť uznesenie. 

12. 138/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustan. § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, nájom pozemku par. č. 7731/3 vo výmere 40 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. SM na Námestí 1. 
mája v BA, pre ZSE Distribúcia, a.s., IČO 36 361 518, so sídlom 
Čulenova 6, BA. Nájom pozemku sa schvaľuje s týmito 
podmienkami: : 1. nájomné v sadzbe 33,20 EUR/m2/rok; 2. doba 
nájmu: neurčitá, 3. účel: umiestnenie trafostanice TS 901. 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Predbežné jednania s vlastníkom 
stavby o odpredaji pozemku. 

Zrušiť uznesenie. 

13. 140/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9a ods. 9 písm. c) zák. Odd. majetkové Zo str. MČ vypracovaná nájomná V súčasnosti je náj. zmluva 
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č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru 12-NP – CO kryt, 
vo výmere 157 m2, nachádzajúci sa v suteréne domovej 
nehnuteľnosti súp. č. 103240, postavenej na pozemku par. č. 3719/5, 
na Sokolskej ul. 8 v BA, zapísaný na LV č. 5451, v k. ú. SM pre 
spoločenstvo vlastníkov bytov a NP: BYTOVÝ DOM Sokolská 8, 
so sídlom Sokolská 8, BA. Nájom NP – CO kryt sa schvaľuje 
s týmito podmienkami: 1. osobitné podmienky nájmu v zmysle 
Smernice o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv 
o nájme v súlade s čl. V.; 2. nájomné v sadzbe 5,00 EUR/m2/rok; 
doba nájmu: neurčitá; účel: klubová miestnosť. 

Mgr. Malinová zmluva v zmysle uznesenia MZ. 
Nájomca ju však odmietol 
podpísať z dôvodu chyby 
v komunikácii medzi zml. 
stranami v identifikácii žiadateľa 
a záujemcu o prenájom NP. 
Žiadateľom o prenájom nebolo 
Spoločenstvo vlastníkov byt. 
domu, ale p. Oravec ml., bytom 
Sokolská 8, Ba.  
Uzn. č. 25/2011 z 26.4.2011 bola 
schválená zmena uzn. č. 
140/2010, ktorej podstatou bola 
oprava  v osobe žiadateľa 
a následne nájomcu NP na p. 
Jozefa Oravca ml., bytom 
Sokolská 8, Bratislava 

vyhotovená a pripravená na 
podpis, žiadateľ vyzvaný 
k podpisu 02.06.2011 
a mailom dňa 06.06.2011 
mu bol zaslaný návrh 
zmluvy na preštudovanie.  
 

14. 144/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. BA – SM, stavby 
súp. č. 2193 – druh stavby: iná budova, postavená na pozemku 
parc.č  8514/2 a pozemku parc. č. 8514/2 o výmere 659 m2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v k. ú. 
SM, na ul. Špitálska 29 v BA a sú zapísané na LV č. 10 Správy 
katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, do vlastníctva kupujúceho – 
obchodnej spol. MERLIN SK s.r.o., Klincová 8, BA, IČO: 35 
884851, za cenu 542 001,00 EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

Kúpna zmluva podpísaná 
26.11.2010. Kupujúci nezaplatil 
kúpnu cenu ani po opakovanej 
výzve, listom z 29.6.2011 podaná 
žiadosť hl. mestu SR Bratislava 
na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 
 
 

Listom z 29.6.2011 podaná 
žiadosť hl mestu SR 
Bratislava na odstúpenie od 
kúpnej zmluvy. 
Uznesenie stratí platnosť 
14.9.2011. 

15. 147/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, k.ú. SM na ul. 
Búdková, pozemku parc. č. 4290/22, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 60 m2, zapísaného na Správe katastra pre hl. mesto SR 
Bratislavu na liste vlastníctva č. 10 ako parcely registra „C“ do 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

Kúpna zmluva podaná na hl. 
mesto k podpisu primátora. 

Po podpise KZ zaplatenie 
kúpnej ceny a vklad do 
katastra. 
Uznesenie stratí platnosť 
14.9.2011. 
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podielového spoluvlastníctva: 
Bystríka Vanču, Búdková 44, BA, podiel 2/10 za cenu 3 002,04 
EUR, Tomáša Vanču, Búdková 44, BA, podiel 1/10 za cenu 
1 501,02 EUR, Ivony Kanazireva, Jasovská 2, BA, podiel 2/10 za 
cenu 3 002,04 EUR, Mgr. Dany Ivančíkovej, Búdková 46, BA, 
podiel ¼ za cenu 3 752,55 EUR, Jaroslava Ivančíka s manželkou 
Annou Ivančíkovou, Farského 14, BA, podiel ¼ za cenu 3 752,55 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka od jeho prijatia. 

16. 150/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hl mesta SR Bratislavy, v správe m. č.BA – SM 
nachádzajúcej sa v BA, na ul. Bradlianska, parcely registra „C“ číslo 
2631/6 vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k. ú. SM, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 26 m2 do 
vlastníctva Ivety Ovečkovej, rod. Ovečkovej, bytom Bradlianska 9, 
BA za cenu 6 502,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo 
do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí 
platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

Kúpna zmluva zrušená z dôvodu 
nezaplatenia ceny, v súlade 
s podmienkami dojednanými 
v zmluve. 

Pozemok zostáva v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
14.9.2011. 

17. 151/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hl mesta SR Bratislavy, v správe m. č. BA – SM 
nachádzajúcej sa v BA, k.ú. SM 
1. pozemku na ul. Fraňa Kráľa, parcely reg. „C“ č. 3673/3 vedeného 
v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 15 m2, do vlastníctva PhDr. CSc. Viery 
Valentovej, rod. Batelová, bytom Fraňa Kráľa 31, 811 05  
Bratislava, za cenu 3 509,- EUR.  Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
K bodu 1: Kupujúca vyzývaná 
telefonicky i doporučeným listom 
z 10.6.2011 na podpis zmluvy, 
kupujúca oznámila telefonicky 
16.6.2011, že pozemok nekupuje. 

 
 
 
 
K bodu 1: Pozemok zostáva 
v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť  
14.9.2011. 

18. 153/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností 
vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m. č. BA – SM 
nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. SM. V prípade vyššej ceny 
schválenej primátorom  hl. mesta SR Bratislavy, budú predané 
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pozemky uvedené v bodoch č. 1 – 18 za túto cenu. 
2. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/5 vedeného 
v katastri nehnut.. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2, do vlastníctva RNDr. Zoltánovi 
Virsikovi, CSc. a Gabriele Virsikovej, rod. Máchalovej, obaja 
bytom Nám. 1. mája 3, BA za cenu 4 660,- EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
3. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/6 vedeného 
v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 21 m2, do vlastníctva Ing. Miloslava 
Karhánka a Valentíne Karhánkovej, rod. Nackinovej, obaja bytom 
Mýtna 40, BA za cenu 4 893,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
4. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/7, vedeného 
v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 21 m2 do vlastníctva Ing. Martinovi 
Koritkovi, trvale bytom Mýtna 40, BA za cenu 4 893,- EUR. Kúpna 
cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho 
prijatia. 
7. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/10, vedeného 
v katastri. nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: stavané 
plochy a nádvoria, výmera 22 m2 do vlastníctva Ing. Mariánovi 
Kubovičovi a Mgr. Judite Kubovičovej, rod. Hrončekovej, obaja 
trvale bytom : Mýtna 38, BA za cenu  5 126,- EUR. Kúpna cena 
bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
9. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/15, vedeného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 21 m2 do vlastníctva Ivete 
Baxovej, rod. Baxovej, trvale bytom: Jána Stanislava 53, BA za 
cenu 4 893,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 
dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
10. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/16, vedeného 

 
Bod 2 – Odd. 
majetkové, Ing.  
Ferko 
 
 
 
 
Bod 3 – Odd. 
právne,  JUDr. 
Ďurinová 
 
 
 
 
Bod 4 – Odd. 
majetkové, Ing. 
Ferko 
 
 
 
 
Bod 7 – Odd. 
majetkové, Ing. 
Ferko 
 
 
 
 
Bod 9 – Odd. 
majetkové, Ing. 
Ferko 
 
 
 
 
Bod 10 – Odd. 

