
S p r á v a 
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2017 

 
 
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 2009 až             
1. polrok 2017 a všetky novoprijaté uznesenia v 2. polroku 2017. 
 
Uznesením č. 135/2017 z 19.09.2017 (29. 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 30.06.2017“.        
V 1. polroku 2017 sa z nesplnených úloh evidovaných v danej správe do 30.06.2017 
a novoprijatých úloh v 2. polroku 2017  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 31.12.2017 a po konzultácii 
s gestorskými oddeleniami aj návrh ďalšieho riešenia.  
 
V novokontrolovanom období, teda v období 2. polroka 2017 (7. volebné obdobie) prijalo 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto celkovo 98 uznesení, konkrétne: 
   28. zastupiteľstvo 07.08.2017   106/2017  –       =     1 
   29. zastupiteľstvo 19.09.2017   107/2017  –   143/2017  =   37 
   30. zastupiteľstvo 24.10.2017   144/2017  –   174/2017 =   31 
   31. zastupiteľstvo 12.12.2017   175/2017  -    203/2017    =   29 
   Spolu:                          98 
   
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/priebežne plnené/ /nevykonateľné. 
 
 Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách: 
  
Tabuľka č. 1: Uznesenia – splnené 
Tabuľka č. 2: Uznesenia – nesplnené 
Tabuľka č. 3: Uznesenia – zrušené 
Tabuľka č. 4: Uznesenia – pozastavené *) 
Tabuľka č. 5: Uznesenia – priebežne plnené 
Tabuľka č. 6: Uznesenia – stratili platnosť  
Tabuľka č. 7: Uznesenia - nevykonateľné 
 
*)   V 2. polroku nebolo žiadne pozastavené uznesenie. 
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P.č. 
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Dátum 
prijatia 
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Uznesenie 
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Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

1. 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 

V čase vyhodnocovania sa realizuje 
sociálna výdajňa.  

2. 53/2016 26.04.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
zrušenie Galérie Cypriána Majerníka po vykonaní nasledovných krokov: 
1. osloviť, resp. informovať autorov umeleckých diel o zámere zrušenia Galérie Cypriána 
Majerníka a o spôsobe ďalšieho nakladania s umeleckými dielami, ktoré sú toho času na 
základe darovacích a kúpnych zmlúv majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
2. osloviť Galériu mesta Bratislavy a/alebo ďalšie galérie s obdobným zámerom 
a špecializáciou ako Galéria Cypriána Majerníka ohľadom nadobudnutia zbierkových 
predmetov, ktoré sú  zaradené do zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka,  
3. ukončiť Licenčnú zmluvu uzatvorenú so Slovenskou výtvarnou úniou a ukončiť používanie 
ochrannej známky Galéria Cypriána Majerníka, 
4. požiadať Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu so zrušením Galérie 
Cypriána Majerníka a o jej následný výmaz z Registra múzeí a galérií SR; 
B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti 
na uskutočnenie všetkých právnych úkonov potrebných na vykonanie uznesenia. 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Bod č. 1) Odd. majetkové v spolupráci 
s odd. právnym pripravilo a zaslalo 
informačné listy všetkým autorom 
umeleckých diel, ktoré tvoria zbierkový 
fond, s oznámením o zámere zrušenia 
Galérie Cypriána Majerníka 
a o spôsobe ďalšieho nakladania 
s umeleckými dielami. Nikto 
z oslovených neposkytol mestskej časti 
žiadnu písomnú spätnú väzbu.  
Bod č. 2) Odd. majetkové v spolupráci 
s odd. právnym pripravilo a odoslalo 
list Galérii mesta Bratislavy vo veci ich 
záujmu nadobudnúť umelecké diela, 
ktoré sú/boli zaradené do zbierkového 
fondu Galérie Cypriána Majerníka; List 
je na podpise u p. starostu. Dňa 
15.11.2016 Galéria mesta Bratislavy 
doručila mestskej časti písomnú 
odpoveď, že majú záujem a ochotu 
prevziať zbierku umeleckých diel, ale 
za podmienky, že autori diel budú  
v danej veci upovedomení 
a uzrozumení s prevodom a prejavia 
písomný súhlas s prevodom 
darovaných umeleckých diel do 
zbierkového fondu GMB.  
Odd. majetkové opätovne oslovilo 
všetkých umelcov, aby nám poskytlo 
písomnú súhlas k prevodu umeleckých 
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diel do zbierkového fondu GMB podľa 
vyššie uvedenej požiadavky. Na 
základe dohody, odd. majetkové 
oslovilo výlučne autorov darovaných 
umeleckých diel. Môžeme 
konštatovať, že len v šiestich prípadoch 
nám bola doručená kladná spätná 
odpoveď a v jednom prípade bol 
doručený emailom nesúhlas 
s prevodom diela a žiadosťou 
o vrátenie diela jeho autorovi (p. 
Mikyta). V ostatných prípadoch autori 
na náš list nereagovali.  
Autori umeleckých diel boli v liste 
upozornení, že v prípade, ak písomný 
súhlas, resp. ich stanovisko neoznámia 
mestskej časti do 15 dní od doručenia 
listu, máme za to, že súhlas s prevodom 
umeleckých diel bol z ich strany 
udelený.  
V zmysle vyššie uvedeného a v zmysle 
vyššie uvedených termínov možno 
konštatovať, že autorom umeleckých 
diel márne uplynula stanovená lehota 
na vyjadrenie, a teda máme za to, že ich 
súhlas v ostatných prípadoch 
s prevodom darovaných diel bol 
mestskej časti udelený. O vyššie 
uvedených skutočnostiach bola 
písomne informovaná aj GMB. 
Uznesením č. 111/2017 zo dňa 
19.09.2017 bol schválený v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí 
v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa bezodplatný prevod – darovanie 
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83 umeleckých diel zaradených do 
zbierkového fondu Galérie Cypriána 
Majerníka, ktorých všeobecná hodnota 
určená znaleckým posudkom z roku 
2014 bola stanovená na sumu 
66 000,00 Eur, do vlastníctva: Galéria 
mesta Bratislavy, so sídlom: 
Františkánske nám. č. 11, 815 35  
Bratislava, IČO: 179 752; 
Darovacia zmluva č. 363/2017 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 16.10.2017. Zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 16.10.2017 a účinná dňom 
17.10.2018- 
Bod č. 3) Licenčná zmluva medzi 
Slovenskou výtvarnou úniou ako 
majiteľom ochrannej známky „Galéria 
Cypriána Majerníka“ a mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto ako 
nadobúdateľom bola uzatvorená len na 
dobu určitú, do 18.09.2017.  
Bod č. 4)  Dňa 16.08.2017 mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto požiadala 
Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky (listom č. 
5557/36249/2017/PRA/Bem) o vydanie 
súhlasu so zrušením Galérie Cypriána 
Majerníka. Ministerstvo kultúry SR 
vyhovelo žiadosti a vydalo súhlas 
mestskej časti na zrušenie Galérie 
Cypriána Majerníka, a to na základe 
listu doručeného dňa 28.09.2017.  

3. 65/2016 24.05.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

Odd. 
majetkové  
Ing 

Odd. majetkové pripravilo všetky 
podklady pre právne oddelenie na 
vypracovanie kúpnej zmluvy. Kúpna 
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neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa predaj nehnueľností nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na 
Riznerovej ulici, a to:  
1. stavbu – garáž, súpisné číslo 6422, zapísanú v katastri nehnueľností na LV č. 10, vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za cenu 
2 390,00 EUR, 
2. pozemok pod predmetnou garážou, parc. č. 1678/4, zapísaný v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za cenu 15 000,00 EUR (600,00 
EUR/m2) do vlastníctva Darine Kusej, bytom Riznerova 2, 811 01 Bratislava.  
3. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy; 
B. konštatuje 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že garáž sa nachádza v radovej zástavbe dvornej časti 
prislúchajúcej k bytovému domu na ulici Riznerova 2, v ktorom má žiadateľ vo vlastníctve 
byt. Žiadateľ dlhodobo užíva garáž, ktorú má v nájme aj s pozemkom pod garážou na dobu 
neurčitú od 08.12.1997.  

