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

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k 31.12.2014 

 
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 prijatého uznesením č. 103/2011 
z 13.12.2011.  

Kontrolované boli nesplnené uznesenia za obdobie rokov 2006 až 1. polrok 2014 
a všetky novoprijaté uznesenia v 2. polroku 2014. 

Uznesením č. 153/2014 z 28.10.2014 Miestne zastupiteľstvo m. č. Bratislava–Staré 
Mesto zobralo na vedomie „Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k 30.06.2014“. V II. polroku 2014 sa z nesplnených 
úloh evidovaných v danej správe do 30.06.2014 a novoprijatých úloh v 2. polroku 2014  
podarilo splniť len časť (tabuľka č. 1), a tak ostatné je potrebné stále evidovať ako nesplnené, 
zrušené, pozastavené, priebežne plnené a ktoré stratili platnosť (tabuľky č. 2 až 6). Pri 
nesplnených uzneseniach je uvedený aj stav riešenia k 31.12.2014 a po konzultácii 
s gestorskými oddeleniami aj návrh ďalšieho riešenia. Pri „majetkových“ uzneseniach 
(prenájom/predaj) bola určená aj doba platnosti uznesenia. Z tohto dôvodu je aj v návrhu 
riešenia uvádzaný dátum, kedy uznesenie stráca platnosť.  

 
V novokontrolovanom období, teda v období 2. polroka 2014 (6. volebného obdobia            

a 1. zasadnutia 7. volebného obdobia) prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto celkovo 73 uznesení, konkrétne: 
 31. zastupiteľstvo 23.09.2014  095 – 126  = 32 
 32. zastupiteľstvo 28.10.2014  127 – 157  = 31 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
   1. zastupiteľstvo 15.12.2014 (Ustanovujúce)   1 -   10  = 10 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Spolu:             73 
 

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/zrušené/pozastavené/priebežne plnené/stratená platnosť.  

Prvý krát v histórii hodnotení 6. (7.)  volebného obdobia bola na základe prijatého 
uznesenia č. 9/2014-U z 15.12.2014 zavedená nová „kategória“ nevykonateľné.  
 
 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 
Tabuľka č. 7: Uznesenia – nevykonateľné 

*) Poz. Tabuľky č. 3 a č. 4 nie sú uvádzané – nebolo zrušené, ani pozastavené žiadne uznesenie 
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prijatia 

uznesenia 
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Oddelenie - 
spracovateľ 
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1. 48/2007 29.05.2007 
 

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 

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Uznesenie splnené: 
časť B: mestskou časťou projekty 
pripravené, žiadosti podané, 
s nasledovným výsledkom:  
1. EHP/Nórsky finančný mechanizmus: 
grant na revitalizáciu Prüger-
Wallnerovej záhrady zazmluvnený 
v08/2014 (projektová zmluva vstúpila 
do platnosť 18.08.2014). 
2. LIFE + Žiadosť o revitalizáciu 
Prüger-Walnerovej záhrady: zámer 
financovaný z finančného 
mechanizmus európskeho 
hospodárskeho priestoru.  
3. ISRMO: zmluvné zabezpečenie 
finančných prostriedkov pre projekty 
ISRMO OPBK – Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto sa uskutočnilo 
dňa 04.11.2014. 
4. EHP/Nórsky finančný mechanizmus: 
projekt na rekonštrukciu fasády 
a strechy Pisztoryho paláca – Úrad 
vlády SR oznámil mestskej časti 
v 10/2014, že žiadosť mestskej časti je 
na „čakacom“ zozname štvrtá v poradí. 

2. 14/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
že mestská časť Bratislava-Staré Mesto na základe Rozsudku Okresného súdu Bratislava 1, 
č.k. 19C12/2004 zo dňa 23.04.2008, právoplatného dňa 10.06.2008, uzatvorí v súlade so 
zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastn. bytových a nebytových priestorov v z.n.p. , zmluvu 
o prevode vlastníctva garáže s: 
1. JUDr. Adolfom Baloghom a Margitou Baloghovou, postavená na pozemku parc. č. 
2758/2, zapísaná na LV č. 10, v k.ú. SM,  
2. Pavlom Kadlečíkom a Miladou Kadlečíkovou, postavená na pozemku parc. č. 2758/4, 
zapísaná na LV č. 10, v k.ú. SM, 

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová 

Uznesenie splnené: 
1. JUDr. Adolf Balogh a Margita 
Baloghová 
- Zmluva o prevode vlastníctva 
nehnuteľnosti č. 218/2014 zo dňa 
19.11.2014, 
- vklad do KN povolený dňa 
13.01.2015 (V-31934/14) 
2. Pavol Kadlečík a Milada 
Kadlečíková 
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3. Naďou Kollárovou, postavená na pozemku parc. č. 2758/22, zapísaná na LV  č. 10, v k.ú. 
SM, 
4. Martinom Kollerom, postavená na pozemku parc. č. 2758/21, zapísaná na LV č. 10, v k.ú. 
SM,  
5. Katarínou Šiškovou a Tomášom Mázikom, postavená na pozemku parc. č. 2758/3, 
zapísaná na LV č. 10, v k.ú. SM 
6. MUDr. Žofiou Netíkovou a Rudolfom Netíkom a Evou Netíkovou, postavená na 
pozemku parc. č. 2758/2, zapísaná na LV č. 10, v k.ú. SM, 
za kúpnu cenu zodpovedajúcu ustanoveniam zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytových 
a nebytových priestorov v z.n.p.  
B. splnomocňuje starostku m.č. na všetky úkony nevyhnutné k naplneniu uznesenia 
uvedeného v bode A. 

- Zmluva o prevode vlastníctva 
nehnuteľnosti č. 221/2014 zo dňa 
19.11.2014, 
- vklad do KN povolený dňa 
13.01.2015 (V-31946/14) 
3. Naďa Kollárová 
- Zmluva o prevode vlastníctva 
nehnuteľnosti č. 219/2014 zo dňa 
19.11.2014, 
- vklad do KN povolený dňa 
13.01.2015 (V-31939/14) 
4. Martin Koller – garáž previedol na 
tretiu osobu 
5. Katarína Šišková a Tomáš Mázik 
- Zmluva o prevode vlastníctva 
nehnuteľnosti č. 220/2014 zo dňa 
19.11.2014 
- vklad do KN povolený dňa 
23.12.2014 (V-31942/14) 
6. MUDr. Žofia Netíková, Rudolf 
Netík, Eva Netíková 
- Zmluva o prevode vlastníctva 
nehnuteľnosti č. 217/2014 vklad do KN 
povolený dňa 13.01.2015 (V-31930/14) 

3. 96/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. Zámer postúpiť pohľadávky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za 

odplatu. 
2. Spôsob postúpenia pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na základe 

výsledkov obchodnej verejnej súťaže. 
3. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže OVS PP 01/2012 o najvhodnejší návrh na 

uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže.  

B. splnomocňuje 
starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb v písaní a chýb 
vzniknutých pri prepisovaní.  

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová 

OVS na postúpenie pohľadávok bola 
vyhlásená rozhodnutím starostky zo 
dňa 22.03.2013. OVS bola neúspešná – 
MČ nebola doručená žiadna ponuka.  
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4. 100/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
1. ISRMO „ISRMO OPBK Bratislava-Staré Mesto-Oblasť Blumentál“ a jej predloženie 

v rámci Oznamu o možnosti predkladania ISRMO, 
2. ciele ISRMO, ktoré sú v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta SR 

Bratislavy, platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, 

3. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO: „Bratislava-Staré Mesto-Oblasť 
Blumentál“, 

4. projektové návrhy 1. Revitalizácia vnútrobloku Slávia“, 2. Modernizácia denného 
stacionára, Záhrebská 9, 3. „Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazvova“, 4. Rekonštrukcia 
budovy SŠ Vazovova“, 5. „Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra, Školská 
14, 6. „Modernizácia MŠ Beskydská a revitalizácia dvora“ a 7. „Modernizácia MŠ 
Vazovova“, ktoré sú súčasťou ISRMO, 

5. predloženie rozpracovaných projektových návrhov vo forme žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok (NFP) vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá bude 
vyhlásená po procese predvýberu (v prípade schválenia projektového návrhu) 

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Uznesenie splnené 
- časť B: V rámci Oznamu o možnosti 
predkladať ISRMO boli predložené 
projektové návrhy ako súčasť ISRMO 
Bratislava-Staré Mesto – Oblasť 
Blumentál a tieto mali byť následne 
hodnotené v rámci procesu predvýberu. 
Hodnotenie návrhov bolo pozastavené 
začiatkom roka 2013. Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto schválilo dňa 
27.08.2013 materiál ohľadom projektov 
ISRMO navrhovaných na financovanie 
v rámci Operačného programu 
Bratislavský kraj Prioritnej osi 1 
Infraštruktúra, Opatrenie 1.1 
Regenerácia sídiel v nadväznosti na 
výzvu na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok 
v rámci OPBK, zverejnenú dňa 
02.05.2013 s termínom na predkladanie 
kompletných žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok stanoveným na dňa 
02.09.2013, predĺženým do 02.10.2013 
Uznesenie MZ č. 116/2013). K termínu 
02.10.2013 mestská časť predložila 
súvisiace čiastkové projekty ISRMO so 
žiadosťami o nenávratný finančný 
príspevok v celkovej sume 
oprávnených výdavkov 2 673 839,- 
Eur.  

5. 120/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
stanovisko mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k Územnému plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy rok 2007 v znení schválených zmien a doplnkov 01 a 02 –  Návrh zmien 
a doplnkov 03-A, júl 2013.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Stanovisko bolo zaslané na Magistrát 
hl. mesta SR Bratislavy k zapracovaniu.  
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6. 171/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto: 
príjmy bežného rozpočtu                   17 664 011 Eur 
výdavky bežného rozpočtu    17 664 011 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu                       500 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu                    2 453 800 Eur 
príjmové finančné operácie       2 456 800 Eur 
výsledok hospodárenia                      393 000 Eur 
2. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2014 takto:  
tvorba Fondu rozvoja bývania                     100 000 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania                  2 207 800 Eur 
použitie fondu na obnovu budov škôl 
a školských zariadení            20 000 Eur 
použitie Rezervného fondu          100 000 Eur 
3. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014, 
4. príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % 
z objemu vyplatených platov a miezd; 
B. berie na vedomie 
1. rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2015 a 2016, 
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na        
roky 2015 a 2016,  
3. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2015 a 2016, 
4. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2015 a 2016; 
C. splnomocňuje 
starostku mestskej časti 
vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2014 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov;  
D. žiada 
starostku mestskej časti 
1. preveriť vykrytie oprávnených výdavkov rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré 
Mesto schváleným rozpočtom na rok 2014 a v prípade potreby navrhnúť zmenu rozpočtu na 
rok 2014, 
T: marec 2014 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod D – 
prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Uznesenie je splnené. Rozpočtové 
hospodárenie je v súlade s prijatým 
uznesením miestneho zastupiteľstva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod 1 – uskutočnilo sa rokovanie so 
zástupcami Seniorcentra Staré Mesto, 
výsledkom ktorého bolo nastavenie 
rozpočtu na základe 
vyargumentovaných oprávnených 
výdavkov. V tomto bode uznesenie 
splnené. 
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7. 171/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
D. žiada 
starostku mestskej časti 
1. preveriť vykrytie oprávnených výdavkov rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré 
Mesto schváleným rozpočtom na rok 2014 a v prípade potreby navrhnúť zmenu rozpočtu na 
rok 2014. Termín: marec 2014.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 
 

Bod 1 – uskutočnilo sa rokovanie so 
zástupcami Seniorcentra Staré Mesto, 
výsledkom ktorého bolo nastavenie 
rozpočtu na základe 
vyargumentovaných oprávnených 
výdavkov. V tomto bode uznesenie 
dúômrm= 
  

8. 179/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľností vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúce sa v Bratislave na Korabinského ulici, a to pozemok: 
parc. č. 4508/1, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 4429 ako záhrada 
o výmere 60 m2. 
parc. č. 4508/3, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 4429 ako záhrada 
o výmere 49 m2, 
parc. č. 4508/4, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 4429 ako záhrada 
o výmere 81 m2,  
parc. č. 4510/3, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2,  
parc. č. 4510/5, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2 
do nájmu: Ing. Gustávovi Lacovi, bytom Bellová 12E, 831 01  Bratislava,  
                 JUDr. Pavlovi Baginovi, bytom Údolná 10, 811 02 Bratislava 
                 za cenu 1,00 EUR/m2/rok.  
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve.  
3. Doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však na 
dva roky.  
B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ vybuduje komunikáciu a inžinierske siete na 
vlastné náklady a po kolaudácii vybudovanú komunikáciu bezodplatne odovzdá do 
vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy.  

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Uznesenie splnené. Zmluva o nájme č. 
650/2013 platná od 30.06.2014. 

9. 5/2014 04.02.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  Odd. Kúpna zmluva podpísaná dňa 
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schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Timravinej 
ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 3024/8, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 do 
bezpodielového spoluvlastníctva Michaelovi Dragašičovi a Kamile Dragašičovej, rod. 
Šírovej, bytom  Timravina 3, 811 06  Bratislava, za celkovú kúpnu cenu 4 840,00 Eur.  
Celková kúpna cena pozostáva z dvoch časti. Prvá časť kúpnej ceny je na základe znaleckého 
posudku č. 95/2013 stanovená na hodnotu 130,50 Eur/m2. Táto hodnota je navýšená na 
200,00 Eur/m2, čo pri výmere 22 m2 predstavuje hodnotu 4 400,00 Eur. Druhá časť kúpnej 
ceny vychádza zo sadzby 10,00 Eur/m2/rok – v súlade s minimálnymi sadzbami za prenájom 
pozemkov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 28/2008 starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30  dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo 
dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
tykajúceho sa predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť.  

majetkové 
Ing. 
Mihaliková,  
Ing. Ferko 

15.04.2014, vklad do katastra V-
13045/14 zo dňa 18.06.2014.  

10. 29/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
urovnanie sporných nárokov, ktoré vznikli medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 
a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť sv. Martina, so sídlom Kapitulská 9, 811 01  Bratislava, 
IČO:30812712 a to tak, že pohľadávka mestskej časti proti Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť 
sv. Martina, vo výške 195 109,70 € s príslušenstvom z titulu vydania bezdôvodného 
obohatenia za vykonanú rekonštrukciu priestorov budovy ZŠ Jesenského a pohľadávka 
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Martina proti mestskej časti z titulu neoprávneného 
užívania priestorov budovy ZŠ Jesenského v období od 01.01.2008 do 06.09.2011 vo výške 
962 584,84 Eur s príslušenstvom sa rušia; 
B. splnomocňuje 
starostku mestskej časti na uskutočnenie všetkých právnych úkonov potrebných na vykonanie 
uznesenia, ako aj na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo k naplneniu 
tohto uznesenia.  

Odd. právne 
a správnych 
činností  
JUDr. 
Revayová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dňa 08.04.2014 uzatvorená Dohoda 
o urovnaní č. 101/2014 v znení 
uznesenia,zverejnená dňa 14.04.2014, 
účinná odo dňa 15.04.2014. 
- dňa 24.04.2014 doručené Okresnému 
súdu Bratislava I zo strany mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto v konaní 
sp. zn. 4C/55/2014 čiastočné späťvzatie  
návrhu na začatie konania o zaplatenie 
195 109,70 € s príslušenstvom zo dňa 
22.04.2014 voči Rímkokatolíckej 
cirkvi, Farnosť sv. Martina,  
- dňa 09.05.2014 doručené Okresnému 
súdu Bratislava I zo strany mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto  v konaní 
sp. zn. 4C/55/20141 úplné späťvzatie 
návrhu na začatie konania o zaplatenie 
195 109,70 € s príslušenstvom aj voči 
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hlavnému mestu SR Bratislava (na 
základe Dohody o urovnaní č. 
180/2014 zo dňa 06.05.2014). 
- dňa 16.07.2014 doručené mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto uznesenie 
súdu o zastavení konania a o vrátení 
zaplateného súdneho poplatku vo výške 
11 589,43 € mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto zo dňa 12.05.2014 – 
uznesenie nadobudlo právoplatnosť 
a stalo sa vykonateľným dňa 
02.08.2014 – konanie je zastavené.  

11. 30/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
urovnanie sporných nárokov, ktoré vznikli zo Zmluvy č. 156/2009/322 o nájme nebytových 
priestorov zo dňa 31.03.2009 v znení Dodatku č. 1/157/2013 zo dňa 11.07.2013 medzi 
mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako prenajímateľom a spoločnosťou JUMAKU s.r.o. 
ako nájomcom, a to tak, že po pripísaní sumy 10 000,00 Eur na účet mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto zanikajú v celosti započítaním pohľadávky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na splatnom nájomnom v období od 01.07.2011 do 31.03.2014 v celkovej výške 41 549,24 €  
s príslušenstvom s pohľadávkou spoločnosti JUMAKU s.r.o. z titulu zhodnotenia nebytového 
priestoru vo výmere 70,30 m2 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. Zelená 3 
v Bratislave v celkovej výške 63 000,00 Eur; 
B. splnomocňuje  
starostku mestskej časti na uskutočnenie všetkých právnych úkonov potrebných na vykonanie 
uznesenia, ako aj na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo k naplneniu 
tohto uznesenia.  

Odd. právne 
a správnych 
činností  
JUDr. 
Revayová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dňa 28.03.2014 uzatvorený Dodatok 
č. 2/099/2014 a Dohoda o urovnaní 
sporných práv k Zmluve č. 
156/2009/322 zo dňa 31.03.2009 
v znení uznesenia, zverejnený dňa 
28.03.2014, účinný odo dňa 
29.03.2014, 
- spoločnosť JUMAKU s.r.o zaplatila 
včas mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto sumu vo výške 10 000 € a ku 
dňu 26.05.2014 prevádzkovala „Krčmu 
na Zelenej“,  
- dňa 29.05.2014 bolo Okresnému súdu 
Bratislava I doručené späťvzatie návrhu 
na začatie konania sp. zn. 
32/Rob/145/2013 o zaplatenie 
26 658,54 € s príslušenstvom voči 
spoločnosti JUMAKU, s.r.o.- uznesenie 
nadobudlo právoplatnosť a stalo sa 
vykonateľným dňa 14.08.2014 – 
konanie je zastavené.  