 
K bodu 2: Kupujúci odstúpili od 
zmluvy. 
 
 
 
 
 
K bodu 3: Zmluva vrátená z hl. 
mesta nepodpísaná primátorom 
z dôvodu uplatnenia reštitúcie 
 
 
 
 
K bodu 4: Kupujúci odstúpil od 
zmluvy.  
 
 
 
 
 
K bodu 7:  Kupujúci odstúpili od 
kúpnej zmluvy. 
 
 
 
 
 
K bodu 9:  Kupujúca odstúpila od 
kúpnej zmluvy. 
 
 
 
 
 
K bodu 10:  Kupujúci odstúpil od 

 
K bodu 2:  pozemok zostáva 
v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
14.9.2011. 
 
 
 
K bodu 3: Listom 
z 10.6.2011 dožiadaný 
Obvodný pozemkový úrad 
v Bratislave vo veci 
reštitučného nároku. Čaká 
sa na odpoveď. 
Uznesenie stratí platnosť  
14.9.2011. 
K bodu 4: Pozemok zostáva 
v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
14.9.2011.  
 
 
K bodu 7: Pozemok zostáva 
naďalej v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
14.9.2011.  
 
 
 
K bodu 9:  Pozemok zostáva 
naďalej v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
14.9.2011.  
 
 
 
K bodu 10: Pozemok 
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v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 21 m2 do vlastníctva Jozefa 
Plška, trvale bytom Mýtna 38, BA za cenu 4 893,- EUR. Kúpna 
cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho 
prijatia. 
11. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/17, vedeného 
v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2 do vlastníctva Vincenta Rosinca 
trvale bytom Mýtna 38, BA za cenu 4 660 EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
12. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/18 vedeného 
v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2 do vlastníctva Márii Mincovej, 
rod. Kováčikovej, trvale byto: Tabakova  9, BA za cenu 4 660,- 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka od jeho prijatia. 
14. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/20, vedeného 
v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 18 m2 do vlastníctva Mareka Vymetáka, 
bytom Čipkárska 4, BA za cenu 4 194,- EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
16.  pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/22, vedeného 
v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2 do vlastníctva Oľgy Němcovej, 
rod. Valčíkovej, trvale bytom: Mýtna 40, BA za cenu 4 660,- EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od 
jeho prijatia. 
18. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. C“ č. 7985/30, vedeného 
v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2 do vlastníctva Ing. Inny 
Zelníkovej, rod. Gorškovovej, trvale bytom Mýtna 40, BA za cenu 
4 660,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 

majetkové,  Ing. 
Ferko 
 
 
 
 
K bodu 11 – 
Odd. majetkové, 
Ing. Ferko 
 
 
 
K bodu 12 – 
Odd. majetkové, 
Ing. Ferko 
 
 
 
 
Bod 14 – Odd. 
majetkové, Ing. 
Ferko 
 
 
 
Bod 16 – Odd. 
majetkové, Ing. 
Ferko 
 
 
 
 
Bod 18 – Odd. 
majetkové, Ing. 
Ferko 

kúpnej zmluvy. 
 
 
 
 
 
K bodu 11:  Kupujúci odstúpil od 
kúpnej zmluvy.  
 
 
 
 
K bodu 12:  Kupujúca odstúpila 
od kúpnej zmluvy. 
 
 
 
 
 
K bodu 14:  Kupujúci odstúpil od 
kúpnej zmluvy.  
 
 
 
 
K bodu 16:  Kupujúca odstúpila 
od kúpnej zmluvy.  
 
 
 
 
 
K bodu 18:  Kupujúca odstúpila 
od kúpnej zmluvy. 

zostáva naďalej v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
14.9.2011.  
 
 
 
K bodu 11: Pozemok 
zostáva naďalej v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
14.9.2011.  
 
 
K bodu 12: Pozemok 
zostáva naďalej v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
14.9.2011. 
 
 
 
K bodu 14: Pozemok 
zostáva naďalej v nájme 
Uznesenie stratí platnosť 
14.9.2011. 
 
 
K bodu 16: Pozemok 
zostáva naďalej v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
14.9.2011. 
 
 
 
K bodu 18: Pozemok 
zostáva naďalej v nájme 
Uznesenie stratí platnosť 
14.9.2011. 
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uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka od jeho prijatia. 

 

19. 154/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. b) 
zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľ-
nosti vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m.č. BA-SM 
nachádzajúce sa v BA, na ul. Rajská, parcely reg. „C“ č. 8641/8 
vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 16 m2 do 
vlastníctva Ing. Petra Poláčka, bytom Sibírska 45, BA a manželky 
Heleny Poláčkovej, rod. Fojtíkovej, bytom Rajská 3, BA, za cenu 
4 800,- EUR.. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy . Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka od jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

Kupujúci nesúhlasil s výškou 
úhrady faktúry za znal. posudok 
v zmluve, súhlas primátora 
medzitým stratil platnosť, čakalo 
sa na udelenie nového súhlasu. 
V súčasnosti kupujúci vyzvaný 
k podpisu zmluvy, potom na 
podpis p. starostke a primátorovi. 

Po podpísaní KZ a zaplatení 
kúpnej ceny bude 
nasledovať vklad do katastra  
Uznesenie stratí platnosť 
14.9.2011. 

20. 156/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) 
zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný 
osobitného zreteľa prevod spoluvlastníckeho podielu na NP vo 
vlast. hl. mesta SR BA, v správe m č. BA – SM podľa zák. č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v z.n.p. v bytovom dome na 
ul. Fraňa Kráľa 21, súp. č. 100979, k.ú. SM vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 3022, pozemok parcely reg. „C“ č. 3681/2, 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 323 m2, pozemky parcely 
registra „C“ č. 3681/13, zastavané plochy a nádvoria, výmera 66 
m2, pozemok parc. č. 3681/14, zastavané plochy a nádvoria, výmera 
84 m2 a pozemok parc. č. 3681/4, výmera 243 m2, záhrady, 
zapísané na LV č. 4540 vchod Fraňa Kráľa 21, prízemie, priestor č. 
11 (garáž) o celkovej výmere 22,15 m2 spoluvlastnícky podiel na 
nebytovom priestore o veľkosti 596/1000, spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
na pozemkoch o veľkosti 2215/95295 kupujúcemu: MUDr. Ivan 
Novák, rodený Novák, bytom Fraňa Kráľa 21, BA, za cenu 9 057,19 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy . Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka od jeho prijatia. 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Zmluva je pripravená k podpisu. 
(kupujúci oslovený 28.9.2010 
a 24.2.2011). 
  

Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúp. ceny bude 
nasledovať vklad do katastra 
nehnuteľností.  
Uznesenie stratí platnosť 
14.9.2011. 

21. 164/2010 14.9.2010 MZ  časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. c) 
Zásad hospodárenia s majetkom MČ BA – SM a s majetkom 
zvereným do správy MČ BA – SM predĺženie doby nájmu pre 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Predbežné jednania s nájomcom 
o predaji garáže a pozemku pod 
garážou. 

Čaká sa na vyjadrenie 
kupujúceho. Kupujúci 
oslovený dňa 2.6.2011. 
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samostatne stojacu garáž – nachádzajúcu sa na Továrenskej ulici, na 
pozemku parcely registra „C číslo 9036/2, výmere 36 m2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10, na ktorej sa nachádza stavba, súp. č. 
7362, zapísaná v katastri nehnut. na LV č. 4207 v katastr. území 
SM, na dobu neurčitú v prospech nájomcu: Jozef Majoroš 
a a manželky Aleny Majorošovej, rod. Goliášová, obaja trvale 
bytom Továrenská 4, BA 

22. 180/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9a ods. 8 písm. b) zák. 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. predaj nehnuteľností 
vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe MČ BA – SM 
nachádzajúcich sa v BA, k. ú. SM 
1. pozemku na ul. Riznerova, parcely registra „C“ číslo 1678/6 
vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 39 m2, do 
vlastníctva Ing. arch. Vladimíra Pavlitu a Ireny Pavlitovej, rod. 
Svobodovej, obaja trvale bytom Riznerova 2, BA za cenu 8 716,- 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy .Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka od jeho prijatia. 
2. pozemku na ul. Riznerova, parc. reg. „C“ číslo 1678/9 vedeného 
v kat. nehn. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 23 m2, do vlastníctva Ing. arch. Vladimíra 
Pavlitu a Ireny Pavlitovej, rod. Svobodovej, obaja bytom Riznerova 
2, BA za cenu  5 140,-EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

 
 
 
 
K bodu 1: Kupujúci odstúpili od 
kúpnej zmluvy. 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2: Kupujúci odstúpili od 
kúpnej zmluvy. 