Miháliková,  
Mgr. Malinová 

zmluva č. 138/2017 bola podpísaná 
oboma zmluvnými stranami dňa 
16.05.2017. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 29.05.2017, účinná 
30.05.2017. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod V-16795/2017 
zo dňa 11.07.2017.  

4. 146/2016 25.10.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. vyňatie sobôt 7.1.2017, 15.4.2017, 6.5.2017, 17.6.2017, 26.8.2017, 2.9.2017, 16.9.2017, 
25.11.2017, 23.12.2017, 30.12.2017 zo sobášnych dní určených uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2006-U zo dňa 19.12.2006, ktorým 
bola za sobášny deň určená sobota v čase od 10.00 hod. do 18.00 hod.  
Výkon sobášneho obradu v niektorú z vyňatých sobôt sa považuje za výkon sobášneho obradu 
mimo určeného sobášneho dňa, 
2. vyňatie dní 24.-29.12.2017, 31.12.2017 z dní v ktorých by bolo možné vykonať sobášny 
obrad mimo dní určených uznesením č. 2/2006-U zo dňa 19.12.2006 
 

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová, 
M. Skalíková  

Matričný úrad postupoval v roku 2017 
v súlade s uznesením.  

5. 
 

4/2017 07.02.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na ulici 
Prokopa Veľkého k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 4840/38, k.ú. Staré Mesto, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 
m2, do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Martinovi Kalábovi a Mgr. Magdaléne 
Kalábovej, rod. Jakubkovej, obaja bytom Jaseňová 11, 811 04  Bratislava, za cenu 6 800,00 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové pripravilo všetky 
podklady pre právne oddelenie na 
vypracovanie kúpnej zmluvy. Kúpna 
zmluva č. 152/2017 bola podpísaná 
oboma zmluvnými stranami dňa 
23.06.2017. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 30.06.2017, účinná 
01.07.2017. Vklad vlastníckeho práva 
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Eur.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  

vložený do katastra pod V-24025/2017 
zo dňa 20.09.2017.   

6. 26/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040.  

Starosta MČ 
Mgr. Števčík 
Ing. 
Rafajdusová 

MČ postupuje podľa prijatého 
uznesenia. 

7. 45/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. žiada  
starostu mestskej časti, 
aby ako súčasť podmienok pre obstaranie zhotoviteľa ZSS Dobšinského boli doložené 
podrobné špecifikácie stavby, ktoré by v jednotlivých oddieloch určovali štandard stavby. 
Špecifikácie spracované odbornou firmou s referenciami pre zariadenia sociálnych služieb 
budú odsúhlasené poslancami odborných komisií miestneho zastupiteľstva a ako súčasť 
súťažných podkladov aj  zastupiteľstvom.  

B. Odd. 
investičné 
Ing. Vanda 
 

Uznesenie splnené. 

8. 60/2017 16.05.2017 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 nájom nebytového priestoru NP č. 12-913o 
celkovej výmere 64,28 mm2, vo vlastníctve Hlavného mests SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu Obchodná č. 52 
v Bratislave, súpisné číslo 530, na ulici Obchodná, číslo vchodu 52, ktorý je postavený na 
pozemku parcela registra „C“ parcela č. 8479, katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na 
LV č. 8364, do nájmu: Seniorcentrum Staré Mesto, so sídlom: Podjavorinskej č. 6, 811 03  
Bratislava, IČO: 42 133 661, a to za nasledovných podmienok: 
1. doba nájmu: neurčitá, 
2. výška nájomného: nájomné vo výške zodpovedajúcej aktuálnym nákladom mestskej časti 
v danom roku do fondu prevádzky, údržby a opráv a náklady za služby a prevádzku spojené 
s užívaním nebytového priestoru,  
3. účel nájmu: kancelárske a administratívne priestory:  
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Senirocentrum Staré Mesto je rozpočtovou organizáciou 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorá poskytuje a zabezpečuje odbornú sociálnu, 
technickú a materiálnu pomoc v oblasti sociálnych služieb pre občanov – seniorov mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. Nebytový priestor je adekvátnou náhradou pre zabezpečenie 
a poskytnutie iných vhodných kancelárskych priestorov pre výkon administratívy za priestory, 
ktoré mala organizácia doposiaľ k dispozícii v bytovom dome na ulici Záhrebská č. 9 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Zmluva o nájme nebytového priestoru 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 24.07.2017. Zmluva zverejnená na 
webovom sídle mestskej časti dňa 
27.07.2017  a účinná dňom 28.07.2017.  
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v Bratislave. 
9. 80/2017 27.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

schvaľuje  
záverečný účet  mestskej časti za rok 2016.  

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Rozpočtové hospodárenie mestskej 
časti za rok 2016 bolo v súlade 
s prijatým uznesením. Prevody 
finančných prostriedkov do fondov 
mestskej časti boli zrealizované 
v zmysle prijatého uznesenia.  

10. 81/2017 27.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
A. schvaľuje 
použitie výdavkov rozpočtu v zmysle schváleného uznesenia miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 163/2016 písmeno D,  
B. žiada 
starostu mestskej časti  
predložiť na septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva vyhodnotenia plnenia tohto 
uznesenia.  

Odd. finančné 
Ing. Magát 

časť B. Uznesenie splnené, materiál 
zobratý na vedomie uznesením č. 
138/2017 z 19.09.2017.  

11. 82/2017 27.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. konštatuje 
v súvislosti s rekonštrukciou povrchov na Židovskej ulici v úseku Mikulášska ulica – Dom 
u dobrého pastiera došlo ku popraskaniu časti dlažby, nebola doplnená plánovaná zeleň 
a nebola osadená pitná fontánka. Aj napriek protišmykovému atestu dlažby je podľa 
vyjadrenia niektorých obyvateľov v zhoršených klimatických podmienkach šmykľavejšia ako 
okolité povrchy. dodávateľ ponúkol chemické zdrsnenie dlažby bez nároku na finančnú 
úhradu.  
 Nakoľko aj napriek viacerým prísľubom starostu, úrad Starého Mesta dodnes nezabezpečil 
reklamáciu zrealizovanej investície, a preto miestne zastupiteľstvo:  E 
B. žiada 
starostu mestskej časti  
1. Bezodkladne požiadať dodávateľa stavebných prác o výmenu poškodenej dlažby a jej 
chemické zdrsnenie v čo najkratšom termíne, ktorý umožňujú zmluvné podmienky.  
3. Predložiť na septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva vyhodnotenie plnenia tohto 
uznesenia.  

Bod B/1, B/3 
Odd. 
investičné 
Ing. Vanda 
 
 
 
 

Uznesením č. 139/2017 z 19.09.2017 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zobralo na 
vedomie vyhodnotenie plnenia 
uznesenia č. 82/2017 z 27.06.2017, 
v ktorom miestne zastupiteľstvo žiadalo 
starostu mestskej časti bezodkladne 
požiadať dodávateľa stavebných prác 
o výmenu poškodenej dlažby na 
Židovskej ulici, doplniť mobilnú zeleň 
do pešej zóny a sfunkčniť pitnú 
fontánu. 

