
S p r á v a 
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2015 

 
 
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 a priebežne plnené uznesenia za obdobie rokov 2006 až             
1. polrok 2015 a všetky novoprijaté uznesenia v 2. polroku 2015. 
 
Uznesením č. 122/2015 z 27.10.2015 (12. zasadnutie 7. volebného obdobia) Miestne 
zastupiteľstvo m. č. Bratislava–Staré Mesto zobralo na vedomie „Správu o stave plnenia 
uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k 30.06.2015“.    
V 2. polroku 2015 sa z nesplnených úloh evidovaných v danej správe do 30.06.2015 
a novoprijatých úloh v 2. polroku 2015  podarilo splniť len časť (tabuľka č. 1), a tak ostatné je 
potrebné stále evidovať ako nesplnené, zrušené, pozastavené a priebežne plnené (tabuľky č. 2 
až 5). Pri nesplnených uzneseniach je uvedený aj stav riešenia k 31.12.2015 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 2015 (7. volebného obdobia) prijalo 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto celkovo 81 uznesení, konkrétne: 
   08. zastupiteľstvo 22.09.2015     78/2015 – 105/2015  =  28 
   09. zastupiteľstvo 06.10.2015   106/2015 – 107/2015   =  02 
   10. zastupiteľstvo 15.10.2015*         -      -   -  
   11. zastupiteľstvo 27.10.2015   108/2018 – 108/2015  =  11 
   12. zastupiteľstvo 27.10.2015   109/2015 – 129/2015  =  21 

  13. zastupiteľstvo 10.11.2015   130/2015 – 130/2015  =  01 
   14. zastupiteľstvo 08.12.2015   131/2015 – 158/2015  =  28 
    Spolu:                         81 
 

   *  15.10.2015 miestne zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné.   
 

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. 
 
 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 
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uznesenia 
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Spôsob plnenia 

1. 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  

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 
 

Rekonštrukcia kotolne bola ukončená 
21.12.2015.  

2. 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; 
 

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 
 

časť A. – Dňa 23.04.2015 mestská časť 
prijala žiadosť z hlavného mesta SR 
Bratislavy o stanovisko k nájmu časti 
pozemku, pričom mestská časť listom 
zo dňa 22.06.2015 oznámila, že 
k nájmu časti pozemku nemá výhrady 
za predpokladu, že pozemok bude 
využitý v súlade s funkčným využítím 
a platnou reguláciou v zmysle 
územného plánu).  

3. 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 
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.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský  

Uznesenie splnené. 
- v uznesení stanovené (vymedzené) 
časové úseky uplynulé, 
- do 08.03.2015 uznesenie napĺňané 
rozhodnutím starostky č. 73/2014 
o udelení výnimky pre stavebné, 
rekonštrukčné a udržiavacie práce 
a výrobnú činnosť vo vonkajšom 
prostredí, 
- od 09.03.2015 účinné VZN č. 1/2015 
zo 17. februára 2015, ktorým sa zrušuje 
VZN mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú 
pravidlá pri stavebných, 
rekonštrukčných a udržiavacích 
prácach.  

4. 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, 

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Mestská časť postupovala v súlade 
s prijatým uznesením. 
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26.12.2015 z dní, kedy sa vykonávajú sobášne obrady.  
5. 44/2015 28.04.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy pomenovať formou všeobecne 
záväzného nariadenia premostenie Staromestskej ulice (železobetónový nadchod – chodník) 
pri Vtáčej veži názvom „Albertova lávka“.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Prijaté VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1/2015 z 24. septembra 
2015 o určení názvov novovzniknutých 
ulíc a lávky v mestských častiach 
Bratislava – Podunajské Biskupice, 
Bratislava – Rusovce, Bratislava – 
Nové Mesto a Bratislava – Staré Mesto.  

6. 50/2015 26.05.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 takto:  
1. Nadácia Horský park 
Majakovského 13, 811 04  Bratislava 
účel: projekt: Kultúrne leto nad mestom    500 €,  
2. Miestny odbor Matice slovenskej  
Grösslingova 23, 812 51  Bratislava 
účel: projekt: Vzdelávanie členov MO MS  
Bratislava-Staré Mesto      100 €,  
3. Ingrid Pašteková 
Žilinská 646/5, 911 01  Trenčín 
účel: projekt: Illuminate     200 €,  
4. Tango Vida 
Zochova 20, 811 03  Bratislava 
účel: projekt: Bratislava Tango Party          500 €. 

Odd. finančné 
Ing. Papán  
Ing. Šutara 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením miestneho 
zastupiteľstva.  

7. 51/2015 26.05.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
C. žiada 
2. starostu mestskej časti 
a) predložiť MZ na prerokovanie a schválenie návrhu ďalšieho postupu mestskej časti pri 
zabezpečovaní starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti po skončení roku 2015, 
Termín: v termíne umožňujúcom prerokovanie postupu v miestnom zastupiteľstve pred 
vyhlásením verejného obstarávania 
  

 
 
Bod C 2 a) 
Odd. dopravy, 
ŽP a VP 
Ing. Denko 

Úloha splnená – materiál predložený do 
MZ dňa 22.09.2015, bod 3/A.   

8. 56/2015 26.05.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
žiada 
starostu mestskej časti 
1. aby v mene mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podal žiadosť na Krajský pamiatkový 

Starosta MČ  
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová  

Bod 1: Splnené. Dom mládeže 
s areálom (Ekoiuventa) bol začiatkom 
apríla 2016 vyhlásený na NKP, 
rozhodnutie ešte nie je právoplatné.  
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úrad, aby bola budova Ekoiuventy na Búdkovej ceste zapísaná do zoznamu Národných 
kultúrnych pamiatok, 
 

9. 59/2015 23.06. 2015 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
1. Územný plán zóny Kráľovské údolie – Bôrik, rok 2002 v znení aktualizácií rok 2004 
a 2005 – zmeny a doplnky č. 1/2014.  
2. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2015, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN m. č. Bratislava-Staré Mesto č. 7/2002, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územného plánu zóny Kráľovské údolie – Bôrik, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 
12/2004 a všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2005, s účinnosťou od 10. júla 2015. 
3. Vyhodnotenie pripomienok a námietok uplatnených pri prerokovaní Územného plánu zóny 
Kráľovské údolie – Bôrik, rok 2002 v znení aktualizácií rok 2004 a 2005, zmeny a doplnky č. 
1/2014; 
C. žiada 
starostu mestskej časti 
zabezpečiť uloženie Územného plánu zóny Kráľovské údolie – Bôrik, rok 2002 v znení 
aktualizácií rok 2004 a 2005, zmeny a doplnky č. 1/2014 v zmysle ustanovení § 28 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov.  

Starosta MČ  
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová  

Splnené, dokumentácia v zmysle 
zákona uložená dňa 27.07.2015.  

10. 62/2015 23.06.2015 MZ mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2014. 

Odd. finančné  
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Prevod finančných prostriedkov podľa 
záverečného účtu na jednotlivé fondové 
účty bol zrealizovaný v zmysle 
schváleného uznesenia.  

11. 64/2015 23.06.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 takto: 
1. SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION 
Matičná 11, 831 03  Bratislava 
účel: projekt: KelzMore Vienna/Bratislava  100 € 
2. Milujem knihy / Amo libris 
Blumentálska 10/a, 821 04  Bratislava 
účel: projekt: učíme sa celý život  300 € 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením miestneho 
zastupiteľstva.  

12. 66/2015 23.06.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková 

Odd. majetkové pripravilo podklady na 
vypracovanie nájomných zmlúv pre 
právne oddelenie. 
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neskorších predpisov ako prípadné hodné osobitného zreteľa, nájom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v budove Pisztoryho paláca na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné 
číslo 834, katastrálne územie Staré Mesto, vedenej v katastri nehnuteľností na LV č. 4537,  
postavenej na pozemku parcela č. 3463, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1408 m2, a to konkrétne:  
1. nebytové priestory o výmere 60 m2 pre občianske združenie: „Projekt Fórum“ – 
občianske združenie, so sídlom: Štefánikova č. 33, 811 02  Bratislava, IČO: 30 803 781. 
Nájom nebytových priestorov sa schvaľuje s nasledovnými podmienkami:  
a) doba nájmu: určitá dva roky, t.j. od 01.08.2015 – do 31.07.2017 
b) účel nájmu: kancelárie 
c) výška nájmu: 16,60 Eur/m2/rok, t.j. 83,00 Eur/mesiac + služby s pojené s užívaním 
nebytových priestorov vo výške 60,00 Eur/mesiac,  
 
2. nebytové priestory o výmere 27,5 m2 pre neziskovú organizáciu: Divadlo bez domova, so 
sídlom Štefánikova č. 16, 811 04  Bratislava, IČO: 30 869 579. Nájom nebytových priestorov 
sa schvaľuje s nasledovnými podmienkami:  
a) doba nájmu: určitá dva roky, t.j. od 01.08.2015 – do 31.07.2017 
b) účel nájmu: kancelárie 
c) výška nájmu: 16,60 Eur/m2/rok, t.j. 38,04 Eur/mesiac + služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov vo výške 27,5 Eur/mesiac.  
 
3. nebytové priestory o výmere 35,4 m2 pre občianske združenie: LEN TAK TAK, so sídlom 
Pri Šajbách č. 16, 831 06  Bratislava, IČO: 42 259 401. Nájom nebytových priestorov sa 
schvaľuje s nasledovnými podmienkami:  
a) doba nájmu: určitá dva roky, t.j. od 01.08.2015 – do 31.07.2017 
b) účel nájmu: kancelárie  
c) výška nájmu: 16,60 Eur/m2/rok, t.j. 48,97 Eur/mesiac + služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov vo výške 35,4 Eur/mesiac,  
 
4. nebytové priestory o výmere 30 m2 pre občianske združenie Equiteatro, so sídlom 
Galbavého č. 2, 841 01  Bratislava, IČO. 42 265 541. Nájom nebytových priestorov sa 
schvaľuje s nasledovnými podmienkami:  
a) doba nájmu: určitá dva roky, t.j. od 01.08.2015 – do 31.07.2017 
b) účel nájmu: kancelárie 
c) výška nájmu: 16,60 Eur/m2/rok, t.j. 41,5 Eur/mesiac + služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov vo výške 30,00 Eur/mesiac,  

Mgr. Malinová 1. Zmluva o nájme nebytového 
priestoru č. 257/2015 – medzi 
občianskym združením „Projekt 
Forum“ a mestskou časťou Bratislava-
Staré Mesto v zmysle schválených 
podmienok bola uzavretá dňa 
22.12.2015; 
2. Zmluva o nájme nebytového 
priestoru č. 258/2015 medzi 
občianskym združením „Divadlo bez 
domova“ a mestskou časťou Bratislava-
Staré Mesto v zmysle schválených 
podmienok bola uzavretá dňa 
12.08.2015; 
3. Zmluva o nájme nebytového 
priestoru č. 259/2015 – medzi 
občianskym združením „LEN TAK 
TAK“ a mestskou časťou Bratislava-
Staré Mesto v zmysle schválených 
podmienok bola uzavretá dňa 
19.08.2015; 
4. Zmluva o nájme nebytového 
priestoru č. 260/2015 – medzi 
občianskym združením „Equiteatro“ 
a mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto v zmysle schválených 
podmienok bola uzavretá dňa 
12.08.2015; 
5. Zmluva o nájme nebytového 
priestoru č. 256/2015 – medzi 
spoločnosťou Film Europe s.r.o. 
a mestskou časťou Bratislava-Staré 
mesto v zmysle schválených 
podmienok bola uzavretá dňa 
12.08.2015; 
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5. nebytové priestory o výmere 225,30 m2 pre spoločnosť: Film Europe, s.r.o. so sídlom: 
Matúškova č. 10, 831 01  Bratislava, IČO: 35 934 271. Nájom nebytových priestorov sa 
schvaľuje s nasledovnými podmienkami: 
a) doba nájmu: určitá dva roky, t.j. od 01.08.2015 – do 3,1.07.2017 
b) účel nájmu: kinoprojekcia, filmová tvorba, iné kultúrne podujatia súvisiace 
s problematikou kín 
c) výška nájmu: 16,60 Eur/m2/rok, t.j. 311,66 Eur/mesiac + služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov vo výške 225,30 Eur/mesiac; 
B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že všetky vyššie uvedené právne subjekty vykonávajú 
činnosť v oblasti kultúrnej a sociálnej osvety obyvateľstva, slúžia na verejnoprospešné účely. 

13. 67/2015 23.06.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
vysporiadanie záväzkov zo Zmluvy o dielo č. 575/2014 zo dňa 12.12.2014 uzatvorenej medzi 
mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a spoločnosťou AZ-MAN, s.r.o., so sídlom 
Křisťanova 643/9, 130 00 Praha, Česká republika, IČO: 25 088 742, predmetom ktorej je 
„Revitalizácia vnútrobloku Slávia“, a to tak, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto ukončí 
zmluvný vzťah založený Zmluvou o dielo k 575/2014, zo dňa 12.12.2014 dohodou, v zmysle 
ktorej sa zaviaže spoločnosti AZ-MAN, s.r.o. uhradiť sumu vo výške maximálne 6 990,00 
EUR; 
B. splnomocňuje 
starostu 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. 
Hahnová 
 
 
 

Dohoda bola uzavretá dňa 26.10.2015, 
účinnosť nadobudla dňa 13.11.2015. 
Schválená suma bola uhradená 
18.11.2015.  

14. 68/2015 23.06.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Pravidlá zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti 
Bratislava s účinnosťou od 1. júla 2015.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Pravidlá zverejňovania informácií 
o starostlivosti o verejné priestory 
v mestskej časti miestnym 
zastupiteľstvom schválené (účinné od 
01.07.2015).  

15. 74/2015 23.06.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
C. žiada 
starostu mestskej časti 
1. aby vypovedal Zmluvu o výpožičke a Dohodu o vzájomnej spolupráci zo dňa 03.11.2008 
uzatvorené medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a neziskovou organizáciou 
MAJÁK NÁDEJE n.o. na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Zástupca 
starostu  
Ing. Španková 

Uznesenie splnené. Zmluva 
o výpožičke bola vypovedaná 
02.09.2015 (výpovedná lehota uplynula 
31.12.2015). Dohoda o vz. spolupráci 
bola vypovedaná 20.11.2015 a tým 
dňom aj zanikla.  
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Bratislava-Staré Mesto č. 96/2008 zo dňa 16.09.2008, 
2. aby vykonal všetky právne úkony potrebné na dosiahnutie účelu tohto uznesenia.  

16. 76/2015 23.06.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
navrhuje 
preveriť možnosť umiestniť na Heydukovej ulici č. 25 – prízemie výdaj stravy pre 
bezdomovcov, denný stacionár, eventuálne nocľaháreň v spolupráci mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto a neziskovej organizácie. V prípade možnosti skúsiť zvážiť aj hygienickú očistu 
a výmenu šatstva. 