 
 
 
 
K bodu 1: Pozemok zostáva 
naďalej v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
2.11.2011.  
 
 
 
 
K bodu 2: Pozemok zostáva 
naďalej v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
2.11.2011.  

23. 181/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 
zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe MČ BA – 
SM nachádzajúcej sa v BA,  na ul. Palisády, parcely registra „C“ 
číslo 3195/3 vedeného v katastri nehnuteľností na LV číslo 1656, 
k..ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 22 
m2 do vlastníctva Michala Váňu a Tomáša Váňu, obaja bytom 
Palisády 28, BA za cenu 5 996,- EUR s tým, že v prípade vyššej 
ceny schválenej primátorom hl. mesta SR BA bude predaný za túto 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

Kúpna zmluva podaná na hl. 
mesto k podpius primátora. 

Po podpise KZ a zaplatení 
kúpnej ceny bude 
nasledovať vklad do 
katastra. 
Uznesenie stratí platnosť 
2.11.2011. 
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cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka od jeho prijatia. 

24. 185/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 
zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj 
nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe MČ BA – 
SM nachádzajúcich sa v BA, k.ú. SM 
3. pozemku na ul. Šoltésovej, parcely reg. „C“ č. 9855/9 vedeného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 22 m2, do vlastníctva 
Miroslava Patleviča, trvale bytom: Šoltésovej 28, BA, za cenu 
4 880,- EUR s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom 
hl. mesta SR BA, bude predaný za túto cenu. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

 
 
 
 
K bodu 3: Zmluva je podpísaná. 

 
 
 
 
K bodu 3: Po zaplatení 
kúpnej ceny bude 
nasledovať vklad do 
katastra. 
Uznesenie stratí platnosť 
2.11.2011. 

25. 186/2010 2.11.2011 MZ časť A. schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., ako prípade hodný osobitného 
zreteľa, a podľa čl. 12 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom MČ 
BA – SM a s majetkom zvereným do správy MČ BA – SM predaj 
obchodného podielu m.č. BA – SM v obchodnej spoločnosti TV 
CENTRUM, s.r.o., so sídlom Heydukova 25, BA, IČO: 35 955 716 
za kúpnu cenu 1 328,- EUR do vlastníctva Ing. Jána Staneka, bytom 
Obchodná 14, BA. 
časť B. žiada starostu m. č. vykonať všetky úkony potrebné 
k vykonaniu tohto uznesenia s tým, že v zmluve o prevode 
obchodného podielu bude zakotvené: 
- predajom obchodného podielu sú všetky záväzky m. č. voči 
spoločnosti splnené. Mestská časť sa zároveň vzdáva nárokov na 
podiel na zisku a strate spoločnosti za rok 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Časť B - Kanc. 
starostky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
časť B: Zmluva nebola podpísaná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpísanie zmluvy za 
mestskú časť sa prehodnotí.  
 
 

26. 9/2011 15.2.2011 MZ časť A. schvaľuje Organizačný poriadok Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto s účinnosťou od 1. marca 
2011; 
časť B. ukladá prednostovi miestneho úradu vyhodnotiť účinnosť 
zmien a predložiť na rokovanie septembrového zastupiteľstva 

Časť B: 
prednosta MiÚ 
Mgr. Šovčík 

Materiál bude predložený na 
septembrové zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 

 

27. 14/2011 15.02.2011 MZ ukladá prednostovi miestneho úradu predložiť na septembrové 
rokovanie miestneho zastupiteľstva m. č. Bratislava – Staré Mesto 

prednosta MiÚ 
Mgr. Šovčík 

Materiál je rozpracovaný. Materiál bude predložený na 
novembrové zasadnutie MZ. 
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informáciu o stave plnenia úloh vyplývajúcich z Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja m. č. Bratislava – Staré Mesto 
a návrh úloh do konca roka 2013. 

Poslanci MZ budú 
požiadaní o zmenu termínu 
plnenia. 

28. 16/2011 26.4.2011 MZ časť A. berie na vedomie správu o stave bezpečnosti 
a verejného poriadku za rok 2010; 
časť B. žiada veliteľa Mestskej polície Staré Mesto Jozefa Hitku 
vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti zámeru „pochôdzkari v celom 
Starom Meste s dôrazom na: 1. realizovateľnosť; 2. dopady na 
rozpočet mesta a mestskej časti; 3. termíny realizovateľnosti 
a predložiť túto správu na rokovanie Miestnemu zastupiteľstvu m. č. 
Bratislava – Staré Mesto s termínom september 2011. 

Veliteľ OS MsP 
Staré Mesto  
p. Hitka 

Stav plnenia je v štádiu 
konzultácie s vedením Mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto 

 

29. 25/2011 26.4.2011 MZ časť A. schvaľuje zmenu uznesenia MZ č. 140/2010 zo 
14.9.2010 v časti A takto: slová „pre spoločenstvo vlastníkov bytov 
a NP BYTOVÝ DOM Sokolská 8, so sídlom Sokolská 8, 811 04  
Bratislava“ sa nahrádzajú slovami „pre Jozefa Oravca, ml., Sokolská 
8, 811 04  Bratislava“. 

Odd. majetkové 
Mgr. Malinová 

Pozri str.   
Uznesenie č. 140/2010 zo 
14.09.2010 

 

30. 34/2011 26.4.2011 MZ časť A. berie na vedomie vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 
2010/2011; 
časť B. poveruje prednostu miestneho úradu, aby do budúceho 
zasadnutia zastupiteľstva predložil informáciu o výdavkoch na 
zimnú údržbu ciest v zime 2010/2011 z troch až štyroch miest 
s terénom i klímou porovnateľných s m. č. Bratislava – Staré Mesto 

Odd. dopravy  
Mgr. Oravec 

Časť B: Odd. dopravy, obchodu, 
verejného poriadku a miestnych 
daní predloží do najbližšieho 
zasadnutia MZ informáciu 
o výdavkoch na zimnú údržbu 
ciest v zime 2010/2011 z troch až 
štyroch miest s terénom a klímou 
porovnateľných s m. č. BA - SM 

Prerokovanie bude  v 
septembrovom miestnom 
zastupiteľstve. 
 

31. 35/2011 26.4.2011 MZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva bytov, nebytových 
priestorov a pozemkov vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe m. č. Ba – SM, ktoré sú uvedené v prílohách 1,2,3 tohto 
uznesenia, formou verejnej obchodnej súťaže v súlade s § 9 ods. 2 
písm. a a § 9a ods. 1 psím. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 

Odd. majetkové 
 
Príloha č. 1, 2 -
Mgr. Malinová 
 
Príloha č. 3 - 
Ing. Ferko  

Príloha č. 1 – nebytové priestory: 
Majetkovo-finančná komisia na 
jednom zo svojich zasadnutí 
rozhodla, že NP budú ponúknuté 
na prenájom formou verejnej 
obchodnej súťaže. 
Príloha č. 2 – byty: Na byty na 
Obchodnej 23 a Obchodnej 25 
bola 27.6.2011 vyhlásená verejná 
obch. súťaž.  
Príloha č. 3 – pozemky:  
Por.č.1: č. parcely 4744/61 – dňa 

K prílohe č. 1: V súčasnosti 
sú už verejné obchodné 
súťaže vyhlásené 
a prebiehajú. 
 