12. 84/2017 27.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto    
A. schvaľuje 
1. v súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov a v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nebytového priestoru č. 12-N900, 

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Zmluva o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru č. 299/2017 
podpísaná zmluvnými stranami dňa 
12.12.2017. Zmluva zverejnená na 
webovom sídle mestskej časti dňa 
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o celkovej výmere 107,41 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nachádzajúceho sa v suteréne bytového domu Kúpeľná 
6,8,10, Vajanského nábrežie v Bratislave, súpisné číslo 27, na ulici Kúpeľná, číslo vchodu 10, 
ktorý je postavený na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 232, v katastrálnom území 
Staré Mesto, zapísaný na LV č. 6170 spolu so zodpovedajúcim spoluvlastníckym podielom na 
spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu vo veľkosti 322/10000 
a spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 322/10000 na pozemku parcela registra „C“ parcela 
č. 232, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 933 m2, zapísaný na LV č. 
6170, k.ú. Staré Mesto, do podielového spoluvlastníctva:  
a) MUDr. Dagmar Kucháriková, bytom: Kúpeľná 10, 811 02 Bratislava, v podiele 1/18, 
b) MUDr. Petra Scholtzová, bytom: Björnsonova č. 6, 811 05  Bratislava, v podiele 1/36 
    MUDr. Michal Beko, bytom: Moyzesova č. 29, 920 41  Leopoldov, dv podiele 1/36 
c) Mitchell Joseph Antony, bytom Clooonargeer Bornacoola, CO Longford, Írska republika,  
    v podiele 1/18 
d) Dr. Eva Denková, bytom Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, v podiele 1/18, 
e) Miroslav Grofčík, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, v podiele 1/18 
    Janka Grofčíková, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02 Bratislava,  
f) Michal Vaverka, bytom: Janka Kráľa č. 22, 958 06  Partizánske, v podiele 1/36 
    Mária Vaverková, bytom Janka Kráľa č. 22, 958 06  Partizánske, v podiele 1/36 
g) Ján Fučík, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, v podiele 1/18 
h) Silvia Rodová, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, v podiele 1/18 
i) Ing. Ján Balko, bytom: Jelencká 143/52, 951 01  Nitrianske Hrnčiarovce, v podiele 1/18 
j) Peter Valdner, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, v podiele 1/36 
   Anna Valdnerová, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, v podiele 1/36 
k) Rozinka Jurkovičová, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, v podiele 1/18 
l) Ján Fučík, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, v podiele 1/18 
m) František Dej, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, v podiele 1/18 
n) Igor Fech, bytom: kpt. Rašu 33, 841 01  Bratislava, v podiele 1/18 
o) Ing. Dušan Lukáč, bytom Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, v podiele 1/18 
p) JUDr. Alžbeta Retzki, bytom: Hollého č. 1, 811 08  Bratislava, v podiele 1/18 
r) Ing. Martin Mikuláš, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, v podiele 1/36 
    Dagmar Mikášová, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, v podiele 1/36 
s) BDT plus, s.r.o., so sídlom: Zohorská č. 8, 841 04  Bratislava, v podiele 1/18 
za cenu 2 487,51 Eur.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní odo dňa podpísania Zmluvy o prevode 
vlastníctva nebytového priestoru.  

20.12.2017 a účinná dňom 21.12.2017. 
Návrh na vklad vlastníckeho práva 
podaný na kataster nehnuteľností dňa 
18.01.2018. Vklad povolený. 
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3. V kúpnej zmluve bude zriadené záložné právo k predmetnému nebytovému priestoru 
a prislúchajúcemu pozemku v prospech predávajúceho na zabezpečenie peňažnej pohľadávky 
vo výške 12 712,49 Eur v prípade prevodu predmetného nebytového priestoru do 10 rokov. 
Záložné právo sa zapíše do katastra nehnuteľností v čase C listu vlastníctva. Po uplynutí 10 
rokov od podpísania kúpnej zmluvy, alebo vyplatením peňažnej pohľadávky predávajúci na 
základe žiadosti kupujúceho požiada Okresný úrad Bratislava,  Katastrálny odbor o zánik 
tohto záložného práva; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že kupujúcim sú vlastníci bytov a nebytových priestorov 
bytového domu Kúpeľná č. 10 v Bratislave, ktorí sú súčasne aj nájomcom predmetného 
nebytového priestoru. Nebytový priestor bol dlhodobo využívaný na účel kotolne, ktorá 
slúžila na vykurovanie okolitých viacerých domov, ale v súčasnom období už daný účel 
nespĺňa. V nebytovom priestore je umiestnené technické vybavenie nevyhnutné pre riadne 
fungovanie bytového domu Kúpeľná č. 10 v Bratislave, a aj z tohto dôvodu najúčelnejší 
spôsob nakladania s nehnuteľnosťou je jeho predaj vlastníkom dotknutého domu, ktorí majú 
zámer využívať daný priestor najmä na účel skladový a pivničný. Predmetný nebytový 
priestor je inak nevyužiteľný  pre mestskú časť, z hľadiska nájmu príp. jeho ďalšieho iného 
využitia pre verejnosť nespôsobilý a nežiaduci.  
Cena nebytového priestoru bola stanovená vzhľadom na aktuálny technický stav priestoru, 
technické vybavenie priestoru, ktoré je nevyhnutnou súčasťou a potrebou pre existencii 
a fungovanie bytového domu Kúpeľná č. 10 v Bratislave, ako aj vzhľadom na jeho charakter, 
pôvod a budúce možnosti jeho využitia a účelnosti pre mestskú časť.  

13. 85/2017 27.06.2017 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 nájom nebytového priestoru o celkovej 
výmere 328,72 m2 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa na prízemí a v suteréne budovy Vajanského nábr. 
č. 3, Medená č. 2, v Bratislave, súpisné číslo 90, na ulici Medená, číslo vchodu 2, ktorý je 
postavený na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 235 a parcela č. 236, katastrálne územie 
Staré Mesto, zapísaný na LV č. 10, do nájmu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 
so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481, a to za 
nasledovných podmienok:  
1. doba nájmu: neurčitá  
2. výška nájomného: 10,00 Eur/rok a náklady za služby a prevádzku spojené s užívaním 
nebytových priestorov 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková 
Mgr. Malinová 

Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 252/2017 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 13.09.2017. 
Zmluva zverejnená na webovom sídle 
mestskej časti dňa 14.09.2017 a účinná 
dňom 15.09.2017.  
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3. účel nájmu: prevádzkovanie Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Staré Mesto; 
B. konštatuje 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Mestská polícia Bratislava-Staré Mesto je poriadkový 
útvar, ktorý zabezpečuje verejný poriadok, ochranu životného prostredia na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, 
spolupôsobí pri ochrane zdravia a života obyvateľov obce, pri ochrane majetku obce, dbá 
o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách 
a verejne prístupných miestach. Mestská polícia Bratislava-Staré Mesto ako poriadkový útvar 
dohliada na dodržiavanie povinností, ktoré vyplývajú z príslušných Všeobecne záväzných 
nariadení a uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava, rozhodnutí 
primátora hlavného mesta, ako aj Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto.  
Mestská polícia Bratislava-Staré Mesto má dlhodobo svoje sídlo a pôsobisko v budove 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V danom prípade ide len 
o priestorové premiestnenie v rámci danej budovy, pričom nimi pôvodne užívané priestory 
budú prispôsobené a upravené pre matričný úrad za účelom zlepšenia podmienok jeho 
prevádzky a dostupnosti pre obyvateľov mestskej časti. 