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková 
Mgr. Malinová 

Dňa 10.07.2015 o 10.00 h sa konalo 
stretnutie za účasti p. Hubačekovej 
(zástupca spoločenstva DOM PREFA – 
vlastníci bytov v objekte na ulici 
Heydukova č. 25 v Bratislave) a Ing. 
Mihalikovej (vedúca odd. majetkového 
MiÚ  m.č. Bratislava-Staré Mesto. Na 
tomto stretnutí boli všetky skutočnosti 
osobne prekonzultované a prerokované.  
Dňa 13.07.2015 bol odoslaný 
doporučenou poštou list o zaujatie 
stanoviska adresovaný priamo na 
„Spoločenstvo DOM PREFA“, so 
sídlom: Hollého 3, Bratislava, 
s odvolaním sa na prijaté uznesenie č. 
76/2015 MZ a realizované osobné 
stretnutie a rokovanie s p. 
Hubačekovou. 
Dňa 20.08.2015 bolo na MiÚ m.č. Ba-
SM doručené negatívne stanovisko 
„Spoločenstva PREFA“ k prijatému 
uzneseniu č. 76/2015 MZ týkajúceho sa 
umiestnenia výdajne stravy pre 
bezdomovcov, denného stacionáru, 
nocľahárne ... atď. v nebytových 
priestoroch v dome hna ul. Heydukova 
25 v Bratislave. Vlastníci bytov 
a nebytových priestorov dotknutého 
bytového domu vyjadrili nesúhlas so 
zámerom mestskej časti. 
Medzivlastníkmi bytov a NP domu na 
ul. Hollého č. 1, 3, Heydukova č. 25 
v Bratislave a m.č. Bratislava-Staré 
Mesto došlo k vzájomnej dohode:  
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- Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto mala uzatvorenú so 
SPOLOČENSTVOM DOM 
PREFA ako prenajímateľom 
Zmluvu o nájme NP zo dňa 
21.01.2000, na základe ktorej m.č. 
Ba-SM užívala časť spoločných 
priestorov domu na účelom 
archívu. M.č. Ba-SM ako nájomca 
po vzájomnej dohode ukončí tento 
nájom časti NP písomnou dohodou 
a vráti ich späť do užívania 
vlastníkom bytov a nebytových 
priestorov; 

- Vlastníci bytov a NP vyjadrili 
súhlas s realizáciou a osadením 
únikových protipožiarnych dverí 
na prízemí dotknutého bytového 
domu. 

- Účel využitia NP v správe m.č. 
Bratislava-Staré Mesto 
nachádzajúce sa v dotknutom 
bytovom dome na ul. Heydukova 
č. 25 v Bratislave je v riešení; 

17.  78/2015 
 

22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
stanovisko k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy č. .../2015 z ... 2015 o nájme bytov 
a prechodnom ubytovaní v ubytoviach hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí. 
B. odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť VZN hl. mesta SR 
Bratislavy č. .../2015 z .... 2015 o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hl. 
mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí s pripomienkami uvedenými v stanovisku 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové doručilo dňa 
30.09.2015 na Magistrát hl. mesta SR 
Bratislava originál Výpisu Uznesenia č. 
78/2015 zo dňa 22.09.2015 aj spolu 
s pripomienkami uvedenými 
v stanovisku Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

18. 81/2015 22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 takto:  

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením miestneho 
zastupiteľstva. 
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1. Ing. Stanislav Polák – Stavocentrum 
Odborárske nám. 1, 811 07  Bratislava 
účel: dosadba rastlín a strihanie zelene – predzáhradka Karadžičova 23, 25                                            
400 € 
2. Priatelia Bartókovej ulice 
Bartókova 4, 811 02 Bratislava 
účel: projekt: Oddychová zóna Bartókova – návrat k zeleni  200 €.  

19. 82/2015 22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Baratislava-Staré Mesto na rok 2015 takto: 
1. Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SEMEON 
Konventná 12, 811 03  Bratislava 
účel: pamäťové a pohybové cvičenie pre seniorov –                       1.8. – 31.12.2015 
                                                       300 € 
2. Rodinné centrum Prešporkovo 
Zochova 16/11, 811 03  Bratislava 
účel: „Prešporský rok“ – obohatenie života rodinám v meste 
rozšírenie aktivít – nové krúžky pre deti               500 € 
3. Asociálcia diabetikov Slovenska 
Vlčkova 26, 811 04  Bratislava 
účel: „Bratislavský deň diabetikov“ 
diabetici, rodinní príslušníci, priatelia, široká verejnosť        300 €. 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením miestneho 
zastupiteľstva.  

20. 84/2015 22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad 
hodný osobitného zreteľa úpravu zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-
energetických zariadení vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré na základe Nájomnej zmluvy o nájme teplno-
energetických zariadení zo dňa 29.12.2005v znení dodatkov č. 1 a 2 v súčasnom období užíva 
za účelom výroby, rozvodu a dodávky tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
spoločnosť TERMMING, a.s., so sídlom: Mlynské Nivy 61, 827 11  Bratislava, IČO: 
35 972 254.  
Zmluvné podmienky nájmu sa upravujú nasledovne: 
1) doba nájmu: určitá od 01.12.2015 do 30.11.2025 
2) predmet nájmu: tepelno-energetické zariadenia vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy, 
zverené do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, presne vymedzené a špecifikované 

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové pripravilo a doručilo 
na právne odd. všetky doklady potrebné 
na vyhotovenie dodatku č. 3 
k Nájomnej zmluve o nájme tepelno-
energetických zariadení zo dňa 
29.12.2005. 
Dodatok č. 3/513/2015 k Nájomnej 
Zmluve o nájme tepelno-energetických 
zariadení zo dňa 29.12.2005 bol 
vyhotovený v súlade a so zapracovaním 
podmienok schválenými uznesením 
a podpísaný dňa 27.11.2015. Dodatok 
č. 3 bol zverejnený na webovej stránke 
mestskej časti 30.11.2015, účinnosť 
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podľa adresy domovej nehnuteľnosti, v ktorej sa tepelno-energetické zariadenie nachádza 
3) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
4) výška nájmu: 40 000,00 Eur/rok t.j. 10 000,00 Eur/štvrťrok (výška nájmu ostáva nemenná 
aj od 1.1.2016, kedy sa predmet nájmu upraví z dôvodu jeho zúženia o tepelno-energetické 
zariadenie nachádzajúce sa v kotolni na ul. Nám. 1. Mája č. 16) 
5) Príloha č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme tepelno-energetických zariadení, ktorá tvorí jej 
neoddeliteľnú súčasť, sa mení nasledovne:  
 
Zoznam tepelno-energetických zariadení, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy: 
 

Poradové číslo Adresa kotolne 
1 BK Bartókova 1 
2 DK Drotárska cesta 39 
3 BK Gorkého 6 
4 Hollého 1-3 
5 DK Medená 19 
6 DK Nám. 1. mája 16 
7 BK Palisády 14 
8 DK Panenská 1 
9 DK Radlinského 4 
10 DK Zochova 22 

 
Sekundárne rozvody tepelných okruhov OST: 

Poradové číslo Adresa kotolne 
1 SR Gajova 5 
2 SR Chorvátka 1 
3 SR Jakubovo nám. 9 
5 SR Krížna 32 
6 SR Povraznícka 4 
7 SR Povraznícka 14 
8 SR Šancova 68 
9 SR Moskovská (Šoltésovej 24) 
10 SR Továrenská 1 
11 SR Továrenská 6 

nadobudol 01.12.2015.  
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6) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku č. 3 k Nájomnej 
zmluve o nájme tepelno-energetických zariadení zo dňa 29.12.2005, ktorého neoddeliteľnou 
súčasťou bude Príloha č. 1 podľa písm. A bod 5). 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť TERMMING, a.s. je renomovaná spoločnosť 
na slovenskom trhu so zárukou poskytovania kvalitných služieb v danom odbore a je 
profesionálnym a spoľahlivým zmluvným partnerom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto so 
vzorným prístupom k plneniu si svojich povinností ako nájomcu už niekoľko rokov.  

21. 85/2015 22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad 
hodný osobitného zreteľa predĺženie doby nájmu a úpravu výšky nájomného v prípade 
prenájmov nebytových priestorov (kotolní) nachádzajúcich sa v jednotlivých bytových 
domoch v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, ktoré na základe platných Zmlúv o nájme NP 
v súčasnom období užíva za účelom prevádzkovania tepelno-energetického zariadenia na 
výrobu, rozvod a dodávku tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody spoločnosť 
TERRMMING, a.s., so sídlom: Mlynské Nivy 61, 827 11  Bratislava, IČO: 35 972 254.  
Ide o nasledovné prípady prenájmov nebytových priestorov:  
1. Nebytový priestor o výmere 283,30 m2 nachádzajúci sa v suteréne bytového domu na ulici 
Blumentálska č. 10,12, vchod Blumentálska č. 12, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, súpisné 
číslo 102734, postavený na pozemku parcela č. 10317, vedený v katastri nehnuteľností na LV 
č. 10, okres Bratislava I.  
Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne: 
a) doba nájmu: určitá od 01.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 11 320,66 Eur/rok (2 830,16 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru 
 
2. nebytový priestor (č. 12-NP 50) o výmere 232,30 m2 nachádzajúci sa v suteréne bytového 
domu na ulici Blumentálska č. 20,22,24, vchod Blumentálska č. 24, v Bratislave, k.ú. Staré 
Mesto, súpisné číslo 2735, postavený na pozemku parcela č. 10268/1, stavba vedená v katastri 
nehnuteľností na LV č. 5658 a pozemok je vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 5659, 
okres Bratislava I.  

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové pripravilo a doručilo 
na právne oddelenie všetky podklady 
na vypracovanie dodatkov k Zmluvám 
o nájme nebytových priestorov v súlade 
a so zapracovaním podmienok 
schválenými týmto uznesením.  
 
 
 
 
K bodu 1 (kotolňa na ul. Blumentálska 
10,12) – Dodatok č. 1/370/2015 bol 
podpísaný dňa 27.11.2015 a zverejnený 
na webovej stránke m.č. dňa 
30.11.2015. Účinnosť nadobudol 
01.12.2015. 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2 (kotolňa na ul. Blumentálska 
č. 20, 22, 24) – Dodatok č. 1/371/2015 
bol podpísaný dňa 27.11.2015 
a zverejnený na webovej stránke 
mestskej časti dňa 30.11.2015. 
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Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne:  
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 9282,70 Eur/rok (2 320,67 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru 
 
3. nebytový priestor (č. 12-NP90) o výmere 45,35 m2 nachádzajúci sa v suteréne bytového 
domu na ulici Drotáska cesta č. 39, vchod Drotárska cesta č. 39, v Bratislave, k.ú. Staré 
Mesto, súpisné číslo 1461, postavený na pozemku parcela č. 4436/4, vedený v katastri 
nehnuteľností na LV č. 5429, okres Bratislava I.  
Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne: 
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 1 812,18 Eur/rok (453,04 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru.  
 
4. nebytový priestor (č. 12-501) o výmere 87,50 m2 nachádzajúci sa v podkroví (5. poschodie) 
bytového domu na ulici Gorského č. 96, vchod Gorkého č. 6, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, 
súpisné číslo 130, postavený na pozemku parcela č. 123, vedený v katastri nehnuteľností na 
LV č. 5448, okres Bratislava I.  
Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne:  
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadení na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 3496,5 Eur/rok (874,12 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru 
 
5. nebytový priestor (č. 12-102) o výmere 125,42 m2 nachádzajúci sa v suteréne bytového 
domu na ulici Dunajská č. 2, Grösslingová č. 9, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, súpisné číslo 
2303, postavený na pozemku parcela č. 8880, vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 5856, 
okres Bratislava I.  

Účinnosť nadobudol  01.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 3 (kotolňa na ul. Drotárska 
cesta č. 39) – Dodatok č. 1/372/2015 
bol podpísaný dňa 27.11.2015 
a zverejnený na webovej stránke 
mestskej časti dňa 30.11.2015. 
Účinnosť nadobudol 01.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
K bodu 4 (kotolňa na ul. Gorkého č. 6) 
– Dodatok č. 1/373/2015 bol podpísaný 
dňa 27.11.2015 a zverejnený na 
webovej stránke mestskej čsti dňa 
30.11.2015. Účinnosť nadobudol 
01.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
K bodu 5 (kotolňa na ul. Grösslingova 
9, Dunajská 2) – Dodatok č. 
1/374/2015 bol podpísaný dňa 
27.11.2015 a zverejnený na webovej 
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Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne:  
a) doba nájmu: určitá od 01.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 kEur/m2/mesiac t.j. 5 011,78 Eur/rok (1 252,94 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru 
 
6. nebytový priestor (č. 12-900) o výmere 110,15 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového 
domu na ulici Holekova č. 1, vchod Holekova č. 1, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, súpisné 
číslo 3200, postavený na pozemku parcela č. 7310/3, vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 
6548, okres Bratislava I.  
Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne: 
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu:prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 4 401.59 Eur/rok (1 100,39 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru. 
 
7. nebytový priestor (č. 12-NP22) o výmere 149,11 m2 nachádzajúci sa v bytovom dome 
(prízemie, suterén) na ulici Hollého č. 1,3, Heydukova č. 25, vchod Hollého č. 1, 
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, súpisné číslo 2217, postavený na pozemku parcela č. 8491/2, 
vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 5787, okres Bratislava I.  
Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne:  
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 5 958,43 Eur/rok (1 489,60 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru 
 
8. nebytový priestor (č. 12-NP6) o výmere 34,93 m2 nachádzajúci sa v suteréne bytového 
domu na ulici Hurbanovo nám. č. 9, vchod Hurbanovo nám. č. 9 v Bratislave, k.ú. Staré 
Mesto, súpisné číslo 101499, postavený na pozemku parcela č. 398, vedený v katastri 
nehnuteľností na LV č. 5587, okres Bratislava I.  

stránke mestskej časti dňa 30.11.2015. 
Účinnosť nadobudol 01.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
K bodu 6 (kotolňa na ul. Holekova č. 1) 
– Dodatok č. 1/375/2015 bol podpísaný 
dňa 27.11.2015 a zverejnený na 
webovej stránke mestskej sčasti dňa 
30.11.2015. Účinnosť nadobudol 
01.12.2015. 
 
 
 
 
 
 
K bodu 7 (kotolňa na ul. Heydukova 
25, Hollého 1,3) – Dodatok č. 
1/376/2015 bol podpísaný dňa 
27.11.2015 a zverejnený na webovej 
stránke mestskej časti dňa 30.11.2015. 
Účinnosť nadobudol 01.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
K bodu 8 (kotolňa na Hubanovo nám. 
9) – Dodatok č. 1/377/2015 bol 
podpísaný dňa 27.11.2015 a zverejnený 
na webovej stránke mestskej časti dňa 
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Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne:  
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 1 395,80 eur/rok (348,95 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru 
 
9. nebytový priestor (č. 12-NP34) o výmere 65,95 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového 
domu na ulici Kozia č. 26, vchod Kozia č. 26, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, súpisné číslo 
616, postavený na pozemku parcela č. 3184/1, vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 5213, 
okres Bratislava I.  
Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne: 
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 2635,36 Eur/rok (658,84 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru 
 
10. nebytový priestor (č. 12-900) o výmere 29,09 m2 nachádzajúci sa v suteréne bytového 
domu na ulici Križkova č. 6,8, vchod Križkova č. 6, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, súpisné 
číslo 953, postavený na pozemku parcela č. 3709/1, stavba vedená v katastri nehnuteľností na 
LV č. 6354 a pozemok vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 6949, okres Bratislava I.  
Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne: 
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 1 162,43 eur/rok (290,60 Eur/štvrťrok) 
c) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme NP 
 
11. nebytový priestor (č. 12-NP11) o výmere 79,12 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového 
domu na ulici Lermontovova č. 10, vchod Lermontovova č. 10, v Batislave, k.ú. Staré 
Mesto, súpisné číslo 926, postavený na pozemku parcela č. 3444/5, vedený v katastri 
nehnuteľností na LV č. 5142, okres Bratislava I.  