 
K prílohe č. 2:  Realizácia 
predaja predmetných bytov 
bude formou elektronickej 
aukcie. 
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27.6.2011 vyhlásená verejná 
obch. súťaž na predaj; 
Por.č.2: č. parcely 2983/1 – 
pozastavený prevod z dôvodu, že 
na časti pozemku je 
novovybudovaná kanalizácia 
a zberná nádrž na dažďovú vodu; 
Por.č.3: č. parcely 1975/8 – dňa 
27.6.2011 vyhlásená verejná 
obch. súťaž na predaj; 
Por.č.4: č. parcely 10224/7 – 
odročené na ďalšie zasadnutie 
Komisie pre nakl. s majetkom; 
Por.č.5: č. parcely 10242/3 – 
odročené na ďalšie zasadnutie 
Komisie pre nakl. s majetkom; 
Por.č.6: č. parcely 3015/19 – 
odročené na ďalšie zasadnutie 
Komisie pre nakl. s majetkom; 
Por.č.7: č. parcely 4289/24  - 
pozastav. prevod z dôvodu, že sa 
pokr. v nájme na predmetný 
pozemok 

 
Príloha č. 3:  Návrh 
ďalšieho postupu prerokuje 
Komisia pre nakladanie 
s majetkom a financie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie stratí platnosť 
26.4.2012 

32. 38/2011 26.4.2011 MZ časť A. odvoláva v súlade s § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v z. n. p. člena 
predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti SNP Invest a.s. 
so sídlom Vajanského nábr. 3 811 02  Bratislava, IČO. 35 804 092; 
Emund Bombara – predseda predstavenstva, Ing. Peter Schmidt – 
predseda dozornej rady, JUDr. Marta Šteffeková – člen dozornej 
rady; 
časť B. vymenúva v súlade s § 15 ods. 2 psím. i) zákona č. 277/1990 
Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v z.n.p. člena predstavenstva 
členov dozornej rady spoločnosti SNP Invest a.s. so sídlom 
Vajanského nábr. 3, 811 02 Bratislava, IČO: 35 804 092: Mgr. 
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. – predseda predstavenstva, Mgr. 
Sven Šovčík – člen predstavenstva, Mgr. PhDr. Štefan Jaška – člen 

Odd. právne 
Prednosta MiÚ 
Mgr. Šovčík 

MZ m. č. Bratislava – Staré 
Mesto na svojom zasadnutí 
26.4.2011 odsúhlasilo uzn. č. 
38/2011 návrh na odvolanie 
a vymenovanie členov 
predstavenstva a dozornej rady 
obch. spol. SNP Invest a.s.   

Na septembrové zasadnutie 
bude MZ predložený 
materiál, v ktorom 
predkladateľ navrhne 
vymenovať ďalšieho člena 
dozornej rady obch. spol. 
SNP Invest a.s. 
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predstavenstva, RNDr. Marta Černá – člen dozornej rady, doc. 
RNDr. Ivan Haverlík, CSc. – člen dozornej rady; 
časť C žiada starostku mestskej časti vykonať všetky úkony 
potrebné k vykonaniu tohto uznesenia. 

33. 44/2011 14.6.2011 MZ časť A. zrušuje uznesenie MZ č. 95/2008 zo dňa 16.9.2008, 
ktorým bola schválená výška úhrad za poskytnuté služby v detských 
jasliach m. č. Ba – SM s účinnosťou od 1.10.2008; 
časť B. schvaľuje pre detské jasle, ktorých zriaďovateľom je m. č. 
Ba – SM s účinnosťou od 1.9.2011 
1. výšku úhrady za služby poskytované v detských jasliach 
nasledovne: 
a) v sume 340,- € na 1 dieťa mesačne v prípade celodenného 
pobytu, 
b) v sume 238,- € na 1 dieťa mesačne v prípade poldenného pobytu,  
c) v sume 2,- € na hodinu a dieťa v prípade jednorazového, resp. 
nepravidelného krátkodobého pobytu,  
d) vo výške 50 % príslušnej mesačnej úhrady v prípade 
neprítomnosti dieťaťa celý kalendárny mesiac, 
e) v prípade rodín s dvoma a viac deťmi, pre druhé dieťa vo výške 
50 % z príslušnej mesačnej úhrady a pre každé ďalšie dieťa vo 
výške 25 % z príslušnej mesačnej sumy úhrady. Predmetná úprava 
sa nevzťahuje na rodiny, ktorým sa poskytuje sociálna služba podľa 
§ 31 ods. 4 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
v z. n. p., 
2. poskytnutie finančného príspevku pre rodiny s trvalým pobytom 
v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorým sú poskytované 
služby v detských jasliach: 
a) vo výške 20 % z mesačnej sumy úhrady za služy poskytované 
v detských jasliach s príjmom nad 1,5 násobok súm životného 
minima a do 3. roku života dieťaťa, alebo 
b) vo výške 50 % z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované 
v detských jasliach ak preukázaný príjem rodiny (spoločne 
posudzovaných osôb) nepresahuje 1,5 násobok životného minima 
podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., alebo 
c) vo výške 50 % z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované 

Odd. sociálne 
Mgr. Mikulková 

V súčasnosti sa pripravuje zmluva 
a dodatok k zmluve pre DJ, 
v ktorých sú schválené sumy za 
úhradu služieb. 

Zákonnému zástupcovi 
dieťaťa bude predložená 
zmluva, res. dodatok 
k zmluve do 31.8.2011.  
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v detských jasliach ak dieťa dovŕšilo vek 3 rokov a rodičom zanikol 
nárok na výplatu príspevku na starostlivosť o dieťa podľa zákona č. 
513/2010 Z. z. o rodičovskom príspevku. 
3. výšku stravného za stravovanie dieťaťa v detských jasliach 
v sume 1,50 €/deň/dieťa a v sume 1,25 €/poldeň/dieťa. Suma 
stravného sa bude každoročne zvyšovať o 3 % od 1.1. 
nasledujúceho roku. 

34. 45/2011 14.6.2011 MZ schvaľuje v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí v z.n.p. podmienky obchodnej 
verejnej súťaže k realizácii prevodu vlastníckeho práva k pozemku 
parc. č. 4744/61, k.ú. Staré Mesto formou elektronickej aukcie. 
Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Dňa 27.6.2011 vyhlásená verejná 
obchodná súťaž na predaj, ktorá 
stále prebieha. 

 

35. 46/2011 14.6.2011 MZ schvaľuje v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 
Z.z. o majetku obcí v z.n.p. podmienky obchodnej verejnej súťaže 
k realizácii prevodu vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 1975/8, 
k.ú. Staré Mesto formou elektronickej aukcie. Príloha č. 1 tvorí 
neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Dňa 27.6.2011 vyhlásená verejná 
obchodná súťaž na predaj, ktorá 
stále prebieha 

 

36. 47/2011 14.6.2011 MZ schvaľuje v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 
138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. podmienky obchodnej 
verejnej súťaže k realizácii prevodu vlastníckeho práva k bytom 
nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. Obchodná č. 25 
v Bratislave, súpisné č. 553, pozemok parc. č. 8385, k. ú. Staré 
Mesto, okres Bratislava I, vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve 
domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 8385 v k. ú. 
Staré Mesto formou elektronickej aukcie. Príloha č. 1 tvorí 
neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

Odd. majetková, 
Mgr. Malinová 

Dňa 27.6.2011 bola rozhodnutím 
starostky m. č. vyhlásená verejná 
obchodná súťaž formou výberu 
víťaza elektronickou aukciou na 
predaj bytov v bytovom dome na 
Obchodnej 25. Verejná obchodná 
súťaž stále prebieha. Záujemcovia 
majú možnosť podávať súťažné 
návrhy do 15.7.2011 do 12.00 h. 

V prípade prihlásenia 
viacerých záujemcov bude 
nasledovať elektronická 
aukcia. 