14. 86/2017 27.06.2017 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 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru 
o výmere 84,19 m2 nachádzajúceho sa na prízemí a v suteréne v budove Pistoriho paláca na 
ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 834, katastrálne územie Staré Mesto, 
postavenej na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 3463, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1408 m2, vedenej v katastri nehnuteľností na LV č. 4537, do nájmu 
občianskemu združeniu: Divadlo bez domova, so sídlom Štefánikova č. 16, 811 04  
Bratislava, IČO: 30 869 579 za nasledovných podmienok:  
1. doba nájmu: neurčitá 
2. účel nájmu: prevádzkovanie divadelnej a kultúrnej činnosti, ako aj účely vytvorenia 
technického zázemia pre zabezpečenie výkonu daných činností 
3. výška nájomného: 16,60 Eur/m2/rok t.j. 1 397,55 Eur/rok (116,46 Eur/mesiac) a služby 
spojené s užívaním a prevádzkou nebytového priestoru 
4. nájomca je oprávnený vyberať vstupné od návštevníkov len a výlučne v primeranej miere, 
pričom osobám s preukazom ŤZP, mladistvým a dôchodcom musí byť prístup umožnený 
zdarma, poplatok za jednorazový vstup nesmie presiahnuť sumu 3,00 Eur/osoba 
5. nájomca sa zaväzuje využívať nebytový priestor z 80 % na kultúrne účely, a to počas celej 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková 
Mgr. Malinová 

Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 249/2017 je podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 14.09.2017. 
Zmluva zverejnená na webovom sídle 
mestskej časti dňa 14.09.2017 a účinná 
dňom 15.09.2017.  
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doby trvania nájmu 
6. nájomca je povinný zabezpečiť, že nebytový priestor bude verejnosti prístupný počas celej 
doby trvania nájmu 
7. nájomca je povinný elektronicky zasielať prenajímateľovi pravidelne a v dostatočnom 
časovom predstihu informácie o plánovaných divadelných a iných kultúrnych podujatiach 
8. nájomca je povinný rešpektovať prevádzkový režim Pistoriho paláca stanovený oddelením 
kultúry; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Divadlo bez domova je občianske združenie, ktorého 
hlavným cieľom je práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva netradičnou, 
umeleckou formou, akou je divadlo, performance, tanec alebo spev. Divadlo bez domova 
vzniklo počas práce na divadelných projektoch s predajcami pouličného časopisu Nota bene 
na Slovensku. Vykonáva činnosť v oblasti kultúrnej a sociálnej osvety obyvateľstva, slúži na 
verejnoprospešný účel.  

15. 87/2017 27.06.2017 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 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru 
o výmere 64,81 m2 nachádzajúceho sa na prízemí v budove Pistoriho paláca na ulici 
Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 834, katastrálne územie Staré Mesto, postavenej 
na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 3463, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1408 m2, vedenej v katastri nehnuteľností na LV č. 4537, do nájmu občianskemu 
združeniu 4Arts Therapy, so sídlom Novohorská 7489/10, 831 06  Bratislava, IČO: 
50 782 894 za nasledovných podmienok: 
1. doba nájmu: určitá do 30.09.2017 
2. účel nájmu: prevádzkovanie divadelnej a umeleckej činnosti, ako aj na účely vytvorenia 
technického zázemia pre zabezpečenie výkonu danej činnosti 
3. výška nájomného 16,60 Eur/m2/rok r.j. 1075,84 Eur/rok (89,65 Eur/mesiac) a služby 
spojené s užívaním a prevádzkou nebytového priestoru 
4. nájomca je oprávnený vyberať vstupné od návštevníkov len a výlučne v primeranej miere, 
pričom osobám s preukazom ŤZP, mladistvým a dôchodcom musí byť prístup umožnený 
zdarma; poplatok za jednorazový vstup nesmie presiahnuť sumu 3,00 Eur/osoba 
5. nájomca sa zaväzuje využívať nebytový priestor z 80 % na kultúrne účely, a to počas celej 
doby trvania nájmu 
6. nájomca je povinný zabezpečiť, že nebytový priestor bude verejnosti prístupný počas celej 
doby trvania nájmu 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková 
Mgr. Malinová 

Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 250/2017 bola oboma zmluvnými 
stranami podpísaná dňa 11.08.2017. 
Zmluva uzatvorená na dobu určitú do 
30.09.2017. Zmluva zverejnená na 
webovom sídle mestskej časti dňa 
15.08.2017 a účinná dňom 16.08.2017.  
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7. nájomca je povinný elektronicky zasielať prenajímateľovi pravidelne a v dostatočnom 
časovom predstihu informácie o plánovaných divadelných a iných kultúrnych podujatiach 
8. nájomca je povinný rešpektovať prevádzkový režim Pistoriho paláca stanovený oddelením 
kultúry; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že občianske združenie 4Arts Therapy sa zaoberá 
divadelnou a umeleckou činnosťou zameranou na pohybové divadlo, v ktorom spoločne 
tancujú a tvoria ľudia s fyzickým postihnutím a bez fyzického postihnutia. Organizuje 
umelecké terapie pre verejnosť, pravidelné tanečno-pohybové aktivity pre deti a dospelých, 
tvorí tanečné predstavenia a vykonáva činnosť v oblasti kultúrnej a sociálnej osvety 
obyvateľstva, slúži na verejnoprospešný účel.  

16. 89/2017 28.06.2017 Uznesenie č.  
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej 
sa v Bratislave na Hummelovej 1, a to pozemok parc.č . 1615/5, k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako záhrada o výmere 51 m2 do nájmu JUDr. 
Martinovi Dušaničovi, bytom Narcisova 4, 821 01  Bratislava za cenu 15,00 EUR/m2/rok., 
2. cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve, pričom žiadateľ o nájom pozemku sa zaväzuje, že zaplatí spätne od 
20.05.2016  za užívanie pozemku, a to v hodnote 15,00 EUR/m2/rok, 
3. doba nájmu: neurčitá; 
B. konštatuje 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že  žiadateľ má vo vlastníctve susedné pozemky parc. č. 
1615/4 a 1615/1 a rodinný dom na pozemku parc. č. 1615/1. 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové pripravilo všetky 
podklady pre právne oddelenie na 
vypracovanie zmluvy o nájme. Zmluva 
č. 244/2017 o nájme pozemku bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 21.08.2017.  

17. 92/2017 28.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto:  
Gamča perpetua 
Grösslingova 18, 811 09 Bratislava 
účel: projekt: OH Gamča 2017          600,00 Eur. 

Odd. finančné  
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením MZ. 

18. 93/2017 28.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto: 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade s 
prijatým uznesení MZ. 
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H-PROBYT, spol. s r.o. 
Povraznícka 4, 811 05  Bratislava 
účel revitalizácia predzáhradky – Björnsonova12 300,00 Eur. 

19. 94/2017 28.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto: 
1. občianske združenie Boris 
Gallayova 21, 841 02  Bratislava 
účel: projekt: Divadelné leto s Teatro Colorato, II. ročník 
podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých  
formách propagácie     600,00 Eur,  
2. ART DESING PROJECT 
Velertadská 7/A, 82108  Bratislava 
účel: projekt: ADP Selection/Lucia Kováčiková 
podmienka: použiť logo Braislava-Staré Mesto na všetkých  
formách propagácie    600,00 Eur, 
3. Ergon Art 
Pod gaštanmi 2, 821 07 811 04   Bratislava 
účel: projekt: Medzinárodný hudobný festival 
               Bratislavská komorná gitara 2017, 13. ročník 
podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých  
formách propagácie    1 000,00 Eur, 
4. Susedia na dvore 
Povraznícka 6, 811 07  Bratislava 
účel: projekt: Medzinárodný festival Old´s cool 
podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých  
formách propagácie      200,000 Eur, 
5. AR MUSIC s.r.o. 
Dunajská 40, 811 08  Bratislava 
účel: projekt: Spievanie nás baví s Ankou Repkovou 
podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých 
formách propagácie    300,00 Eur. 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  

20. 95/2017 28.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto:  
1. Ohel David 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatými uzneseniami MZ.  
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Svoradova 11, 811 03  Bratislava 
účel: arteterapeutické dielne-cvičenie Tai chi 250,00 Eur. 

21. 99/2017 28.06.2017  MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
informáciu o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov  v reálne rozdelených 
bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z.z.; 
B. žiada 
starostu mestskej časti 
predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh na zmenu Všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 19/2013 o nájme bytov. 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

Splnené prijatím VZN č. 2/2018 
uznesením č. 2/2018. 