12. 48/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
urovnanie sporných nárokov, ktoré vznikli medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 

Odd. právne 
a správnych 
činností  

- dňa 06.05.2014 uzatvorená Dohoda 
o urovnaní č. 180/2014v znení 
uznesenia, zverejnená dňa 09.05.2014, 
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a hlavným mestom SR Bratislavou, a to tak, že pohľadávka mestskej časti proti hlavnému 
mestu Slovenskej republiky Bratislave vo výške 195 109,70 Eur s príslušenstvom z titulu 
náhrady škody za vykonanú rekonštrukciu priestorov budovy ZŠ Jesenského a pohľadávka 
hlavného mesta SR Bratislavy proti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo výške 
207 462,00 Eur s príslušenstvom z titulu náhrady škody za zníženie kúpnej ceny Liga pasáže 
započítaním nákladov vynaložených kupujúcim na rekonštrukciu Liga pasáže sa rušia; 
B. splnomocňuje 
starostku mestskej časti na uskutočnenie všetkých právnych úkonov potrebných na vykonanie 
uznesenia, ako aj na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo k naplneniu 
tohto uznesenia.  

JUDr. 
Revayová 

účinná odo dňa 10.05.2014, 
- dňa 06.05.2014 doručené Okresnému 
súdu Bratislava 1 späťvzatie návrhu na 
začatie konania o zaplatenie 207 462,- 
€ s príslušenstvom zo strany hlavného 
mesta SR Bratislavy (sp. zn. 
27Cb/238/2012) – uznesenie nadobudlo 
právoplatnosť a stalo sa vykonateľným 
dňa 21.08.2014 – konanie je zastavené. 
- dňa 09.05.2014 doručené Okresnému 
súdu Bratislava I úplné  späťvzatie 
návrhu na začatie konania o zaplatenie 
195 109,70 € s príslušenstvom zo 
strany mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto (sp. zn. 4C/55/2013) – uznesenie 
súdu o zastavení konania a o vrátení 
zaplateného súdneho poplatku vo výške 
11 589,43 € mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto zo dňa 12.05.2014 – 
uznesenie nadobudlo právoplatnosť 
a stalo sa vykonateľným dňa 
02.08.2014 – konanie je zastavené.  

13. 49/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2014 
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 
príjmy bežného rozpočtu   17 781 078 Eur 
výdavky bežného rozpočtu   17 881 078 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu        500 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu     2 653 800 Eur 
finančné operácie príjmové     2 606 800 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania    2 367 800 Eur 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení                       20 000 Eur 
použitie Rezervného fondu                    200 000 Eur 
splátka návratnej pôžičky          19 000 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Rozpočtové 
hospodárenie je v súlade s prijatým 
uznesením miestneho zastupiteľstva.   
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finančné operácie výdavkové                  0 Eur 
výsledok hospodárenia celkom:   +   353 000 Eur 

14. 59/2014 20.05.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 
nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
o veľkosti podielu 19/60, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúcu sa v Bratislave na Korabinského ulici, a to časť pozemku registra „E“ 
parc. č. 4496, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 9089 
ako ostatné plochy o výmere 50 m2 z celkovej výmery 440 m2 do nájmu: Ing. 
Gustávovi Lacovi, bytom Bellová 12E, 831 01  Bratislava, JUDr. Pavlovi 
Baginovi, bytom Údolná 10, 811 02  Bratislava za cenu 1,00 EUR/m2/rok.  

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

3. Doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie 
však dva roky; 

B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ vybuduje na predmetnej časti pozemku 
komunikáciu a inžinierske siete na vlastné náklady a po kolaudácii vybudovanú komunikáciu 
bezodplatne odovzdá do vlastníctva hl. mesta SR Bratislavy. 

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková 
Ing. Ferko 

Uznesenie splnené. Zmluva o nájme č. 
226/2014 účinná od 03.07.2014. 

15. 60/2014 20.05.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Škarniclovej ulici, a to časť 
pozemku parc. č. 768, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 
10 ako ostatné plochy o výmere 6 m2 z celkovej výmery l 731 m2, do nájmu 
občianskemu združeniu Hlbiny, sídlo: Lovinského 12, 811 04  Bratislava, za cenu 
1,00 EUR/m2/rok.  

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

3. Doba nájmu: neurčitá; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ na predmetnej časti pozemku osadí pamätník 

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Uznesenie splnené. Zmluva o nájme č. 
227/2014 účinná od 17.07.2014.  
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jezuitovi Tomislavovi Kolakovičovi, ktorý pôsobil od r. 1943 na pôde internátu Svoradov, 
kde pripravoval študentov na život cirkvi v totalite.  

16. 69/2014 20.05.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
1. tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2014: 
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene: 
príjmy bežného rozpočtu    17 781 078 Eur 
výdavky bežného rozpočtu    17 881 078 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu         560 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu      2 854 800 Eur 
finančné operácie príjmové      2 626 800 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania     2 367 800 Eur 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení           40 000 Eur  
použitie Rezervného fondu                     200 000 Eur 
splátka návratnej pôžičky           19 000 Eur 
finančné operácie výdavkové                                0 Eur 
výsledok hospodárenia celkom      + 232 000 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Rozpočtové 
hospodárenie je v súlade s prijatým 
uznesením Miestneho zastupiteľstva. 

17. 76/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa uzatvorenie zmluvy o vzájomnom prevode pozemku, predmetom ktorej 
je prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej 
sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici Na hrebienku, a to pozemok parc. č. 2516/13, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 9538 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 
m2 do vlastníctva Ing. Karolovi Kajdimu, bytom Námestie hraničiarov 6/A, 851 03  
Bratislava za cenu 1 608,00 Eur a prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Karola Kajdiho, 
bytom námestie hraničiarov 6/A, 851 03 Bratislava, nachádzajúcej sa v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto na ulici Na hrebienku, a to pozemok parc. č. 2502/12, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 9629 ako ostatné plochy o výmere 4 m2 do vlastníctva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto za cenu 1 608,00 Eur. 
2. V prípade, že nedôjde k podpísaniu zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov zmluvnými 
stranami do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa prevodu nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť; 
B. konštatuje, 

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Uznesenie splnené. Zámenná zmluva 
podpísaná dňa 18.07.2014, vklad do 
katastra povolený dňa 15.08.2014.  
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že osobitný zreteľ spočíva v tom, že mestská časť získa do vlastníctva za rovnakú cenu 
o rovnakej výmere susedný pozemok parc. č. 2502/12, zapísaný v katastri nehnuteľností na 
LV č. 9629 ako ostatné plochy o výmere 4 m2, ktorý sa nachádza v areáli Z8kladnej školy 
Mudroňova 83, a ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Mestská časť takto získa do vlastníctva 
pozemok, na ktorom sa nachádza betónový stĺp s bránou, ktorá tvorí jediný príjazd pre 
zásobovanie základnej školy.  

18. 77/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Nábreží arm. gen. Ludvika 
Svobodu, a to časť pozemku parc. č. 1707/4, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 1656 ako ostatné plochy o výmere 2,5 m2 z celkovej výmery 
10 143 m2, do nájmu spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., sídlo: Ivanská cesta 2D, 821 
04  Bratislava, IČO 44 540 957, za cenu 660,00 Eur/rok. 

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

3. Doba nájmu: 3 roky; 
B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ v minulosti investoval do samotných zariadení, 
ako aj ich umiestnení nemalé finančné prostriedky s vedomím, že predmetné zariadenia tam 
budú umiestnené dlhodobo, aby sa mu vrátili investície.  
Účel nájmu je strpieť dve reklamné zariadenia osadené na predmetnej časti pozemku.  

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme č. 298/2014 účinná od 
01.11.2014.  

19. 78/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. berie na vedomie 
prísľub Slovenskej pošty, a.s. otvoriť pracovisko s poštovými službami pre verejnosť na 
Lovinského ulici v Bratislave.; 
C. schvaľuje 

1. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva 
nebytového priestoru vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v bytovom dome na ulici Blumentálska č. 4, 
Májkova č. 1, súpisné číslo 2815, k.ú. Staré Mesto, postavenom na pozemku parcela 
č. 10326/1 (pozemok pod stavbou) zastavané plochy a nádvoria o výmere 664 m2 
a pozemku parcela č. 10326/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2, 

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové a investičné 
zadalo všetky podklady na 
vypracovanie Zmluvy o prevode 
vlastníctva nebytového priestoru na 
právne odd. dňa 11.07.2014. Právne 
odd. vypracovalo návrh zmluvy 
v zmysle podmienok schválenými 
uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
78/2014. 
Zmluva o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru č. 299/2014 bola 
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evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 5574 a 5575, nebytový priestor č. 12-
NP64, prízemie o celkovej výmere 232,67 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 695/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku parcela č. 10326/1 o veľkosti 695/10000 a spoluvlastnícky podiel  
na pozemku parcela č. 10326/2 o veľkosti 695/10000 do vlastníctva kupujúcemu: 
Slovenská pošta, a.s. so sídlom: Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, 
IČO: 36 631 124, za cenu 250 400,00 Eur.  

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 180 dní 

odo dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto týkajúceho sa predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť.  

podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 12.12.2014. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností bol podaný dňa 
22.12.2014. Vklad povolený dňa 
27.1.2015 (podľa aktuálneho výpisu 
LV). 

20. 79/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 1381991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Šulekovej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to parc. č. 2763/5, k.ú. Staré 
Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 19 m2, do vlastníctva Ing. Rozálii Csölleovej, rod. Csölleovej, 
bytom Šulekova 44, 811 03  Bratislava, za cenu 3 990,00 Eur.  

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

mesiacov odo dňa  prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie 
platnosť.  

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva podpísaná dňa 
22.09.2014, vklad do katastra V-
26419/14 zo dňa 04.11.2014.  

21. 80/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Šulekovej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 2763/6, k.ú. 
Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnueľností na LV č. 10 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 19 m2, do vlastníctva Rudolfovi Nemcovi a PhDr. Zuzane 
Nemcovej, rod. Kolajovej, bytom Šulekova 44, 811 03  Bratislava, za cenu 3 990,00 
Eur.  

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva podpísaná dňa 
22.09.2014, vklad do katastra V-
26420/14 zo dňa 04.11.2014.  
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3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 
mesiacov odo dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie 
platnosť.  

22. 81/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. vyzýva 
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, aby nekládlo mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto neprimerané podmienky a iné neodôvodnené prekážky pri realizácii investičného 
zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na ul. K železnej studienke.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 
 

Na základe uznesenia č. 122/2014 MZ 
zo dňa 23.09.2014 odd. majetkové 
a investičné zaslalo na Magistrát  hl.  
mesta list, kde oboznámilo primátora 
s prijatým uznesením. 
Starostka aktívne komunikovala s p.  
primátorom  

23. 84/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1) štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2014  
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene: 
príjmy bežného rozpočtu   17 929 653 Eur 
výdavky bežného rozpočtu               18 072 749 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu       560 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu     2 967 900 Eur 
finančné operácie príjmové    2 669 896 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania    2 367 800 Eur 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení           40 000 Eur 
použitie Rezervného fondu                     200 000 Eur 
splátka návratnej pôžičky           19 000 Eur 
prevod prostriedkov z roku 2013          43 096 Eur 
finančné operácie výdavkové                         1 000 Eur 
výsledok hospodárenia celkom     + 117 900 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Rozpočtové 
hospodárenie je v súlade s prijatým 
uznesením miestneho zastupiteľstva.   

24. 85/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto:  
1. Bratislavská arcidiecézna charita 
Krasinského 6, 821 04  Bratislava 
účel: aktívne v klube seniorov dom QUO VADIS 
         aktívne prežívanie seniorského veku                           700 €, 
2. Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením miestneho zastupiteľstva.  
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Konventná 11, 811 03  Bratislava 
účel: pamäťové cvičenie pre seniorov projekt od 1.5.-31.12.2014                                                                       
200 €, 
3. regióny.sk 
Podjavorinskej 7, 811 03  Bratislava 
účel: projekt: bezplatné 5 dňové kurzy (základ PC) pre seniorov                                                                        
300 €, 
4. DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 
Kapitulská 18, 814 14  Bratislava 
účel: zabezpečenie prevádzky Ošetrovne sv. Alžbety              700 €. 

25. 86/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto:  
1. Milan Greguš, akademický sochár 
Haydnova 12, 811 03  Bratislava 
účel: realizácia projektu výstava k životnému jubileu              250 €, 
2. Rodinné centrum Prešporkovo 
Zochova 16/11, 811 03  Bratislava 
účel: realizácia projektu: 5 rokov folklóru v Prešporkove        350 €,  
3. LECA production, s.r.o. 
M. Rázusa 1468/25, 911 01  Trenčín 
účel: názov projektu: profilový CD album gitaristky, skladateľky 
        a speváčky Evy Golovkovej a jej hostí                           500 €. 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením Miestneho zastupiteľstva.  

26. 87/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
určuje 
pre volebné obdobie 2014 – 2018 
a) počet 25 poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
b) 8 volebných obvodov vymedzených volebnými okrskami a počty poslancov v nich takto: 

Volebný 
obvod 

Volebné okrsky Počet volených 
poslancov 

1 1, 2, 3, 12 3 
2 4, 5, 6, 30 3 
3 7, 8, 9, 34 3 
4 10, 11, 13, 14 3 
5 15, 16, 17, 18 3 
6 19, 20, 21, 22 3 

Prednosta MiÚ  
JUDr. 
Jesenský 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
pri organizácii volieb do orgánov 
samosprávy obcí na Slovensku 
(komunálne voľby konané dňa 
15.11.2014) postupovala v súlade 
s týmto uznesením a na zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto konanom dňa 
15.12.2014 zložilo zákonom predpísaný 
sľub 25 poslancov zvolených v 8 
volebných obvodoch.  
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7 23, 24, 25, 26, 27, 
28 

4 

8 29, 31, 32, 33 3  
27. 88/2014 24.06.2014  MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

C. berie na vedomie 
návrh Podmienok pre spracovanie urbanisticko-architektonického návrhu – „Náš markt“; 
D. splnomocňuje 
starostku mestskej časti  
na vykonanie všetkých úkonov v mene mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nevyhnutných 
a potrebných pre založenie obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o. za účelom 
realizácie projektu „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave s majetkovou účasťou mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a na zastupovanie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v plnom 
rozsahu pri prijímaní rozhodnutí o otázkach neupravených v tomto uznesení a pri podpise 
všetkých s tým súvisiacich listín a dokumentov potrebných na založenie obchodnej 
spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o. 
E. žiada 
starostku mestskej časti 
informovať Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 
c) o uzatvorenej spoločenskej zmluve spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o., po 
prerokovaní v Komisii pre nakladanie s majetkom a financiami Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
 

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová, 
JUDr. Ing. 
Barjaková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Splnené v časti C,D, E – c) 
- dňa 15.07.2014 bola podpísaná 
spoločníkmi Koliba Slovakia Plus, 
s.r.o. a mestskou časťou Bratislava-
Staré Mesto Spoločenská zmluva 
obchodnej spoločnosti Bratislavský 
Náš Markt, s.r.o., 
- Zmluva bola zverejnená pod č. 
293/2014 dňa 15.07.2014 a nadobudla 
účinnosť dňa 16.07.2014, čím došlo 
k založeniu spoločnosti Bratislavský 
Náš markt, s.r.o.,  
Spoločnosť Slovakia Koliba Plus, s.r.o., 
- dňa 15.07.2014 mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto splatila svoj 
peňažný vklad vo výške 1 000,- € do 
základného imania spoločnosti 
Bratislavský Náš markt, s.r.o., 
- počet členov dozornej rady v zmysle 
uznesenia, ako aj menovaní členovia 
mestskou časťou sú v zmysle 
spoločenskej zmluvy členmi dozornej 
rady spoločnosti Bratislavský Náš 
markt, s.r.o., 
- Dňa 13.08.2014 došlo k zápisu 
spoločnosti Bratislavský Náš markt, 
s.r.o. do Obchodného registra 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sro, vložka č. 100046/B, čím došlo 
k vzniku spoločnosti Bratislavský 
Náš markt, s.r.o. 
- dňa 10.10.2014 došlo k vyhláseniu 
urbanisticko-architektonickej súťaže 
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„Náš Markt“ na Poštovej ulici 
a k zverejneniu Súťažných podmienok 
verejnej urbanisticko-architektonickej 
súťaže „Náš markt“ na Poštovej ulici 
na webovej stránke m.č. Ba-SM v znení 
schválenom dňa 18.09.2014 dozornou 
radou spoločnosti Bratislavský Náš 
markt, s.r.o. 
- v časti E písm. c) – uznesenie splnené 
(dňa 23.09.2015 bolo MZ informované 
o založení spoločnosti Bratislavský Náš 
markt, s.r.o. – aj o uzatvorenej 
spoločenskej zmluve). 

28. 100/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru 
o výmere 53,40 m2 (bývalá predajňa „Trussardi“), nachádzajúci sa na prízemí domovej 
nehnuteľnosti na ulici Ventúrska č. 9 v Bratislave (Zichyho palác), súpisné číslo 1265, 
katastrálne územie Staré Mesto, venom v katastri nehnuteľností na LV č. 10, postavenej na 
pozemku parcela č. 477, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1108 m2, pre 
spoločnosť: Julius Meinl Coffee Intl., a.s., so sídlom: Pribinova č. 25,810 11, Bratislava, 
IČO: 31 318 932, 
2. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami:  
a) nájomné v sadzbe: 200,00 Eur/m2/rok + úhrady za služby spojené s užívaním nebytového 
priestoru 
b) doba nájmu: neurčitá 
c) účel nájmu: kaviareň poézie; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že mestskej časti umožňuje využívať priestory Zichyho 
paláca, ktoré doteraz slúžili iba na komerčné účely, na účely projektu bezprostredne 
súvisiaceho s činnosťou Staromestského centra kultúry a umenia, ktoré v tomto paláci sídli, 
a to za nájomné vyššie ako najvyššia čiastka predložená v komerčnej súťaži.  
Projekt zaujímavou formou spája podporu poézie, propagáciu kultúrnych podujatí konaných 
na území mestskej časti a tradíciu kaviarenského života starej Bratislavy. Nájomcom je 
renomovaná spoločnosť, pôsobiaca na medzinárodnej úrovni, čo je garanciou oživenia 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové a investičné zadalo 
všetky podklady na vypracovanie 
nájomnej zmluvy na právne oddelenie 
dňa 6.10.2014. Právne oddelenie 
vypracovalo návrh zmluvy v zmysle 
podmienok schválenými uznesením 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 100/2014. 
Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 459/2014 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 23.10.2014.  
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a obohatenia spoločenského, kultúrneho a tradičného života v centre hlavného mesta so 
zárukou poskytnutia kvalitných služieb jej obyvateľom. Umiestnenie tohto projektu 
v predmetných priestoroch je zároveň pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto zárukou, že 
nebudú využívané spôsobom, ktorý by rozširoval počet zariadení, ktoré sa v pešej zóne 
orientujú najmä na nočnú zábavu a zhoršuje podmienky pre obyvateľov tejto zóny.  