30.11.2015. Účinnosť nadobudol 
01.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
K bodu 9 (kotolňa na ul. Kozia č. 26) – 
Dodatok č. 1/378/2015 bol podpísaný 
dňa 27.11.2015 a zverejnený na 
webovej stránke mestskej časti dňa 
30.11.2015. Účinnosť nadobudol 
01.12.2015. 
 
 
 
 
 
 
K bodu 10 (kotolňa na ul. Križkova č. 
6) – Dodatok č. 1/379/2015 bol 
podpísaný dňa 27.11.2015 a zverejnený 
na webovej stránke mestskej časti dňa 
30.11.2015. Účinnosť nadobudol 
01.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
K bodu 11 (kotolňa na ul. 
Lermontovova č. 10) – Dodatok č. 
1/380/2015 bol podpísaný dňa 
27.11.2015 a zverejnený na webovej 
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Číslo 
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Uznesenie 
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Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne: 
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 3 161,63 Eur/rok (790,40 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru 
 
12. nebytový priestor (č. 12-NP28) o výmere 117,43 m2 nachádzajúci sa v suteréne bytového 
domu na ulici Medená 12, Tobrucká 1, vchod Medená č. 12, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, 
súpisné číslo 94, postavený na pozemku parcela č. 170/1, vedený v katastri nehnuteľností na 
LV č. 5256, okres Bratislava I.  
Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne: 
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 4 692,50 eur/rok (1 173,12 eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru 
 
13. nebytový priestor č. 12-NP31) o výmere 83,57 m2 nachádzajúci sa v suteréne bytového 
domu na ulici Medená 19, vchod Medená č. 19, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, súpisné číslo 
108, postavený na pozemku parcela č. 154/3, vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 5472, 
okres Bratislava I.  
Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne:  
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 3 339,45 Eur/rok (834,86 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru 
 
14. nebytový priestor (č. 12-NP10) o výmere 120,45 m2 nachádzajúci sa v suteréne bytového 
domu na ulici Nábrežie arm. gen. L. Svobodu č. 32, vchod Nábrežie arm. gen. L. Svobodu     
č. 32, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, súpisné číslo 4303, postavený na pozemku parcela č. 
1964/39, vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 5808, okres Bratislava I.  

stránke mestskej časti dňa 30.11.2015. 
Účinnosť nadobudol 01.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
K bodu 12 (kotolňa na ul. Medená 12, 
Tobrucká 1) – Dodatok č. 1/381/2015 
bol podpísaný dňa 27.11.2015 
a zverejnený na webovej stránke 
mestskej časti dňa 30.11.2015. 
Účinnosť nadobudol 01.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
K bodu 13 (kotolňa na ul. Medená č. 
19) – Dodatok č. 1/382/2015 bol 
podpísaný dňa 27.11.2015 a zverejnený 
na webovej stránke mestskej časti dňa 
30.11.2015. Účinnosť nadobudol 
01.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
K bodu 14 (kotolňa na ul. Nábr. arm. 
gen. L. Svobodu č. 32) – Dodatok č. 
1/383/2015 bol podpísaný dňa 
27.11.2015 a zverejnený na webovej 
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spracovateľ 
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Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne: 
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-enegetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 4 813,18 Eur/rok (1 203,29 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru 
 
15. nebytový priestor (č. 12-NP16) o výmere 123,50 m2 nachádzajúci sa v suteréne bytového 
domu na ulici Nám. SNP č. 3, vchod Nám. SNP č. 3, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, súpisné 
číslo 463, postavený na pozemku parcela č. 8422/1, vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 
5345, okres  Bratislava I. 
Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne:  
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 4 935,06 Eur/rok (1 233,76 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru 
 
16. nebytový priestor (č. 12-NP2) o výmere 240,72 m2 nachádzajúci sa v suteréne bytového 
domu na ulici Živnostenská 1,3,5, Nám. 1. mája č. 16, vchod Nám. 1. mája č. 16, 
v Bratislave, k.ú Staré Mesto, súpisné číslo 2950, postavený na pozemku parcela č. 8287, 
vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 5956, okres Bratislava I.  
Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne: 
a) doba nájmu: určitá od  1.12.2015 do 31.12.2015 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 801,59 Eur/za 1 mesiac 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru 
 
17. nebytový priestor (č.12-NP32) o výmere 126,64 m2 nachádzajúci sa v suteréne bytového 
domu na ulici Palisády č. 14, vchod Palisády č. 14, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, súpisné 
číslo 707, postavený na pozemku parcela č. 754/1, vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 
5607, okres Bratislava I.  

stránke mestskej časti dňa 30.11.2015. 
Účinnosť nadobudol 01.12.2015. 
 
 
 
 
 
 
K bodu 15 (kotolňa na ul. Nám. SNP č. 
3) – Dodatok č. 1/384/2015 bol 
podpísaný dňa 27.11.2015 a zverejnený 
na webovej stránke mestskej časti dňa 
30.11.2015. Účinnosť nadob udol 
01.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
K bodu 16 (kotolňa na ul. Nám. 1. Mája 
č. 16) – Dodatok č. 1/385/2015 bol 
podpísaný dňa 27.11.2015 a zverejnený 
na webovej stránke mestskej časti dňa 
30.11.2015. Účinnosť nadobudol 
01.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
K bodu 17 (kotolňa na ul. Palisády č. 
14) – Dodatok č. 1/386/2015 bol 
podpísaný dňa 27.11.2015 a zverejnený 
na webovej stránke mestskej časti dňa 
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Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne: 
a) doba nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod 
a dodávku tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 5 060,53 Eur/rok (1 265,13 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru 
 
18. nebytový priestor (č. 12-NP2) o výmere 20,99 m2 nachádzajúci sa na 5. poschodí 
bytového domu na ulici Panenská č. 1, vchod Panenská č. 1, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, 
súpisné číslo 651, postavený na pozemku parcela č. 3190/1, vedený v katastri nehnuteľností 
na LV č. 5976, okres Bratislava I.  
Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne: 
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 31.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 838,76 Eur/rok (209,69 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme NP 
 
19. nebytový priestor (č. 12-NP11 a č. 12-NP 12) o výmere 44,70 m2 nachádzajúci sa 
v suteréne bytového domu na ulici Radlinského č. 4, vchod Radlinského č. 4, v Bratislave, 
k.ú. Staré Mesto, súpisné číslo 2790, postavený na pozemku parcela č. 8235, vedený v katastri 
nehnuteľností na LV č. 7705, okres Bratislava I.  
Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne:  
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 1 786,21 Eur/rok (446,55 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme NP 
 
20. nebytový priestor (č. 12-901) o výmere 62,17 m2 nachádzajúci sa v suteréne bytového 
domu na ulici Vysoká č. 6, vchod Vysoká č. 6, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, súpisné číslo 
4274, postavený na pozemku parcela č. 8353, stavba vedená v katastri nehnuteľností na LV č. 
6558 a pozemok vedený v katastri  nehnuteľností na LV č. 7341, okres Bratislava I.  
Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne:  

30.11.2015. Účinnosť nadobudol  
01.12.2015.  
 
 
 
 
 
K bodu 18 (kotolňa na ul. Panenská č. 
1) – Dodatok č. 1/387/2015 bol 
podpísaný dňa 27.11.2015 a zverejnený 
na webovej stránke mestskej časti dňa 
30.11.2015. Účinnosť nadobudol 
01.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
K bodu 19 (kotolňa na ul. Radlinského 
č. 4) – Dodatok č. 1/388/2015 bol 
podpísaný dňa 27.11.2015 a zverejnený 
na webovej stránke mestskej časti dňa 
30.11.2015. Účinnosť nadobudol 
01.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
K bodu 20 (kotolňa na ul. Vysoká č. 6) 
– Dodatok č. 5/390/2015 bol podpísaný 
dňa 27.11.2015 a zverejnený na 
webovej stránke mestskej časti dňa 
30.11.2015. Účinnosť nadobudol 
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a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 2 484,31 Eur/rok (621,07 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru 
 
21. nebytový priestor (č. 12-50) o výmere 19,80 m2 nachádzajúci sa v suteréne bytového 
domu na ulici Záhradnícka č. 7,9, vchod Záhradnícka č. 7, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, 
súpisné číslo 4142, postavený na pozemku parcela č. 10200/1, vedený v katastri nehnuteľností 
na LV č. 5650, okres Bratislava I. 
Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne: 
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 791,20 Eur/rok (197,80 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru.  
 
22. nebytový priestor o výmere 60,30 m2 nachádzajúci sa v suteréne bytového domu na ulici 
Zochova č. 22, vchod Zochova č. 22, v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, súpisné číslo 763, 
postavený na pozemku parcela č. 756/3, stavba vedená v katastri nehnuteľností na LV č. 2911 
a pozemok vedený v katastri nehnuteľností na LV č. 5481, okres Bratislava I.  
Podmienky nájmu sa upravujú nasledovne:  
a) doba nájmu: určitá od 1.12.2015 do 30.11.2025 
b) účel nájmu: prevádzkovanie tepelno-energetického zariadenia na výrobu, rozvod a dodávku 
tepla pre ústredné kúrenie a na prípravu teplej vody 
c) výška nájmu: 3,33 Eur/m2/mesiac t.j. 2 409,58 Eur/rok (602,39 Eur/štvrťrok) 
d) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť TERMMING, a.s. je renomovaná spoločnosť 
na slovenskom trhu so zárukou poskytovania kvalitných služieb v danom odbore a je 
profesionálnym a spoľahlivým zmluvným partnerom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto so 
vzorným prístupom k plneniu si svojich povinností ako nájomcu už niekoľko rokov.  
 

01.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
K bodu č. 21 (kotolňa na ul. 
Záhradnícka č. 7,9) – dodatok č. 
1/389/2015 bol podpísaný dňa 
27.11.2015 a zverejnený na webovej 
stránke mestskej časti dňa 30.11.2015. 
Účinnosť nadobudol 01.12.2015.  
 
 
 
 
 
 
K bodu 22 (kotolňa na ul. Zochova č. 
22) – Dodatok č. 1/391/2015 bol 
podpísaný dňa 27.11.2015 a zverejnený 
na webovej stránke mestskej časti dňa 
30.11.2015. Účinnosť nadobudol 
01.12.2015.  
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22. 86/2015 22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa úpravu výšky nájomného a predĺženie doby 
nájmu nebytového priestoru o celkovej výmere 260,40 m2, nachádzajúceho sa na prízemí 
bytového domu na ulici Gorkého č. 10,12 v Bratislave, vchod Gorkého č. 12 (nebytový 
priestor má samostatný vstup z ulice Jesenského), súpisné číslo 129, postaveného na pozemku 
parcely č. 125, vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 5455, ktorý v súlade so Zmluvou 
o nájme NP užíva nájomca – Bulharské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom: 
Jesenského č. 7.811 01  Bratislava, IČO: 00 441 805, a to nasledovne:  
a) doba nájmu: určitá do 31.05.2026 
b) zníženie výšky nájomného: z pôvodnej sumy 23,94 Eur/m2/mesiac na sumu 14,00 
Eur/m2/mesiac t.j. 3 645,60 Eur/mesiac (43 747,20 Eur/rok) + služby spojené s užívaním 
nebytového priestoru 
c) úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku č. 1 ku Zmluve č. 
19/2006/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.07.2006; 
B. konštatuje 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Bulharské kultúrne a informačné stredisko je najstarším 
zahraničným kultúrnym inštitútom na Slovensku, je šíriteľom a sprostredkovateľom 
bulharskej kultúry a má svoj nezastupiteľný význam pre kultúrny život nielen na území 
hlavného mesta SR Bratislavy.  

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové pripravilo a doručilo 
na právne odd. všetky podklady na 
vypracovanie dodatkuč. 1 k Zmluve č. 
19/2006/322 o nájme nebytových 
priestorov v súlade a so zapracovaním 
podmienok schválenými týmto 
uznesením. 
Dodatok č. 1/360/2015 k Zmluve č. 
19/2006/322 o nájme nebytových 
priestorov bol podpísaný 22.12.2015, 
zverejnený na webovej stránke 
mestskej časti 11.01.2016, účinnosť 
nadobudol 12.01.2016.  

23. 87/2015  
 

22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z.n.p. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, predĺženie doby nájmu nebytových priestorov 
s celkovou výmerou 225,30 m2 (kinosála s príslušenstvom) nachádzajúce sa v suteréne 
budovy Pisztoryho paláca na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 834, 
katastrálne územie Staré Mesto, vedenej v katastri nehnuteľností na LV č. 4537, postavenej na 
pozemku parcela č. 3463, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1408 m2, 
ktoré v súlade so Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 256/2015 uzavretej dňa 12.8.2015 
užíva spoločnosť Film Europe s.r.o., so sídlom Matúškova č. 10, 831 01  Bratislava, a to na 
dobu do 31.07.2021. Ostatné podmienky nájmu ostávajú nezmenené, nakoľko mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto sa bude finančne spolupodieľať na rekonštrukcii priestorov; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť Film Europe s.r.o. sa chce a má záujem sa 
uchádzať o poskytnutie dotácie z Audiovizuálneho fondu v Programe 4.3 „Modernizácia 

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové pripravilo 
a doručilo na právne odd. všetky 
podklady na vypracovanie dodatku č. 1 
k Zmluve č. 256/2015 o nájme 
nebytových priestorov v súlade a so 
zapracovaním podmienok schválenými 
týmto uznesením.  
Dodatok č. 1/357/2015 k Zmluve č. 
256/2015 o nájme nebytových 
priestorov bol podpísaný 08.10.2015, 
zverejnený na webovej stránke 
mestskej časti 14.10.2015, účinnosť 
nadobudol 15.10.2015.  
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vybavenia digitalizovaných jedno sálových kín“, pričom podmienkou udelenia grantu je 
nájomná zmluva medzi vlastníkom priestoru kina a jeho prevádzkovateľom na obdobie 
minimálne 5 rokov od podpísania zmluvy na poskytnutie dotácie.  

24. 90/2015 22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1) v súlade s §9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto obchodnou 
verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou, a to konkrétne v danom 
prípade:  
 pozemok parcela č. 8510 o výmere 168 m2, druh pozemku: záhrada, ktorý sa nachádza vo 

dvore na Špitálskej ul. č. 31 – 35, je zapísaný na LV č. 10, pre katastrálne územie SM za 
cenu najmenej vo výške 75 600,00 EUR. 

2. v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou 
aukciou. 

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Na vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž 
neprišiel žiadny návrh na kúpu.  

25. 91/2015 22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
nesúhlasí 
s predajom dvoch pozemkov vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. Bratislava-
Staré Mesto nachádzajúcich sa v Bratislave na Lovinského ul. k.ú. Staré Mesto, a to pozemku 
parc. č. 4755/2, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako záhrady o výmere 115 m2 
a pozemku parc. č. 4757/48, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako záhrady 
o výmere 130 m2, realizovaným hlavným mestom SR Bratislavou, do vlastníctva spoločnosti 
o výmere 130 m2, realizovaným hl. mestom SR Bratislavou, do vlastníctva spoločnosti 
SLAVJANI, s.r.o., sídlo: Blumentálska 8, 811 07  Bratislava, IČO: 35 770 392 minimálne za 
cenu 82 447,40 EUR (336,52 EUR/m2) za podmienky riadneho zúčtovania medzi mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto a hlavným mestom SR Bratislavou v zmysle Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 3.  
 