22. 106/2017 07.08.2017 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom NP s výmerou 60,00 m2 nachádzajúceho sa na 
prízemí v budove Pistoriho paláca na ul. Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 834, k.ú. 
Staré Mesto, postavenej na pozemku parcela registra „C“ parc. č. 3463, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 408 m2, vedenej v katastri nehnuteľností na LV č. 
4537, do nájmu OZ: Projekt Fórum, so sídlom Štefánikova č. 33, 811 02  Bratislava. IČO: 
30 803 781 za nasledovných podmienok: 
a) doba nájmu: určitá do 30.09.2017 
b) účel nájmu: prevádzkovanie knižnice 
c) výška nájomného: 16,60 Eur/m2/rok t.j. 996,00 Eur/rok (83,00 Eur/mesiac) a služby 
spojené s užívaním a prevádzkou nebytového priestoru 
d) nájomca je oprávnený vyberať vstupné od návštevníkov len a výlučne v primeranej miere, 
pričom osobám s preukazom ŤZP, mladistvým a dôchodcom musí byť prístup umožnený 
zdarma; poplatok za jednorazový vstup nesmie presiahnuť sumu 3,00 Eur/osoba 
e) nájomca sa zaväzuje využívať nebytový priestor z 80 % na kultúrne účely, a to počas celej 
doby trvania nájmu 
f) nájomca je povinný zabezpečiť, že nebytový priestor bude verejnosti prístupný počas celej 
doby trvania nájmu 
g) nájomca je povinný elektronicky zasielať prenajímateľovi pravidelne a v dostatočnom 
časovom predstihu informácie o plánovaných spoločenských a kultúrnych podujatiach 
h) nájomca je povinný rešpektovať prevádzkový režim Pistoriho paláca stanovený Miestnym 
úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
2. 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, nájom NP s výmerou 39 m2 nachádzajúceho sa na 

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková  
Mgr. Malinová 

Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 293/2017 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami v zmysle prijatého 
uznesenia dňa 13.09.2017. Zmluva bola 
zverejnená na webovej stránke 
www.staremesto.sk dňa 14.09.2017, 
účinná 15.09.12017.  
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prízemí v budove Pistoriho paláca na ul. Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 8345, 
k.ú. Staré Mesto, postavenej na pozemku parcela registra „C“ parc. č. 3463, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1408 m2, vedenej v katastri nehnuteľností na LV č. 
4537, do nájmu občianskemu združeniu: Projekt Fórum, so sídlom Štefánikova č. 33, 81102  
Bratislava, IČO: 30 8063 781 za nasledovných podmienok:  
a) doba nájmu: neurčitá od 01.10.2017 
b) účel nájmu: prevádzkovanie knižnice 
c) výška nájomného: 16,60 Eur/m2/rok t.j. 647,4 Eur/rok (53,95 Eur/mesiac) a služby spojené 
s užívaním a prevádzkou nebytového priestoru 
d) presun a inštalácia knižnice sa uskutoční na náklady mestskej časti 
e) nájomca je oprávnený vyberať vstupné od návštevníkov len a výlučne v primeranej miere, 
pričom osobám s preukazom ŤZP, mladistvým a dôchodcom musí byť prístup umožnený 
zdarma; poplatok za jednorazový vstup nesmie presiahnuť sumu 3,00 Eur/osoba 
f) nájomca sa zaväzuje využívať nebytový priestor z 80 % na kultúrne účely, a to počas celej 
doby trvania nájmu 
g) nájomca je povinný zabezpečiť, že NP bude verejnosti prístupný počas celej doby trvania 
nájmu 
h) nájomca je povinný elektronicky zasielať prenajímateľovi pravidelne a v dostatočnom 
časovom predstihu informácie o plánovaných spoločenských a kultúrnych podujatiach 
i) nájomca je povinný rešpektovať prevádzkový režim Pistoriho paláca stanovený Miestnym 
úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 

23. 108/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Grantový program mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre rok 2017.  

Odd. kultúry 
Mgr. Janegová 

Dňa 17.10.2018 grantová komisia 
rozhodla o pridelení financií deviatim 
žiadateľom, z ktorých sa napokon 
realizovali granty ôsmym. Jeden 
žiadateľ z dôvodu nevysporiadaných 
pozemkov nakoniec pridelený grant 
nevyužil.  

24. 111/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa bezodplatný prevod – darovanie 83 umeleckých diel  
zaradených do zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka, ktorých všeobecná hodnota 
určená znaleckým posudkom z roku 2014 bola stanovená na sumu 66 000,00 Eur, do 
vlastníctva: Galéria mesta Bratislavy, so sídlom: Františkánske nám. č. 11, 815 35  
Bratislava, IČO: 179 752; 

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Darovacia zmluva č. 363/2017 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 16.10.2017. Zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 16.10.2017 a účinná dňom 
17.10.2018.  
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B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto schválilo uznesením č. 53/2016 zo dňa 26.04.2016 zrušenie Galérie Cypríána 
Majerníka z dôvodu, že galéria v súčasnom období už nespĺňa podmienky a neprináša plnenie 
účelu, na ktorý bola pôvodne zriadená a mestská časť ako jej zriaďovateľ nie je schopná 
zabezpečiť jej prevádzku v oblasti personálnej, odbornej či finančnej. Mestská časť je ako 
zriaďovateľ galérie zapísanej v Registri múzeí a galérií SR vedenom Ministerstvom kultúry 
SR pri ukončení činností Galérie Cypriána Majerníka povinná postupovať v súlade so 
zákonom č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 
v z.n.p., a teda je povinná zabezpečiť pred zrušením galérie nadobudnutie zbierkových 
predmetov inou galériou v súlade so zameraním a špecializáciou rušenej galérie.  
V súvislosti s vyššie uvedeným a v zmysle prijatého uznesenie č. 53/2046 zo dňa 26.04.2016, 
Galéria mesta Bratislavy prejavila záujem o prevzatie zbierkových predmetov Galérie 
Cypriána Majerníka za účelom zachovania umeleckej hodnoty, propagácie, šírenia a podpory 
umeleckých diel.  

25. 114/2017 19.09.2017 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 nájom nebytového priestoru o celkovej výmere 52,70 m2 vo 
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa na prízemí so 
samostatným vchodom v budove ZŠ Dubová č. 1 v Bratislave, súpisné číslo 3609, ktorá je 
postavená na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 4961 o výmere 1 270 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaná na LV č. 9538, do 
nájmu: MUDr. Eva Štrasserová, bytom: Budatínska 51, 851 06  Bratislava (sídlo prevádzky: 
Dubová č. 1, 811 04  Bratislava), IČO: 31 760 392, za nasledovných podmienok: 
1. doba nájmu: určitá – do 30.06.2019, 
2. výška nájomného: 4,50 EUR/m2/mesiac t.j. 2 845,80 EUR + služby spojené s užívaním 
a prevádzkou nebytového priestoru, 
3. účel nájmu: zubná ambulancia; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že nebytový priestor je využívaný na poskytovanie služby 
v odbore stomatológia pre deti aj dospelých. Nájomca poskytuje odbornú zdravotnú 
starostlivosť v oblasti stomatológie pre  žiakov ZŠ Dubová č. 1, pre sluchovo postihnuté deti 
zo ZŠ na Drotárskej ulici a pre deti z MŠ na Búdkovej ulici v Bratislave, ako aj pre ostatnú 
verejnosť. Nájomca upravil a zrekonštruoval nebytový priestor na vlastné náklady, a teda 
zveľadil a zhodnotil majetok obce.  

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková, 
Mg. Malinová  

Dodatok č. 2/362/2017 týkajúci sa 
predĺženia doby nájmu nebytového 
priestoru v súlade s vyššie uvedeným 
uznesením bol podpísaný oboma 
zmluvnými stranami dňa 27.10.2017. 
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bol 
zverejnený na webovom sídle mestskej 
časti dňa 20.11.2017 a nadobudol 
účinnosť dňom 21.11.2017.  
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26. 116/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
nesúhlasí 
s mimosúdnym urovnaním sporov medzi Smart facory s.r.o a mestskou časťou o neplatnosť 
výpovede nájmu nebytových priestorov a o ich vypratanie, vedených na Okresnom súde 
Bratislava i pod sp. zn.: 38Cb 116/2015 a 19C 201/2015 tak, že mestská časť uzavrie novú 
nájomnú zmluvu so spoločnosťou Smart plus s.r.o. a žiada, aby mestská časť (do prípadného 
predloženia iného návrhu na urovnanie) vo vedení sporov pokračovala a o uplatnených 
nárokoch rozhodol súd. 