29. 101/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Beblavého 
ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 636/5, k. ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, do vlastníctva 
Ivanovi Haverlíkovi, bytom Škarniclova 2, 811 01  Bratislava, za cenu 4 500,00 EUR. 
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva podpísaná dňa 
21.10.2014, vklad do katastra V-
30790/14 zo dňa 17.12.2014 

30. 102/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Beblavého 
ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 636/6, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, do 
bezpodielového spoluvlastníctva Mojmírovi Jančovi a Ružene Jančovej, rod. Fickovej, 
bytom Boskovičova 8, 831 01  Bratislava, za cenu 4 500,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Uznesenie č. 103/2014 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Beblavého 
ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 636/7, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, do vlastníctva 
Bronislave Vukovej, rod. Závodskej, bytom Beblavého 6, 811 01  Bratislava, za cenu  
4 500,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Uznesenie splnené. Kúpna zmluva 
podpísaná dňa 30.10.2014, vklad do 
katastra V-30255/14 zo dňa 
16.12.2014.  

31. 105/2014 23.09.2014 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Odd. Kúpna zmluva podpísaná dňa 
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schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Beblavého 
ulici, k.ú. Staré Mesto,  a to pozemku parc. č. 637/11 o výmere 38 m2 a pozemku parc. č. 
637/12 o výmere 36 m2, ktoré vznikli z parcely č. 637 zapísanej na LV č. 10 ako zastavané 
plochy a nádvoria na základe geometrického plánu č. 16/2001 vypracovaného Ing. Petrom 
Bajzom dňa 19.2.2001, úradne overeného pod číslom 47/2001 dňa 7.3.2001, do vlastníctva 
Wande Adamíkovej Hrycovej, rod. Hrycovej, trvale bytom Beblavého 4, 811 01  
Bratislava za cenu 18 500,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy 

majetkové  
Ing. 
Mihaliková,  
Ing. Ferko 

04.11.2014, vklad do katastra V-
30252/14 zo dňa 16.12.2014.  

32. 107/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcich sa v Bratislave na Beblavého 
ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemkov parc. č. 629/6 a parc. č. 631/13, k.ú. Staré Mesto, 
zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria, každý 
o výmere 18 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Martinovi Strusssovi a Márii 
Strussovej, rod. Župíkovej, obaja bytom Beblavého 12, 811 01  Bratislava, za cenu 9 000,00 
EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva podpísaná dňa 
20.10.2014, vklad do katastra V-
30254/14 zo dňa 16.12.2014.  

33. 110/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2014 
2. zmenu plánu použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok 2014 

Odd. finančné  
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Rozpočtové 
hospodárenie je v súlade s prijatým 
uznesením miestneho zastupiteľstva.  

34. 111/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto: 
1. Vysoká škola muzických umení v Bratislave 
Ventúrska 3, 813 01  Bratislava 
účel: názov projektu: Áčko festival 2014                  500 € 
2. Priatelia Quo Vadis 
Veterná 1, 811 03  Bratislava 
účel: náhov projektu: Celoročné organizovanie kultúrnych podujatí, 

Odd. finančné  
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením miestneho zastupiteľstva.  
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doplnenie mobiliáru na kultúrne podujatia                 700 €.  
35. 112/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto:  
1. Združenie rodičov pri Základnej škole 
Milana Rastislava Štefánika Grösslingova 48 
účel: názov projektu: Vianoce, Vianoce                 300 €,  
2. Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I Vinohrady   
Sokolská 1, 811 04  Bratislava 
účel: názov projektu: Memorial Hermy Jocheverj v modernej gymnastike 500 €, 
3. Klub Gamča Bratislava 
Grösslingova 8, 811 09  Bratislava 
účel: názov projektu: OH GAMČA 2014     500 €. 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením miestneho zastupiteľstva.. 

36. 113/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto:  
1. BLAHO-BYT 
Šustekova 51, 851 04  Bratislava 
účel: Jesenná brigáda na dvore-vnútroblok a predzáhradka 
         Povraznícka-Björnsonova-Záhrebská     200 €, 
2. Delphia Správa, s.r.o. 
Búdkova cesta 3, 811 04  Bratislava 
účel: Rekultivácia centrálneho nádvoria kultúrnej pamiatky v centre 
Bratislavy – Dostojevského rad 13      200 €, 
3. H-PROBYT, spol. s r.o. 
Povraznícka 4, 811 05  Bratislava 
účel: Revitalizácia zelene átria na Grösslingovej ul. 59-61-63   200 €, 
4. Priatelia mŠ Javorinská 
Javorinská 9, 811 03  Bratislava 
účel: projekt: „Záhrada plná objavov“ – Javorinská do konca roku 2014 200 |€, 
5. Nadácia Horský park 
Majakovského 13, 811 04  Bratislava 
účel: Tisoradie pri horárni, náhrada vyschnutých tisov na Majakovského ul.  200 €. 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením miestneho zastupiteľstva.  

37. 114/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto: 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením miestneho zastupiteľstva.  
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Rodinné centrum Prešporkovo 
Zochova 16/11, 811 03   Bratislava 
účel: obohatenie života rodinám s deťmi v Starom Meste-Prešporský rok  500 €.  

38. 115/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
podľa ust. § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v spojení s ust. § 140 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník prevod spoluvlastníckeho podielu hlavného 
mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo výške 2/48 z celku 
k nehnuteľnostiam:  
a) stavba súp. č. 992, nachádzajúce sa na ulici Fraňa Kráľa č. 12, druh stavby: bytový dom, 
postavená na pozemku parcela registzra C KN č. 3471,  
b) pozemok parcela registra C KN č. 3471, vo výmere 378 m2, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria,  
c) pozemok parcela registra C KN č. 3472, vo výmere 364 m2, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, 
zapísané na LV č. 404, katastrálne územie: Staré Mesto, do vlastníctva kupujúceho, ktorým je 
podielový spoluvlastník: Mgr. Jozef Motešický, Urbánkova 4, 811 04  Bratislava za kúpnu 
cenu vo výške 60 000,00 EUR; 
B. splnomocňuje 
starostku mestskej časti na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní, tak aby došlo 
k naplneniu tohto uznesenia, ako aj ju splnomocňuje na vykonanie tohto uznesenia.  

Odd. právne 
a správnych 
činností  
JUDr. 
Revayová 
 

Dňa 12.11.2014 uzatvorená Zmluva 
o prevode spoluvlastníckeho podielu č. 
426/2014. Vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností povolený dňa 
18.01.2015.  

39. 116/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ust. § 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v spojení s čl. 10 ods. 1 písm. a) 
Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto čiastočné odpustenie dlhu  voči 
Jánovi Čelárovi v časti istiny vo výške 245,92 EUR a v časti príslušenstva úplné odpustenie 
v časti poplatku z omeškania (4 316,51 EUR ku dňu 23.09.2014), za podmienky, že do 
31.10.2014 uhradí mestskej časti Bratislava-Staré mesto zvyšnú časť istiny vo výške 200,00 
EUR, trovy konania vo výške 22,23 EUR, poplatok za návrh na vykonanie exekúcie vo výške 
16,60 EUR a uhradí súdnemu exekútorovi trovy súdneho exekútora; 
B. splnomocňuje 
starostku mestskej časti na uskutočnenie všetkých právnych úkonov potrebných na vykonanie 
uznesenia, ako aj na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo k naplneniu 
tohto uznesenia.  

Odd. právne 
a správnych 
činností  
JUDr. 
Revayová 

- Dňa 09.10.2014 vydané Rozhodnutie 
starostky mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto o odpustení dlhu č. 
2307/44415/2014/PRA/Brj, 
- dňa 28.10.2014 uhradená suma vo 
výške 325,13 €,  
– dňa 31.12.2014 odpis dlhu 
v odpustenej časti (úrok z omeškania 
a časť istiny). 
 

40. 122/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  Na základe uznesenia č. 122/2014 
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A. berie na vedomie 
informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K železnej studienke, Bratislava; 
B. konštatuje,  
že hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava svojou nečinnosťou a porušovaním 
stavebného zákona bráni realizovať výstavbu zariadenia sociálnych služieb pre seniorov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 
C. vyzýva 
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu dodržiavať ustanovenia § 140a a § 140b zákona  
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov.  

 
 
 
 
 
 
Odd. 
investičné 
Ing. Vanda 

miestneho zastupiteľstva zo dňa 
23.09.2015 odd. majetkové a investičné 
zaslalo dňa 13.10.2014 na Magistrát hl. 
mesta list s prílohou výpisu z uznesenia 
MZ m.č. Bratislava-Staré Mesto v 6. 
volebnom období vo veci realizácie 
investičného zámeru výstavby 
zariadenia sociálnych služieb m. č. 
Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej 
studienke v Bratislave.  

41. 125/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
predloženie bodov 32/A. Informácia o projekte obnovy Prüger-Wallnerovej záhrady a   

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Bod 32/A - Na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva konané dňa 28.10.2014 
predložený materiál: Informácia 
o projekte obnovy Prügerky – 
Staromestskej záhrady. Informáciu 
o projekte miestne zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie (uznesenie č. 134/2014f). 
V tomto bode uznesenie splnené.  

42. 130/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave vo dvore na Palárikovej č. 14, a to pozemok parc. č. 7263/2, 
k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 252 m2, do nájmu nasledujúcim žiadateľom:  
1) Valérii Gerlachovej, kPalárikova 12, 811 04  Bratislava 
2) Vladimôírovi Mlynaříkovi, Palárikova 12, 811 04  Bratislava 
3) Branislavovi a Kataríne Linekovým, Palárikova 12, 811 04  Bratislava 
4) Sone Churyovej, Palárikova 12, 811 04  Bratislava 
5) Martinovi a Monike Gašparovým, Palárikova 12, 811 04  Bratislava 
6) Eve Friebertovej, Palárikova 12, 811 04  Bratislava 
7) Gabriele Staruchovej, Palárikova 12, 811 04 Bratislava 
8) Jánovi Stračinovi, Palárikova 12, 811 04  Bratislava 
9) Marekovi Lachkovičovi, Palárikova 12, 811 04  Bratislava 

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková 
Ing. Ferko 

Uznesenie splnené. Zmluva o nájme č. 
548/2014 účinná od 13.12.2014.  
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10) Beáte Barzíkovej, Palárikova 12, 811 04 Bratislava 
11) Karin Kaczorovej, Súmračná 13, 821 02  Bratislava 
12) Alexandre Piačkovej, Školská 11, 972 01  Bojnice 
za cenu 1,00 EUR/m2/rok.  
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 
3. Doba nájmu: neurčitá. 
4. Žiadatelia súhlasia s rozšírením počtu nájomníkov o obyvateľov s trvalým bydliskom na 
Palárikovej č. 14; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia – vlastníci bytov na Palárikovej č. 12 
predmetný pozemok zrevitalizujú na vlastné náklady, aby ho užívali ako oddychovú plochu.  

43. 131/2014 28.10.2014 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave na Nekrasovovej ulici, a to časť pozemku parc. č. 4224, k. ú. 
Staré mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné pochy o výmere 311 
m2 z 878 m2, do nájmu Apoštolskej nunciatúre v Slovenskej republike, sídlo: Nekrasovova 
17, 811 06  Bratislava, za cenu 1,00 EUR/rok.  
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 
3. Doba nájmu: neurčitá; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ chce zabezpečiť plynulý prístup ku vjazdu na 
Apoštolskú nunciatúru ako aj bezpečnosť a ochranu Apoštolskej nunciatúry, ato umiestnením 
bezpečnostných a ochranných prvkov na predmetnej časti pozemku. Išlo by o jednoduchý 
plot, prípadne stĺpiky s reťazami do výšky cca 80 cm. aby zabránili nežiadúcemu parkovaniu 
ako aj ničeniu zelene na predmetnej časti pozemku.  
V súčasnej dobe je so žiadateľom uzatvorená zmluva od 18.01.2006 na dobu neurčitú o nájme 
časti pozemku parc. č. 4224 o výmere 170 m2 z 878 m2 pred vstupom do vjazdu na 
Apoštolskú nunciatúru.  
Uznesenie č. 132/2014 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Dodatok č. 547/2014 k zmluve o nájme 
č. 7/2006 účinný od 27.11.2014.  
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1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového 
priestoru č. 3-NP25 o 17,75 m2, nachádzajúci sa na 5. poschodí bytového domu na ulici 
Heydukova č. 29,31 v Bratislave, vchod Heydukova č. 29, súpisné číslo 102151, katastrálne 
územie Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na LV č. 5548, postaeného na 
pozemku parcela č. 8495/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 654 m2, 
pre Ing. Marius Krištofič, bytom: Heydukova č. 29, 811 08  Bratislava.  
2. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s tými podmienkami: 
a) nájomné v sadzbe: 82,00 EUR/m2/rok 
    + úhrady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru 
b) doba nájmu: neurčitá 
c) účel nájmu: kancelársky a administratívny priestor; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že o nájom nebytového priestoru požiadal jeden 
z vlastníkov bytov v danom objekte za účelom jeho využitia ako kancelárie 
a administratívneho priestoru aj v súvislosti  s výkonom funkcie predsedu spoločenstva 
vlastníkov.  

44. 132/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového 
priestoru č. 3-NP25 o 17,75 m2, nachádzajúci sa na 5. poschodí bytového domu na ulici 
Heydukova č. 29,31 v Bratislave, vchod Heydukova č. 29, súpisné číslo 102151, katastrálne 
územie Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na LV č. 5548, postaveného na 
pozemku parcela č. 8495/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 654 m2, 
pre Ing. Marius Krištofič, bytom: Heydukova č. 29, 811 08  Bratislava.  
2. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s tými podmienkami: 
a) nájomné v sadzbe: 82,00 EUR/m2/rok 
    + úhrady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru 
b) doba nájmu: neurčitá 
c) účel nájmu: kancelársky a administratívny priestor; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že o nájom nebytového priestoru požiadal jeden 
z vlastníkov bytov v danom objekte za účelom jeho využitia ako kancelárie 
a administratívneho priestoru aj v súvislosti  s výkonom funkcie predsedu spoločenstva 
vlastníkov.  

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové a investičné 
zadalo všetky podklady na 
vypracovanie nájomnej zmluvy na 
právne oddelenie dňa 05.11.2014. 
Právne oddelenie vypracovalo návrh 
zmluvy v zmysle podmienok 
schválenými uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 132/2014. 
Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 544/2014 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 21.11.2014.  
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45. 136/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 16 nods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového 
priestoru vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, v bytovom dome na ulici Obchodná č. 33b, súpisné číslo 557,  k. ú. Staré 
Mesto, na parcele č. 8381/4 a aparc. č. 8381/8 a pozemok pod stavbou parc. č. 8381/4, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2, evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 
6778, vchod Obchodná č. 33b, 1. p., priestor č. 12-, o celkovej výmere 21,15 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
2265/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parcela č. 8381/4 a 8381/8 o veľkosti 
2265/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcim: Karol Vontzemenü a Margita 
Vontzemenüová obaja bytom: Rajecká č. 13, 821 07  Bratislava za cenu 11 200,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo 
dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-kStaré Mesto 
týkajúceho sa predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť.  

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové zadalo všetky 
podklady na vypracovanie Zmluvy 
o prevode vlastníctva nebytového 
priestoru na právne oddelenie dňa 
12.11.2014. Právne odd. vypracovalo 
návrh zmluvy v zmysle podmienok 
schválenými uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 136/2014. 
Zmluva o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru č. 561/2014 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 05.12.2014. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností bol podaný dňa 
22.12.2014. Vklad povolený dňa 
27.01.2015 (podľa aktuálneho výpisu 
LV).  

46. 144/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2014. 
2. zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok 2014. 
B. súhlasí 
s použitím prostriedkov rezervného fondu na úhradu výdavkov spojených s výdavkami 
bežného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
Uznesenie č. 145/2014 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto:  
1. Centrum vizuálneho umenia-CEVIUM, n. o. 
Vajnorská 52, 831 04  Bratislava 
účel: realizácia projektu Činnosť Galérie Cypriána Majerníka v roku 2014          4 650 EUR, 
2. ARTEATRO  

Odd. finančné 
Ing. Papán, 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Rozpočtové 
hospodárenie je  v súlade s prijatým 
uznesením miestneho zastupiteľstva. 
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Biela 6, 811 01  Bratislava 
účel: realizácia projektu ARTEatroRAPIA      600 EUR, 
3. ARTEATRO 
Biela 6, 811 01  Bratislava 
účel: realizácia projektu Pressburg Panoptikum                   500 EUR, 
4. MLADÉ UMENIE 
Baštová 1, 811 03  Bratislava 
účel: realizácia projektu Výstavná činnosť galérie Flatgallery do konca roku 2014 350 EUR, 
5. LÚČ – vydavateľské družstvo Bratislava 
Špitálska 7, 813 59  Bratislava 
účel: realizácia projektu Stretnutie s poéziou                 500 EUR.  