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Kópia bola doručená na Magistrát hl. 
m. SR Bratislavy dňa 04.11.2015.  

26. 92/2015 22.09.2015 Uznesenie č. 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok za poskytované sociálne služby 
v rozpočtovej organizácii mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto nasledovne: 
1. Olšavská Valéria              3 836,02 EUR 
2. Psotová Emília              4 154,53 EUR 

Riaditeľ 
Seniorcentra  
PhDr. Matej 
Alex 

Na základe schváleného uznesenia MZ 
boli nevymožiteľné pohľadávky za 
poskytované sociálne služby v 
rozpočtovej organizácii mestskej časti 
Seniorcentrum Staré Mesto klientov: 
1. Olšavská Valéria  vo výške 3 836,02 
EUR 
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3. Ochotová Gertrúda              3 924,32 EUR 
Spolu nevymožiteľné pohľadávky:           11 914,87 EUR 

2. Psotová Emília  vo výške 4 154,53 
EUR 
3. Ochotová Gertrúda  vo výške 3 
924,32 EUR 
odpísané z účtovnej evidencie - č. 
účtovného dokladu IDO 2015061. 

27. 106/2015 6. 10.2015 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
stanovisko k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR č. 12/2014 
o dani z nehnuteľností; 
B. neodporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy schváliť VZN 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 12/2014 o dani z nehnuteľností.  
 
1/B. Situácia okolo nájomných zmlúv so spoločnosťou TERMMING, a.s. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k predloženej ústnej informácii 
neprijalo žiadne uznesenie.  

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Bolo zaslané 
uznesenie miestneho zastupiteľstva 
k predmetnej zmene VZN Hlavného 
mesta SR Bratislava.  

28. 109/2015 27.10. 2015 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s návrhom dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

Odd. dopravy 
Ing. Denko 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Čierniková 

Súhlas MZ mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto s návrhom dodatku č. .... 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
bol doručený hlavnému mestu SR 
Bratislave listom č. 
10371/46127/2015/DŽV/Cie 
z 05.11.2015 a tvorí súčasť materiálu 
na účely rokovania mestského 
zastupiteľstvo vo veci návrhu dodatku 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.  

29. 110/2015 27.10. 2015 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
súhlasné stanovisko k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečistenie ovzdušia malým 
zdrojom znečisťovania ovzdušia; 
B. odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku 

Odd. dopravy 
Ing. Denko 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Čierniková 

Stanovisko MZ k návrhu VZN 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta 
SR č. 4/2013 o poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 
znečisťovania ovzdušia bolo doručené 
hlavnému mestu SR Bratislave č. 
10371/46137/2015/DŽV/cie 
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za znečistenie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. z 05.11.2015.  
30. 112/2015 27.10. 2015 

 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 takto:  
1. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava 
účel: projekt: Filmový festival Áčko 2015   100 €, 
2. Miešaný spevácky zbor „TECHNIK AKADEMIK“ 
Koperníkova 15, 917 01  Trnava 
účel: projekt: 10. výročie Miešaného speváckeho zboru Technik Akademik                                                     
100 € 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením miestneho 
zastupiteľstva.  

31. 113/2015 27.10. 2015 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto narok 2015 takto:  
1. DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 
Kapitulská 18, 814 14  Bratislava 
účel: zabezpečenie prevádzky Útulku sv. Lujzy de Marillac Nám. Slobody 3 
poskytovanie nízko prahových služieb ľuďom bez domova  750 € 
 
2. Domov pre každého – občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez 
domova v SR 
Stará Vajnorská 92, 831 04  Bratislava 
Účel: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre potrebu Strediska osobnej hygieny 
Útulku a Nocľahárne na ulici Hradská 2                                              
750 € 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením miestneho 
zastupiteľstva.  

32. 114/2015 27.10. 2015 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2015 takto: 
1. Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta 
Panenská 11, 811 033  Bratosôava 
účel: koncert v rámci projektu česko-slovenskej spolupráce ZUŠ Miloša Ruppeldta so ZUŠ 
Žerotín v koncertnej sieni Moravskej filharmónie v Olomouci 13. novembra 2015                            
400 € 
2. Združenie rodičov pri Základnej škole Milana Rastislava Štefánika Grösslingova 48 
Gröśslingova 48, 811 09  Bratislava 
účel: Vianočná akadémia a vianočný florbalový turnaj detí a rodičov ZŠ                                                                                     

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením miestneho 
zastupiteľstva.  
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450 € 
3. Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister 
Lazaretská 33, 811 09  Bratislava 
účel: pravidelná krúžková činnosť s deťmi   200 €. 

33. 115/2015 27.10.2015 Nepodpísané uznesenie – viď. uznesenie č. 130/2015 z 10.11.2015   
34. 116/2015 27.10. 2015 

 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto s účinnosťou od 15. novembra 2015.  

Poslanec MZ 
Mgr. Ondrej 
Dostál 

MZ postupuje podľa schváleného 
rokovacieho poriadku. 

35. 117/2015 27.10. 2015 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad 
hodný osobitného zreteľa úpravu výšky nájomného a predĺženie doby nájmu nebytového 
priestoru o celkovej výmere 271,81 m2, nachádzajúceho sa na prízemí a v suteréne domovej 
nehnuteľnosti na ulici Obchodná č. 29 v Bratislave, vchod Obchodná č. 29, súpisné číslo 555 
a 7377, postaveného na pozemku parcela č. 8383/7 a pozemku parcela č. 8383/9, vedeného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 4191, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve.  
1. Hlavného mesta SR Bratislava-mestská časť Bratislava-Staré Mesto spoluvl. podiel 5/6 
2. Sýkorová Juliana  spoluvl. podiel 4/36 
3. Homzová Erika  spoluvl. podiel 1/36 
4. Demová Ľubica  spoluvl. podiel 1/36 
a ktorý v súlade so Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 58/2005/322 v znení dodatku č. 
1 a dodatku č. 2 užíva nájomca – Lahôdky Dobrôtka, s.r.o., so sídlom Galvaniho 17/B, 821 04  
Bratislava, IČO: 35 865 334.  
Zmluvné podmienky nájmu sa upravujú nasledovne:  
1. doba nájmu: neurčitá 
2. úprava výšky nájomného:  
a) za priestory kaviarne (výmera 107,40 m2), za skladové priestory (výmera 21,80 m2), 
    za vedľajšie priestory (výmera 5,30 m2) nájomné vo výške 18,00 Eur/m2/mesiac t.j. 
29 052,00 Eur/rok 
b) za suterénne priestory o výmere 137,31 m2 nájomné vo výške 6,00 Eur/m2/mesiac t.j. 
9 886,32 Eur/rok 
Spolu výška nájomného za celý priestor je 38 938,32 Eur/rok t.j. 9 734,58 Eur/štvrťrok + 
služby spojené s užívaním nebytového priestoru.  
3. úprava zmluvných podmienok sa uskutoční formou vyhotovenia dodatku č. 3 ku Zmluve č. 
58/2005/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 21.12.2005; 

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové pripravilo a doručilo 
na právne odd. všetky podklady na 
vypracovanie dodatku č. 1 k Zmluve č. 
58/2005/322 o nájme nebytových 
priestorov v súlade a so zapracovaním 
podmienok schválenými týmto 
uznesením.  
Dodatok č. 3/485/2015 k Zmluve č. 
58/2005/322 o nájme nebytových 
priestorov bol podpísaný oboma 
zmluvnými stranami dňa 15.12.2015.  
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B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je nájomcom nebytového priestoru dlhodobo od 
roku 2005, počas doby nájmu upravil nebytový priestor na vlastné náklady, zhodnotil majetok 
mestskej časti a plnil si vždy povinnosti nájomcu riadne a včas.  

36. 121/2015 27.10. 2015 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
plán zimnej služby na sezónu 2015/2016; 
B. žiada 
štáb zimnej služby zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť takým spôsobom, aby činnosť sama 
a jej dôsledky nezhoršovali životné prostredie, to znamená minimalizovať v maximálnej 
možnej miere posyp chemickým materiálom. 

Odd. dopravy, 
živ. prostr., 
ver. poriadku 
a správnych 
konaní 
Ing. Denko, 
Ing. Rausová 

Úloha splnená – zimná služba prebehla 
podľa prijatého uznesenia.  

37. 130/2015 10. 11. 2015 
 

1. Potvrdenie pozastaveného výkonu uznesenia č. 115/2015 z 27. októbra 2015 
 
Uznesenie č. 130/2015 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. potvrdzuje 
uznesenie č. 115/2015 z 27. októbra 2015, ktoré znie: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zrušuje uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 a 85/2015 zo dňa 22. 
septembra 2015, ktorými bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade prenájmov 
nebytových priestorov a prenájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť 
TERMMING, a.s. ako prípady hodné osobitného zreteľa.  
Návrh nezískal dostatočný počet hlasov 
(nepotvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov podľa § 13 ods. 8 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.) 
B. schvaľuje 
1. Postup m. č. Bratislava-Staré Mesto pri prenajímaní tepelno-energetických zariadení 
a nebytových priestorov (kotolní) po 30.11.2015, 
2. zámer prenajať tepelno-energetické zariadenia pre spoločnosť TERMMING, a.s. na dobu 
určitú od 1.12.2015 do 30.9.2016 ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
3. zámer prenajať nebytové priestory pre spoločnosť TERMMING, a.s. na dobu určitú od 
1.12.2015 do 30.9.2016 ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
4. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom tepelno-energetických zariadení 
uvedených v bode A.2. a nebytových priestorov uvedených v bode A.3. na dobu určitú od 
1.12.2015 do 30.9.2016; 
Návrh nezískal dostatočný počet hlasov.  

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Uznesenie č. 130/2015 v časti A a B 
nezískalo dostatočný počet hlasov, 
v tejto časti nebolo uznesenie 
schválené.  
Uznesenie č. 130/2015 v časti C 
v bodoch 1,2,3,4,5,6,7 nezískal 
dostatočný počet hlasov, uznesenie 
v danej časti nebolo schválené.  
Uznesenie č. 130/2015 v bodoch 8,9,10 
bolo schválené, že Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto žiada starostu 
mestskej časti 
8. zapracovať do všetkých zmlúv 
o nájme predmetných tepelno-
energetických zariadení a nebytových 
priestorov ustanovenie o možnosti 
prenajímateľa vypovedať zmluvu bez 
uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 
6 mesiacov, (T: 30.11.2015) 
9. zapracovať do všetkých zmlúv 
o nájme predmetných tepelno-
energetických zariadení a nebytových 
priestorov ustanovení o povinnosti 
nájomcu poskytnúť všetkým 
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C. žiada 
starostu mestskej časti 
1. zabezpečiť zverejnenie zámerov mestskej časti prenajať tepelno-energetické zariadenia 
a nebytové priestory pre spoločnosť TERMMING, a.s. na dobu určitú od 1.12.2015 do 
30.9.2016 ako prípadov hodných osobitného zreteľa podľa bodov A.2 a A.3. na úradnej tabuli 
a na internetovej stránke mestskej časti,  
T: 11.11.2015 
2. vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž podľa bodu A.4. a zabezpečiť zverejnenie informácií 
o nej na úradnej tabuli a internetovej stránke mestskej časti, 
T: 11.11.2015 
3. zabezpečiť zverejnenie informácií o obchodnej verejnej súťaži podľa bodu A.4. 
v reginálnej tlači, 
T: 18.11.2015 
4. rokovať so spoločnosťou TERMMING, a.s. o uzavretí zmlúv o nájme tepelno-enegetických 
zariadení a nebytových priestorov podľa bodov A.2 a A.3. a získať od nej závažné písomné 
vyjadrenie o jej ochote uzavrieť takéto zmluvy v prípade ich schválenia v miestnom 
zastupiteľstve,  
T: 18.11.2015 
5. informovať poslancov miestneho zastupiteľstva o všetkých nových skutočnostiach 
týkajúcich sa priebehu a výsledkov rokovaní so spoločnosťou TERMMING, a.s. podľa bodu 
B.4., 
T: priebežne 
6. v prípade nedosiahnutia dohody so spoločnosťou TERMMING, a.s. o uzavretí zmlúv podľa 
bodov A.2 a A.3. informovať spoločnosť TERMMING, že mestská časť po skončení nájmu 
dňa 30.11.2015 nepodá na súde návrh na vydanie predmetných tepelno-energetických 
zariadení, ani návrh na vypratanie predmetných nebytových priestorov, čím v zmysle § 676 
ods. 2 Občianskeho zákonníka príde k obnoveniu nájomných zmlúv na jeden rok, 
T: 19.11.2015 
7. zvolať mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva na 26.11.2015 o 16.00 h., 
T: 19.11.2015 
Návrh v bodoch 1,2,3,4,5,6,7 nezískal dostatočný počet hlasov. 
Uznesenie č. 130/2015 časť A., B., C. body 1 – 7 – NESCHVÁLENÉ 
 
8. zapracovať do všetkých zmlúv o nájme predmetných tepelno-energetických zariadení 
a nebytových priestorov ustanovenie o možnosti prenajímateľa vypovedať zmluvu bez 

odberateľom potrebnú súčinnosť 
v prípade, že sa rozhodnú skončiť 
odber tepla, vrátane umožnenia 
obhliadky nebytových priestorov 
a tepelno-energetických zariadení, 
poskytnutia všetkých relevantných 
informácií o tepelno-energetických 
zariadeniach a súhlasu s dohodou 
o skončení odberu tepla, 
(T:30.11.2015) 
10. zapracovať do všetkých zmlúv 
o nájme predmetných tepelno-
energetických zariadení a nebytových 
priestorov ustanovenie o tom, že 
investície do teplnoôenergetických 
zariadení a nebytových priestorv 
podliehajú súhlasu prenajímateľa po 
prerokovaní v miestnom  zastupiteľstve 
(T: 30.11.2015). 
Stav plnenia: Podmienky uvedené 
a schválené uznesením č. 130/2015 
v časti C  v bodoch 8,9,10 boli 
zapracované v jednotlivých dodatkoch 
k Zmluvám o nájme nebytových 
priestorov (viď uzn. č. 85/2015)  
týkajúcich sa nájmu kotolní pre 
spoločnosť TERMMING, a.s. 
a v dodatku č. 3/513/2015 k Nájomnej 
Zmluve o nájme tepelno-energetických 
zariadení (viď uzn. č. 84/2015).  
Uznesenie č. 130/2015 v časti C 
v bodoch 8,9,10 splnené! 
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uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 6 mesiacov,  
T: 30.11.2015 
9. zapracovať do všetkých zmlúv o nájme predmetných tepelno-energetických zariadení 
a nebytových priestorov ustanovenie o povinnosti nájomcu poskytnúť všetkým odberateľom 
potrebnú súčinnosť v prípade, že sa rozhodnúť skončiť odber tepla, vrátane umožnenie 
obhliadky nebytových priestorov a tepelno-energetických zariadení, poskytnutia všetkých 
relevantných informácií o tepelno-energetických zariadeniach a súhlasu s dohodou o skončení 
odberu tepla,  
T: 30.11.2015 
10. zapracovať do všetkých zmlúv o nájme predmetných tepelno-energetických zariadení 
a nebytových priestorov ustanovenie o tom, že investície do tepelno-energetických zariadení 
a nebytových priestorov podliehajú súhlasu prenajímateľa po prerokovaní v miestnom 
zastupiteľstve.  
T: 30.11.2015 
Uznesenie č. 130/2015 časť C. body 8, 9, 10  - SCHVÁLENÉ 
 
2. Potvrdenie pozastaveného výkonu uznesenia č. 120/2015 časti A, B, C z 27. októbra 2015 
 
Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov. 
(nepotvrdené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov podľa § 13 ods. 8 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.) 