Odd. 
legislatívno-
právne 
JUDr. 
Hahnová 

Legislatívno-právne oddelenie 
pripravilo materiál s novým návrhom 
urovnania na rokovanie MZ dňa 
12.12.2017 

27. 117/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
uzavretie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcich sa stavebných úprav a udržiavacích 
prác nebytového priestoru (ďalej len „Dohoda“) nachádzajúceho sa na prízemí bytového 
domu Zelená č. 1,3 v Bratislave, súpisné číslo 357, na ulici Zelená, číslo vchodu 3, 
postaveného na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 332/4 a parcela č. 332/5, katastrálne 
územie Staré Mesto, ktoré užíva v súlade so Zmluvou č. 157/2009/322 o nájme nebytových 
priestorov v znení neskorších dodatkov nájomca – spoločnosť JUMAMI, s.r.o., 
s podmienkami:  
1. mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa bude podieľať na nákladoch vynaložených 
nájomcom na stavebné úpravy a udržiavacie práce na nebytovom priestore sumou 77 719,34 
EUR, rozsah ktorý zodpovedá trvalému technického zhodnoteniu predmetu nájmu, 
2. suma podľa bodu 1 bude nájomcovi refundovaná spôsobom poskytnutia zľavy z nájomného 
vo výške 50 %, a to počnúc dňom 01.07.2016, 
3. každá ďalšia investícia vynaložená nájomcom na stavebné, rekonštrukčné a udržiavacie 
práce na nebytovom priestore bude výlučne a len na vlastné náklady nájomcu bez nároku na 
ich náhradu, príp. poskytnutia ďalšej akejkoľvek zľavy na nájomnom.  

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková 
Mgr. Malinová 

Dodatok č. 7/369/2017 k Zmluve č. 
157/2009/322 o nájme nebytového 
priestoru týkajúci sa finančného 
vysporiadania nákladov vynaložených 
nájomcom na stavebné úpravy 
a udržiavacie práce na predmete nájmu 
v súlade s vyššie uvedeným uznesením, 
bol podpísaný oboma zmluvnými 
stranami dňa 20.12.2017. Dodatok č. 7 
k Zmluve o nájme bol zverejnený na 
webovom sídle mestskej časti dňa 
20.12.2017 a nadobudol účinnosť dňom 
21.12.2017.  

28. 125/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
nesúhlasí 
s predajom časti pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúceho sa 
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 7721/1, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 1656 ako ostatná plocha o približnej výmere 2 920 m2 z celkovej 
výmery 32 204 m2 realizovaným hlavným mestom SR Bratislavou, do vlastníctva Kancelárie 
prezidenta Slovenskej republiky so sídlom: Hodžovo nám. 1, 810 00  Bratislava, IČO: 
30845157.  

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Dňa 26.09.2017 prevzal Magistrát hl. 
mesta SR Bratislavy pod ev. č. 390659 
nesúhlasné stanovisko Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s predajom 
predmetnej časti pozemku parc. Č. 
7721/1.  

29. 126/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s urovnaním súdneho sporu o nahradenie prejavu vôle vedeného na Okresnom súde Bratislava 

Odd. 
legislatívno-
právne  

Mestská časť uzavrela dňa 30.10.2017 
s Vladimírou Pevnou v zmysle 
prijatého uznesenia nájomnú zmluvu č. 
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I pod sp. zn.: 24C 211/2012 medzi žalobkyňou Vladimíra Pevná a žalovanou: mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto, uzavretím zmluvy o nájme trojizbového bytu č. 1 na prízemí v dome 
na Zelenej ul. č. 1,3 v Bratislave, súp. č. 357, postavenom na pozemku parc. č. 332/4, 
zapísanom na LV č. 10 na dobu neurčitú, s Vladimírou Pevnou, so záväzkom previesť byt do 
vlastníctva nájomcu za podmienok určených zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a NP pre žiadosti podané do 31.12.2016. 

JUDr. 
Hahnová  

399/2017. Zmluva nadobudla účinnosť 
dňa 11.11.2017. Žaloba bola vzatá späť 
a súdne konanie bolo zastavené.  
 

30. 127/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie zariadenia sociálnych služieb Seniorcentrum 
Staré Mesto s účinnosťou od 20. septembra 2017.  

Seniorcentrum 
Staré Mesto 
PhDr. Alex 

Uznesenie bolo splnené. Zriaďovacia 
listina rozpočtovej organizácie 
zariadenia sociálnych služieb 
Seniorcentrum Staré Mesto je účinná 
od 20.09.2017.  

31. 128/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zriaďovaciu listinu pre Detské jasle Čajkovského 2, Bratislava-Staré Mesto, s účinnosťou od 
1. októbra 2017.  

Odd. 
sociálnych 
vecí RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Uznesenie  splnené.  

32. 129/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
Zriaďovaciu listinu pre Detské jasle Hollého 9, Bratislava-Staré Mesto, s účinnosťou od 1. 
októbra 2017.  

Odd. 
sociálnych 
vecí RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Uznesenie splnené.  

33. 130/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
1. Oznámenie podľa ust. § 18 ods. 8 Stanov obchodnej spoločnosti Technické služby Starého 
Mesta a.s. o odstúpení z funkcie predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti Technické 
služby Starého Mesta a.s.:  
- Igor Slanina 
2. Oznámenie podľa ust. § 20 ods. (10) Stanov obchodnej spoločnosti Technické služby 
Starého Mesta, a.s. o odstúpení z funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti 
Technické služby Starého Mesta a.s.:  
- Ing. Tomáš Ziegler; 
B. vymenúva 
podľa ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave:  
1. člena predstavenstva obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.:  
- Ing. Patrícia Martincová 

Odd. 
legislatívno-
právne 
JUDr. 
Hahnová 

Uznesenie splnené, príslušné zmeny 
boli zapísané v OR SR. 
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2. člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.: 
- Viktor Muránsky; 
C. žiada  
starostu mestskej časti 
vykonať všetky potrebné úkony smerujúce k vykonaniu tohto uznesenia a následne k zápisu 
príslušných zmien do obchodného registra.  

34. 131/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
predloženie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, „Výzva na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy 
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie 
alebo výstavby novej telocvične na rok 2017, a že mestská časť Bratislava-Saré Mesto ako 
žiadateľ o dotáciu zabezpečí:  
1. realizáciu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie, 
2. finančné prostriedky uvedené v žiadosti, ktoré predstavujú výšku rozdielu celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci a to vo výške 4 127,32 Eur, 
3. financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu.  

Kancelária 
starostu  
Referát ÚP, 
rozvoja 
a prípravy 
a koordinácie 
projektov 
Mgr. Dolinská  

V zmysle výzvy Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR odoslala 
dňa 25.09.2017 MČ SM žiadosť 
o poskytnutie finančných prostriedkov 
na rozvoj výchovy a vzdelávania 
žiakov v oblasti telesnej a športovej 
výchovy formou dostavby, 
rekonštrukcie alebo výstavby novej 
telocvične na rok 2017. Finančné 
prostriedky boli žiadané pre ZŠ 
Mudroňova 83, 811 03  Bratislava 
a ZŠ, Vazovova 4, 811 07  Bratislava. 
Predloženie žiadosti nebolo zo strany 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR vyhovené a dotácia nebola 
mestskej časti poskytnutá.  

35. 132/2017 19.09.2017 Uznesenie č. 132/2017 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok nasledovne:  
1. Hrbáček Juraj           9 968,67 € 
2. ATTACK FILM, a.s.o.          4 424,64 € 
SPOLU       24 393,31 €.

Odd. finančné  
Ing. Magát 

Uznesenie je splnené. Trvalé upustenie 
od vymáhania nevymožiteľných 
pohľadávok bolo spracované v zmysle 
prijatého uznesenia MZ.  