47. 145/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto:  
1. Centrum vizuálneho umenia-CEVIUM, n. o. 
Vajnorská 52, 831 04  Bratislava 
účel: realizácia projektu Činnosť Galérie Cypriána Majerníka v roku 2014      4 650 EUR, 
2. ARTEATRO  
Biela 6, 811 01  Bratislava 
účel: realizácia projektu ARTEatroRAPIA     600 EUR, 
3. ARTEATRO 
Biela 6, 811 01  Bratislava 
účel: realizácia projektu Pressburg Panoptikum    500 EUR, 
4. MLADÉ UMENIE 
Baštová 1, 811 03  Bratislava 
účel: realizácia projektu Výstavná činnosť galérie Flatgallery do konca roku 2014 350 EUR, 
5. LÚČ – vydavateľské družstvo Bratislava 
Špitálska 7, 813 59  Bratislava 
účel: realizácia projektu Stretnutie s poéziou                   500 EUR.  
 

Odd. finančné 
Ing. Papán, 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením miestneho zastupiteľstva.  

48. 146/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratisolava-Staré Mesto na rok 2014 takto: 
1. Priatelia MŠ Javorinská 
Javorinská 9, 811 03  Bratislava 
účel: názov projektu: „Cestička obratnosti“      350 EUR, 

Odd. finančné  
Ing. Papán, 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením miestneho zastupiteľstva.  
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2. Gymnázium Jána Papánka 
Vazovova 6, 811 07  Bratislava 
účel: názov projektu: „Záhrada ako miesto pre vzdelávanie i relax“ 
most medzi školou a verejnosťou (do konca roku 2014)     350 EUR. 

49. 7/2014 – 
U 

15.12.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
určuje 
starostovi mestskej časti podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov za výkon funkcie 
starostu na plný úväzok plat vo výške 2 382,00 EUR podľa § 3 ods. 1 zákona, ktorý je 2,89- 
násobkom priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013, s účinnosťou 
od 15.12.2014.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Starostovi mestskej časti sa vypláca 
plat  v zmysle prijatého uznesenia.  

50. 10/2014 – 
U 

15.12.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostu mestskej časti  
zvolať ihneď, ale v zmysle  obchodného zákonníka valné zhromaždenie Staromestská, a.s. 
a obmedziť konanie orgánov spoločnosti tak, že od výšky 1000 EUR môže spoločnosť konať 
len so súhlasom valného zhromaždenia, teda so súhlasom starostu.  
 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík 

Pán starosta sa z dôvodu náročného 
administratívneho procesu rozhodol 
zvolať predstavenstvo Staromestská a.s. 
(nie valné zhromaždenie), ktoré sa 
konalo 16.12.2014. Uznesenie zo 
zasadnutia Staromestská a.s.: 
Predstavenstvo spoločnosti ukladá 
riaditeľovi spoločnosti Staromestská 
a.s., hradiť a uzatvárať finančné 
operácie presahujúce sumu 1 000,00 
Eur bez DPH slovom (jedentisíc Eur), 
až po predchádzajúcom odsúhlasení p. 
starostom mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. 
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1. 
 

80/2006 
 

19.09.2006 
 

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.;  
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 

Odd. právne 
a správnych 
činnosti 
JUDr. Revayová 
 

 
 
 
 
 
Uznesenie v časti schváleného 
bodu 1., 3., 4., 5. nesplnené 
z dôvodu neudelenia 
predchádzajúceho súhlasu 
primátora hlavného mesta SR 
Bratislava s prevodom 
nehnuteľností v zmysle štatútu 
hlavného mesta a s asanáciou 
časti stavby.  

Vzhľadom na skutočnosť, 
že mestská časť už 
nevykonáva správu 
nehnuteľností a ich 
vlastníkom už nie je hlavné 
mesto SR Bratislava, ale 
Slovenská republika, správa 
majetku štátu – Okresný súd 
Bratislava I., navrhujeme 
uznesenie zrušiť po 
preverení existencie 
nájomného vzťahu 
z Nájomnej zmluvy č. 
99/2006 a prípadnom 
vysporiadaní tohto 
nájomného vzťahu.  
 
 

2. 186/2010 02.11.2010 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. 

Prednosta MiÚ 
JUDr. Jesenský 
 

Časť A: Ing. Stanek bol na 
ostatnom valnom zhromaždení 
spoločnosti TV CENTRUM, s.r.o. 
konanom dňa 29.09.2014 vyzvaný 
na vyjadrenie sa k prevodu 
obchodného podielu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. Ing. 
Stanek sa k predmetnej výzve 
nevyjadril.  
Časť B: Vzhľadom na 
nenaplnenie časti A. uznesenia, 
nebolo možno pristúpiť 
k naplneniu tejto časti uznesenia.  
 

Zrušenie uznesenia č. 
186/2010.  

3. 13/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  

Právne odd. vypracovalo návrh 
zmluvy o prevode 

Informácia z právneho odd.: 
aktuálny stav nezmenený, 
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v súlade s § 9 ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p., čl. 11 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia 
s majetkom m.č. BA-SM a s majetkom zvereným do správy m.č. 
BA-SM, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. B) Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom m.č. BA-SM a s nehnuteľným majetkom 
zvereným do správy m.č. BA-SM a v zmysle § 140 Obč. zákonníka, 
1. predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti  153/648 vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM: 
 k stavbe súp.č. 380, druh stavby: iná budova, k.ú. SM, 

postavená na pozemku parc. č. 393 
 k pozemku parc.č. 393 o výmere 647 m2; druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria 
 k pozemku parc.č.394 o výmere 61 m2; druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria 
 k pozemku parc.č.395 o výmere 88 m2;druh pozemku: záhrady 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území SM na ul. Michalská č. 
25 v BA a sú zapísané na LV č. 4291 Správy katastra pre hl. mesto 
SR Bratislavu 
kupujúcemu: JUDr. Hudek Ľudovít, CSc., bytom Michalská 25, 
bratislava v podiele 165/648, Kurhajec Peter, bytom: Sartorisova 
14, Bratislava v podiele 330/648 za cenu 351 680,79 Eur, z toho 
JUDr. Hudek Ľudovít, CSc. za cenu 117 250,37 Eur, Kurhajec 
Peter za cenu 234 430,41 Eur, s výnimkou pamätnej tabule z roku 
1712, ktorá ostáva majetkom mesta, ale bude trvalo umiestnená na 
pôvodnom mieste.  
2. Na pozemok parc. č. 394, k.ú. SM, obec Bratislava, m.č. SM sa 
zriadi vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku 
parc.č. 394 strpieť právo prechodu a prejazdu časovo neobedzene 
a bezplatne v prospech hl. mesta SR Bratislavy. Zriadenie vecného 
bremena je podmienkou realizácie prevodu.  
3. Ak bude návrh kúpnej zmluvy akceptovať len jeden zo 
spoluvlastníkov je mestská časť BA-SM oprávnená predať celý svoj 
spoluvlastnícky podiel len tomuto spoluvlastníkovi.  
4. Ak nebude žiadne zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti Michalská 25 
Bratislava akceptovať návrh kúpnej ceny a podmienky kúpnej 
zmluvy je mestská časť BA-SM ako podielový spoluvlastník 

Mgr. Malinová spoluvlastníckeho podielu 
a odovzdalo obom zmluvným 
stranám na pripomienkovanie. 
Zmluva o prevode 
spoluvlastníckeho podielu č. 
98/2012 s p. Hudekom bola 
uzavretá a podpísaná dňa 
7.6.2012. Vklad vlastníckeho 
práva (V-20143/12 zo dňa 
6.9.2012) v katastri nehnuteľnosti 
bol povolený! 
Zmluva  o prevode 
spoluvlastníckeho podielu č. 
97/2012 s p. Kurhajcom bola 
uzavretá a podpísaná dňa 
7.6.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva bol podaný 
pod V-26357/2012 zo dňa 
9.11.2012. Konanie v danej veci 
prerušené, a to z dôvodu návrhu 
na začatie konania a právnej veci 
navrhovateľa Doc. JUDr. 
Ľudovíta Hudeka proti odporcovi 
Hlavné mesto SR Bratislava 
a spol. Okresným súdom 
Bratislava I spis. zn. 
18C/223/2012, ide o žalobu 
o neplatnosť právneho úkonu 
podľa P-3682/12 zo dňa 
14.11.2012.  

súd v danej veci ešte 
nerozhodol, konanie na 
katastri nehnuteľností 
prerušené.  
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oprávnená zrušiť predaj spoluvlastníckeho podielu alebo po márnom 
uplynutí lehoty podľa § 605 OZ tento predať tretej osobe. 
5. M.č. BA-SM je povinná najneskôr do 30 kalendárnych dní odo 
dňa schválenia predaja miestnym zastupiteľstvom a súčasne odo dňa 
udelenia súhlasu primátorom hl. mesta SR Bratislavy predložiť 
podľa § 605 OZ návrh kúpnej zmluvy budúcemu kupujúcemu. 
6. Spoluvlastníci, resp. ten z nich, ktorý bude akceptovať návrh 
kúpnej ceny a zmluvné podmienky predložené predávajúcim je 
povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu a zaplatiť kúpnu cenu najneskôr 
do 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy, inak má 
predávajúci právo od zmluvy odstúpiť.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia.  

4. 43/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-StaréMesto č. 12/2012 zo dňa 14.februára 2012 
nasledovne:  
Bod 1 uznesenia č. 13/2012 sa mení a znie nasledovne: 
1. predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 153/648 vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM: 
 k stavbe súp. č. 380, druh stavby: Iná budova, k.ú. Staré Mesto, 

postavená na pozemku parc. č. 393; 
 k pozemku parc. č. 393 o výmere 647 m2; druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria; 
 k pozemku parc. č. 395 o výmere 88 m2; druh pozemku: 

záhrady, 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území SM, na ul. Michalská 25 
v Bratislave a sú zapísané na LV č. 7291 Správy katastra pre hl. 
mesto SR Bratislavu 
kupujúcemu: JUDr. Hudek Ľudovít, CSc., bytom Michalská 25, 
Bratislava v podiele 165/648; Kurhajec Peter, bytom Sartorisova 
14, Bratislava v podiele 330/648 za cenu 351 680,79 Eur, z toho 
JUDr. Hudek Ľudovit, CSc. za cenu 117 250,37 EUR, Kurhajec 
Peter za cenu 234 430,41 EUR s výnimkou pamätnej tabule z roku 
1712, ktorá ostáva majetkom mesta, ale bude trvalo umiestnená na 

Odd. majetkové  
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Viď. uznesenie č. 13/2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia nesplnené k 31.12.2014 
       Tabuľka č. 2 

 4 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

pôvodnom mieste.  
Bod 2 uznesenia č. 13/2012 sa vypúšťa.  
Body 3,4,5,6 uznesenia č. 13/2012 sa menia na body 2,3,4,5. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia.  

 
 
 
Uznesenie platné do 
27.03.2013 

5. 63/2012 22.05.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s kúpou spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 34/120 za cenu 
minimálne vo výške znaleckého posudku, t.j. vo výške 388 166,66 
EUR k nehnuteľnostiam v k.ú. SM zapísaných na LV č. 4272 a to:  
- k pozemku parcela č. 499, ako parcela registra „C“, druh  pozemku 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 493 m2, 
-  k stavbe súp. č. 168, ktorá sa na tomto pozemku nachádza do 
vlastníctva hl. mesta SR Bratislava, v správe m.č. BA-SM 

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. Revayová 

Uznesenie nesplnené. 
Právne odd. pripravilo materiál do 
miestneho zastupiteľstva 
konaného dňa 21.05.2013 (bod 12 
programu), podľa ktorého miestne 
zastupiteľstvo malo rozhodovať o:  
- zrušení uznesenia č. 63/2012, 
- schválení prevodu spoluvlast. 
podielu hlavného mesta v správe 
mestskej časti vo výške 86/120 
druhému spoluvlastníkovi – 
spoločnosti Hviezdoslavovo nám. 
11, s.r.o za cenu  1 000 000 EUR. 
Predkladateľ (starostka Tatiana 
Rosová) stiahol uvedený materiál 
z rokovania miestneho 
zastupiteľstva. V prípade 
nehnuteľnosti, ktorá je 
predmetom tohto uznesenia 
prebieha súdne konanie 
o vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva k nehnuteľnosti. 
Okresný súd BA I, rozsudkom zo 
dňa 03.01.2012 č.k. 
32/kCb/83/2009-382 rozhodol 
tak, že zrušil podielové 
spoluvlastníctvo a a vyporiadal ho 
tak, že byty sa stali vlastníctvom 
hlavného mesta v správe mestskej 
časti a nebytový priestor sa stal 
vlastníctvom spoločnosti 

Návrh ďalšieho postupu 
bude závisieť od 
rozhodnutia súdu.   
 
Navrhujeme uznesenie 
zrušiť, lebo menšinový 
spoluvlastník nemá záujem 
na predaji svojho podielu, 
naopak má záujem odkúpiť 
od MČ jej podiel, uznesenie 
je vzhľadom na 
prebiehajúce súdne konanie 
o vyporiadanie 
spoluvlastníctva 
bezpredmetné.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

Hviezdoslavovo nám. 11 s.r.o.,  
s tým, že hlavné mesto bolo 
povinné uhradiť spoločnosti sumu 
vo výške 88 155,75 EUR.  
Uvedený rozsudok nenadobudol 
právoplatnosť, pretože spoločnosť 
Hviezdoslavovo nám. 11 s.r.o.  
podala v lehote odvolanie. 
Krajský súd v Bratislave dňa 
31.03.2014 uznesením sp. zn. 
4Co104/2013 rozsudok OS BA 
I zrušil a vec mu vrátil na ďalšie 
konanie.  

6. 67/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
aktualizáciu Parkovacej politiky m.č. BA-SM 
B. žiada  
starostku mestskej časti jednať s primátorom hl. mesta SR 
Bratislavy o zverení komunikácií I. a II. triedy za účelom realizácie 
jednotnej parkovacej politiky na území m.č. BA-SM. 

Prednosta MiÚ 
JUDr. Jesenský 

Časť B – k 31.12.2014 nebola 
hlavným mestom SR Bratislava 
schválená (prijatá) jednotná 
parkovacia politika  

 

7. 119/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
návrh základných východísk pre sprístupnenie školských dvorov pre 
žiakov, učňov a študentov bezodplatne; 
B. súhlasí 
s prípravou pilotného projektu sprístupnenia školského dvora ZŠ 
Vazovova 4 školskej mládeži po ukončení denného edukačného 
procesu a školskej telecvične v čase, keď nie je v krátkodobom 
podnájme; 
C. žiada 
1.  poslanca Martina Borguľu, 
aby v súlade s návrhom sprístupnenie školských dvorov školou 
povinnej mládeži     bezodplatne v úzkej súčinnosti so starostkou 
mestskej časti: 

a) vyrokoval s predsedom Bratislavského samosprávneho 
kraja a primátorom hlavného mesta SR Bratislavy 

Bod C -  1/a),b)  
Poslanec MČ 
Ing. Martin 
Borguľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie nesplnené Na splnení uznesenia sa 
pracuje.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

finančnú účasť na pilotnom projekte v ZŠ Vazovova 4 
a loboval v príslušných dotačných komisiách týchto 
samospráv za schválenie takejto dotácie, 

b) prerokoval s Radou školy ZŠ Vazovova 4 konkrétne 
podmienky realizácie pilotného projektu sprístupnenia 
školského dvora.  

 
 
 
 
 
 

8. 131/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. vyrovnanie dlhu na nájomnom a službách s nájmom spojených vo 

výške 19 382,54 EUR (na základe zmluvy o postúpení 
pohľadávky) po predchádzajúcom nájomcovi nebytového 
priestoru č. 1-3 o výmere 149,19 m2, nachádzajúceho sa na 
prízemí bytového domu na ulici Živnostenská 2,4, Kollárovo 
nám. č. 20 v Bratislave, vchod Kollárovo nám. č. 20, súpisné 
číslo 2950, k.ú. Staré Mesto,  a to spoločnosťou:  
DVP FINANCE GROUP s.r.o., so sídlom Záhorácka 54, 901 
01 Malacky, IČO 46420762 

2. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru č. 1 – 
3 o výmere 149,19 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového 
domu na ulici Živnostenská 2,4, Kollárovo nám. č. 20 
v Bratislave, vchod Kollárovo nám. č. 20, súpisné číslo 2950, 
katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5991, na parcele č. 8286 
a pozemok pod stavbou parc. č. 8286, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1233 m2, pre spoločnosť: DVP FINANCE 
GROUP s.r.o., so sídlom: Záhorácka 54, 901 01 Malacky, IČO: 
4642076 

3. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
a) Výška nájmu: zachovaná pôvodná výška nájomného 

po predchádzajúcom nájomcovi, t.j. 81,36 EUR/m2/rok 
b) Doba nájmu: určitá – 5 rokov 
c) Účel nájmu: obchodné priestory 
d) Obchodná spoločnosť sa v nájomnej zmluve zaviaže, 

že si bude počas priebehu súdneho konania 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Na právne oddelenie boli zadané 
podklady k vypracovaniu návrhu 
nájomnej zmluvy dńa 18.12.2012. 
Právne odd. zatiaľ návrh 
nájomnej zmluvy nevypracovalo, 
a to aj z dôvodu, že mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto obdržala 
dňa 27.12.2012 návrh 
predbežného opatrenia zákazu 
nakladania s nehnuteľnosťou 
podaný na súd zo strany 
predchádzajúceho nájomcu. 
Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto sa proti tomuto právnemu 
úkonu odvolala.  

Informácia z právneho odd.: 
Vec nie je právoplatne 
skončená. Vec je v konaní. 
Počkať na rozhodnutie súdu. 
Podľa rozhodnutia súdu sa 
určí ďalší postup.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

o vypratanie riadne plniť povinnosti vyplývajúce 
z nájomnej zmluvy, no najmä riadne uhrádzať 
nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním 
nebytového priestoru. 

e) V prípade, že nájomcovi počas doby, kedy nemôže 
riadne užívať priestor vznikne škoda (skutočná škoda, 
ušlý zisk) túto sa zväzuje znášať na svoju ťarchu. 
Rovnako nájomca berie na vedomie, že nie je 
oprávnený domáhať sa vrátenia úhrad za nájom 
a úhrad za služby spojené s užívaním nebytového 
priestoru, alebo iných finančných nárokov titulom 
bezdôvodného obohatenia v zmysle predmetných 
ustanovení Občianskeho zákonníka; 

B. konštatuje, 
1. že osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť DVP FINANCE 

GROUP s.r.o. uhradí na základe zmluvy o postúpení 
pohľadávky okamžite celý dlh na nájomnom a službách 
s nájmom spojených za predmetný nebytový priestor po 
predchádzajúcom nájomcovi a mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto ako prenajímateľ nemusí dlžnú sumu vymáhať od 
bývalého nájomcu súdnou cestou. Spoločnosť DVP FINANCE 
GROUP s.r.o. bude uhrádzať nájomné v rovnakej výške ako 
predchádzajúci nájomca.  