38. 131/2015 08. 12. 2015 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. nesúhlasí 
so systémom solidarity pre malé mestské časti vo výške 3 % z celkových príjmov mestských 
častí z dane z príjmu fyzických osôb a dane z nehnuteľností; 
B. odporúča 
1. starostovi mestskej časti 
rokovať s primátorom  Bratislavy o zmene systému formou zmeny štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy, 
2. poslancom Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy zvolených za mestskú časť 
Bratislava-Staré Mesto 
podporiť návrh na zmenu systému solidarity v mestskom zastupiteľstve. 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Bolo zaslané 
uznesenie miestneho zastupiteľstva 
Hlavnému mestu SR Bratislava 
k systéme solidarity pre malé mestské 
časti.  

39. 139/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok nasledovne: 
1. H.E.L., s.r.o     11 290,43 EUR 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Pohľadávky boli vyvedené z evidencie 
v súlade s prijatým uznesením 
miestneho zastupiteľstva.  
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2. ATLANTIC TRADE COMPANY s.r.o.   28 750,35 EUR 
3. FOOD INVESTMENT &CONSULTING, s.r.o. 10 816,50 EUR 
SPOLU:       50 857,28 EUR 
 

40. 142/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. konštatuje 
že Zmluva o spolupráci č. 485/2011 (ďalej len „Zmluva“) uzavretá medzi mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto a organizáciou VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z., 
končí dňa 3. apríla 2016 v zmysle Čl. V ods. 6 tejto Zmluvy; 
  

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Uznesením č. 142/2015 Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v časti A) 
konštatovalo, že Zmluva o spolupráci č. 
485/2011 (ďalej len „Zmluva“) 
uzavretá medzi mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto a organizáciou 
VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu 
politiku, o.z. končí dňa 3. apríla 2016 
v zmysle Čl. V ods. 6 tejto Zmluvy; 

41. 145/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
výpožičku nehnuteľností, a to objektu (polyfunkčného súboru) nachádzajúceho sa na ulici 
Žilinská č. 1 v Bratislave, so súpisným číslom 7111, postaveného na pozemku parcela č. 
7592/24, 7592/23, 7592/4 a pozemkov parcela C KN č. 7592/24 o výmere 1014 m2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela C KN č. 7592/4 o výmere 585 m2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela C KN č. 7592/1 o výmere 1172 m2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria na dobu určitú t.j. do 29.02.2016 pre spoločnosť 
Staromestská a.s., so sídlom: Vajanského nábrežie č 3, 811 02  Bratislava, IČO: 35 804 092; 
B. žiada  
starostu mestskej časti 
predložiť koncepciu rozvoja Staromestskej a.s. na nasledujúce zastupiteľstvo; 
C. splnomocňuje 
starostu 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. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové pripravilo 
a doručilo na právne oddelenie všetky 
podklady na vypracovanie Zmluvy 
o výpožičke nehnueľností v súlade 
s týmto schváleným uznesením.  
Zmluva o výpožičke č. 530/2015 
uzatvorená medzi mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto a spoločnosťou 
Staromestská a.s. bola podpísaná 
17.12.2015, zverejnená na webovej 
stránke mestskej časti dňa 21.12.2015, 
účinnosť nadobudla 22.12.2015. 
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Návrh ďalšieho postupu 

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. Hahnová 

 
 
 
 
 
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.  

Na základe uznesenia č. 
80/2006 bola so 
spoločnosťou NOAVISTA 
s.r.o. uzatvorená nájomná 
zmluva č. 99/2006 a zmluva 
o spolupráci 100/2009. 
     Nájomná zmluva bola na 
dobu neurčitú a nájom 
mohol zaniknúť v prípade 
ukončenia platnosti zmluvy 
o spolupráci. Zmluva 
o spolupráci zanikla 
v dôsledku neuzatvorenia 
kúpnej zmluvy podľa bodu 
3 uznesenia č. 80/2006. 
     Uznesením MZ č. 
16/2007 zo dňa 27.03.2007 
bolo schválené vrátenie 
objektu bývalej ZŠ na ul. 
Lazaretská 3 v Bratislave, 
stavbu súp.č.2394 postavenú 
na pozemku parc. č. 8704 
ako aj pozemok parc. č. 
8704 o výmere 2490m2 

a pozemok parc. č. 8703/5 
o výmere 156 m2, ktorý ma 
zverený do správy, späť 
hlavnému mestu SR 
Bratislava spolu so 
zmluvnými záväzkami; 
Protokolom č. 
118807051100 zo dňa 
27.10.2011 o odňatí správy 
nehnuteľného majetku bol 
s účinnosťou k 27.10.2011 
nehnuteľný majetkok ZŠ 
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Návrh ďalšieho postupu 

Lazaretská 3 a ZŠ Cukrová 
1 (stavby a pozemky) 
odňaté zo správy mestskej 
časti.  
     Od 29.01.2014 je 
vlastníkom nehnuteľností 
SR, správca Okresnú súd 
1(LV 9745). 
     Vzhľadom k zániku 
zmluvných vzťahov 
založených na základe uzn. 
80/2006, odňatiu zvereného 
majetku zo správy m.č. 
a jeho prevodu na nového 
vlastníka, nie je už ani 
v budúcnosti možné 
uznesenie splniť.  
     Navrhujeme preto 
uznesenie 80/2006 zrušiť.  

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 aj napriek 
opakovaným výzvam na 
vyjadrenie sa k prevodu 
obchodného podielu m.č. 
Braislava-Staré Mesto sa týmto 
relevantne doposiaľ nevyjadril. 
Časť B: Vzhľadom na 
nenaplnenie časti A. uznesenia, 
nebolo možné pristúpiť 
k naplneniu tejto časti uznesenia.  
 

V spolupráci s oddelením 
právnym a správnych 
činností tunajšieho 
miestneho úradu po 
zasadnutí valného 
zhromaždenia spoločnosti 
zvážiť podniknutie 
relevantných právnych 
krokov v súvislosti 
s účasťou mestskej časti 
v spoločnosti a na základe 
týchto eventuálne navrhnúť 
zrušenie uznesenia č. 
186/2010.  

3. 13/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Právne odd. vypracovalo návrh 
zmluvy o prevode 
spoluvlastníckeho podielu 

Informácia z právneho odd. 
ku dňu 29.01.2015: aktuálny 
stav nezmenený, súd v danej 
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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 neobmedzene 
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 
oprávnená zrušiť predaj spoluvlastníckeho podielu alebo po márnom 

a odovzdalo obom zmluvným 
stranám na pripomienkovanie. 
Zmluva o prevode 
spoluvlastníckeho podielu č. 
98/2012 s p. Hudekom bola 
uzavretá a podpísaná dňa 
07.06.2012. Vklad vlastníckeho 
práva (V-20143/12 zo dňa 
06.09.2012) v katastri 
nehnuteľnosti bol povolený! 
Zmluva o prevode 
spoluvlastníckeho podielu č. 
97/2012 s p. Kurhajcom bola 
uzavretá a podpísaná dňa 
07.06.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva bol podaný 
pod V-26357/2012 zo dňa 
09.11.2012. Konanie v danej veci 
prerušené, a to z dôvodu na 
začatie konanie v právnej veci 
navrhovateľa Doc. JUDr. 
Ľudovíta Hudeka proti odporcovi 
Hl. 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. 

veci ešte nerozhodol, 
konanie na katastri 
nehnuteľností prerušené.   
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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 
pôvodnom mieste.  

Odd. majetkové  
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Viď. uznesenie č. 13/2012. Uznesenie nesplnené. 
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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. Hahnová 

Uznesenie nesplnené. Právne odd. 
pripravilo materiál do MZ dňa  
21.05.2013 (bod 12 programu), 
podľa ktorého MZ malo 
rozhodovať o: 
- zrušení uznesenia č. 63/2012, 
- schválení prevodu spoluvlast. 
podielu hl. mesta v správe m.č. 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 
MZ. V prípade nehnuteľnosti, 
ktorá je predmetom tohto 
uznesenia prebieha súdne konanie 
o vysporiadanie 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 vyporiadal ho 
tak, že byty sa stali vlastníctvom 
hl. mesta v správe m.č. 
a nebytový priestor sa stal 
vlastníctvom spoločnosti 
Hviezdoslavovo nám. 11 s.r.o., 
s tým, že hl. mesto bolo povinné 
uhradiť spoločnosti sumu vo 
výške 88 155,75 EUR. Uvedený 

Dňa 26.10.2015 zaslané 
vyjadrenie k odvolaniu 
spoločnosti SETEL 
o nepripustení spoločnosti 
do konania a zamietnutiu 
návrhu na prerušenie 
konania.  
Návrh ďalšieho postupu 
bude závisieť od 
rozhodnutia súdu.  
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rozsudok nenadobudol 
právoplatnosť, pretože spol. 
Hviezdoslavovo nám. 11 s.r.o. 
podala v lehote odvolanie. 
Krajský súd v Bratislave dňa 
31.03.2014uznes. sp.zn. 
4Co104/2013 rozsudok OS BA 
I zrušil a vec mu vrátil na ďalšie 
konanie.  

6. 119/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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 
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.  

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

Stav oproti poslednému 
hodnoteniu nezmenený.   

 

7. 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 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Na právne odd. boli zadané 
podklady k vypracovaniu návrhu 
nájomnej zmluvy dňa 18.12.2012. 
Právne odd. zatiaľ návrh 
nájomnej zmluvy nevypracovalo, 

Vec nie je právoplatne 
skončená. Vec je v konaní. 
Počkať na rozhodnutie súdu. 
Podľa rozhodnutia súdu sa 
určí ďalší postup.    



Uznesenia nesplnené k 31.12.2015 
       Tabuľka č. 2 

 7 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

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 
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 

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.   
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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.  

8. 39/2013 19.03.2013 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 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. 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Uznesenie nesplnené.  Čaká sa na rozhodnutie 
Krajského súdu 
v Bratislave, na základe 
ktorého sa podniknú ďalšie 
kroky. 
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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.  

9. 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 
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 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové a investičné 
zadalo dňa 03.07.2013 všetky 
podklady na právne oddelenie 
z dôvodu vypracovania návrhu 
Dodatku č. 1 ku Zmluve o nájme 
NP č. 53/2006/322 v zmysle 
uznesenia MZ m.č. Bratislava-
Staré Mesto č. 107/2013.  
Dňa 22.07.2013 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 09.09.2013 s výzvou na 
dostavenie sa na MiÚ m.č. 
z dôvodu podpísania dodatku č. 1 
ku Zmluve. Nájomca zo 
zdravotných dôvodov doručil 
námietky a pripomienky k návrhu 
dodatku až v januári roku 2014. 
Dňa 11.12.2015 sa konalo 
stretnutie p. starostu m.č. 
Bratislava-Staré Mesto a p. 
Blaškoviča (konanteľ spoločnosti 
Harmónia-Reality s.r.o.). Došlo 
k dohode, že oddelenie majetkové 
v súčinnosti s oddelením právnym 
pripraví a aktualizuje dodatok 

Oddelenie majetkové 
pripraví všetky doklady 
k vypracovaniu dodatku 
k Nájomnej zmluve  
a zabezpečí podpis dodatku 
a realizáciu uznesenia č. 
107/2013 zo dňa 
25.06.2013.   
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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 
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.) 

k Nájomnej zmluve v súlade 
s podmienkami schválenými 
v uznesení č. 107/2013 zo dňa 
25.06.2013.  

10. 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, 
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 

Bod B a C: 
Prednosta MiÚ 
JUDr. Jesenský 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválený investičný zámer 
nekoliduje so zámerom terajšieho 
vedenia mestskej časti, ktorého 
záujmom je na pozemku, parc, č. 
7249/1 na Dobšinského ul. 
výstavba zariadenia 
opatrovateľskej služby. Z tohto 
dôvodu je v súčasnosti 
pozastavené akékoľvek konanie 
v tejto veci.  

Predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti 
návrh na zrušenie uznesenia 
č. 108/2013 v časti B. a C.  
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v rozpočte mestskej časti 
 
 
 
 
 

11. 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 

Prednosta MiÚ 
JUDr. Jesenský,  

Uznesenie nesplnené (bez 
možnosti splnenia v budúcnosti). 
Dôvod nesplnenia: ukončenie 
zmluvného vzťahu v projekte 
„Revitalizácia Kmeťovho 
námestia“ v rámci ISRMO OPBK 
– Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto Dohodou o mimoriadnom 
ukončení zmluvného vzťahu zo 
zmluvy o poskytnutí nenáratného 
finančného príspevku číslo 
Z2231012011301 uzavretej dňa 
04.11.2014; účinnosť dohody: 
20.06.2015. 
 
 
 
 

Opätovne1 predložiť 
miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti návrh na 
zrušenie uznesenia č. 
116/2013 v časti bodov 
1.2.,1.3., 1.4.,1.5. 
 
1 Pozn.: na zasadnutie MZ m.č. Ba-
SM konané dňa 08.12.2015 bol 
predložený Návrh na zrušenie 
uznesenia MZ m.č. Ba-SM č. 
116/2013 zo dňa 27.08.2013 v časti 
B, body 1.2–1.5,2.2 – 2.5,3.2.–3.5,  
4.2–4.5,5.2– 5.5., ktorým bola 
schválená Integrovaná stratégia 
rozvoja mestskej oblastí ISRMO 
OPBK – Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto. Návrh uznesenia 
nezískal dostatočný počet hlasov.  

12. 116/2013 
 

27.08.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
2. za účelom realizácie projektu Modernizácia denného stacionára, 
Záhrebská 9“ v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť 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 

Prednosta MiÚ 
JUDr. Jesenský  

Uznesenie nesplnené (bez 
možnosti jeho splnenia 
v budúcnosti).  
Dôvod nesplnenia: ukončenie 
zmluvného vzťahu v rámci 
ISRMO OPBK – Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto 
1. pre projekt „Modernizácia 
denného stacionára, Záhrebská 9“ 
Dohodou o mimoriadnom 
ukončení zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného 

Opätovne2  predložiť 
miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti návrh na 
zrušenie uznesenie č. 
116/2013 v časti bodov 2.2 
– 2.5, 3.2 – 3.5, 4.2 – 4.5, 
5.2 – 5.5 
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2.5. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej 
stratégie ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
3. za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia budovy ZŠ 
Vazovova“ v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť 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: 
4.2. 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: 
5.2. 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. 

príspevku číslo Z2231012010901 
uzatvorenej dňa 04.11.2014 
v znení dodatku č. 1 
DZ223101201090101 k zmluve 
uzatvoreného dňa 22.01.2015; 
účinnosť dohody: 03.07.2015, 
2. pre projekt „Rekonštrukcia 
budovy ZŠ Vazovova“ Dohodou 
o mimoriadnom ukončení zmluvy 
o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku číslo 
Z2231012011401 uzatvorenej dňa 
04.11.2014 v znení dodatku č. 1 
DZ223101201140101 k zmluve 
uzatvoreného dňa 22.01.2015; 
účinnosť dohody: 03.07.2015, 
3. pre projekt „Modernizácia MŠ 
Beskydská“ Dohodou 
o mimoriadnom ukončení zmluvy 
o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku číslo 
Z2231012011101uzatvorenej dňa 
04.11.2014 v znení dodatku č. 1 
DZ223101201110101 k zmluve 
uzatvoreného dňa 22.01.2015; 
účinnosť dohody: 03.07.2015 a  
4. pre projekt „Modernizácia MŠ 
Vazovova“ dohodou 
o mimoriadnom ukončení zmluvy 
o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku číslo 
Z22310120110001 uzatvorenej 
dňa 04.11.2014 v znení dodatku č. 
1 DZ223101201100101 k zmluve 
uzatvoreného dňa 22.01.2015; 
účinnosť dohody: 03.07.2015.  