36. 133/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto:  
1. OZ Brnkáčik 
Brnianska 47, 811 04  Bratislava 
účel: projekt: Športovo-pohybové aktivity pre škôlkarov na Železnej studničke  230,00 € 
2. Slovenská rada rodičovských združení-rodičovské združenie pri Materskej škole 

Odd. finančné  
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  
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Karadžičova 41, 811 07  Bratislava  
účel: projekt: Športová aktivita na Malom Slavíne                          250,00 € 
3. Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK 
Nábr. arm.gen.Ludvíka Svobodu 9, 814 69 Bratislava 
účel: projekt: Súťaž prípraviek/žiakov/ vo futbale                                         2 000,00 €       
s podmienkou schválenia navýšenia rozpočtu o 15 000 Eur Miestnym zastupiteľstvom dňa 
19.09.2017 takto:  
4. Zámoček 
Kuzmányho 9, 811 05  Bratislava                                          3 000,00 € 
účel: projekt: Naša materská škola – podpora psychomotorických aktivít v exteriéri MŠ  
5. Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri Materskej škole 
Karadžičova 51, 811 07  Bratislava 
účel: projekt: revitalizácia ihriska na dvore pri MŠ                                    4 000,00 € 
6. Združenie rodičov pri Základnej škole Milana Rastislava Štefánika 
Grösslingová 48, 811 09  Bratislava 
účel: projekt: Interaktívne vyučovanie jazykov                                              2 000,00 € 
7. Združenie rodičov pri Základnej škole Milana Rastislava Štefánika 
Grösslingová 48, 811 09  Bratislava 
účel: projekt: rekonštrukcia ihriska pre deti MŠ                                     4 000,00 € 
8. Rodičovské združenie pri materskej škole 
Timravina 8, 811 06  Bratislava 
účel: projekt: revitalizácia školskej záhrady spojená s výsadbou drevín       1 000,00 € 
9. Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK 
Nábr. arm.gen. Ludvíka svobodu 9, 814 69  Bratislava 
účel: projekt: Súťaž prípraviek/žiakov/vo futbale                                          1 000,00 € 

37. 134/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto:  
1. Drahoslava Weingreen 
Žitavská 16, 821 07  Bratislava 
účel: projekt: Dvojčatá-interaktívna výstava v spolupráci so Študentmi VŠVU   
300,00 € 
Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 
2. Ústredný zväz židovských náboženských obcí SR 
Panenská 4, 811 03 Bratislava 
účel: projekt: Divadlo o kráľovnej Ester                                                 400,00 € 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  
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3. Antikomplex, o.z.  
J. Cikkera 11, 974 01  Banská Bystrica 
účel: projekt: Stolpersteine v Bratislave 2017                                              600,00 € 
Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 
4. Hudobná skupina Kozovanka 
Šoltésovej 2690/13, 811 08  Bratislava 
účel: projekt: Podpora a šírenie tradičnej ľudovej hudby                                       200,00 € 
Podmienka: použiť logo Batislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 
5. BORIS, OZ 
Nejedlého 12, 841 020  Bratislava                                             800,00 € 
účel: projekt: Reprízy operety Francza Lehára Gróf z Luxemburgu pre Staromešťanov 
Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 

38. 138/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
vyhodnotenie plnenia uznesenie č. 81/2017 zo 27.06.2017, ktorým bolo doplnené uznesenie č. 
163/2016 zo 06.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval 
priority poslancov minimálne vo výške 100 000 EUR.  
B. žiada 
starostu mestskej časti  
o zaradenie informácie o poslaneckých prioritách do októbrového zastupiteľstva roku 2017.  

Odd. finančné  
Ing. Magát 

Uznesenie je splnené. Informácia bola 
predložená v požadovanej forme.  

39. 142/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
určuje 
na jednorazové odmeny zástupcom starostu a neuvoľneným poslancom finančné prostriedky 
v sume 25 871,00 EUR, čo predstavuje 20 % z ročného úhrnu mesačných odmien 
vyplatených v roku 2016 neuvoľneným poslancom, 8 % z ročného úhrnu mesačných odmien 
vyplatených v roku 2016 zástupkyni starostu Ing. Jane Špankovej a 6 % z úhrnu mesačných 
odmien vyplatených v roku 2016 Ing. arch. Ľubomírovi Boháčovi, ktorý bol vo funkcii 
zástupcu starostu do 3.10.2016, s výnimkou čl. 2 ods. 4 písm. f) Pravidiel odmeňovania 
poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – neposlancov.  

JUDr. 
Hahnová, 
poverená 
riadením MÚ 

Zástupkyni starostu, Ing. Arch. 
Ľubomírovi Boháčovi (vo funkcii 
zástupcu starostu do 03.10.2016) 
a neuvoľneným poslancom boli 
vyplatené finančné prostriedky 
v najbližšom výplatnom termíne 
v sume určenej predmetným 
uznesením.  

40. 144/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. vyjadruje nesúhlas 
s udelením štatútu významnej investície pre projekt „Spojená Bratislava“ a pre projekt 
„Stanica Nivy“ v Bratislave, o ktorý žiadajú Vládu SR developeri J&T Real Estate a HB 
Reavis; 
B. žiada 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

Dňa 30.10.2017 zaslaný výpis 
uznesenia MZ podpredsedovi vlády SR 
pre investície a informatizáciu.  
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starostu mestskej časti 
- aby v mene obyvateľov mestskej časti rešpektoval vôľu miestneho zastupiteľstva 

vyjadrenú týmto uznesením a vykonal všetky kroky potrebné k jej naplneniu vrátane 
(nie však výlučne) tlmočenia uvedeného postoja Úradu vlády SR, 

41. 145/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. vyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 17. augusta 2017 proti Všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 
B. schvaľuje 
VZN č. 13/2017, ktorým sa mení VZN č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území MČ SM s účinnosťou od 15. novembra 2017.  

Odd. ŽP, 
správnych 
konaní a VP 
RNDr. 
Calpašová 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Ligasová 

Protest prokurátora bol prejednaný MZ, 
bolo mu vyhovené a v ňom uvádzané 
námietky boli prijatím VZN MČ SM č. 
13/2017 zapracované do všeobecne 
záväzného nariadenia MČ SM č. 
6/2017 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na 
území MČ SM (ďalej len „VZN 
6/2017). V súvislosti s prevádzkovou 
dobou prevádzkarní a k nim zriadených 
exteriérových sedení sa postupuje 
v zmysle VZN 6/2017 v znení VZN 
13/2017.  

42. 146/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. zrušuje 
Zásady o stanovení úhrad za poskytnuté služby a stravného v detských jasliach, ktorých 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto, schválené uznesením miestneho 
zastupiteľstva č. 39/2016 časť B. z 22.03.2016; 
B. schvaľuje 
VZN č. 14/2017 o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti 
o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto, s účinnosťou od 1. januára 2018.  

Odd. 
sociálnych 
vecí RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Uznesenie splnené.  

43. 148/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. súhlasí 
s návrhom Dodatku č. ... Štatútu hl. mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 14 – 
rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí schváleným uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 941/2017 dňa 28.09.2017; 
B. navrhuje 
vypustiť z návrhu odseky 14 a 15 (ustanovenia o solidarite) v bode č. 3.  

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

Výpis  uznesenia č. 148/2017 
z rokovania MZ mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto z 24.10.2017 
zaslaný primátorovi hl. mesta dňa 
30.10.2017.  

44. 149/2017 24.10.2017 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 

Odd. 
majetkové  
Ing. 