37. 48/2011 14.6.2011 MZ schvaľuje v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 
Z.z. o majetku obcí v z.n.p. podmienky obchodnej verejnej súťaže 
k realizácii prevodu vlastníckeho práva k bytom nachádzajúcich sa 
v bytovom dome na ul. Obchodná č. 23 v Bratislave, súpisné číslo 
552, pozemok parc. č. 8386, k. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I, 
vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných zariadeniach 
domu a príslušenstve domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
parc. č. 8386 v k.ú. Staré  Mesto formou elektronickej aukcie. 
Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

Odd. majetkové 
Mgr. Malinová 

Dňa 27.6.2011 bola rozhodnutím 
starostky m. č. vyhlásená verejná 
obchodná súťaž formou výberu 
víťaza elektronickou aukciou na 
predaj bytov v bytovom dome na 
Obchodnej 23. Verejná obchodná 
súťaž stále prebieha. Záujemcovia 
majú možnosť podávať súťažné 
návrhy do 15.7.2011 do 12.00 h. 

V prípade prihlásenia 
viacerých záujemcov bude 
nasledovať elektronická 
aukcia. 
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38. 49/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta 
SR Bratislavy, v správe m. č. Ba – SM, nachádzajúcej sa v Ba, k.ú. 
SM na ul. Továrenská, pozemku parc. č. 9053/15, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 18 m2 do vlastníctva Petrovi Gánoczymu, 
bytom Puškinova 4, 900 28 Ivanka pri Dunaji za cenu 3600,00 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka odo dňa jeho prijatia.  
časť B. splnomocňuje starostku m. č. vykonať nevyhnutné opravy 
chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

Kúpna zmluva pripravená a daná 
na podpis. 

Po podpísaní KZ a zaplatení 
kúpnej ceny bude 
nasledovať vklad do 
katastra. 
Uznesenie platné do 
14.6.2012. 

39. 50/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta 
SR Bratislavy, s práve m. č. Ba – SM, nachádzajúcej sa v Ba, k.ú. 
SM na ul. Červeňova, pozemku parc. č. 2631/4, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 21 m2, do vlastníctva Ing. Martinovi a Martine 
Šubovcom, obaja bytom Uránová 5, 821 02 Bratislava za cenu 
4200,00 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka odo dňa jeho prijatia. 
časť B. splnomocňuje starostku m. č. vykonať nevyhnutné opravy 
chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

Kúpna zmluva pripravená a daná 
na podpis. 

Po podpísaní KZ a zaplatení 
kúpnej ceny bude 
nasledovať vklad do 
katastra. 
Uznesenie platné do 
14.6.2012. 

40. 51/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta 
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Staré mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ul. Langsfeldova, 
pozemku parc. č. 3874/6, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV 
č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, do 
vlastníctva Ing. Alešovi a Jana Tomečkovcom, obaja bytom 
Langsfeldova 34, 811 04 Bratislava, za cenu 4207,00 EUR. Kúpna 
cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa 
jeho prijatia. 
časť B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné 
opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave. Po podpísaní KZ a zaplatení 
kúpnej ceny bude 
nasledovať vklad do 
katastra.  
Uznesenie platné do 
14.6.2012. 

41. 52/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta 
SR Bratislavy, v správe m. č. Ba – SM, nachádzajúcej sa v Ba, k.ú. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

Kúpna zmluva v štádiu prípravy, 
potom k podpisu zmluvných 

Po podpísaní KZ a zaplatení 
kúpnej ceny bude 
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SM na u. Palisády, pozemku parc. č. 754/3, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 23 m2, do vlastníctva Romanovi Šestákovi, bytom 
Benediktiho 6, 811 05 Bratislava za cenu 6 270,00 EUR. Kúpna 
cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa 
jeho prijatia, ak sa kúpa nerealizuje. 
časť B. splnomocňuje starostku m. č. vykonať nevyhnutné opravy 
chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

strán. nasledovať vklad do 
katastra. 
Uznesenie platné do 
14.6.2012. 

42. 53/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľností vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. Ba – SM, 
nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. SM na ul. Prvosienková, a to 
časť pozemku parc. č. 4443/7 o výmere 106 m2 z celkovej výmery 
151 m2, zapísanom v katastri nehnuteľností na LV č. 10 a časť 
pozemku parc. č. 4439/2 o výmere 30 m2 z celkovej výmery 46 m2, 
zapísanom na LV č. 573 do nájmu spoločnosti PRVOSIENKOVÁ 
CESTA, družstvo, sídlo: Heydukova 6, 811 08 Bratislava, IČO: 
44 649 312, za cenu 0,33 EUR/m2/rok. Cena za nájom bude 
zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok 
uvedených v nájomnej zmluve. Doba nájmu: do nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však na dva 
roky. Nájomca sa zaväzuje odovzdať po kolaudácii vybudovanú 
komunikáciu bezodplatne do vlastníctva hl. mesta SR Bratislavy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 
časť B. splnomocňuje starostku m. č. vykonať nevyhnutné opravy 
chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

Odd. majetkové  
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme pripravená na 
podpis. 

Uznesenie platné do 
14.6.2012 

43. 54/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. Ba – SM, 
nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. SM na ul. Paulínyho, a to časť 
pozemku parc. č. 21375/1 o výmere 0,435 m2 z celkovej výmery 
773 m2, zapísanom v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako 
zastavaná plocha, do nájmu spoločnosti P.G.G. INVEST, s.r.o., 
sídlo: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 35780070, za cenu 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme je v príprave. Uznesenie platné do 
14.6.2012 
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33,19 EUR/rok. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní 
nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve. 
Doba nájmu: neurčitá. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 
roka odo dňa jeho prijatia. 
časť B. splnomocňuje starostku m. č. vykonať nevyhnutné opravy 
chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

44. 55/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) 
zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru – 4  kancelárie 
a priestor vrátnice, vo výmere 81,25 m2, nachádzajúce sa na prízemí 
domovej nehnuteľnosti súp. č. 2217, postavenej na pozemku parc. č. 
8491/2 na Heydukovej ul. č. 25 v Bratislave, zapísaná na LV č. 
5787, v katastr. území SM, pre Agentúru podporovaného 
zamestnávania n.o., so sídlom Heydukova 14, 811 08 Bratislava, 
IČO. 31 821 316. Nájom nebyt. priestoru sa schvaľuje s týmito 
podmienkami: 1. nájomné v sadzbe 16,60 EUR/m2/rok; 2. doba 
nájmu: určitá od 1.7.2011 – 31.12.2014; 3. účel nájmu: 
poskytovanie služieb špecializovaného sociálneho poradentstva, 
služieb podporovaného zamestnávania a služieb v oblasti 
vzdelávania a pracovisko chráneného zamestnávania. 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Zmluva o nájme pripravená na 
podpis. 

 

45. 57/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje 1. návrh na vyradenie Školskej jedálne pri 
Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl a školských 
zariadení dňom 31. augusta 2011; 2. návrh na zaradenie Výdajne 
školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave do 
siete škôl a školských zariadení dňom 1.septembra 2011; 
časť B. zrušuje Školskú jedáleň pri Základnej škole Jesenského 6 
v Bratislave ku dňu jej vyradenia zo siete škôl a školských 
zariadení; 
časť C. zriaďuje Výdajňu školskej jedálne pri Základnej škole 
Jesenského 6 v Bratislave ku dňu jej zaradenia do siete škôl 
a školských zariadení 

Odd. školstva 
Mgr. Ištvánová 

MČ  – SM predložila žiadosť na 
vyradenie šk. zariadenia zo siete 
podľa § 17 ods. 1 písm. a) 
a zaradenie šk. zariadenia do siete 
podľa § 16 ods. 1 zák. č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a šk. samospráve 
a o zmene a dopl. niekt. zák. 
Ministerstvu školstva, vedy, 
výskumu a športu SR sekcii 
regionálneho školstva dňa 
30.6.2011. 