 
2 Pozn.: Na zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto konané dňa 
08.12.2015 bol predložený Návrh 
na zrušenie uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 
1116/2013 zo dňa 27.08.2013 
v časti B, body 1,2 – 1,5, 2.2 – 2.5, 
3.2 – 3.5, 4.2 – 4.5, 5.2 – 5,5, 
ktorým bola schválená Integrovaná 
stratégia rozvoja mestských oblastí 
ISRMO OPBK – Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto. Návrh 
uznesenia nezískal dostatočný 
počet hlasov.  
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13. 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. Hahnová 

Hviezdoslavovo nám. č. 11: 
V súčasnoti prebieha súdne 
konanie o zršenie podielového 
spoluvlastníctva a prikázanie do 
výlučného vlastníctva 
navrhovateľa spoločnosti 
Hviezdoslavovo námestie 11, 
s.r.o. + ďalšie súdne spory 
týkajúce sa predmetnej 
nehnuteľnosti.  

Bude pripravený 
v nadväznosti na 
právoplatné skončenie 
súdneho sporu 
o vyporiadanie 
spoluvlastníctva.   

14. 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. Hahnová 

Medená 35:  
Všetky súdne konania boli 
právoplatne ukončené. Mestská 
časť nevedie žiaden súdny spor. 
Medená 35 bola reálne rozdelená.  
 

Vypracovaná právna 
analýza predložená 
magistrátom, ktorej 
výsledkom je záväznosť 
a nezrušiteľnosť rozhodnutí 
o pridelení bytovej náhrady. 
Zo záveru analýzy vyplýva 
aj potreba riešenia 
niektorých problémov 
súvisiacich s bytovými 
náhradami prípadnou 
novelizáciou  zákona č. 
260/2011 Z. z. o ukončení 
a spôsobe usporiadania 
niektorých nájomných 
vzťahov k bytom. Danú 
problematiku 
komunikujeme 
s magistrátom.  

15. 156/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí s návrhom Dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy z ..... 2013. 

Odd. dopravy, 
živ. prostr., ver. 
poriadku 
a správnych 

Hl. mesto doposiaľ neschválilo 
štatút. 

MČ môže zaujať stanovisko 
k štatútu až po jeho 
schválení hl. mestom.  
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konaní 
Ing. Denko, 
Ing. Rausová 

16. 170/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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 

Odd. dopravy, 
živ. prostr., ver. 
poriadku 
a správnych 
konaní 
Ing. Denko, 
Ing. Rausová 

VZN neschválené hl. mestom. MČ bude pripomienkovať 
návrh nového VZN hl. 
mesta.        

17. 93/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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 
 

časť B. – pozemok, parc. č. 
21725/1 nie je vo vlastníctve 
mestskej časti a mestská časť ho 
nemá ani vo svojej správe, a preto 
predmetnú časť uznesenia 
nemožno naplniť.   

Predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti 
návrh na zrušenie uznesenia 
č. 93/2014 v časti B.  

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 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je vyhotovená. Čaká sa na podpis 
kupujúcich.  
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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 Božene 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, 
- 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; 
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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. 9/2014 – 
U 

15.12.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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: Komisia 
pre kultúru 
 

 
Bod C: Stav oproti poslednému 
hodnoteniu nezmenený. 
 

 
 

20.  88/2015 
 

22.09.2015 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 pri Krížnej č. 22, k. 
ú. Staré Mesto, a to časť pozemku registra „E“ parc. č. 10226, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 8925 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 10 m2 z celkovej výmery 169 m2, do 
nájmu spoločnosti Bytkomfort – BA, a.s., Železničiarska 13, 811 
04  Bratislava, IČO: 35 736 275 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; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ chce na predmetnej 
časti pozemku umiestniť kontajnerové stojisko pre dom Krížna č. 20 
a 22. 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Nájomná zmluva je vyhotovená. Čaká sa na podpis nájomcu.  



Uznesenia nesplnené k 31.12.2015 
       Tabuľka č. 2 

 17 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
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21. 89/2015 22.09.2015 A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. 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 pri Krížnej č. 28, k. ú. SM, a to časť pozemku 
registra „E“ parc. č. 10235, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV 
č. 8925 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 z celkovej 
výmery 305 m2, do nájmu spoločnosti Bytové družstvo Bratislava 
Krížna 28, Krížna 28, 811 07  Bratislava, IČO: 46 688 382 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; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ chce na predmetnej 
časti pozemku umiestniť kontajnerové stojisko pre dom Krížna č. 24 
a 28 a Krížna č. 30 a 32.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Nájomná zmluva je vyhotovená. Čaká sa na podpis nájomcu.  

22. 93/2015 22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
upustenie od vymáhania pohľadávky mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto voči spoločnosti ARTSECO, s.r.o., so sídlom Zhorínska 1, 
841 03  Bratislava, IČO: 35 819 430, v celkovej  výške 23 964,24 
EUR s príslušenstvom, ktorú mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
eviduje voči spoločnosti ARTSECO, s.r.o. z titulu nezaplatenia 
nájomného a úhrad za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov č. 24 a č. 29 nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. 
Špitálska 57, súp. č. 2181, postavenom na pozemku parc. č. 8252/1, 
v Bratislave, zapísanom na LV č. 6217, vedeným Okresným úradom 
Bratislava, Katastrálny odbor, na základe Zmluvy č. 651/2010 
o nájme nebytových priestorov a Zmluvy č. 652/2010 o nájme 
nebytových priestorov obidvoch uzatvorených dňa 09.02.2011 za 
obdobie odo dňa 09.02.2011 do dňa 31.10.2012. 
B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti 
na uskutočnenie všetkých právnych úkonov potrebných na 

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. Hahnová 

Uznesenie nesplnené. V konaní o zaplatenie 
7 683,99 Eur s prísl. bolo 
doručené do spisu 
späťvzatie návrhu. Súd 
vydal uznesenie o zastavení 
konania, v súčasnosti sa 
čaká na právoplatnosť 
uznesenia. 
 
V konaní o zaplatenie 
16.280,25 Eur s prísl. bol na 
súd doručený návrh na 
uzatvorenie súdneho 
zmieru. Súd zatiaľ nevytýčil 
termín pojednávania.  
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vykonanie uznesenia, ako aj na opravu prípadných chýb v písaní 
a počítaní tak, aby došlo k naplneniu tohto uznesenia.  

23. 118/2015 27.10. 2015 
 

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 z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa 
nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe m. č. Ba-SM, nachádzajúcej sa v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto na ulici Medzierka, a to pozemok parc. č. 1738/14, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 12 m2, do vlastníctva Vande Gáborovej, rod. 
Gáborovej bytom Medzierka 1, 811 01  Bratislava za celkovú 
kúpnu cenu 5 400,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ predmetný pozemok 
užíva už 4 roky a pozemok tvorí jeden celok  s pozemkom parc. č. 
1738/6, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ plánuje 
realizovať nadstavbu rodinného domu na susednom pozemku parc. 
č. 1738/10, ktorý má tiež vo vlastníctve, pričom stavebný úrad od 
neho požaduje právny vzťah k predmetnému pozemku.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

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

24. 132/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2015 o povinnom 
zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky s účinnosťou 
od 1. januára 2016. 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Nakoľko je účinnosť  od 
01.01.20165 a vyhodnotenie je 
k 31.12.2015, úloha VZN sa 
v danom období nemohla 
realizovať.  

 

25. 140/2015 08.12.2015 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 z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. 
mesta SR Bratislavy, v správe m. č. Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave na Brnianskej ulici, k.ú. Staré Mesto, 
a to pozemku parc. č. 4886/2, k.ú. Staré Mesto, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 22 m2, do vlastníctva Patrikovi Kromerovi, 

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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bytom Brnianska 33, 811 01  Bratislava, za cenu 4 510,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  

26. 141/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje  
úpravu výšky nájomného týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru 
o celkovej výmere 715,46 m2 nachádzajúceho sa na prízemí 
a v suteréne bytového domu na ulici Námestie SNP č. 16 
v Bratislave, vchod Námestie SNP č. 16, súpisné číslo 475, 
postaveného na pozemku parcela č. 8881/1, vedeného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 6067, ktorý užíva v súlade so Zmluvou 
o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.03.1996 v znení 
neskorších dodatkov (ďalej len „nájomná zmluva“) spoločnosť 
Baťa Slovensko, a.s., so sídlom: SNP 16, 811 06  Bratislava, IČO: 
34 103 015, a to nasledovne:  
a) nájomcovi sa poskytuje zľava na nájomnom vo výške 50 %, čo 
predstavuje zníženie nájomného z pôvodnej sumy 8,513 
Eur/m2/mesiac na sumu 4,256 EUR/m2/mesiac t.j. z pôvodne 
18 273,10 Eur/štvrťrok na 9 136,55 EUR/štvrťrok na obdobie od 
1.6.2015 do dňa ukončenia protokolárneho zápisničného prevzatia 
rekonštrukčných prác prenajímateľom, maximálne do 31.05.2016, 
z dôvodu spadnutia sadrokartónovej kazety zo stropu v nebytovom 
priestore a nemožnosti riadne užívať priestor nájomcom na účel 
dohodnutý v nájomnej zmluve, 
b) nájomcovi sa poskytne na základe hodnoverne preukázaných 
dokladov zľava na nájomnom, max. do výšky 26 000,00 Eur, 
z dôvodu započítania nákladov nájomcu vynaložených na opravu 
podpornej konštrukcie interiérového podhľadu dotknutého 
nebytového priestoru.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové pripravilo 
a doručilo na právne oddelenie 
všetky podklady na vypracovanie 
dodatkuč . 5 k Zmluve o nájme 
nebytových priestorov zo dňa 
12.03.1996 v súlade a so 
zapracovaním podmienok 
schválenými týmto uznesením. 
Zmluva o je podpise.  

Po podpise dodatku 
k Zmluve o nájme 
nebytových priestorov 
oboma zmluvnými stranami, 
bude dodatok zverejnený 
a nadobudne účinnosť.  

27. 142/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti 
pripraviť a predložiť na najbližšie zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 
1. návrh na podmienky na nájom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v Pistoryho paláci na ulici Štefánikova č. 25 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové pripravuje 
na zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 2 
materiály – návrh na prenájom 
nebytových priestorov v Pistoriho 
paláci pre organizáciu VIA 

Po schválení 
pripravovaných materiálov 
na zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, 
budú vypracované zmluvné 
dokumenty a podpísané 
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v Bratislave, súpisné číslo 834, k.ú. Staré Mesto, ktoré využíva 
organizácia VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z. pre 
svoje vlastné účely a činnosť, 
2. návrh a podmienky vzájomnej spolupráce mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s organizáciou VIA CULTURA Inštitút pre 
kultúrnu politiku, o.z. v oblasti spoločného kultúrneho, 
komunitného a spoločenského využívania Pistoryho paláca na 
Štefánikovej ulici č. 25 v Bratislave.  

CULTURA Inštitút pre kultúrnu 
politiku, o.z. a návrh na 
schválenie Zmluvy o spolupráci 
pri spoločnom využívaní Pistoriho 
paláca medzi mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto 
a organizáciou VIA CULTU)RA 
Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z.  

oboma zmluvnými stranami.  

28. 143/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob 
prevodu vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou 
aukciou, a to konkrétne v danom prípade: 
- pozemok parcela č. 8510 o výmere 168 m2, druh pozemku: 
záhrada, ktorý sa nachádza na dvore na Špitálskej ul. č. 31 – 35, je 
zapísaný na LV č. 10, pre katastrálne územie Staré Mesto za cenu 
najmenej vo výške 70 000,00 EUR. 
2. v súlade s § 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. podmienky obchodnej verejnej súťaže formou výberu 
víťaza elektronickou aukciou,  
...18. Celá kúpna cena bude zaplatená do 30 dní odo dňa podpísania 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Čaká sa na ponuky do obchodnej 
verejnej súťaže.  

V prípade, že budú 
doručené ponuky, 
vyhodnotia sa a pripraví sa 
kúpna zmluva.  

29. 144/2015 8.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto obchodnou verejnou súťažou 
formou výberu víťaza elektronickou aukciou, a to konkrétne 
v danom prípade: 
- stavba súp. č. 866 – druh stavby: budova pre šport a rekreačné 
účely, postavená na pozemku parc. č. 3544/32 
- pozemok parcela KN č. 3544/32 o výmere 125 m2, v k.ú. Prašice, 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové pripravuje 
všetky potrebné doklady na 
vyhlásenie Obchodnej verejnej 
súťaže. Zabezpečuje zverejnenie 
zámeru a spôsobu predaja 
majetku obce, zverejnenie 
a oznámenie tohto zámeru 
v regionálnej tlači, na úradnej 
tabuli i na webovej stránke 
mestskej časti.  

V súlade s uznesením č. 
144/2015 zo dňa 
08.12.2015, oddelenie 
majetkové zabezpečí na 
základe Rozhodnutia 
starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže, a to podľa 
schválených podmienok 
súťaže, dňa 25.1.2016 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

obec Prašice, okres Topoľčany, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, ktoré sa nachádzajú na Duchonke, v katastrálnom území: 
Prašice, obec: Prašice, okres: Topoľčany a sú zapísané na LV č. 
995, za cenu najmenej vo výške 17 330,00 EUR.  
2. v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. podmienky obchodnej verejnej súťaže formou výberu 
víťaza elektronickou aukciou .... 