2. Spoločnosť DVP FINANCE GROUP s.r.o. berie na vedomie, že 
nebytový peistor nie je vyprataný a mestskou časťou bude 
spoločnosť splnomocnená vypratať nebytový priestor na vlastné 
náklady spoločnosti.  

3. Budúci nájomca zároveň v nájomnej zmluve berie na vedomie, že 
nebytový priestor nie je vyprataný predchádzajúcim nájomcom. 
S uvedenou skutočnosťou nájomca súhlasí a zároveň má za to, 
že uvedená skutočnosť nie je dôvodom na odstúpenie od 
zmluvy, výpoveď alebo iné ukončenie od zmluvy.  

4. Spoločnosť DVP FINANCE GROUP s.r.o. berie na vedomie, že 
na predmete nájmu viazne súdny spor týkajúci sa neplatnosti 
výpovede z nájmu.  

9. 39/2013 19.03.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Odd. právne Uznesenie nesplnené. Nájomca Právne oddelenie preto na 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave na Dobšinského ulici, a to časť 
pozemku registra „E“, parc. č. 7248/1, k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 8925 ako orná pôda o výmere 18 
m2 z celkovej výmery 240 m2, do nájmu Jakubovi Ševčíkovi, 
bytom Železničiarska 7, 811 04  Bratislava, za cenu 10,00 
EUR/m2/rok. 
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy 
podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve.  
3. Doba nájmu: neurčitá.  
B. Konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom garáže, 
súp. č. 6191 na predmetnom pozemku.  

a správnych 
činností 
JUDr. Revayová 

odmietol podpísať zmluvu. neho podáva žalobu za 
bezdôvodné obohatenie sa 
užívaním pozemku bez 
právneho titulu. Termín 
prejednávania je vytýčený 
na 20.04.2015. 

10. 53/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
rámcové podmienky dohody o urovnaní medzi mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej tiež „mestská časť“) a spoločnosťou 
BPS PARK a.s., Cintorínska 2, 811 08  Bratislava, IČO: 35 688 025 
(ďalej tiež „BPS PARK“), týkajúce sa urovnania vzájomných 
súdnych sporov a sporných vzťahov vyplývajúcich z Nájomnej 
zmluvy č. 72/05 zo dňa 21.09.2005, v znení dodatkov č. 1 až 3 
(ďalej len Nájomná zmluva č. 72/05“), ktoré budú tvoriť rámec 
dohody o urovnaní a po zosúladení vôle oboch strán k obsahovej 
stránke dokumentu, budú nové záväzky strán inplementované do 
textu dohody o urovnaní i Nájomnej zmluvy č. 72/05.  
2.1. INVESTÍCIE DO PARKOVACEJ TECHNIKY 
BPS PARK sa zaviaže investovať do systému parkovacích 
automatov. Minimálna výška investície súvisiaca s vypracovaním 
projektovej dokumentácie, jej odsúhlasením zakúpením  automatov 
a inštaláciou systému parkovacích automatov a ďalších súvisiacich 
nákladov je odhadovaná vo výške 250 000 EUR. BPS PARK 
predloží projektovú dokumentáciu a finančné vyúčtovanie celého 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2: 
Ing. Kamenistý  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Parkovacie automaty sú 
rozmiestnené 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. MČ zabezpečila 
súčinnosť pri vydávaní 
povolení na rozmiestnenie 
parkovacích automatov.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

projektu mestskej časti do 30 dní po spustení prevádzky za účelom 
preukázania a zdokumentovania splnenia tohto investičného 
záväzku. Po nadobudnutí právoplatnosti dohody o urovnaní, 
najneskôr však do troch mesiacov, sa BPS PARK zaväzuje podať 
žiadosť na mestskú časť na umiestnenie parkovacích automatov. 
Doba na zavedenie systému parkovacích automatov sú štyri mesiace 
od vydania príslušných povolení. Uvedenie systému do prevádzky 
bude naplánované k 1.1.2014.  
Mestská časť zabezpečí súčinnosť pri vydaní povolení a súhlasov 
potrebných na osadenie a inštaláciu parkovacích automatov, ako aj 
umiestnenia prevádzkových poriadkov. Umiestnenie parkovacích 
automatov a prevádzkových poriadkov na priľahlých chodníkoch 
nebude spoplatnené.  
BPS PARK sa zaviaže, že po riadnom uplynutí dohodnutej doby 
prenájmu odstráni automaty na vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.  
2.4 POKRAČOVANIE V PROJEKTE INTERREG IIIA 
Zmluvné strany sa zaviažu naďaleju pokračovať pri prevádzkovaní  
projektu Interreg III cezhraničnej spolupráce. Služba Mobil Parking 
bola zvedená na základe projektu cezhraničnej spolupráce 
INTERREG IIA Slovenská republika – Rakúsko, ktorý bol 
spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.  
V prípade, že na celom území hl. mesta SR Bratislavy bude prijatá 
a realizovaná jednotná parkovacia politika a bude odsúhlasená 
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti, BPS PARK posúdi 
a vyhodnotí možnosť zapojenia sa do takéhoto systému.  
B. splnomocňuje 
starostku mestskej časti na opravu prípadných chýb v písaní 
a počítaní, na vykonanie všetkých nevyhnutých  a potrebných 
právnych úkonov a negociačných úkonov ako aj k doplneniu 
zmluvných podmienok ta, aby došlo k naplneniu účelu tohto 
uznesenia a k uzatvoreniu platnej a účinnej dohody o urovnaní.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Doposiaľ nebola prijatá 
a realizovaná jednotná parkovacia 
politika hl. mesta SR Bratislavy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.4. MČ bude schvaľovať 
jednotnú parkovaciu 
politiku po jej prijatí hl. 
mestom.    

11. 107/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením Čl. 11 ods. 1 písm. c)  Zásad 
hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové a investičné 
zadalo dňa 3.7.2013 všetky 
podklady na právne oddelenie 
z dôvodu vypracovania návrhu 

Vec v riešení. Musí sa 
prekonzultovať s novým 
vedením.  



Uznesenia nesplnené k 31.12.2014 
       Tabuľka č. 2 

 10 

P.č. 
číslo 
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Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v znení dodatku č. 1 predĺženie doby nájmu nebytového 
priestoru, nachádzajúceho sa na prízemí domu na ulici Ventúrska č. 
9 v Bratislave, spolu o výmere 250,94 m2, súpisné číslo 1265, 
katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností 
na LV č. 10, na parcele č. 477 a pozemok pod stavbou parc. č. 477 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1108 m2, na dobu určitú do 
30.9.2026, nájomcovi spoločnosti: 
Harmónia – Reality s.r.o., so sídlom: Prepoštská č. 1, 811 01  
Bratislava, IČO: 35 848 839. 
2. Predĺženie doby nájmu sa schvaľuje za týchto podmienok:  
a) nájomné v sadzbe: 40,00 Eur/m2/rok (zachovaná pôvodná výška 
nájomného) 
b) účel nájmu: kaviareň a reštaurácia na účely pohostinskej činnosti 
c) predĺženie doby nájmu na dobu určitú do 30.9.2026 sa vzťahuje 
výlučne len na nebytový priestor o celkovej ploche 250,94 m2 
nachádzajúci sa v dome na ulici Ventúrska č. 9 v Bratislave, ktorý 
nájomca užíva v súlade s nájomnou zmluvou č. 53/2006/322 zo dňa 
1.12.2006 v znení dodatku č. 1 
d) nájomca sa zaväzuje, že počas doby trvania nájmu vykoná 
v predmetnom nebytovom priestore rekonštrukčné práce v celkovej 
sume vo výške 250 000,00 Eur.  
e) nájomca v deň podpisu dodatku ku zmluve, ktorého predmetom 
bude predĺženie doby nájmu, preukáže na základe hodnoverných 
dokladov, že disponuje finančnými prostriedkami v hodnote 
250 000,00 Eur na zabezpečenie rekonštrukčných prác 
f) v prípade, ak počas predĺženej doby trvania nájmu nedôjde 
k preinvestovaniu finančných prostriedkov v celkovej výške 
250 000,00 Eur, nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi dojednanou sumou 
investícií a preukázateľne preinvestovanou sumou, a to v lehote 
uvedenej v doručenej písomnej výzve nájomcovi 
g) vzhľadom k tomu, že domová nehnuteľnosť na Ventúrskej ulici č. 
9 v Bratislave, súpisné číslo 1265, v ktorej sa predmetný nebytový 
priestor nachádza, je národnou kultúrnou pamiatkou, nájomca sa 
zväzuje vykonať všetky stavebné a rekonštrukčné práce v zmysle 

Dodatku č. 1 ku Zmluve o nájme 
nebytového priestoru  č. 
53/2006/322 v zmysle uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 
107/2013.  
Dňa 22.7.2013 emailom zaslaný 
návrh dodatku ku Zmluve 
nájomcovi na nahliadnutie a príp. 
pripomienkovanie. V auguste 
konateľ spoločnosti nezastihnutý 
z dôvodu dovolenky. 
Následne volané dňa 04.09.2013 
a 9.9.2013 s výzvou na dostavenie 
sa na Miestny úrad mestskej časti 
z dôvodu podpísania dodatku č. 1 
ku Zmluve. Nájomca zo 
zdravotných dôvodov doručil 
námietky a pripomienky k návrhu 
dodatku až v januári roku 2014.  
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zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a iba 
s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa 
h) nájomca sa zaväzuje si splniť všetky svoje povinnosti 
vyplývajúce z právnej úpravy na úseku stavebného konania 
s ohľadom na rozsah plánovaných stavebných úprav (ohlasovacia 
povinnosť, stavebné povolenie a pod.) 

12. 131/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. žiada 
starostku mestskej časti 
preveriť všetky právne možnosti realizácie oprávnených záujmov 
dotknutých obyvateľov mestskej časti a na ich základe predložiť 
návrh riešenia na rokovanie miestneho zastupiteľstva po 
právoplatnom ukončení súdnych sporov súvisiacich so záujmami 
dotknutých obyvateľov; 
C. splnomocňuje 
starostku mestskej časti  
na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo 
k naplneniu tohto uznesenia, ako aj ju splnomocňuje na vykonanie 
tohto uznesenia.  

Odd. právne 
a správnych 
činností  
JUDr. Revayová 

Hviezdoslavovo nám. č. 11:  
Uznesenie v časti B. nesplnené. 
 
Dňa 11.10.2013 bol zaslaný list 
na Magistrát hl. mesta SR BA 
s nesúhlasným stanoviskom MČ 
s vrátením nehnuteľností 
uvedených v uznesení do priamej 
správy hlavného mesta, t.j. 
nesúhlas s ich „odzverením“. 

Ďalšie právne úkony 
v zmysle časti B uznesenia 
bude mestská časť 
realizovať na základe 
odpovede hlavného mesta 
na odoslaný list mestskej 
časti a po ukončení 
súvisiacich súdnych sporov.   

13. 132/2013 24.09.2013 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. žiada 
starostku mestskej časti  
preveriť všetky právne možnosti realizácie oprávnených záujmov 
dotknutých obyvateľov mestskej časti a na ich základe predložiť 
návrh riešenia na rokovanie miestneho zastupiteľstva po 
právoplatnom ukončení súdnych sporov súvisiacich so záujmami 
dotknutých obyvateľov; 
C. splnomocňuje  
starostku mestskej časti 
na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo 
k naplneniu tohto uznesenia, ako aj ju splnomocňuje na vykonanie 
tohto uznesenia.  

Odd. právne  
a správnych 
činností  
JUDr. Revayová 

Medená 35: 
Uznesenie v časti B. nesplnené 
 
Dňa 11.10.2013 bol hlavnému 
mestu SR Bratislava zaslaný list 
s nesúhlasným stanoviskom MČ 
s s vrátením nehnuteľností 
uvedených v uznesení do priamej 
správy hlavného mesta, t.j. 
nesúhlas s ich odzverením“. 
 
 

Ďalšie právne úkony 
v zmysle časti B. uznesenia 
bude mestská časť 
realizovať na základe 
odpovede hlavného mesta 
na odoslaný list mestskej 
časti a po ukončení 
súvisiacich súdnych sporov.   

14. 156/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí s návrhom Dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy z ..... 2013. 

Ing. Kamenistý Hl. mesto doposiaľ neschválilo 
štatút. 

MČ môže zaujať stanovisko 
k štatútu až po jeho 
schválení hl. mestom.  

15. 170/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Kamenistý VZN neschválené hl. mestom. MČ bude pripomienkovať 
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A. nesúhlasí 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2013 z ... 2013 o vymedzení 
úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových 
vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej plaenia 
a spôsobe preukázania jej zaplatenia.  
B. schvaľuje 
stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2013 z ... 2013 
o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie 
motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe 
jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia; 
C. odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2013 z ... 2013 o vymedzení 
úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových 
vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia 
spôsobe preukázania jej zaplatenia s pripomienkami uvedenými 
v stanovisku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

návrh nového VZN hl. 
mesta.        

16. 93/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. súhlasí  
so zámerom umiestniť fragment Berlínskeho múru na mieste pri 
plote parku Paláca vlády na severnej hranici Námestia Slobody; 
B. žiada 
starostku mestskej časti  
pripraviť návrh nájomnej zmluvy na pozemok pod pomník na 
parcele č. 21725/1 pre občianske združenie Nenápadní hrdinovia 
ako prípad hodný osobitného zreteľa na najbližšie rokovanie 
miestneho zastupiteľstva. 

Prednosta MiÚ 
JUDr. Jesenský 
 

Uznesenie nesplnené. Zámer 
opakovane predkladaný Komisiou 
pre kultúru (komisia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto) na 
Komisiu k pamätníkom (komisia 
hlavného mesto SR Bratislavy). 
Komisia k pamätníkom doposiaľ 
nedala jednoznačné odporúčanie 
na osadenie fragmentu na 
pozemok pod pomník na parcele 
č. 21725/1. 

Žiadosť na Komisiu 
k pamätníkom o vydanie 
jednoznačného odporúčania 
(stanoviska) k osadeniu 
fragmentu na pozemok pod 
pomník na parcele č. 
21725/1.  

17. 95/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 11/2014 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratoslava-Staré 

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová,  

VZN m. č. Ba-SM č. 11/2014 
o miestnej dani za vjazd 
a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta na území 
m.č. Ba-SM sa bude plniť 
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Mesto s účinnosťou od 1. januára 2015.  Mgr. Čierniková s účinnosťou od 1. januára 2015. 
Do 31.12.2014 sa vo veci dane za 
vjazd a zotrvanie motorového 
vozidla v historickej časti mesta 
na území m.č. Ba-SM postupuje 
podľa VZN m.č. Ba-SM č. 9/2011 
o miestnej dani za vjazd 
a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta na území 
m.č. Ba-SM. 

18. 97/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na Gajovej č. 13, a to pozemok 
registra „E“, parc. č. 8981, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV 
č. 8925 ako zastavené plochy a nádvoria o výmere 95 m2, 
do bezpodielového spoluvlastníctva: 

- Jánovi Krížikovi a Bozžene Krížikovej, rod. Blaškovej, 
bytom Gajova 13, 811 09  Bratislava v podiele 
1156/10000.  

- Igorovi Kottmanovi a Viere Kottmanovej, rod. Taryovej, 
bytom Československej armády 17, 974 01  Banská 
Bystrica v podiele 1045/10000,  

- PhDr. Stanislavovi Bachledovi a PhDr. Ivici 
Bachledovej, rod. Višňovskej, bytom Gajova 13,  811 09  
Bratislava v podiele 1129/10000,  

- JUDr. Igorovi Boorovi a Ing. Jarmile Boorovej, rod. 
Belkovej, bytom Gajova 13, 81109  Bratislava a podiele 
996/10000, 

a do výlučného vlastníctva 
- spoločnosti M.C.D. spol. s r.o., Piaristická 25, 949 01  

Nitra, IČO: 36543 322 v podiele 1214/10000, 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave. Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra.  
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- JUDr. Martinovi Krivákovi, bytom Sasinkova 9, 811 08  
Bratislava v podiele 856/10000, 

- Eve Feitscherovej, rod. Ivaničkovej, bytom Gajova 13, 
811 09  Bratislava v podiele 1129/10000, 

- JUDr. Martinovi Krivákovi, bytom Sasinkova 9, 811 08  
Bratislava v podiele 1133/10000, 

- MUDr. Petrovi Boorovi, PhD., bytom Gajova 13,  811 09  
Bratislava v podiele 435/10000, 

- spoločnosti Krivak & Co, sídlo: Gajova 13, 811 09  
Bratislava IČO: 36863475 v podiele 907/10000 

za celkovú cenu 25 650,00 Eur. 
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
3. Kupujúci sa zaväzujú, že predmetný pozemok nebude slúžiť na 
parkovanie vozidiel; 
B.  Konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je pre mestskú časť 
nevyužiteľný. Žiadatelia sú vlastníkmi bytového domu na Gajovej č. 
13, súp. č. 102518 a pozemku registra „C“, parc. č. 8981 pod 
bytovým domom 

19. 98/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislav-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
predaj nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave vo dvore na Timravinej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to 
podiel o veľkosti 401/10000 na pozemku parc. č. 3023/2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 220 m2, evidovaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 5412 a podiel o veľkosti 
506/10000 na pozemku parc. č. 3024/16, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 228 m2, evidovaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 5578 do vlastníctva Kamile Dragašičovej, 
rod Šírovej, bytom Timravina 3, 811 06  Bratislava, za celkovú 
kúpnu cenu 2 700,00 Eur.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave.  Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra. 
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2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka má vo dvore 
postavenú garáž, súp. č. 6735, pričom predmetné dva pozemky 
tvoria jediný prístup k tejto garáži. Ostatní vlastníci garáží v danom 
dvore majú odkúpené podiely na predmetných dvoch pozemkoch. 
Dňa 4.2.2014 miestne zastupiteľstvo schválilo prevod pozemku pod 
garážou, parc. č. 3024/8, ktorý bol zapísaný v katastri nehnuteľností 
dňa 18.6.2014. 