Po vyjadrení Ministerstva 
školstva bude zvolený ďalší 
postup. 
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1. 1/2010-U 20.12.2010 Časť F. bod 1. MZ určuje 1. mesačný plat starostke mestskej časti podľa predloženého 
návrhu 

Kanc. starostky 
 

Uznesenie zrušené uzn. č. 1/2011 
z 15.2.2011 

2. 30/2008 1.4.2008 Časť B deleguje zástupcov m. č. Bratislava – Staré Mesto do rád škôl a školských 
zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti; 
Časť C. schvaľuje delegovanie zástupcov m. č. Bratislava – Staré Mesto do rád škôl 
a školského zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti hl. mesta SR Bratislavy  

Odd. školstva Uznesenie zrušené uzn. č. 11/2011 
z 15.2.2011 

3. 94/2008 16.9.2008 MZ m. č. deleguje zástupcov m. č. Bratislava – Staré Mesto do rád škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti m. č. 

Odd. školstva Uznesenie zrušené uzn. č. 11/2011 
z 15.2.2011 

4. 5/1994 26.1.1994 Schválenie Štatútu Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Odd. finančné 
Odd. právne 

Uznesenie zrušené uzn. č. 18/2011 
z 26.4.2011 

5. 192/1996 30.4.1996 Schválenie Dodatku č. 1 Štatútu Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto 

Odd. finančné 
Odd. právne 

Uznesenie zrušené uzn. č. 18/2011 
z 26.4.2011 

6. 427/1997 4.11.1997 Schválenie Dodatku č. 2 Štatútu Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto 

Odd. finančné 
Odd. právne 

Uznesenie zrušené uzn. č. 18/2011 
z 26.4.2011 

7. 18/2002 12.2.2002 Schválenie Dodatku č. 3 Štatútu Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto 

Odd. finančné 
Odd. právne 

Uznesenie zrušené uzn. č. 18/2011 
z 26.4.2011 

8. 62/2002 20.5.2005 Časť B. a časť C. uznesenia MZ, ktorým bol schválený Dodatok  č. 4 Štatútu Fondu 
rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a Dodatok č. 1 Pravidiel 
poskytovania bezúročných pôžičiek z Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto na obstaranie bytov na základe zmluvy o výstavbe 

Odd. finančné 
Odd. právne 

Uznesenie zrušené uzn. č. 18/2011 
z 26.4.2011 

9. 132/2002 10.9.2002 Schválenie Dodatku č. 5 Štatútu Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto 

Odd. finančné 
Odd. právne 

Uznesenie zrušené uzn. č. 18/2011 
z 26.4.2011 

10. 40/2002 9.4.2002 Schválenie Pravidiel poskytovania bezúročných pôžičiek z Fondu rozvoja bývania 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na obstaranie bytov na základe zmluvy o 
výstavbe 

Odd. finančné 
Odd. právne 

Uznesenie zrušené uzn. č. 18/2011 
z 26.4.2011 

11. 71/2004 26.5.2004 Bod 2. uznesenia MZ, ktorým bol schválený Dodatok č. 2 Pravidiel poskytovania 
bezúročných pôžičiek z Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
na obstaranie bytov na základe zmluvy o výstavbe 

Odd. finančné 
Odd. právne 

Uznesenie zrušené uzn. č. 18/2011 
z 26.4.2011 

12. 16/1992 12.3.1992 MZ časť A. zriaďuje v zmysle § 26 ods. 1 zák. SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových 
pravidlách Slovenskej republiky v z. n. p. a čl.26 ods. 4 písm. h) Štatútu hl. mesta SR 
Bratislavy Rezervný fond m. č. Bratislava – Staré Mesto 

Odd. finančné 
Ing. Strejčková 

Uznesenie zrušené uzn. č. 19/2011 
z 26.4.2011 

13. 130/2008 14.11.2008 MZ nesúhlasí so zaradením nehnuteľností na územím. č. Bratislava – Staré Mesto do 
Zoznamu pamätihodností, kým ich ochrana nebude legislatívne upravená.  

Kanc. starostky 
p. Ježek 

Uznesenie zrušené uzn. č. 32/2011 
z 26.4.2011 

14. 195/2010 2.11.2010 MZ schvaľuje v súlade s § 56 zák. NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v z.n.p. zriadenie Denného centra na Javorinskej ul. č. 9 s účinnosťou od 

Odd. majetkové  
Mgr. PhDr. Jaška 

Uznesenie zrušené uzn. č. 39/2011 
z 26.4.2011 
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1.1.2011. 
15. 95/2008 16.9.2008 MZ časť B. schvaľuje pre detské jasle, ktorých zriaďovateľom je m. č. Bratislava – 

Staré Mesto s účinnosťou od 1.10.2008 
1. výšku úhrady za služby poskytované v detských jasliach; 
2. finančného príspevku pre rodiny s trvalým pobytom v m. č. BA – SM, ktorým 

sú poskytované služby v detských jasliach; 
3. výšku stravného za stravovanie dieťaťa v detských jasliach v sume 40,- Sk 

(1,32 EUR)/deň/dieťa a v sume 33,- Sk (1,09 EUR)/poldeň/dieťa. 

Odd. sociálnych vecí 
Mgr. Mikulková 

Uznesenie zrušené uzn. č. 44/2011 zo 
14.6.2011 
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1. 48/2007 29.5.2007 
 

MZ časť A. berie na vedomie Indikatívne možnosti čerpania fondov 
EÚ v programovacom období 2007 - 2013 v podmienkach MČ BA - 
SM a na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
MČ, časť B - MZ poveruje starostu: 1. zabezpečiť prípravu 
projektov tematicky zameraných v zmysle predloženého materiálu a 
podmienok určených schválenými operačnými programami pre obd. 
2007 - 2013 

Kanc. starostky 
Mgr. Stanová, 
Mgr. Pagáčová 

Plní sa priebežne, na účely plnenia uznesenia bola vytvorená 
pracovná skupina, ktorá skúma možnosti čerpania fondov EÚ, 
dotačných a grantových schém orgánov verejnej správy (napr. 
ministerstvá, Úrad vlády SR) a nadácií. Zameriava sa 
predovšetkým na oblasť životného prostredia, kultúry, školstva, 
sociálnych vecí, územného rozvoja a ochrany a revitalizácie 
kultúrneho dedičstva. Priebežne vypracováva a podáva projekty 
na získavanie mimorozpočtových zdrojov k príslušným výzvam 
(doposiaľ sme podávali projekty na malé granty  - do max. výšky 
42 tis. EUR). 

2. 129/2008 4.11.2008 MZ časť B. – schvaľuje Parkovaciu politiku MČ BA – SM, časť C – 
MZ žiada starostu 3. zabezpečiť vypracovanie čas. harmonogramu 
na realiz. park. politiky s finančným zabezpečením (T: 30.6.2009) 

Odd. právne 
 Bod 3: Plní sa priebežne podľa aktuálnych finančných možností 

3. 57/2009 23.6.2009 
MZ časť C. žiada starostu predkladať MZ informáciu o organizácii 
samosprávy MČ BA – SM pri každej zmene organizácie 
samosprávy MČ, najmenej však raz za rok 

Odd. právne 
 

MZ m. č. BA – SM zobralo na vedomie Informáciu o organizácii 
samosprávy m. č. BA – SM k 20.4.2010 uzn. č. 50/2010, 
k 14.9.2010 uzn. č. 163/2010 a k 15.2.2011 uznesením č. 10/2011 

4. 135/2010 135/2010 MZ časť A. podporuje obnovenie pôvodnej funkcie Starej tržnice 
na Nám. SNP, pre ktorú bola z mestských peňazí pred 100 rokmi 
postavená a pred 11 rokmi zrekonštruovaná, t.j. obnovenie 
verejného mestského trhu s celoročnou prevádzkou a ponukou 
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov pre obyvateľov 
SM a Bratislavy 
časť C vyzýva poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy, aby 
pri rozhodovaní o ďalšom využití Starej tržnice podporili  
obnovenie jej pôvodnej funkcie 

Kanc. starostky 
 

Plní sa priebežne, v prípade rokovania Mestského zastupiteľstva 
o funkcii využitia Starej tržnice budú poslanci mestského 
zastupiteľstva vyzvaní, aby podporili obnovenie pôvodnej 
funkcie Starej tržnice. 