30. 146/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. upustenie od vymáhania pohľadávky m.č. Bratislava-Staré 
Mesto voči spoločnosti CITY PRESSBURG, s.r.o., so sídlom 
Sartorisova 14, 821 08  Bratislava, IČO: 35 822 414, v celkovej 
výške 40 563,75 Eur s príslušenstvom, ktorú mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto eviduje voči spoločnosti CITY 
PRESSBURG, s.r.o. z titulu nezaplatenia nájomného za nájom 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti na ulici 
Michalská 25, súp. č. 380, postavenej na pozemku parc. č. 393 
v Bratislave, zapísanej na LV č. 9636, vedenej Okresným úradom 
Bratislava, Katastrálny odbor, na Základe Zmluvy o nájme 
uzatvorenej dňa 16.11.2006 za obdobie od 1.4.2012 do 30.6.2013,  
2. neplatenie nájomného v zmysle § 673 Občianskeho zákonníka 
spoločnosťou CITY PRESSBURG, s.r.o. so sídlom Sartorisova 14, 
821 08  Bratislava, IČO: 35 288 414 za nájom nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti na ulici Michalská 25, 
súp. č. 380, postavenej na pozemku parc. č. 393 v Bratislave, 
zapísanej na LV č. 9636, vedenej Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálny odbor, na základe Zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 
16.11.2006 za obdobie od 1.7.2013 do času, kedy bude spoločnosť 
CITY PRESSBURG, s.r.o opäť umožnené užívať prenajaté 
nebytové priestory, najneskôr však do 15.9.2016.  
3. vrátenie nájomného zaplateného spoločnosťou CITY 
PRESSBURG, s.r.o. so sídlom Sartorisova 14, 821 08  Bratislava, 
IČO: 35 822 414, za obdobie od 3.5.2011 do 31.3.2012 v celkovej 
výške 29 598,15 Eur za nájom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti na ulici Michalská 25, súp. č. 
380, postavenej na pozemku parc. č. 393 v Bratislave, zapísanej na 

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. Hahnová 

Uznesenie nesplnené.  1. Bude podané späťvzatie 
návrhu zo strany mestskej 
časti.  
2. Pozastavené 
predpisovanie nájomného. 
3. Komunikácia v súvislosti 
s výškou splátok.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

LV č. 9636, vedenej Okresným úradom Bratislava, Katastrálny 
odbor, na základe Zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 16.11.2006; 
B. splnomocňuje 
starostu 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.  

31. 151/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva m. č. Bratislava-
Staré Mesto na rok 2016.  

Kancelária 
prednostu 
 

Vzhľadom na termín 
vyhodnotenia uznesenia 
k 31.12.2015 bude uznesenie 
realizované a vyhodnotené za      
1. polrok 2016 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

1. 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.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. Ležovič, 
PhD, MPH 

Uznesením č. 133/2015 
z 08.12.2015 m.č. schválila VZN 
č. 8/2015, ktorým sa zrušilo VZN 
č. 5/2013 

2. 162/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Ba-Staré Mesto.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. Ležovič, 
PhD, MPH 

Uznesením č. 95/2015 
z 22.09.2015 boli schválené nové 
Zásady poskytovania pomoci 
občanom v Soc. výdajni 
s účinnosťou od 01.10.2015 
a zároveň sa zrušili predchádzajúce 
znenia zásad a dodatkov. 

3. 32/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje  
Dodatok č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. 

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. Ležovič, 
PhD, MPH 

Uznesením č. 95/2015 
z 22.09.2015 boli schválené nové 
Zásady poskytovania pomoci 
občanom v Soc. výdajni 
s účinnosťou od 01.10.2015 
a zároveň sa zrušili predchádzajúce 
znenia zásad a dodatkov.. 

4. 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  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. Ležovič, 
PhD, MPH 

Uznesením č. 95/2015 
z 22.09.2015 boli schválené nové 
Zásady poskytovania pomoci 
občanom v Soc. výdajni 
s účinnosťou od 01.10.2015 
a zároveň sa zrušili predchádzajúce 
znenia zásad a dodatkov. 

5. 60/2015 23.06.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2015 o poskytovaní 
peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri 
zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov s účinnosťou od 15. júla 2015. 

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. Ležovič, 
PhD, MPH 

Uznesením č. 134/2015 
z 08.12.2015 bolo schválené VZN 
č. 9/2015, ktorým sa zrušilo VZN 
č. 5/2015z 23.06.2015.  
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6. 65/2015 23.06.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9  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. 
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 
cesta 3, 811 04  Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/3, Ing. Dušanovi Spurnému, 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. Piroščákovej, bytom Ulica 29. augusta č. 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; 
B. Konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia majú cez pozemok parc. č. 3840/11 jediný prístup 
k pozemok, 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.  

Odd. majetkové 
Ing. 
Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Žiadateľ už nemal záujem o kúpu 
pozemkov, nakoľko svoje susedné 
pozemky medzičasom predal. Odd. 
majetku navrhlo zrušiť uznesenie. 
Uznesenie bolo zrušené uznesením 
č. 119/2015 zo dňa 27.10.2015.  
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P.č.  Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 
uznesenia 

Uznesenie 
Gescia 

Oddelenie- 
spracovateľ 

 
Stav riešenia 

1. 107/2015 06.10.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
využitie elektronickej aukcie pri verejnej súťaži na zabezpečenie 
starostlivosti o miestne komunikácie a starostlivosti o verejnú zeleň 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po roku 2015. 
Výkon uznesenia č. 107/2015 podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostom mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto pozastavený, vzhľadom k tomu,ž e sa 
domnieva, že je pre mestskú časť zjavne nevýhodné.  
 

  

2. 115/2015 27.10.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zrušuje 
uznesenia MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 a č. 
85/2015 zo dňa 22. septembra 2015, ktorými bola schválená úprava 
zmluvných podmienok v prípade prenájmov nebytových priestorov 
a prenájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť 
TERMMING, a.s. ako prípady hodné osobitného zreteľa.  
Výkon uznesenia č. 115/2015 podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p. starostom m. č. Bratislava-Staré Mesto 
pozastavený, vzhľadom k tomu, že sa domnieva, že je pre mestskú časť 
zjavne nevýhodné.  
 

 Uznesenie č. 130/2015 
z 27.10.2015: Potvrdenie 
pozastaveného výkonu uznesenia č. 
115/2015 z 27.10.2015 
Uzn. č. 130/2015 v časti A a B 
nezískalo dost. počet hlasov, v tejto 
časti nebolo schválené, v časti C 
v bodoch 1,2,3,4,5,6,7 nezískalo 
dost počet hlasov, uznesenie 
v danej časti nebolo schválené. 
Uzn. č. 130/2015 v bodoch 8,9,10 
bolo schválené – viď. tab. č. 1 uzn. 
splnené. 
 

3. 120/2015 27.10.2015 MZ  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. využitie systému Elektronického verejného obstarávania (EVO) 
a následnej elektronickej aukcie pri verejnej súťaži na zabezpečenie 
starostlivosti o miestne komunikácie a starostlivosti o verejnú zeleň 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po roku 2015,  
2. vytvorenie dočasnej komisie pre kontrolu verejného obstarávania na 
zabezpečenie starostlivosti o miestne komunikácie a starostlivosti 
o verejnú zeleň v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po roku 2015; 
B. volí 
Ondreja Dostála, Mateja Vagača, Martinu Uličnú a Veroniku 
Remišovú za členov dočasnej komisie pre kontrolu verejného 

 Uznesenie č. 130/2015 
z 10.11.2015:  Potvrdenie 
pozastaveného výkonu uznesenia č. 
120/2015 časti A,B,C z 27.10.2015: 
Návrh uznesenia nezískal 
dostatočný počet hlasov 
(nepotvrdené trojpätinovou 
väčšinou hlasov všetkých 
poslancov podľa § 13 ods. 8 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z.n.p.  
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obstarávania na zabezpečenie starostlivosti o miestne komunikácie 
a starostlivosti o verejnú zeleň v m. č. Bratislava-Staré Mesto po roku 
2015; 
C. žiada 
starostu mestskej časti  
1.  rozdeliť predmet zákazky na časti v rámci jedného verejného 
obstarávania a jednotlivé časti súťažiť samostatne s cieľom zlepšiť 
konkurenčné prostredie, kvalitu poskytnutých služieb a zabezpečiť 
nediskriminačné podmienky pre účastníkov súťaže.  
2. umožniť dočasnej komisii pre kontrolu verejného obstarávania na 
zabezpečenie starostlivosti o miestne komunikácie a starostlivosti 
o verejnú zeleň v mestskej časti Bratislava-Staré mesto po roku 2015 
efektívne skontrolovať prípravu a priebeh verejného obstarávania, 
3.  poskytnúť poslancom miestneho zastupiteľstva ešte pred 
vyhlásením verejnej súťaže na prerokovanie nasledovné informácie 
týkajúce sa verejného obstarávania na zabezpečenie starostlivosti 
o miestne komunikácie a starostlivosti o verejnú zeleň v mestskejč asti 
Bratislava-Staré Mesto po roku 2015: 
a) konkrétne znenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 
b) všetky dokumenty slúžiace na určenie predpokladanej hodnoty 
zákazky, 
c) spôsob vyhodnocovania kritérií verejnej súťaže, obsahujúci 
predpokladané množstvo/objem jednotlivých položiek, resp. ich váhu.  
4. na každom nasledujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
informovať o priebehu verejného obstarávania až do jeho ukončenia. 
 
Výkon uznesenia č. 120/2015, časť A., B., C., podľa § 13 ods. 6 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. starostom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pozastavený, vzhľadom k tomu, 
že sa domnieva, že odporuje zákonu a je pre mestskú časť zjavne 
nevýhodné. 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

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. 
Hahnová 

Uznesenie priebežne plnené. Správa 
predkladaná aspoň raz ročne, alebo pri každej 
zmene v organizácii. Naposledy bola 
predložená MZ dňa 17.02.2015. 

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. 

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Plní sa 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 investičné Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 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 miestneho 
zastupiteľstva 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. 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. 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

časť B.: Splnená čiastočne. Starosta 
s odvolaním sa na ukončenie zmluvy medzi hl. 
m. SR Bratislavou a BPS Park, a.s. požiadal ňa 
16.12.2015 primátora hl. m. SR Bratislavy 
o 400 parkovacích miest na komunikáciách I. 
a II. tr.; v odpovedi sa uvádza, že hl.m. SR 
Bratislava nemá spracované zásady 
a podmienky pre vyhradené parkovanie na ním 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

spravovaných komunikáciách tak, aby mohlo 
preniesť kompetencie na m.č.; posun v riešení 
parkovacej politiky prijatím uzn. č. 49/2016, 
ktorým  m.č. dala stanovisko k VZN mesta 
o dočasnom parkovaní na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území hl. 
m. SR Bratislavy... 

7. 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 
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. 

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Vypratávanie NP je realizované priebežne, 
výnimočne vyššie uvedeným spôsobom, 
nakoľko ide o veľmi rizikový spôsob 
uvoľnenia priestorov.  
Návrh ďalšieho postupu: K bodu B) 
V súvislosti s prípravou nových Zásad 
hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným 
do správy mestskej časti Bratislava-Staré 
mesto bude predložený nový spôsob postupu 
mestskej časti ako prenajímateľa v danom 
prípade, a to nasledovne: Budúci nájomca bude 
povinný u notára podpísať notársku zápisnicu, 
v ktorej bude súhlasiť s vykonateľnosťou 
svojich záväzkov voči mestskej časti 
vyplývajúcich mu z uzatvorenej nájomnej 
zmluvy a použitím notárskej zápisnice ako 
exekučného titulu (t.j. nájomca bude súhlasiť 
s vykonateľnosťou svojho záväzku vypratať 
a odovzdať predmet nájmu v prvý pracovný 
deň po dni skončenia nájmu a bude súhlasiť 
s vykonateľnosťou svojho záväzku platiť 
nájomné a úhrady za služby spojené 
s užívaním predmetu nájmu a zaplatiť všetky 
splatné pohľadávky vzniknuté na základe 
nájomnej zmluvy spolu s ich príslušenstvom 
v deň ukončenia nájmu). Notárska zápisnica = 
exekučný titul k vyprataniu.  
Aktuálny stav k 31.12.2015 – nový koncept 
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a návrh Zásad hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a s majetkom zvereným do správy mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto zatiaľ nebol 
predložený  na zasadnutie MZ m.č. za účelom 
ich schválenia; 
Odd. majetkové, aj napriek vyššie uvedenému, 
zapracováva  do podmienok obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom NP povinnosť 
budúceho nájomcu predložiť takejto Notárskej 
zápisnice najneskôr do 10 pracovných dní po 
uzatvorení nájomnej zmluvy. 

8. 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. finančné 
Referát 
miestnych daní 
JUDr. 
Barátiová 

VZ 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 
sa plní.   

9. 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. dopravy 
Ing. Denko 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Čierniková 

VZN 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 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.  

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; 
B. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2013 

Odd. dopravy 
Ing. Denko 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Čierniková 

Protest prokurátora bol prejednaný miestnym 
zastupiteľstvom, bolo mu vyhovené 
a námietky boli zapracované do znenia VZ 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
6/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré sa od nadobudnutia účinnosti dňa 
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o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s účinnosťou od 15. mája 2013.  

15.05.2013 plní a pri kontrole a vynucovaní 
plnenia práv a povinností fyzických osôb, 
fyzických osôb oprávnených na podnikanie 
a právnických osôb  pri dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území mestskej časti a rozsahu 
povinností v súvislosti s odstraňovaním závad 
v schodnosti chodníkov sa postupuje v zmysle 
predmetného VZN.  

11.. 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. finančné, 
Referát 
miestnych daní 
JUDr. 
Barátiová  

časť B: Informovanie poslancov na 
rokovaniach MZ o poskytnutých zníženiach 
resp. oslobodeniach od daňovej povinnosti za 
užívanie verejného priestranstva – zníženie, 
resp. oslobodenie od daňovej povinnosti za 
užívanie verejného priestranstva v zmysle § 6 
ods. 3 VZN č. 17/2013 poskytnuté nebolo, 
preto správa obsahujúca uvedené informácie 
na rokovanie MZ predkladaná nebola.   

12. 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. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Uznesenie sa plní priebežne. Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto postupuje v súlade so 
schválenými Zásadami hospodárenia.  

13. 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. dopravy 
Ing. Denko 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Čierniková 

VZN 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 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 práv sa postupuje 
v zmysle predmetného VZN.    



Uznesenia, ktoré sa plnia priebežne k 31.12.2015 
       Tabuľka č. 5 

 5 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

14. 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.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský,  
JUDr. 
Revayová 
 
 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto postupuje 
v súlade s vydaným VZN č. 13/2013. .  

15. 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 
Ing. Denko 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Čierniková 

V zmysle Základných pravidiel mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto pri usporadúvaní akcií 
v zeleni na území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, ktoré sú určené ako súčasť 
povoľovacích zmlúv sa s účinnosťou od 
01.10.2013 postupuje pri posudzovaní žiadostí 
o zvláštne užívanie verejných priestranstiev 
spadajúcich do oblasti vecnej pôsobnosti 
pravidiel.   

16. 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 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

Uznesenie sa priebežne plní.   

17. 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. dopravy 
Ing. Denko 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Čierniková 

VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
14/2013 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovaní služieb na trhových miestach na 
území mestskej 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.  

18. 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 

Odd. dopravy 
Ing. Denko 
Referát 

VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
15/2013, ktorým sa vydávajú trhové poriadky 
pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy na 
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vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. novembra 2013.  

správnych 
konaní  
JUDr. 
Čierniková 

území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa 
od nadobudnutia účinnosti dňa 15. novembra 
2013 plní a pre trhové miesta na území 
mestskej časti platia trhové poriadky tvoriace 
prílohu predmetného VZN.  

19. 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. finančné 
Referát 
miestnych daní 
JUDr. 
Barátiová  

VZN č. 17/2013 o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto sa v r. 2015 
plnilo.   

20. 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. 
majetkové           
Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Uznesenie sa plní priebežne. VZN nadobudlo 
účinnosť 01.01.2014. Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto postupuje v súlade so schváleným 
VZN.  

21.  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 
Ing. Denko 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Čierniková 

Protest prokurátora bol   prejednaný miestnym 
zastupiteľstvom, bolo mu vyhovené čiastočne 
a v tejto časti v ňom uvádzané námietky boli 
zapracované do znenia VZN mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 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.  