20. 99/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru o výmere 151,17 
m2, nachádzajúci sa v suteréne bytového domu na ulici Klemensova 
č. 3 v Bratislave, súpisné číslo 2515, katastrálne územie Staré 
Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 6774, 
postavenej na pozemku parcela č. 8840/1, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 334m2, pre: Juraj Tkáčik, bytom 
Klemensova č. 3, 811 09  Bratislava, Ing. Pavol Buraj, bytom: 
Klemensova č. 3, 811 09  Bratislava.  
2. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami 
a) nájomné v sadzbe: 5 EUR/m2/rok + úhrady za služby spojené 
s užívaním nebytového priestoru 
b) doba nájmu: neurčitá 
c) účel nájmu: skladové priestory; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že o nájom nebytového priestoru 
požiadali vlastníci bytov predmetného bytového domu na ul. 
Klemensova 3 v Bratislave z dôvodu nedostatku pivničných 
a skladových priestorov v dome a zabráneniu migrácie cudzích osôb 
v spoločných priestoroch domu a na spoločných pozemkoch 
patriacich k domu (dvor).  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové a investičné 
spracovalo podklady a zadalo 
vypracovanie návrhu Zmluvy 
o nájme NP priestoru na právne 
odd. Dňa 10.11.204 bol návrh 
zmluvy poslaný na preštudovanie 
druhej zmluvnej strane – 
nájomcovi. Dňa 20.11.2014 nás 
kontaktovala druhá zmluvná 
strana – nájomca za účelom 
dohody termínu osobného 
stretnutia na prediskutovanie 
námietok ku zmluve. Na osobnom 
stretnutí nájomca požiadal 
o zmenu doby nájmu na dobu 
určitú 30 rokov a možnosť znížiť 
nájomné (resp. aby v danej 
schválenej sadzba 5 Eur/m2/rok 
boli už zahrnuté aj služby s nájom 
spojené). Námietky akceptované 
neboli, zml. strany sa nezhodli. 
Listom zo dňa 24.11.2014 
nájomca odmietol podpísať návrh 
zmluvy za schválených 
podmienok. Zmluva o nájme NP 
nebola doposiaľ podpísaná.  

Navrhujeme uznesenie 
zrušiť na zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto.  
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21. 103/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Beblavého ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku 
parc. č. 636/7, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, do 
vlastníctva Bronislave Vukovej, rod. Závodskej, bytom Beblavého 
6, 811 01  Bratislava, za cenu  4 500,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave. Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra.  

22. 104/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa na 
Beblavého ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 631/12, 
k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, do vlastníctva 
Martinovi Novotnému, bytom Zámocká 36, 811 01  Bratislava, 
za cenu 4 500,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave.  Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra.  

23. 106/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcich sa 
v Bratislave na Beblavého ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku 
parc. č. 631/10 o výmere 17 m2 a pozemku parc. č. 631/11 o výmere 
18 m2, k.ú. Staré Mesto, zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 
10 ako zastavané plochy a nádvoria do bezpodielového 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave.  Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra.  
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spoluvlastníctva Ing. Robertovi Saliuovi, bytom Rudenkova 21, 
965 01  Žiar nad Hronom a Helene Saliuovej, rod. Holkovej, 
bytom Haburská 27, 821 01  Bratislava, za cenu 8 750,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  

24. 125/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
predloženie bodov  
záhrady a 32/B. Kontajnerové monštrum na Dobrovičovej ulici na 
najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, t.j. 28.10.2014.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. Jesenský 

Bod 32/B: Na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva konané 
dňa 28.10.2014  nebol predložený 
materiál.  

 

25. 128/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
2. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Ostravskej ulici, a to pozemok parc. č. 3762/57, 
k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
záhrady o výmere 65 m2, do vlastníctva Radovanovi Bajnokovi 
bytom Röntgenova 18, 85101 Bratislava, za cenu 23 920,00 EUR.  
3. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
4. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými 
stranami do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má vo vlastníctve 
susedné pozemky parc. č. 3762/25, parc. č. 3762/64a záhradnú 
chatku na pozemku parc. č. 3762/64.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave.  Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpísanie kúpnej zmluvy 
do 28.01.2015.  

26. 129/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave.  Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra.  
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väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Ostravksje ulici, a to pozemok  parc. č. 3840/11 k. ú. 
Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 a pozemok parc. č. 
3841/5 k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 
10 ako ostatné plochy o výmere 34 m2 do bezpodielového 
spoluvlastníctva: Ing. Jánovi Spurnému a Mgr. Dane Spurnej, rod. 
Vorlíčkovej, bytom Hlboká cesta3, 811 04  Bratislava 
v spoluvlastníckom podiele 1/3, Ing. Dušanovi Spruvnému, bytom 
Martinčekova 30, 821 09  Bratislava a RNDr. Sone spurnej, rod. 
Tahotnej, bytom Drotárska cesta 92, 811 02  Bratislava 
v spoluvlastníckom podiele 1/3 a do výlučného vlastníctva RNDr. 
Jánovi Piroščákovi, bytom Ulica 29. augusta 11, 811 09  Bratislava 
v spoluvlastníckom podiele 3/12, Anne Márii Piroščákovej, rod. 
Piročšákovej, bytom Ulica 29. augusta 11,, 811 09  Bratislava 
v spoluvlastníckom podiele 1/12 za cenu 36 800,00 Eur 
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými 
stranami do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť.  
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia majú cez pozemok 
parc. č. 3840/11 jediný prístup k pozemkom, k rodinnému domu 
a garáži, ktoré sú v ich vlastníctve. Ide o pozemky parc. č. 3839/1, 
3841/6, 3841/25, 3841/26, o stavbu rodinného domu na pozemku 
parc. č. 3841/25 a stavbu garáže na pozemku parc. č. 3841/26. 
Pozemok parc. č. 3841/5 je zo všetkých strán ohraničený 
pozemkami vo vlastníctve žiadateľa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpísanie kúpnej zmluvy 
do 28.01.2015. 

27. 137/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave.  Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra.  
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nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Majakovského č. 13, k.ú. Staré Mesto, a to 
pozemku parc. č. 2830/25, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 4 m2, do vlastníctva Kataríne Procházkovej, trvale 
bytom Majakovského č. 13, 811 04  Bratislava, za cenu 1 080,00 
EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými 
stranami do 3 mesiacov odo dňa  prijatia uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpísanie kúpnej zmluvy 
do 28.01.2015.  

28. 138/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave vo dvore na Jelenej č. 14, k. ú. Staré Mesto, a to 
pozemku parc.č . 7347/5, k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 18 m2, do vlastníctva Marekovi Lachkovičovi, trvale 
bytom Palárikova 12, 811 04  Bratislava, za cenu 5 454,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými 
stranami do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave.  Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpísanie kúpnej zmluvy 
do 28.01.2015.  

29. 139/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave.  Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra.  
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v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Šoltésovej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku 
parc. č. 9857/1, k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 20 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva Auguste 
Súkeníkovej, rod. Svrčkovej a Ing. Antonovi Súkeníkovi, obaja 
bytom Oškerda 115, PSČ: 023 32, za cenu 6 040,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými 
stranami do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti, stratí unesenia platnosť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpísanie kúpnej zmluvy 
do 28.01.2015.  

30. 140/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Bernolákovej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku 
parc. č. 10362/3, k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 24 m2, do vlastníctva Ing. Igorovi Chmelovi, trvale 
bytom Blumentálska 16, 811 07  Bratislava, za cenu 5 040,00 
EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými 
stranami do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave.  Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpísanie kúpnej zmluvy 
do 28.01.2015. 

31. 141/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave. Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra.  
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v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Beronolákovej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to 
pozemku parc. č. 10362/4, k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV  č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 23 m2, do vlastníctva Ing. Miroslavovi Jablonskému 
a Dragici Jablonskej, rod. Búthovej, trvale bytom Bajzova 6, 821 
08  Bratislava, za cenu 4 830,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými 
stranami do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpísanie kúpnej zmluvy 
do 28.01.2015. 

32. 142/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Bernolákovej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku 
parc. č. 10362/5, k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 23 m2, do vlastníctva JUDr. Petrovi Tabačkovi, trvale 
bytom Strmý vŕšok 143, 841 06  Bratislava a Dagmar 
Tabačkovej, rod. Šímovej, trvale bytom Strmý vŕšok 6, 841 06  
Bratislava, za cenu 4 830,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu KZ zmluvnými stranami do 3 
mesiacov odo dňa prijatia uznesenia MZ m.č. Ba-SM týkajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave. Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpísanie kúpnej zmluvy 
do 28.01.2015.  

33. 9/2014 – 
U 

15.12.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. žiada 
starostu mestskej časti, 
aby inicioval verejnosti prístupné stretnutie predsedu Národnej rady 
SR s poslancami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

 
Bod B:  
Starosta MČ   
Mgr. Števčík 
 

 
K bodu B: K termínu 
vyhodnotenia nesplnené. 
 
 

 
K bodu B: Pán starosta 
stretnutie inicioval listom, 
ktorý bol adresovaný na 
predsedu NR SR Ing. Petra 
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Staré Mesto priamo v areáli Bratislavského hradu v mieste výkonu 
stavebných prác, 
T: 15.1.2015 
 
 
 
 
 
 
 
C. ukladá 
Komisii pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, 
1. iniciovať v spolupráci s Komisiou kultúry a ochrany historických 
pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy vytvorenie pracovnej skupiny s účasťou 
odbornej a občianskej verejnosti, ktorej úlohou bude preskúmať, či 
pokračovanie stavebných prác na výstavbe podzemných garáží 
v areáli Bratislavského hradu zodpovedá požiadavkám na ochranu 
kultúrneho dedičstva a historických pamiatok, 
T: 15.1.2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod C: 
Poslankyňa MZ 
MUDr. 
Ležovičová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod C: Uznesenie nesplnené. 
 

Pellegriniho, a to dňa 
14.01.2015. Následne sa 
dohodla prezentácia na 
24.02.2015, na ktorú boli 
pozvaní všetci staromestskí 
poslanci. Na prezentácii sa 
zo strany NR SR zúčastnili: 
Architekt Masár, pani 
Čulenová a kancelár NR SR 
Daniel Guspan. 
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1. 57/2009 23.06.2009 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 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová 

Uznesenie priebežne plnené. Správa 
predkladaná aspoň raz ročne, alebo pri každej 
zmene v organizácii.  Naposledy bola 
predložená MZ dňa 24.06.2014.  

2. 149/2010 14.09.2010 MZ schvaľuje podmienky nájmu pozemkov pod garážami vo vlastn. hl. m. SR Bratislavy, 
v správe m. č. BA-SM pod stavbami – garážami, ktoré sú vo vlastn. 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 osobit. zreteľa. 

Odd.majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Ing. Ferko,  

Plní sa priebežne.  

3. 63/2011 13.09.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
schvaľuje s účinnosťou od 1.10.2011 všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto č. 6/2011 z 13. septembra 2011 o poskytovaní prepravnej služby. 

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Pri prepravnej službe sa riadi mestská časť 
platným VZN č. 6/2011. Uznesenie sa plní 
priebežne.    

4. 2/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, záujmové miesto Cesta na Červený most, Bratislava-Staré Mesto 
B. splnomocňuje 
prednostu miestneho úradu zabezpečiť realizáciu investičného zámeru výstavby ZSS 
Cesta na Červený most, Bratislava-SM 

Prednosta MiÚ  
JUDr. 
Jesenský 

Oddelenie majetkové a investičné poverené 
dlhodobou úlohou zabezpečiť realizáciu 
investičného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, o priebehu plnenia úlohy je 
podávaná na každé zasadnutie MZ informácia 
o stave plnenia úlohy (v kontexte s uznesením 
č. 23/2012).   

5. 23/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
ukladá 
prednostovi miestneho úradu predkladať na každé rokovanie MZ písomnú informáciu 
o postupe prác pri realizácii zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb v lokalite 
Cesta na Červený most.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Na každom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
je podávaná informácia o priebehu plnenia 
úlohy.  

6. 97/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
1. doterajší postup mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri správe a vymáhaní 

pohľadávok za nájom nebytových priestorov, 
2. návrh nového postupu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri správe a vymáhaní 

pohľadávok za nájom nebytových priestorov, 
3. návrh novej zmluvy o nájme nebytových priestorov, 
4. právnu analýzu „Právny postup mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri vyprataní 

nebytových priestorov po skončení nájmu“; 
B. schvaľuje 
vypratávanie nebytových priestorov mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto v prípadoch 

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová 

Plní sa priebežne.  
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skončenia nájmu nebytových priestorov, a to tak, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
po skončení nájmu nebytového priestoru pristúpi k jeho vyprataniu aj bez právoplatného 
exekučného titulu.  
C. splnomocňuje 
starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb v písaní a chýb 
vzniknutých pri prepisovaní. 

7. 106/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2012 o miestnej 
dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. januára 2013.  

Odd. právne 
a správnych 
činností  
JUDr. 
Revayová, 
Mgr. 
Čierniková 

VZN č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za 
predajné automaty a za nevýherné hracie 
prístroje na území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto sa od nadobudnutia účinnosť dňa 
01.01.2013 plní a v súvislosti s daňou za psa, 
daňou za predajné automaty a za nevýherné 
hracie prístroje sa postupuje v zmysle 
predmetného VZN.  

8. 2/2013 12.02.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2013 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. marca 2013 

Odd. právne 
a správnych 
činností  
JUDr. 
Revayová. 
Mgr. 
Čierniková 

VZN č. 2/2013 o pravidlách času predaja 
v obchode sa času prevádzky služieb na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa od 
nadobudnutia účinnosti dňa 01.03.2013 plnilo 
a pravidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb okrem prevádzkovej doby 
trhovísk a ambulantného predaja a právnu 
úpravu ochrany verejného poriadku 
v súvislosti s činnosťou prevádzkarní na území 
mestskej časti sú uplatňované v zmysle 
predmetného VZN.  

9. 33/2013 19.03.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2013 o výške 
úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny 
s deťmi s účinnosťou od 5. apríla 2013.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Mestská časť postupuje v súlade s platným 
VZN č. 5/2013 o výške úhrad, spôsobe určenia  
platenia úhrad za poskytovanie sociálnej 
služby na podporu rodiny s deťmi 
s účinnosťou od 5. apríla 2013. Uznesenie sa 
priebežne plní.    

10. 51/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. vyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 7. februára 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová, 

Protest prokurátora bol prejednaný miestnym 
zastupiteľstvom, bolo mu vyhovené 
a námietky boli zapracované do znenia VZN 
m. č. Ba-SM č. 6/2013 o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území m. č. Ba-SM, ktoré sa od 
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B. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2013 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s účinnosťou od 15. mája 2013.  

Mgr. 
Čierniková 

nadobudnutia účinnosti dňa 15.05.2013 plní 
a pri kontrole a vynucovaní plnenia práv 
a povinností fyzických osôb, fyzických osôb 
oprávnených na podnikanie a právnických 
osôb pri doržiavaní čistoty a poriadku na 
území m. č. a rozsahu povinností v súvislosti 
s odstraňovaním závad v schodnosti chodníkov 
sa postupuje v zmysle predmetného VZN.  

11. 53/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
rámcové podmienky dohody o urovnaní medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej tiež „mestská časť“) a spoločnosťou BPS PARK a.s., Cintorínska 2, 811 08  
Bratislava, IČO: 35 688 025 (ďalej tiež „BPS PARK“), týkajúce sa urovnania vzájomných 
súdnych sporov a sporných vzťahov vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy č. 72/05 zo dňa 
21.09.2005, v znení dodatkov č. 1 až 3 (ďalej len Nájomná zmluva č. 72/05“), ktoré budú 
tvoriť rámec dohody o urovnaní a po zosúladení vôle oboch strán k obsahovej stránke 
dokumentu, budú nové záväzky strán inplementované do textu dohody o urovnaní 
i Nájomnej zmluvy č. 72/05.  
2.2 INVESTÍCIE DO KONTROLY PARKOVANIA 
BPS PARK sa zaviaže poskytnúť pre účely kontroly platobnej disciplíny na predmete 
nájmu v zóne s dopravným obmedzením minimálne dve vozidlá s vodičom (na ťarchu 
BPS PARK) a poskytnúť súčinnosť príslušníkom Okrskovej stanice Mestskej polície 
hlavného mesta SR Bratislavy-Staré Mesto pri kontrole platobnej disciplíny a výkone 
represie v súlade s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a zákona č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii. Tieto vozidlá budú označené viditeľným nápisom 
„Kontrola parkovania“.  
2.3. SÚČINNOSŤ PRI KONTROLE 
BPS PARK sa zaviaže monitorovať stav platobnej disciplíny a v prípade podozrenia zo 
spáchania priestupku, ich bude nahlasovať Okrskovej stanici Mestskej polície hlavného 
mesta SR Bratislavy-Staré Mesto. Mestská časť sa zaviaže zabezpečiť formou 
Rozhodnutia starostu kontrolu platobnej disciplíny a výkon represie príslušníkmi 
Okrskovej stanice Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy-Staré Mesto a osobami 
poverenými mestskou časťou v pomere 1 príslušník/ poverená osoba mestskou časťou na 
600 parkovacích miest predmetu nájmu, avšak minimálne 2 príslušníci Okrskovej stanice 
Mestskej polície hlavného mesta R Bratislavy-Staré Mesto na predmete nájmu. Mestská 
časť bude poskytovať súčinnosti vo všetkých prípadoch, keď ju o súčinnosť BPS PARK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2:  
Ing. Kamenistý 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2.2. Vozidlá boli zo strany BPS 
poskytnuté a správne označené. MiÚ 
zabezpečilo a priebežne zabezpečuje súčinnosť 
pri kontrole na základe vyžiadania BPS resp. 
MsP, spolu v súčinnosť s Mestskou políciou 
hl. mesta Bratislavy.  
 