5. 149/2010 14.9.2010 MZ schvaľuje podmienky nájmu pozemkov pod garážami vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. BA – Staré 
Mesto pod stavbami – garážami, ktoré sú vo vlastníctve fyzických 
osôb, za  týchto podmienok: 1. nájomné: 10,00 EUR/m2/ročne, 2. 
doba nájmu: neurčitá v súlade s § 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Podmienky nájmu pozemkov schválené MZ dodržiavané. 
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Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

 
Stav riešenia 

6. 32/2011 26.4.2011 MZ časť A. zrušuje uznesenie č. 130/2008 MZ; 
časť B. schvaľuje zámer vytvoriť zoznam pamätihodností m. č. 
Bratislava – Staré Mesto; 
časť C žiada starostku mestskej časti zabezpečiť vyhotovenie návrhu 
zoznamu pamätihodností m. č. Bratislava – Staré Mesto a jeho 
aktualizáciu, termín december 2011, resp. priebežne raz ročne; 

Kanc. starostky 
 

Úloha sa vykonáva priebežne v spolupráci s Krajským 
pamiatkovým úradom. 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

1. 42/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m. 
č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, k.ú. SM na ul. Za Sokolovňou, pozemku parc. č. 
3751/8 zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 18 m2, do vlastníctva Šarloty Marčokovej, rod. Kačániovej, bytom Sokolská 
20, BA, za cenu 3 584,88 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

Kupujúci nemal záujem o kúpu pozemku pod 
garážou. Pozemok zostáva v nájme. 
Uznesenie stratilo platnosť 20.4.2011. 

2. 43/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, k.ú. Staré Mesto na ul. Za Sokolovňou, 
pozemku parc. č. 3751/13 zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 18 m2, do vlastníctva Ing. arch. Ivana Múranicu s manž. 
Mgr. Máriou Múranicovou, rod. Počiatkovou, obaja bytom Sokolská 2, BA, za cenu       
3 584,88 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

Kupujúci nemal záujem o kúpu pozemku pod 
garážou za cenu znal. posudku schvál. MZ. 
Pozemok zostáva v nájme.  
Uznesenie stratilo platnosť 20.4.2011. 

3. 44/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe 
m.č. BA – SM nachádzajúch sa v BA, k.ú. Staré Mesto: 
7. pozemku na Drotárskej ceste, parac. č. 2491/24 vedeného v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, do vlastníctva Mgr. Petra 
Steinigera, trvale bytom Drotárska cesta 7, BA, za cenu 3 983,20 EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí 
platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
8. pozemku  na Drotárskej ceste, parc. č. 2491/25 vedeného v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, do vlastníctva Ing. 
Fridricha Brukkera, CSc. s manželkou Darinou Brukkerovou, rod. Pospechovou, trvale 
bytom Drotárska cesta 7, BA, za cenu 3 784,04 EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

K bodu 7: Návrh KZ bol pripravený, kupujúci 
neprevzal doporučenú písomnú výzvu 
k podpisu zmluvy v odbernej lehote, 
nereagoval. Pozemok pod garážou zostáva 
v nájme.  
Uznesenie stratilo platnosť 20.4.2011. 
 
 
K bodu 8: 22.6.2010 zaslaný návrh kúpnej 
zmluvy kupujúcemu – nesúhlasí s cenou 
schválenou MZ. Pozemok pod garážou 
zostáva v nájme.  
Uznesenie stratilo platnosť 20.4.2011. 

4. 45/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemkov pod garážami) 
11. pozemku na Drotárskej ceste, parc. č. 4436/19 vedeného v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, do vlastníctva Štefánie 
Gajdošovej, rod. Chrenkovej, trvale bytom Drotárska cesta 35, BA, za cenu 3 784,04 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

K bodu 11: KZ zrušená z dôvodu nezaplatenia 
ceny v súlade s podmienkami dojednanými 
v zmluve. Pozemok zostáva v nájme. 
Uznesenie stratilo platnosť 20.4.2011. 
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12. pozemku na Drotárskej ceste, parc. č. 4436/20 vedeného v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, do vlastníctva Ing. 
Vladimíra Bystričana, trvale bytom Drotárska cesta 35, BA, za cenu 3 784,04 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

K bodu 12: Kupujúci odmietol  podpísať KZ 
z dôvodu výšky ceny schválenej MZ. 
Pozemok zostáva v nájme.  
Uznesenie stratilo platnosť 20.4.2011. 

5. 71/2010 08.06.2010 MZ bod A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
v z.n.p., ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. 
mesta SR BA, v správe m. č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve BaNP 
v z.n.p. v bytovom dome na ul. Továrenská 9 – Karadžičova 1, súp. č. 104096, k.ú. SM, 
vedenom v katastri nehn. na LV č. 5508 na parcele č. 9057, 9058, 9059 a pozemky pod 
stavbou parc. č. 9057, zastavané plochy a nádvoria o výmere 571 m2, parc. č. 9058, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m2 a pozemok parc. č. 9059, záhrady 
o výmere 143 m2 vchod Továrenská 9, suterén, priestor č. 12-NP10, o celkovej výmere 
26,10 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom o veľkosti 2610/137961 kupujúcemu Jánovi 
Danisovi, bytom Vodárenská 190/23, Zlaté Klasy za cenu 8 578,85 EUR. Kúpna cena 
bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretie kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí 
platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. 
majetkové 
Mgr. Malinová 

Kúpna zmluva sa neuzatvorila z dôvodu 
neudelenia súhlasu primátora; na predmetný 
nebytový priestor je uzavretá naďalej platná 
nájomná zmluva s nájom s nájomcom p. 
Jánom Danisom. 
Uznesenie stratilo platnosť 08.06.2011. 

6. 72/2010 08.06.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve 
hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve BaNP v z.n.p. v bytovom dome na ul. Vysoká 10, súp. č. 104276, k.ú. Staré 
Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na LV č. 5988 na parcele č. 8355 a pozemok 
pod stavbou parc. č. 8355, zastavané plochy a nádvoria o výmere 614 m2, LV č. 5989 
vchod Vysoká 10, suterén, priestor č. 12-NP9 o celkovej výmere 18,63 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spol. zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 245/10000 kupujúcemu Mgr.art. 
Marekovi Brázdilovi s manželkou Mgr. Luciou Brázdilovou, obaja bytom Vysoká 10, 
BA za cenu 5 748,85 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 

Odd 
majetkové 
Mgr. Malinová 

Kúpna zmluva sa neuzatvorila z dôvodu 
neudelenia súhlasu primátora; na predmetný 
nebytový priestor je uzavretá naďalej platná 
nájomná zmluva s nájomcom p.  Marekom 
Brázdilom. 
Uznesenie stratilo platnosť 08.06.2011. 
 

7. 73/2010 08.06.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve 
hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve BaNP v z.n.p. v bytovom dome na ul. Tabaková 4,6,8,10 – Záhrebská 
10,12, súp. č. 2959, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnuteľností na LV č. 6604 na parcele 

Odd. 
majetkové 
Mgr. Malinová 
 

Kúpna zmluva sa neuzatvorila z dôvodu 
neakceptovania kúpnej zmluvy zo strany 
kupujúceho; na predmetný nebytový priestor 
je uzavretá naďalej platná nájomná zmluva 
s nájomcom p. Jozefom Gotzmanom. 
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č. 7941/1, 7941/2, 7941/3, 7941/4 a pozemky pod stavbou parc. č. 7941/1, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 422 m2, parc. č. 7941/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 186 m2, parc. č. 7941/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 444 m2, parc. č. 
7941/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 447 m2, LV č. 6605 vchod Tabaková 6, 
suterén, preistor č. 12-NP21, o celkovej výmere 2,94 m2, spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach a spo. zar. domu a spoluvl. podiel k pozemkom o veľkosti 32/10000 
kupujúcemu Ing. Jozefovi Gotzmanovi, bytom Sokolská 17, Senec za cenu 17 238,83 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Uznesenie stratilo platnosť 08.06.2011. 