22. 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 

Odd. dopravy 
Ing. Denko 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Čierniková 

Protest prokurátora bol prejednaný miestnym 
zastupiteľstvom, bolo mu vyhovené čiastočne 
a v tejto časti v ňom uvádzané námietky boli 
zapracované do znenia VZN mestskej časti 
Bratislava-Staré mesto č. 2/2014 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „VZN 
2/2014“) VZN 2/2014 sa od nadobudnutia 



Uznesenia, ktoré sa plnia priebežne k 31.12.2015 
       Tabuľka č. 5 

 7 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

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.  

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 Bratislava-Staré 
Mesto sa postupuje v zmysle VZN 2/2014.   

23. 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. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Uznesenie sa plní priebežne. VZN nadobudlo 
účinnosť 1. apríla 2014. Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto postupuje v súlade so 
schváleným VZN.  

24. 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. Janegová 

Vzhľadom na to, že p. starosta  začal udeľovať 
pamätné listy, predtým sa udeľovala Cena 
Richtára Jakuba, o postupe sa priebežne 
rokuje.   

25. 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 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto postupuje 
v súlade s vydaným VZN č. 6/2014.  

26. 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 palgátov sa od 
nadobudnutia účinnosti dňa 01.05.2014 plní 
a vo volebných kampaniach sa postupuje 
v zmysle predmetného VZN.    

27. 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.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Plní sa priebežne.  
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P.č. 
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Oddelenie - 
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Stav riešenia 

28. 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 
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.  

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Hahnová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bod E)  
starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

výsledkov urbannisticko-architektonickej 
súťaže, 

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

 
 
 
bod E): 
písm. a) ešte nie je definitívny návrh; 
bod b) – f) plnenie je možné až po splnení a)  
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29. 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 Mesto s účinnosťou od 1. januára 2015.  

Odd. finančné 
Referát 
miestnych daní 
JUDr. 
Barátiová 

VZN č. 11/2014 o miestnej dani za vjazd 
a zotrvanie motorového vozidla v historickej 
časti mesta na území mestskej časti Bratislava-
Starté Mesto sa v roku 2015 plnilo.  

30. 118/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zásady poskytovania Karty staromestského seniora s účinnosťou od 01. októbra 2014.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Plní sa priebežne. 

31. 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.  

32. 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 plní priebežne.  

33. 13/2015 19.02.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. zrušuje – návrh nezískal dostatočný počet hlasov 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 23/2012 zo 
14.02.2012, ktorým uložilo prednostovi miestneho úradu predkladať na každé rokovanie 
miestneho zastupiteľstva písomnú informáciu o postupe prác pri realizácii zámeru 
výstavby zariadenia sociálnych služieb, ul. K Železnej studienke v Bratislave.  
C. žiada 
starostu mestskej časti, 
aby opätovne písomne požiadal súčasného primátora o vydanie záväzného stanoviska 
k uvedenému projektu a následne inicioval osobné stretnutie a rokovanie s primátorom hl. 
mesta SR Bratislavy.  

Odd. 
investičné  
Ing. Vanda, 
A.Bednariková 

Uznesenie priebežne plnené.  

34. 19/2015 31.03.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 3/2015 o ochrane 
verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 20. 

Odd. dopravy 
Ing. Denko 
Referát 
správnych 

VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
3/2015 o ochrane verejného poriadku na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa od 
nadobudnutia účinnosti dňa 20. apríla 2015 
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apríla 2015. konaní  
JUDr. 
Čierniková 

plní a pri kontrole dodržiavania verejného 
poriadku v rozsahu predmetu úpravy VZN sa 
postupuje v zmysle predmetného VZN.   

35. 20/2015 31.03.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mestona rok 2015 
2. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 na úrovni hlavných 
kategórií takto 
3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2015 
programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré mesto na rok 2015, 
príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % 
z objemu vyplatených miezd;    
B. berie na vedomie 
1. rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 a 2017, 
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na roky 2016 a 2017, 
rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej 
časti Bratislav-Staré mesto na roky 2016 a 2017, 
4. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 a 2017; 
C. žiada 
starostu mestskej časti 
predložiť na nasledujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva písomnú informáciu 
o vývoji počtu zamestnancov miestneho úradu obsahujúcu údaje o počte zamestnancov 
miestneho úradu k 31.12.2014, o aktuálnom počte zamestnancov, o plánovanom počte 
zamestnancov k 31.12.2015, o počte zamestnancov miestneho úradu, ktorí od 15.12.2014 
rozviazali pracovný pomer, o počte zamestnancov, ktorí boli od 15.12.2014 prijatí do 
pracovného pomeru a analýzu možnosti zefektívnenia fungovania miestneho úradu. 
Termín: 28. apríl 2015 

Odd. finančné 
Ing. Papán  
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočtové 
hospodárenie je v súlade s prijatým uznesením 
MZ.  

36. 29/2015 31.03.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Miroslava Kollára za poslanca oprávneného vykonávať sobášne obrady a za obradníka 
slávnostného uvítania detí do života.  

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Uznesenie sa priebežne plní.  

37. 31/2015 28.04.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Koncepciu rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2015 – 2018.  

Riaditeľka 
Staromestskej 
knižnice  

Uznesenie sa priebežne plní, riaditeľka 
Staromestskej knižnice zabezpečuje priebežné 
plnenie uznesenia.  
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PhDr. 
Kopáčiková 

38. 32/2015 28.04.2015 MZ mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. prvú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2015 
2. zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-staré 
mesto na rok 2015  
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 
príjmy bežného rozpočtu   18 259 221 Eur 
výdavky bežného rozpočtu  18 459 554 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu    2 539 560 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu   3 807 222 Eur 
finančné operácie príjmové     1 606 995 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania   1 080 662 Eur 
použitie fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení          20 000 Eur 
použitie Rezervného fondu        270 000 Eur 
splátka návratnej pôžičky          19 000 Eur 
prevod nevyčerpaných prostriedkov      217 333 Eur 
finančné operácie výdavkové        0 Eur 
výsledok hospodárenia celkom:  +   139 000 Eur 
Uznesenie č. 33/2015 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
berie na vedomie 
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

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

39. 47/2015 26.05.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostu mestskej časti, 
aby na každé rokovanie Miestneho zastupiteľstva predložil podrobnú informáciu 
o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pisztoryho paláca.  

Odd. 
investičné  
Ing. Vanda, 
A. Benáriková 

Uznesenie sa plní priebežne. 

40. 51/2015 26.05.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
C. žiada 
1. prednostu miestneho úradu 
a) zabezpečiť zverejnenie písomnej informácie o priebehu verejného obstarávania činností 
na zabezpečenie starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Bod C 1): 
Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský, 
 

Uznesenie sa priebežne plní (časť C., bod 1.) 
- vzhľadom na nepretržitú aktuálnosť agendy 
starostlivosti o verejné priestory v mestskej 
časti a neobmedzenú platnosť a účinnosť 
Pravidiel zverejňovania informácií o 
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a návrhu ďalšieho postupu na webovej stránke mestskej časti, 
Termín: 15. jún 2015 
b) zabezpečiť zverejnenie zápisníc z verejného obstarávania podľa písm. a) a všetkej 
súvisiacej dokumentácie na webovej stránke mestskej časti, 
Termín: 15. jún 2015 
c) zabezpečiť prípravu miestneho úradu na zverejňovanie informácií v súlade 
s navrhovanými Pravidlami zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
Termín: 30. jún 2015  
 
 
 
 
2. starostu mestskej časti 
b) určiť do komisií pre verejné obstarávanie vždy aspoň dvoch poslancov MZ. 
Termín: od 1. júna 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod C 2 b) 
Starosta MČ  
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

starostlivosti o verejné priestory v mestskej 
časti požadované informácie budú na webovú 
stránku mestskej časti priebežne (v aktuálno 
čase) dopĺňané, a rovnako aj pripravenosť 
miestneho úradu je bez časového obmedzenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod C 2 b) Plní sa priebežne. 

41. 53/2015 26.05.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. žiada 
2. starostu  mestskej časti 
v prípade, že sa budú organizovať ďalšie výberové konania 
a) zabezpečiť zverejňovanie kompletných informácií o konaní výberového konania 
minimálne 21 dní vopred na webovej stránke na viditeľnom mieste. Informácie musia 
obsahovať charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie a spôsob 
výberového konania.  
b) zverejniť kompletné informácie z výberového konania vo forme zápisnice na webe 
samosprávy, počet a mená uchádzačov, ich životopisy, ďalej mená členov výberových 
komisií, sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení.  
Termín: priebežne 

Starosta MČ  
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová  

Bod B. 2.: Plní sa priebežne. 

42. 56/2015 26.05.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
žiada 
starostu mestskej časti 
2. aby aktívne vstúpil do rokovaní s ministerstvom školstva o možnostiach prevodu 
budovy Ekoiuventy a areálu kúpaliska Mičurin do vlastníctva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto za účelom záchrany budovy a kúpaliska a prinavrátenia budove a kúpalisku 

Starosta MČ  
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová  

Bod 2: O termín u nového ministra požiadané 
11.04.2016, opakovane 02.05.2016, 
telefonicky urgované 09.05.2016 s odpoveďou, 
že treba čakať na poradie.   
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ich pôvodný význam a účel v prospech detí a mládeže.   
 

43. 58/2015 16.06.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2015   
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene:  
príjmy bežného rozpočtu   18 203 943 Eur 
výdavky bežného rozpočtu 18 304 276 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu    2 539 560 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu   3 928 222 Eur 
finančné operácie príjmové    1 727 995 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania   1 201 662 Eur 
použitie fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení                      20 000 Eur 
použitie Rezervného fondu                   270 000 Eur 
splátka návratnej pôžičky          19 000 Eur 
prevod nevyčerpaných prostriedkov     217 333 Eur 
finančné operácie výdavkové                  0 Eur 
výsledok hospodárenia celkom:       239 000 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
 Ing. Šutara 

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

44. 61/2015 23.06.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2015 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. 
augusta 2015.  

Odd. finančné 
Ing. Papán  
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Dotácie sa 
poskytujú podľa všeobecne záväzného 
nariadenia č. 6/2015 v zmysle prijatého 
uznesenia miestneho zastupiteľstva.  

45. 63/2015 23.06.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
1. zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2015 
2. zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2015 
3. zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na rok 2015  
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene: 
príjmy bežného rozpočtu   18 330 721 Eur 
výdavky bežného rozpočtu  18 431 054 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu    2 694 560 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu    4 203 222 Eur 
finančné operácie príjmové    1 847 995 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočtové 
hospodárenie je v súlade s prijatým uznesením 
miestneho zastupiteľstva.  
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použitie Fondu rozvoja bývania   1 201 662 Eur 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení      140 000 Eur 
použitie Rezervného fondu                 270 000 Eur 
splátka návratnej pôžičky         19 000 Eur 
prevod nevyčerpaných prostriedkov   217 333 Eur 
finančné operácie výdavkové                 0 Eur 
výsledok hospodárenia celkom:    + 239 000 Eur 

46. 80/2015 22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2015 
2. zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2015 
3. zmenu plánu použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2015 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

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

47. 95/2015 22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, s účinnosťou od 1. októbra 2015.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Uznesenie sa priebežne plní.  

48. 104/2015 22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Miloša Domoráka za poslanca oprávneného vykonávať sobášne obrady a za obradníka 
slávnostného uvítania detí do života.  

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Uznesenie sa priebežne plní.  

49. 108/2015 27. 10.2015 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
informáciu o zámere m stskej časti Bratislava-Staré Mesto stať sa členom oblastnej 
organizácie cestovného ruchu „Bratislavská organizácia cestovného ruchu“, „Bratislava 
Torist Board“ (v skratke „BTB“), so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 
42 259 088; 
B. schvaľuje 
1. podanie prihlášky mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto o členstvo v oblastne  
organizácii cestovného ruchu „Bratislavská organizácia cestového ruchu“, „Bratislava 
Torist Board“ (v skratke „BTB“) so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava, IČO: 
42 259 088, 
2. členský príspevok na rok vo výške 1 000,00 EUR; 
C. splnomocňuje 

Odd. právne 
a správnyc  
činností 
JUDr. 
Hahnová 

03.11.20145 bola doručená prihláška do 
organizácie. BTB rozhodla o neprijat  mestskej 
časti za člena. Z tohto dô odu prebiehajú 
rokovania na úrovni ministerstva dopravy, 
výstavby a regionál eho rozvoja.  
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Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

starostu 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 naplneni  tohto uznesenia.  

50. 111/2015 27.10. 2015 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2015 
2. zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2015 
3. zmenu plánu použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2015 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

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

51. 124/2015 27.10. 2015 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
podanie návrhu na zrušenie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE, n.o. a jej 
likvidáciu; B. žiada 
starostu mestskej časti 
1. aby podal návrh na zrušenie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o. a jej 
likvidáciu  2. vykonal všetky právne úkony potrebné na dosiahnutie účelu tohto uznesenia. 

Zástupca 
starostu  
Ing. Španková 

Uznesenie splnené. Žaloba o zrušenie NO a j j 
likvidácii  ola na Okresný súd Bratislava I. 
podaná 16.11.2016. Čakáme na rozhodnutie 
súdu.  

52. 133/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2015, ktorým sa zrušuje VZN 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 1. januára 
2016.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Priebežne sa plní. 

53. 134/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN m. č. Bratislava-Staré Mesto č. 9/2015, ktorým sa zrušuje VZN m. č. Bratislava-
Staré Mesto č. 5/2015 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania 
dôchodcov s účinnosťou od 1. januára 2016.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Priebežne sa plní.  

54. 135/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN m. č. Bratislava-Staré Mesto č. 10/2015 o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva na území m. č. Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. januára 2016.  

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Miestna daň za 
užívanie verejného priestranstva sa bude 
vyrubovať podľa všeobecne záväzného 
nariadenia č. 10/2015 v zmysle prijatého 
uznesenia miestneho zastupiteľstva.  

55. 136/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN m. č. Bratislava-Staré Mesto č. 11/2015 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Miestna daň za 
vjazd a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta na území mestskej 
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motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto s účinnosťou od 1. januára 2016.  

časti sa bude vyrubovať podľa všeobecne 
záväzného nariadenia č. 11/2015 v zmysle 
prijatého uznesenia miestneho zastupiteľstva.  

56. 137/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
A. schvaľuje 
1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 
2. rozpočet  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 na úrovni hlavných 
kategórií 
3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2016 
programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016, 
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 2017 a 2018, 
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania m. č. Bratislava-Staré Mesto na roky 
2017 a 2018, 
3. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov, škôl a školských zariadení 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017 a 2018, 
4. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017 a 2018; 
C. splnomocňuje 
starostu mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2016 v súlade s § 14 ods. 2 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočtové 
hospodárenie sa bude riadiť prijatým 
uznesením miestneho zastupiteľstva.  

57. 138/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2015  
2. zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2015 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočtové 
hospodárenie je v súlade s prijat m uznese ím 
miestneho zastupiteľstva.  

58. 147/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zásady o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania 
dôchodcov s účinnosťou od 1. januára 2016.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Priebežne sa plní. 

59. 148/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zásady o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v čase núdze s účinnosťou od 1. januára 2016.  

Odd. soc. vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Priebežne sa plní. 
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