 
 
K bodu 2.3BPS aj MiÚ postupujú v zmysle 
prijatého uznesenia. MiÚ poskytuje v prípade 
vyžiadania BPS súčinnosť v zmysle platných 
zmluvných vzťahov a predpisov MČ.  
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požiada a keď bude možné takúto súčinnosť rozumne a účelne od nej požadovať.  
2.5.AKTUALIZÁCIA POČTU PARKOVACÍCH MIEST 
Zmluvné strany sa zaviažu pravidelne aktualizovať počet prenajatých parkovacích miest, 
min. 1x ročne k 31.5. kalendárneho roka. BPS PARK každoročne predloží najneskôr 
k 31.5. ročný projekt (ďalej tiež „RP“) parkovacích miest prenajímateľovi a príslušnému 
cestnému správnemu orgánu. 
Zmluvné strany vykonajú k termínu podpisu dohody o urovnaní novú parsportizáciu 
prenajatých parkovacích miest na miestnych komunikáciách III. a IV triedy b zóne 
s dopravným obmedzením a za tým účelom fyzicky sčítajú parkovacie miesta a vyhotovia 
prílohu – písomný podklad obsahujúci: názov miestnych komunikácií III. a IV triedy – 
ulíc, na ktorých sa prenajaté parkovacie miesta nachádzajú s presným počtom prenajatých 
parkovacích miest na jednotlivých uliciach, prílohu – grafické vyznačenie prenajatých 
parkovacích miest na jednotlivých uliciach.  
Predmetné prílohy budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Dohody o urovnaní. 
Prvý RP sa BPS PARK zaviaže predložiť do 2 mesiacov od vykonania pasportizácie. Ak 
sa zmluvné strany písomne dohodnú na zmene počtu alebo umiestnení parkovacích miest, 
zaväzujú sa aktualizovať tento podklad bez zbytočného odkladu.  
2.7. NÁJOMNÉ 
Základné nájomné je vo výške 10,124 EUR ročne za 1 m2 parkovacieho miesta. Ďalšie 
nájomné je vo výške 2,25 %  z objemu ročných tržieb dosiahnutých z krátkodobého 
parkovného (prostredníctvom parkovacích kariet, sms platby, parkovacích automatov, 
prípadne iných technológií) na predmete nájmu pri zabezpečení platobnej disciplíny 
užívateľov parkovacích miest. Aktuálna cena krátkodobého parkovného je 0,80 EUR/h. 
Každé  zvýšenie ceny krátkodobého parkovného o 0,01 EUR predstavuje zvýšenie 
percenta z objemu ročných tržieb dosiahnutých z krátkodobého parkovného na predmete 
nájmu o 0,01 percentuálneho bodu. BPS PARK sa zaviaže písomne informovať mestskú 
časť o zámere zvýšenia krátkodobého parkovného minimálne 3 mesiace vopred.  
Za účelom stanovenia ďalšieho nájomného sa BPS PARK zaviaže každoročne oznámiť 
mestskej časti audítorom overenú výšku dosiahnutých tržieb z krátkodobého parkovného 
(parkovacie karty, sms platby, parkovacie automaty resp. iné technológie) dosiahnutých 
na predmete nájmu. BPS PARK túto povinnosť splní na základe písomného oznámenia 
doručeného mestskej časti do 2 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.  
2.8. REZIDENTSKÉ PARKOVANIE 
BPS PARK sa zaviaže k vydávaniu rezidentských parkovacích kariet (ďalej tiež „RPK“), 
pričom RPK karta bude vydávaná na obyvateľa s trvalým pobytom na uliciach, ktoré sú 
uvedené v prílohe č. 1 Nájomnej zmluvy č. 72/05 pre jedno vozidlo v jeho vlastníctve, 

 
K bodu 2.5. Bola vykonaná pasportizácia 
parkovacích miest a zmeny sa aktualizujú 
v dodatkoch v zmysle uznesenia. Uznesenie 
MZ sa plní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
K bodu 2.7. Nájomné bolo stanovené v zmysle 
uznesenia. Audit bol vykonaný a doručený 
MiÚ. Počty prenajatých parkovacích miest sú 
upravované dodatkami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8. Rezidentské karty sú vydávané 
a spoplatňované v zmysle uznesenia.  
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evidované na adresu jeho trvalého pobytu, pričom vozidlo nesmie byť určené k výkonu 
podnikateľskej činnosti. Mestská časť poskytne nevyhnutnú súčinnosť za účelom 
zabránenia zneužívania týchto kariet.  
BPS PARK sa zaviaže vydávať RPK za cenu maximálne 1,2-násobku najvyššej ceny 
RPK+DPH, ktorú vydáva/bude v budúcnosti v iných zónach v Starom Meste vydávať 
mestská časť. Minimálna cena RPK je 50,00 EUR + DPH.  
2.9. VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTA A STĹPIKY 
BPS PARK sa zaviaže bezplatne vyhradiť 3 % (z celkového počtu parkovacích miest) 
parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez uvedenia konkrétneho 
užívateľa a 1 % (z celkového počtu parkovacích miest) pre konkrétne vozidlo fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a trvalým pobytom na území mestskej časti za 
primeraných cenových podmienok. 
BPS PARK sa zaviaže neosadzovať na vyhradených parkovacích miestach parkovacie 
stĺpiky bez súhlasu mestskej časti.  
Za účelom postihu neoprávnene parkujúcich vozidiel na vyhradených parkovacích 
miestach mestská časť zabezpečí výkon práva správcu komunikácie k odstráneniu vozidla 
za podmienok stanovených zákonom.  
2.10. HARMONOGRAM  RUŠENIA STĹPIKOV 
BPS PARK spracuje štvorročný harmonogram postupného rušenia parkovacích stĺpikov 
vo vlastníctve užívateľov takým spôsobom, že do novovytvorených zmlúv bude klientom 
dávať povinnosť na vlastné náklady tento demontovať v lehote do 30 dní odo dňa začatia 
užívania parkovacieho miesta. V prípade, že klient tento záväzok nesplní, oznámi BPS 
PARK túto skutočnosť mestskej časti s uvedením konkrétneho parkovacieho miesta 
a osoby, ktorá túto  povinnosť nesplnila.  
Mestská časť sa súčasne ako správca miestnych komunikácií III. a IV triedy podľa zákona 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zaviaže zabezpečovať účinné odstraňovanie vozidiel, 
ktoré porušujú príslušné ustanovenia tohto zákona prostredníctvom Mestskej polície 
hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom zabezpečiť oprávneným osobám riadne užívanie 
vyhradených parkovacích miest.  
BPS PARK a mestská časť sa zaviažu každoročne vyhodnotiť vzájomné plnenie týchto 
prijatých záväzkov a v prípade, ak bude zistené, že účinný odťah vozidiel zo strany 
mestskej časti nie je zabezpečený, bude BPS PARK oprávnená realizáciu tohto 
harmonogramu pozastaviť.  

 
 
 
 
 
 
2.9. BPS pri vyhradzovaní miest pre ZŠP, 
osadzovaní stĺpikov a odťahovaní postupuje 
v zmysle prijatého uznesenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Harmonogram odstraňovania stĺpikov bol  
vypracovaný, BPS oznamuje neodstránenie 
stĺpikov. MiÚ zabezpečuje odstraňovanie 
vozidiel v zmysle prijatého uznesenia.    

12. 79/2013 21.05.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2013 o pešej 

Ing. Kamenistý Mestská časť Bratislava-Staré Mesto postupuje 
v súlade s všeobecne záväzným nariadením č. 
3/2014 o pešej zóne s účinnosťou od 1. apríla 
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zóne s účinnosťou od 10. júna 2013.  2014. V súčasnosti sa pripravuje nové znenie 
VZN o pešej zóne. 

13. 92/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. vyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 30. apríla 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1996, ktorým sa ustanovuje, že obťažovanie 
osôb je priestupkom proti verejnému poriadku; 
B. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2013 o ochrane 
verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. 
júla 2013.  

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová, 
Mgr. 
Čierniková 

Protest prokurátora bol prejednaný miestnym 
zastupiteľstvom, bolo mu vyhovené 
a námietky boli zapracované do znenia VZN 
m. č. Ba-SM č. 10/2013 o ochrane verejného 
poriadku na území m. č. Ba-SM, ktoré sa od 
nadobudnutia účinnosti dňa 15.07.2013 plní 
a pri kontrole dodržiavania verejného poriadku 
v rozsahu predmetu úpravy VZN sa postupuje 
v zmysle predmetného VZN.  

14. 94/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. žiada 
starostku mestskej časti o pravidelnú informáciu na rokovaniach Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o všetkých poskytnutých zníženiach resp. 
oslobodeniach od daňovej povinnosti podľa § 6 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2013 o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, vrátane informácie o sume 
a účele využitia poskytnutého finančného príspevku.  

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová, 
Mgr. 
Čierniková 

časť B: vo veci poskytovania informácie na 
rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a o všetkých 
poskytnutých zníženiach, resp oslobodeniach 
od daňovej povinnosti, vrátane informácie 
o sume a účele využitia poskytnutého 
finančného príspevku sa uznesenie ďalej 
priebežne plní. S ohľadom na skutočnosť, že 
doposiaľ ne bolo žiadne zníženie resp. 
oslobodenie od daňovej povinnosti poskytnuté, 
na rokovanie MZ správa obsahujúca uvedené 
informácie predkladaná nebola.  

15. 108/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
investičný zámer výstavby nájomného bytového domu na Dobšinského ulici v Bratislave 
so spôsobom financovania – úver zo ŠFRB (80 %) a dotácia z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (20 %); 
C. súhlasí 
a) s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB a žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 
b) s nájomným charakterom bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej 30 rokov, 
c) nájomné byty budú prenajaté nájomcom, ktorých domácnosti spĺňajú  podmienku 
príjmu podľa osobitného predpisu (zákon o štátnom fonde rozvoja bývania), 
d) so záväzkom zapracovať splátky úveru do rozpočtu mestskej časti počas trvania 
zmluvného vzťahu, 

Bod B a C: 
Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 
 
 
 
 
 
 
 

Dňa 23.08.2013 bola vyhlásená obchodná 
verejná súťaž na uzavretie Zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti a Zmluvy o uzatvorení budúcej 
kúpnej zmluvy. Predmetom nájomnej zmluvy 
bude prenájom stavebného pozemku parc. č. 
7249/1 nachádzajúceho sa v kat. území Staré 
Mesto, zapísaného na LV č. 9514, ktorý je vo 
výlučnom vlastníctve mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Zmluvnými stranami 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budú 
vybraný účastník zo súťaže na strane budúceho 
predávajúceho a mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto na strane kupujúceho. Predmetom 



Uznesenia, ktoré sa plnia priebežne k 31.12.2014 
       Tabuľka č. 5 

 7 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

e) so spôsobom zabezpečenia záväzku – ručením nehnuteľnosťou nájomného bytového 
domu na Dobšinského ulici v Bratislave, 
f) s vyčlenením min. 3 splátok úveru v danom rozpočtovom roku v rozpočte mestskej 
časti 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

zmluvy o budúcej zmluve je záväzok 
vybraného účastníka zo súťaže postaviť na 
svoje náklady a nebezpečenstvo na parc č. 
7249/1 nájomný bytový dom, vrátane 
technickej vybavenosti, ktorý bude spĺňať 
kritéria stanovené zák. č. 443/2010 Z. z. 
o dotáciách na rozvoj bývania v znení 
neskorších predpisov  (uznesenie v bode „A“ a 
„D“ splnené). Na základe výsledkov 
obchodnej verejnej súťaže bola úspešným 
uchádzačom spoločnosť PROXENTA Private 
Equity, s.r.o. Mestská časť Ba-SM uzatvorila 
s danou spoločnosťou Zmluvu o nájme 
pozemku dňa 14.11.2013 v zmysle výsledkov 
obchodnej verejnej súťaže a v zmysle 
uznesenia č. 153/2013 Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto zo dňa 29.10.2013.  
Mestská časť Ba-SM uzatvorila s danou 
spoločnosťou Zmluvu o budúcej zmluve dňa 
14.11.2013 v zmysle podmienok obchodnej 
verejnej súťaže.  
Na príslušný stavebný úrad Ba-SM bola 
podaná kompletná projektová dokumentácia 
a súvisiace vyjadrenia ostatných organizácií 
a orgánov k DÚR. SÚ ešte nerozhodol a vo 
veci koná. Následne bude podaná žiadosť 
a dokumentácia k stavebnému povoleniu. 
Žiadosť o úver zo ŠFRB a dotáciu 
z Ministerstva dopravy,  výstavby 
a regionálneho rozvoja SR možno podať až po 
právoplatnej kolaudácii stavby.  
Úloha  trvá, v danej veci sa vedie územné 
konanie. Bod „B“ a „C budú plnené priebežne 
po vyhodnotení a výsledku obchodnej verejnej 
súťaže.  
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16. 110/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to s účinnosťou od             
01. augusta 2013; 
C. splnomocňuje 
starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb v písaní a chýb 
vzniknutých pri prepisovaní.  

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová 

Mestská časť postupuje v súlade so zásadami 
hospodárenia.  

17. 116/2013 
 

27.08.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
1. za účelom realizácie projektu „Revitalizácia Kmeťovho námestia“ v rámci ISRMO 
OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto: 
1.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej 
doby jeho realizácie; 
1.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 15 000 EUR, 
1.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto 
1.5. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
2. za účelom realizácie projektu Modernizácia denného stacionára, Záhrebská 9“ v rámci 
ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto: 
2.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Modernizácia denného 
stacionára, Záhrebská 9“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného 
mesta SR Bratislavy, platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto; 
2.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej 
doby jeho realizácie; 
2.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 5 200 EUR, 
2.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto 
2.5. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský  

Uznesenie sa priebežne plní. 
- riadiaci orgán (RO OPBK) v 09/2014 
informoval mestskú časť o príprave 
zazmluvnenia nenávratných finančných 
príspevkov a oprávnených celkových 
výdavkov projektov, príprava piatich zmlúv 
o nenávratný finančný príspevok na projekty 
ISRMO na podpis: 10/2014, podpis zmlúv: 
04.11.2014.  
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3. za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova“ v rámci ISRMO 
OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto: 
3.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1./12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia budovy ZŠ 
Vazovova“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR 
Bratislavy, platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto; 
3.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej 
doby jeho realizácie; 
3.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 50 000 EUR, 
3.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto, 
3.5. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
4. za účelom realizácie projektu „Modernizácia MŠ Beskydská“ v rámci ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto: 
4.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Modernizácia MŠ Beskydská“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, 
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto; 
4.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej 
doby jeho realizácie; 
4.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, j. vo výške 15 450 EUR,  
4.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto 
4.5. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
5. za účelom realizácie projektu „Modernizácia MŠ Vazovova“ v rámci ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto: 
5.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Modernizácia MŠ Vazovova“, 
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ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto; 
5.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej 
doby jeho realizácie; 
5.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 10 289 EUR, 
5.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto, 
5.5. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 

18. 117/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. čiastočne vyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 17. mája 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2013 o zákaze používania, predaja a podávania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto; 
B. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2013 o zákaze 
používania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. októbra 2013. 

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová, 
Mgr. 
Čierniková 

VZN m. č. Bratislava-Staré Mesto č. 12/2013 
o zákaze používania, predaja a podávania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach na území m. č. Bratislava-Staré 
Mesto sa od nadobudnutia účinnosti dňa 15. 
októbra 2013 plní a pri kontrole a vynucovaní 
dodržiavania zákazov a obmedzení predaja, 
podávania a používania alkoholických nápojov 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
sa postupuje v zmysle predmetného VZN.  

19. 118/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2013 
o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. októbra 2013.  

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová, 
Mgr. 
Čierniková 

VZN č. 13/2013 o elektronickej komunikácii 
a o poskytovaní elektronických služieb na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa 
od nadobudnutia účinnosti dňa 15. októbra 
2013 plní a pri elektronickej  komunikácií 
a poskytovaní elektronických služieb sa 
postupuje v zmysle predného VZN.  

20. 141/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Základné pravidlá mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pri usporadúvaní akcií v zeleni 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sú určené ako súčasť povoľovacích 
zmlúv s účinnosťou od 1.10.2013 

Odd. dopravy, 
životného 
prostredia 
a verejného 
poriadku 
Ing. Rapoš 

V zmysle Základných pravidiel mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto pri usporadúvaní akcií 
v zeleni  na území m.č. Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré sú určené ako súčasť povoľovacích 
zmlúv sa s účinnosťou od 01.10.2013 
postupuje pri posudzovaní žiadostí o zvláštne 
užívanie ver.  priestranstiev spadajúcich do 
oblasti vecnej pôsobnosti pravidiel.  
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21. 143/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostku mestskej časti 
prerokovať každý zámer prihlásenia sa o grant s finančnou spoluúčasťou mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto vo vecne príslušnej komisii a v Komisii pre nakladanie 
s majetkom a financie v lehote určenej mestskou časťou, ak predpokladaná finančná 
spoluúčasť je vyššia ako 1 000,00 EUR 

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Uznesenie sa priebežne plní.   

22. 146/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-StaréMesto č. 14/2013 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. novembra 2013.  

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová, 
Mgr. 
Čierniková 

VZN MČ Ba-SM č. 14/2013 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach na území meststskej časti 
Bratislava-Staré Mesto sa od nadobudnutia 
účinnosti dňa 15. novembra 2013 plní a pri 
predaji výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach na území mestskej časti sa 
postupuje v zmysle predmetného VZN.  

23. 147/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013, ktorým sa 
vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. novembra 2013.  

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová, 
Mgr. 
Čierniková 

VZN MČ Ba-SM č. 15/2013, ktorým sa 
vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, 
tržnice a príležitostné trhy na území mestskej 
časti Ba-SM sa od nadobudnutia účinnosti dňa 
15. novembra 2013 plní a pre trhové miesta na 
území mestskej časti platia trhové poriadky 
tvoriace prílohu predmetného VZN.   

24. 149/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 17/2013 o miestnej 
dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s účinnosťou od 1. januára 2014.  