8. 74/2010 08.06.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve 
hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve BaNP v z.n.p. v bytovom dome na ul. Medená 33, súp. č. 111, k.ú. SM, 
vedenom v katastri nehnuteľností na LV č. 5340 na parcele č. 164, pozemok pod stavbou 
parc.č. 164, zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 m2 vchod Medená 33, suterén, 
priestor č. 12-N101 o celkovej výmere 53,96 m2, spoluvlastnícky podiel na spol. 
častiach a spol. zar. domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 547/10000 
kupujúcemu Ing. Stanislavovi Marinovi, CSc – MADERA MUSIC, Vlčkova 20, BA, 
IČO: 11664967 za cenu 32 685,14 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 
dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo 
dňa jeho prijatia. 

Odd. 
majetkové 
Mgr. Malinová 

Kúpna zmluva sa neuzatvorila z dôvodu 
odstúpenia kupujúceho.  
Uznesenie stratilo platnosť 08.06.2011. 
V súčasnosti bola dňa 01.07.2011 vyhlásená 
verejná obchodná súťaž na prenájom daného 
nebytového priestoru. 

9. 75/2010 08.06.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve 
hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve BaNP v z.n.p. v bytovom dome na Ulici 29. augusta 15, súp. č. 2363, k.ú. 
SM, vedenom v katastri nehn. na LV č. 6171 na parcele č. 9086/1, pozemok pod stavbou 
parc. č. 9086/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m2, pozemky parc. č. 9086/2, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2, parc. č. 9086/3, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 39 m2 a priľahlé pozemky: LV č. 6172, parc. č. 9088 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 370 m2, LV č. 6173, parc.č. 9089/2 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 195 m2, vchod 29. augusta 15e, suterén, NP č. 20 o celkovej 
výmere 31,86 m2, spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a spol. zar. domu 
a spoluvlastn. podiel k pozemkom o veľkosti 279/10000 a spoluvlastnícke podiely na 
priľahlých pozemkoch parc. č. 9088 podiel 117/10000, parc. č. 9089/2 podiel 107/10000 
kupujúcemu Vavrincovi Matusovi, Vrakúň 712, za cenu 11 469,64 EUR. Kúpna cena 
bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  Toto uznesenie stratí 

Odd. 
majetkové 
Mgr. Malinová 

Kúpna zmluva sa neuzatvorila z dôvodu 
neudelenia súhlasu primátora. Na predmetný 
nebytový priestor je uzavretá naďalej platná 
nájomná zmluva s nájomcom p. Matusom 
Vavrincom. 
Uznesenie stratilo platnosť dňa 08.06.2011. 
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platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
10. 77/2010 08.06.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve 
hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve BaNP v z.n.p. v bytovom dome na ul. Dostojevského rad 1, súp. č. 2543, 
k.ú. SM, vedenom v katastri nehnut. na LV č. 6452 na parcele č. 8942 a pozemok pod 
stavbou parc. č. 8942, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 359m2, 
2. vchod Dostojevského rad 1,1. poschodie, priestor č. 44, o celkovej výmere 170,49 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku o veľkosti 449/1000 za cenu 151 682,19 EUR, 
3. vchod Dostojevského rad 1, 1. poschodie, priestor č. 46, o celkovej výmere 42,60 
m2m, spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvl. 
podiel k pozemku o veľkosti 114/10000 za cenu 38 939,22 EUR kupujúcemu 
Demokracia a rovnosť, OZ, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 4301/28, BA. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí 
platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. 
majetkové 
Mgr. Malinová 

 
 
K bodu 2: Kúpna zmluva sa neuzatvorila 
z dôvodu odstúpenia kupujúceho. 
Uznesenie stratilo platnosť dňa 08.06.2011. 
V súčasnosti bola 01.07.2011 vyhlásená 
verejná obchodná súťaž na prenájom daného 
nebytového priestoru. 
 
K bodu 3: Kúpna zmluva sa neuzatvorila 
z dôvodu odstúpenia kupujúceho. 
Uznesenie stratilo platnosť 08.06.2011. 
V súčasnosti bola 01.07.2011 vyhlásená 
verejná obchodná súťaž na prenájom daného 
nebytového priestoru. 

11. 78/2011 08.06.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve 
hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve BaNP v z.n.p. v bytovom dome na ul. Dostojevského rad 1, súp. č. 2543, 
k.ú. SM, vedenom v katastri nehnut. na LV č. 6452 na parcele č. 8942 a pozemok pod 
stavbou parc. č. 8942, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 359 m2, vchod 
Dostojevského rad 1, 1. posch., priestor č. 49, o celkovej výmere 174,08 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvl. podiel 
k pozemku o veľkosti 456/10000 kupujúcemu spoločnosti OTTOVO 
NAKLADATE ĹSTVO, s.r.o., Dostojevského rad 1, BA, IČO: 31 398 111 za cenu 
165 472,16 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. 
majetkové 
Mgr. Malinová 

Kupujúci neuhradil kúpnu cenu v stanovenej 
30-dňovej lehote odo dňa podpisu kúpnej 
zmluvy; v zmysle čl. X pds- 6 kúpnej zmluvy 
predávajúci odstúpil od tejto zmluvy. Na 
predmetný nebytový priestor je uzavretá 
naďalej platná nájomná zmluva s nájomcom 
„OTTOVO NAKLADATE ĽSTVO, s.r.o. 
Uznesenie stratilo platnosť dňa 08.06.2011. 

12. 81/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve 
hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve BaNP v z.n.p. v bytovom dome na ul. Vajanského nábr. 9, súp. č. 63, k.ú. 
SM, vedenom v katastri nehnut. na LV č. 8690 na parcele č. 220 a pozemok pod stavbou 
parc. č. 220, zastavané plochy a nádvoria o výmere 691 m2, vchod Vajanského nábr. 9, 
prízemie, priestor č. 12-902 o celkovej výmere 203,00 m2, spoluvlastnícky podiel na 
spol. častiach a spol. zariad. domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Nebytový priestor zostal v nájme obchod. 
spoločnosti DRAGONARA, s.r.o., 
Radlinského 2, 811 07  Bratislava, IČO: 
36 696 498, nájomcovi bola dňa 9.6.2011 
odoslaná výpoveď z nájmu NP, dňa 16.6.2011 
si nájomca prevzal výpoveď. Výpovedná 
lehota uplynie 31.7.2011. 
Uznesenie stratilo platnosť 08.6.2011. 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

20300/268538 kupujúcemu spoločnosti DRAGONARA, s.r.o., Radlinského 2, BA, IČO: 
36696 498 za cenu 299 605,72 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní 
od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa 
jeho prijatia.. 

13. 99/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj spoluvlastníckeho podielu 2/8 na nehnuteľnostiach vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. BA – SM, nachádzajúcich sa v BA, 
k.ú. SM, na Šafránovej ul., zapísaných v katastri nehnuteľností na LV číslo 839, 
pozemku parcely registra „C“ č. 4560, zastavané plochy a nádvoria, výmera 55 m2 
a pozemku parcely registra „C“ č. 4561, záhrady, výmera 488 m2 do vlastníctva 
podielového spoluvlastníka nehnuteľností – Ing. Michal Matyšek, bytom Šafránova 7, 
BA za cenu 56 262,50 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia.. 

Odd. 
majetkové 
Ing. Ferko 

Kupujúci odstúpil od kúpy. Pozemok zostáva 
naďalej v nájme. 
Uznesenie stratilo platnosť 08.6.2011. 

14. 105/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemku pod garážou) v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta 
SR Bratislavy, v správe m. č. BA – SM nachádzajúcich sa v BA, k.ú. SM 
2. pozemku na ul. Timravina, parcely reg. „C“ č. 3026/11 vedeného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 
19 m2 do vlastníctva Lindy Prokopovej, bytom Šulekova 18, BA za cenu 4 750,- EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

K bodu 2: Kupujúci nemá záujem o kúpu 
pozemku pod garážou za cenu znaleckého 
posudku schvál. MZ. Pozemok zostáva 
v nájme.  
Uznesenie stratilo platnosť 08.6.2011. 

 
 

 
 
 
 

 