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová 
Mgr. 
Čierniková 

VZN č. 17/2013 o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva na území MČ Ba-SM 
sa od nadobudnutia účinnosti dňa 01.01.2014 
plní a v súvislosti s daňou za užívanie 
verejného priestranstva sa postupuje v zmysle 
ustanovení predmetného VZN.  

25. 162/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Ba-Staré Mesto.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Mestská časť postupuje v súlade s platnými 
Zásadami poskytovania pomoci občanom 
v sociálnej výdajni v znení Dodatkov č. 1 a 2 

26. 169/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 19/2013 o nájme 
bytov s účinnosťou od 1. januára 2014.  

Odd. právne 
a správnych 
činností  
JUDr. 

VZN nadobudlo účinnosť 01.01.2014. 
Postupuje s v zmysle prijatého uznesenia. 



Uznesenia, ktoré sa plnia priebežne k 31.12.2014 
       Tabuľka č. 5 

 12 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

Revayová 
27. 171/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

D. žiada 
starostku mestskej časti 
2. pripraviť návrh na rekonštrukciu kotolne v Zichyho paláci a predložiť návrh riešenia 
vrátane návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2014. 
T: marec 2014  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 
 

Oddelenie majetkové a investičné do plánu 
rozpočtu na rok 2015 predkladá investičnú 
akciu: vybudovanie novej kotolne v čiastke 
90 000 Eur. V tomto bode sa uznesenie 
priebežne plní.  

28.  1/2014 04.02.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. čiastočne vyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 13. decembra 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 16/2013 o ochrane nefajčiarov; 
B. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2014 o ochrane 
nefajčiarov s účinnosťou od 1. marca 2014.  

Odd. dopravy, 
životného 
prostredia 
a verejného 
poriadku  
Ing. Rapoš 

Protest prokurátora bol prejednaný miestnym 
zastupiteľstvom, bolo mu vyhovené čiastočne 
a v tejto časti v ňom uvádzané námietky boli 
zapracované do znenie VZN č. 1/2014 
o ochrane nefajčiarov (ďalej len „VZN 
1/2014“). VZN 1/2014 sa od nadobudnutia 
účinnosti dňa 01.03.2014 priebežne plní a pri 
kontrole a vynucovaní plnenia práv 
a povinností fyzických osôb,  fyzických osôb 
oprávnených na podnikanie a právnických 
osôb na úseku ochrany nefajčiarov sa 
postupuje v zmysle VZN 1/2014. 

29. 2/2014 04.02.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. konštatuje, 
že platná právna úprava o podmienkach držania psov neumožňuje mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto účinne chrániť verejný poriadok a oprávnené záujmy obyvateľov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 
B. čiastočne vyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 5. decembra 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2013 o niektorých podmienkach držania psov 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 
C. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2014 
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s účinnosťou      od 1. marca 2014.  

Odd. dopravy, 
životného 
prostredia 
a verejného 
poriadku  
Ing. Rapoš 

Protest prokurátora bol prejednaný  MZ, bolo 
mu vyhovené čiastočne a v tejto časti v ňom 
uvádzané námietky boli zapracované do znenia 
VZN m. č. Bratislava-Staré Mesto č. 2/2014 
o niektorých podmienkach držania psov na 
území m. č. B-SM (ďalej len „VZN 2/2014). 
VZN 2/2014 sa od nadobudnutia účinnosti dňa 
01.03.2014 priebežne plní a pri kontrole 
a vynucovaní plnenia práv a povinností na 
úseku niektorých podmienok držania psov, 
konkrétne: vedenie evidencie psov, 
vymedzenia miesta, na ktorých je voľný pohyb 
psov zakázaný a miest, na ktoré je vstup so 
psom zakázaný a podrobností súvisiacich so 
znečisťovaním verejných priestranstiev 
výkalmi psov v mestskej časti Ba-SM sa 
postupe v zmysle VZN 2/2014  
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30. 17/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2014 o pešej 
zóne s účinnosťou od 1. apríla 2014. 

Ing. Kamenistý Mestská časť Bratislava-Staré Mesto postupuje 
v súlade s VZN č. 3/2014 o pešej zóne 
s účinnosťou od 1. apríla 2014. V súčasnosti sa 
pripravuje nové znenie VZN o pešej zóne.  

31. 18/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2014 
o zachovaní vlastníctva majetku s účinnosťou od 1. apríla 2014.  

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová 

VZN nadobudlo účinnosť 01.04.2014. 
Postupuje s v zmysle prijatého uznesenia. 

32. 19/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa 
určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach s účinnosťou od1. 
apríla 2014.  

Odd. právne  
a správnych 
činností  
JUDr. 
Revayová 

VZN nadobudlo účinnosť 01.04.2014.  
Postupuje s v zmysle prijatého uznesenia. 

33. 20/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
s účinnosťou od 01.04.2014 výnimku z pracovného času pre stavebné, rekonštrukčné, 
udržiavacie práce a výrobnú činnosť vo vonkajšom prostredí na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto podľa § 2 ods. 1 a 6 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, 
rekonštrukčných a udržiavacích prácach na výstavbe Nosného systému MHD 1. časť 
Bosákova ul. – Šafárikovo nám. pre združenie Nosný systém MHD – Starý Most, na 
základe ktorej bude oprávnené vykonávať:  

 Stavebné práce na výstavbe električkovej trate: 
v pracovných dňoch od 07:00 hod. – 20:00 hod.  
v sobotu 07:00 hod. – 20:00 hod. 
v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja 09:00 hod. – 17:00 hod.  
 Stavebné práce na Starom moste: 
v pracovných dňoch 00:00 hod. – 24:00 hod.  
v sobotu 00:00 hod. – 24:00 hod.  
v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja 00:00 hod. – 24:00 hod., 

za podmienky, že stavebník alebo hlavné mesto SR Bratislava podpíšu s mestskou časťou 
písomnú garanciu, že vykonajú revitalizáciu priestoru Štúrovej ulice a Šafárikovho nám. 
so zohľadnením požiadaviek mestskej časti nad rámec aktuálneho projektu výstavby 
Nosného systému MHD 1. časť Bosákova ul. – Šafárikovo nám.  

Odd. právne 
a správnych 
činností  
JUDr. 
Revayová 

Dňa 23.04.2014 bolo vydané Rozhodnutie  
starostky č. 29/2014 o udelení výnimky pre 
stavebné práce na vonkajšom prostredí pre 
združenie Nosný systém MHD – Starý Most 
s účinnosťou odo dňa 25.04.2014 

34. 32/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Prednosta MiÚ Mestská časť postupuje v súlade so Zásadami 
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schvaľuje  
Dodatok č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

JUDr. 
Jesenský 

poskytovania pomoci občanom v Sociálnej 
výdajni v znení Dodatkov č. 1 a 2. 

35. 33/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Postup pri oceňovaní významným Staromešťanov a osôb, ktoré sa zaslúžili o Staré Mesto.  

Odd. kultúry 
Mgr. 
Tarjányiová 

MČ postupuje v súlade s prijatým uznesením.  

36. 38/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2014, ktorým sa 
vydáva Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. mája 
2014.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

MČ postupuje v súlade s vydaným VZN č. 
6/2014. 

37. 39/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2014 o určení miest na umiestňovanie 
volebných plagátov s účinnosťou od 1. mája 2014.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 
 

VZN č. 7/2014 o určení miest na 
umiestňovanie volebných plagátov sa od 
nadobudnutia účinnosti dňa 01.05.2014 plní 
a vo volebných kampaniach sa postupuje 
v zmysle predmetného VZN.   

38. 40/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2014 o určení školských obvodov 
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s účinnosťou od 1. júna 2014.  

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

VZN č. 8/2014 o určení šk. obvodov ZŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti m. č. Ba-SM 
s účinnosťou od 1. júna 2014 bude uvedené do 
praxe zápisom na školský rok 2015/16 v dňoch 
13. a 14.2.2015.  

39. 41/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2014 o povinnom zápise dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky s účinnosťou od 1. júna 2014.  

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

VZN m.č. Ba-SM č. 9/2014 o povinnom zápise 
dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
s účinnosťou od 1. júna 2014 bude uvedené do 
praxe zápisom na školský rok 2015/16 v dňoch 
13. a 14.2.2015.   

40. 58/2014 20.05.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2014 o výške úhrad, spôsobe určenia 
a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. júla 2014.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Mestská časť postupuje od 01.07.2014 
v zmysle VzN č. 10/2014. 

41. 88/2014 24.06.2014  MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ust. § 15 ods. 2 písm. c) a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave  
a) projekt „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave v zmysle projektu tvoriaceho prílohu 

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Revayová, 

Plní sa priebežne – ďalší postup: 
- vloženie nepeňažného vkladu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto do spoločnosti 
Bratislavský Náš markt, s.r.o. - na základe 
rozhodnutia valného zhromaždenia po 
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materiálu na zasadnutie MZ dňa 24.06.2014,  
d) majetkovú účasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti 
Bratislavský Náš markt, s.r.o. predstavujúcu nepeňažný vklad mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto vo výške hodnoty určenej znaleckým posudkom oceneného užívacieho práva 
v trvaní 20 rokov k časti miestnej komunikácie III. a IV. triedy nachádzajúcej sa na 
Poštovej ulici v Bratislave, na pozemkoch zapísaných na LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto, 
ako parcela registra C KN č. 21753/1, o výmere 945 m2, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, parcela registra C KN č. 21753/3 o výmere 413 m2, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria; pričom toto právo bude do obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš 
markt, s.r.o. vložené mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto po jeho ocenení súdnym 
znalcom a presnej špecifikácii rozsahu užívania na základe výsledkov urbanisticko-
architektonickej súťaže.  
E. žiada 
starostku mestskej časti 
informovať Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 
a) o priebehu urbanisticko-architektonického súťaže návrhu – „Náš markt“ a o vybranom 
víťaznom návrhu, ktorý sa bude realizovať, 
b) o presnej špecifikácii rozsahu užívania na základe výsledkov urbanisticko-
architektonickej súťaže,  
d) o výške hodnoty znaleckým posudkom oceneného užívacieho práva v trvaní 20 rokov 
k časti miestnej komunikácie III. a IV. triedy nachádzajúcej sa na Poštovej ulici 
v Bratislave, 
e) o výške vloženého nepeňažného vkladu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do 
spoločnosti Bratislavský Náš Markt, s.r.o.,  
f) o výške vloženého peňažného vkladu spoločnosti Koliba Slovakia Plus, s.r.o. do 
spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o., 
g) pravidelne informovať na každom zasadaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto o vykonanýc krokoch až do spustenia prevádzky projektu „Náš 
markt“ na Poštovej ulici v Bratislave pre verejnosť.  

JUDr. Ing. 
Barjaková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vypracovaní znaleckého posudku na určenie 
hodnoty vkladu vyplývajúceho z výsledkov 
urbanisticko-architektonickej súťaže. 
 ďalšie plnenie uznesenia závisí od 

výsledkov urbanisticko-architektonickej 
súťaže, 

 starosta pravidelne informuje MZ 
o krokoch vykonaných v súvislosti 
s projektom.  

42. 117/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
záväzok investora na vlastné náklady zabezpečiť rekonštrukciu lokality Nad lomom 
a odstránenie zábran na Karadžičovej ulici; 
B. schvaľuje 
s účinnosťou od 01.10.2014 výnimku z pracovného času pre stavebné, rekonštrukčné, 
udržiavacie práce a výrobnú činnosť vo vonkajšom prostredí na území mestskej časti 

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský  

Uznesenie sa priebežne plní:  
- vydané rozhodnutie starostky č. 73/2014 
o udelení výnimky pre stavebné, rekonštrukčné 
a udržiavacie práce a výrobnú činnosť vo 
vonkajšom prostredí (nadobudnutie účinnosti: 
dňa 01. októbra 2014).  
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Bratislava-SM podľa § 2 ods. 1 a 6 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-SM, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích 
prácach v súvislosti s výstavbou polyfunkčných objektov Twin City A2 a A3 a hlavnej 
infraštruktúry v území zóny Chalupkova pre spoločnosť Twin City a.s., na základe ktorej 
bude oprávnená vykonávať: 
stavebné práce v období od 01.10.2014 do 30.08.2015 

 od pondelka do nedele od 07.00 do 21.00 
stavebné práce v období od 01.10.2014 do 30.04.2015 

 3x v týždni aj v nočných hodinách.  
43. 118/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 
Zásady poskytovania Karty staromestského seniora s účinnosťou od 01. októbra 2014.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Uznesenie sa priebežne plní: 
- pri poskytovaní Karty staromestského seniora 
sa postupuje v zmysle Zásad poskytovania 
Karty staromestského seniora, 
- rozhodnutím starostky č.74/2014 
zo 07.10.2014 o dočasnom odpustení poplatku 
za vydanie karty staromestského seniora pre 
každého žiadateľa, ktorý požiadal o vydanie 
karty do dňa 31.12.2014.  

44. 119/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zásady na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na 
ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych 
obradoch a občianskych slávnostiach, s účinnosťou od 01. októbra 2014.  

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Uznesenie sa plní priebežne. Matričný úrad 
postupuje v súlade so schváleným uznesením.  

45. 120/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Dodatok č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Soc. výdajni m.č. Bratislava-SM  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Mestská časť postupuje v súlade s platnými 
Zásadami poskytovania pomoci občanom 
v sociálnej výdajni v znení Dodatkov č. 1 a 2. 

46. 143/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
plán zimnej služby na sezónu 2014/2015; 
B. žiada 
štáb zimnej služby 
zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť takým spôsobom, aby činnosť sama a jej dôsledky 
nezhoršovali živ.prostredie, to znamená minimalizovať v maximálnej možnej miere posyp 
chemickým materiálom.  

Ing. Kamenistý Uznesenie sa plní.  

47. 147/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Stré Mesto 
schvaľuje 

Prednosta MiÚ 
JUDr. 

Uznesenie sa priebežne plní: 
- vydané rozhodnutie starostky č. 82/2014 
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s účinnosťou od 01.11.2014 výnimku z pracovného času pre stavebné, rekonštrukčné, 
udžiavacie práce a výrobnú činnosť vo vonkajšom prostredí na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto podľa § 2ods. 1 a 6 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, 
rekonštrukčných a udržiavacích prácach v súvislosti s rekonštrukciou hradného paláca 
a objektov v areáli Bratislavského hradu pre združenie VÁHOSTAV – SECURILAS, na 
základe ktorej bude oprávnené vykonávať:  
stavebné práce v období od 01.11.2014 do 29.02.2016 

- v pracovných dňoch od 07.00 do 21.00 
- v sobotu od 07.00 do 19.00 
- v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja od 09.00 do 17.00 s podmienkou 

nerealizovania hlučných prác.  

Jesenský o udelení výnimky pre stavebné, rekonštrukčné 
a udržiavacie práce a výrobnú činnosť vo 
vonkajšom prostredí (nadobudnutie účinnosti: 
dňa 01. novembra 2014).  

48. 148/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
s účinnosťou od 01.11.2014 výnimku z pracovného času pre stavebné, rekonštrukčné, 
udržiavacie práce a výrobnú činnosť vo vonkajšom prostredí na území mestskej časti 
Bratislav-Staré Mesto podľa § 2 ods. 1 a 6 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, 
rekonštrukčných a udržiavacích prácach v súvislosti s realizáciou obnovy obalového 
plášťa Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre spoločnosť 
DÚHA a.s., na základe ktorej bude oprávnená vykonávať: 
stavebné práce v období od 01.11.2014 do 29.02.2016 

- v pracovných dňoch od 07.00 do 18.00 
- v sobotu od 07.00 do 17.00 
- v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja od 08.00 do 15.00 

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Uznesenie sa priebežne plní: 
- vydané rozhodnutie starostky č. 83/2014 
o udelení výnimky pre stavebné, rekonštrukčné 
a udržiavacie práce a výrobnú činnosť vo 
vonkajšom prostredí (nadobudnutie účinnosti: 
dňa 01. novembra 2014).  

49. 149/2014 28.10.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
vyňatie sobôt 3.1.2015, 4.4.2015, 2.5.2015, 8.5.2015, 29.8.2015, 31.10.2015, 28.11.2015, 
26.12.2015 z dní, kedy sa vykonávajú sobášne obrady.  

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Uznesenie sa plní priebežne. Matričný úrad 
postupuje v súlade so schváleným uznesením.  

50. 8/2014 – 
U 

15.12.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
za poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a za obradníkov a obradníčky 
slávnostného uvítania detí do života týchto poslancov: 

- Halku Ležovičovú, Petra Osuského, Štefana Bučka, Kristiána Straku, Mateja 
Vagača, Luciu Nicholsonovú, Veroniku Remišovú a Vladimíra Palka.  

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Uznesenie sa bude plniť priebežne počas 
terajšieho volebného obdobia. Matričný úrad 
postupuje v súlade so schváleným uznesením.  

 



Uznesenia, ktoré stratili platnosť k 31.12.2014 
        Tabuľka č. 6 

 1 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

1. 133/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
vyňatie sobôt 4.1.2014, 19.4.2014, 5.7.2014, 30.8.2014, 1.11.2014, 22.11.2014, 
27.12.2014 z dní, kedy sa vykonávajú sobášne obrady. 

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Uznesenie stratilo platnosť dňom 31.12.2014.  

2. 92/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
informáciu o návrhu opatrení na elimináciu alebo zmiernenie negatívnych vplyvov 
spojených s užívaním plochy na Poľnej ulici pre voľný výbeh psov; 
B. určuje 
otváracie hodiny pre voľný výbeh psov na Poľnej ulici od 8.00 hod. do 20.00 hod.; 
C. žiada 
starostku mestskej časti, 
aby boli okamžite odstránené agility (hracie prvky) z výbehu psov na Poľnej ulici.  

Prednosta 
úradu JUDr. 
Jesenský 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na 30. rokovaní Miestnej rady mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto konanom dňa 
01.07.2014 súhlasilo s rozhodnutím starostky 
pozastaviť výkon uznesenia miestneho 
zastupiteľstva č. 92/2014 z 24.06.2014. Návrh 
uznesenia miestnej rady nezískal súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 
miestnej rady.   
Podľa ustanovenia § 13 ods. 8, veta za 
bodkočiarkou zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p., ak obecné 
zastupiteľstvo  pozastavené uznesenie 
nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho 
schválenia, uznesenie stráca platnosť.  
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