Dodatok č. 2/428/2017 k Zmluve č. 
53/2006/322 o nájme nebytového 
priestoru týkajúci sa rozšírenia 
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hodný osobitného zreteľa nájom NP o celkovej výmere 17,72 m2 vo vlastníctve Hl. mesta SR 
Bratislavy, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúci sa na 
prízemí budovy Zichyho palác) na ulici Ventúrska č. 9 v Bratislave, súpisné číslo 265, ktorá 
je postavená na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 477 o výmere 1108 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaná na LV č. 
10, do nájmu spoločnosti: Harmónia – Reality, s.r.o., so sídlom: Prepoštská č. 1, 811 01  
Bratislava, IČO: 35 848 839, za nasledovných podmienok:  
1. doba nájmu: určitá, do 30.09.2026 
2. výška nájomného: 12,00 EUR/m2/mesiac t.j. 2 551,678 EUR/rok + služby spojené 
s užívaním a prevádzkou nebytového priestoru 
3. účel nájmu: reštauračná prevádzka 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že nebytový priestor sa nachádza ako priamo susediaci, 
(oddelený len nenosnou priečkou) s nebytovým priestorom, ktorý v súčasnom období užíva 
žiadateľ t.j. spoločnosť Harmónia – Reality, s.r.o. v súlade so Zmluvou č. 53/2006/322 
o nájme NP zo dňa 1.12.2006 na účely prevádzky kaviarne a reštaurácie.  
Žiadateľ má záujem nebytové priestory technicky a stavebne spojiť, nakoľko aj v minulosti 
tvorili jeden celok. Nebytový priestor tvorí len jedna miestnosť, bez akéhokoľvek sociálneho 
a technického zariadenia a vybavenia a žiadateľovi by slúžila pre prevádzku reštaurácie 
v susedných prenajatých priestoroch.  
Žiadateľ je dlhodobým zmluvným partnerom mestskej časti a nájomcom nebytových 
priestorov a svoje povinnosti nájomcu si vždy riadne a včas plnil.   

Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

predmetu nájmu o jednu miestnosť 
o výmere 17,72 m2 v súlade s vyššie 
uvedeným uznesením, bol podpísaný 
oboma zmluvnými stranami dňa 
28.12.2017. Dodatok č. 2 k Zmluve 
o nájme bol zverejnený na webovom 
sídle mestskej časti dňa 28.12.2017 
a nadobudol účinnosť dňom 
29.12.2017.  

45. 157/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. zrušuje 
časť B uznesenia č. 110/2013 zo dňa 25.06.2013, ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto schválilo Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, a to s účinnosťou k 1. novembru 2017; 
B. schvaľuje 
Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava a to s účinnosťou k 1. novembru 2017; 
C. splnomocňuje 
starostu mestskej časti  
vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb v písaní a chýb vzniknutých pri prepisovaní.  

Starosta MČ 
Mgr. Števčík 
Ing. 
Rafajdusová 

Zásady boli podpísané p. starostom.  

46. 158/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
plán zimnej služby na sezónu 2017/2018; 

Odd. dopravy 
Ing. 
Mešťaníková 

Uznesenie splnené.  
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B. splnomocňuje 
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.  

47. 160/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto:  
1. Žiadateľ: Bytkomfort – BA, a.s. v zastúpení vlastníkov Klemensova 13 
Adresa žiadateľa: Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Emil Kondek 
Názov projektu: Zveľadenie predzáhradky a kontajnerového stojiska na ulici 
Klemensovej 13 
Výška grantu: 2 000,00 € 
2. Žiadateľ: Občianske združenie Petra 
Adresa žiadateľa: Bartókova 2, 811 02  Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Paučová 
Názov projektu: Revitalizácia okolia súsošia za kostolom Panny Márie Snežnej, Na 
Kalvárii 
Výška grantu: 5 000,00 € 
3. Žiadateľ: Ivan Múranica TMF – 3 
Adresa žiadateľa: Sokolská 2. 811 04  Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ivan Múranica 
Názov projektu: Rekonštrukcia parku Sokolská 2 – 8 – I. etapa – skultúrnenie 
vnútroblokového priestoru 
Výška grantu: 5 000,00 € 
4. Žiadateľ: Hantabal Architekti, s.r.o. 
Adresa žiadateľa: Holubyho 15, 811 03  Bratislava (ateliér) 
Nové záhrady 13, 821 05  Bratislava 
Štatutárny zástupca Ing. arch. Michela Hantabalová (konateľ) 
Názov projektu: Obnova verejného priestoru Bratislavskej Kalvárie 
výška grantu: 7 550,00 € 
5. Žiadateľ: OZ Priatelia Bartókovej ulice 
Adresa žiadateľa: Bartókova 4, 811 02  Bratislava 
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Ostrica 
Názov projektu: Revitalizácia Bartókovej ulice 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Granty boli poskytnuté v súlade 
s prijatými uzneseniami MZ.  
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Výška grantu: 2 500,00 € 
6. Žiadateľ: Občianske združenie Hrad – Slavín 
Adresa žiadateľa: Myjavská 4456/18, 811 03  Bratislava 
Štatutárny zástupca: Sabína Barborjak 
Názov projektu: Stromy v bezpečí 
Výška grantu: 3 500,00 € 
7. Žiadateľ: Rodičovské združenie pri ZŠ Dubová 1 
Adresa žiadateľa: Dubová 1, 811 04  Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Hargaš 
Názov projektu: Buď Fit (nákup a montáž fitness prvkov) 
Výška grantu: 3 000,00 € 
8. Žiadateľ: OZ Strom života 
Adresa žiadateľa: Jelenia 314/7, 811 05  Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Kahan, PhD. 
Názov projektu: Vybudovanie bicyklového stojiska pre potreby komunity na Jelenej 7 
Výška grantu: 500,00 € 
9. Žiadateľ: SvojDomG, spoločenstvo vlastníkov 
Adresa žiadateľa: Gajová 15-17, 811 09  Bratislava 
Štatutárny zástupca: Mgr. art. Jana Bubková Černá, ArtD. 
Názov projektu: Výstavba zeleného prístrešku na odpadky a revitalizácia predzáhradky 
po zásahu prírodného živlu pred objektom Gajová 15 – 17, na pozemkoch p.č. 8988/3 
a 8988/4 
Výška grantu: 950,00 € 

48. 161/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto: 
1. Klub LUNA Senior Friendly 
Bezručova 4, 811 09  Bratislava 
účel: projekt: Senior Friendly – Krásne spolu výstava fotografií  500,00 
Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 
2. Bratislavské komunitné združenie pátra Scherza 
Justičná 11, 811 01  Bratislava 
účel: projekt: Artklub Scherz     500,00 € 
Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 
3. Občianske združenie STOPA Slovensko 
Pražská 33, 811 04  Bratislava 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  
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účel: projekt: rozvojom osobnosti a vzdelaním k lepšej integrácií  500,00 € 
Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 
4. AR MUSIC s.r.o. 
Dunajská 40, 811 08  Bratislava 
účel: projekt: Zbor Anky Repkovej – spievanie nás baví   350,00 € 
Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 

49. 162/2017 24.10.-2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto:  
PETRA 
Bartókova 2, 811 02  Bratislava 
účel: revitalizácia Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste        4 000,00 € 

Odd. finančné  
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade s 
prijatými uzneseniami MZ.  

50. 164/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto:  
Rodičovské združenie pri ZŠ Mudroňova 83 
Mudroňova 83, 811 03  Bratislava 
účel: revitalizácia svahu v priestore školského dvora        1 000,00 € 

Odd. finančné  
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  

51. 174/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostu mestskej časti 
2. aby pred začatím samotnej obnovy parku na Šafárikovom námestí verejne prezentoval pred 
občanmi túto finálnu podobu (verejné prerokovanie) a vystavil túto dokumentáciu na webe 
Starého Mesta. Okrem projektovej dokumentácie (výkresová časť) treba zverejniť aj rozpočet, 
harmonogram prác dodávateľov.  
3. aby písomne informoval poslancov MZ o pripravovanom memorande so súkromným 
developerským subjektom, o podmienkach memoranda, finančnom a vecnom plnení a iných 
dohodách pri obnove verejných priestorov Šafárikovho námestia,  
 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

 
 
 
Časť 2: K 18.05.2018 – Stretnutie sa 
konalo 05.03.2018 v Staromestskej 
sieni s online prenosom na Fb. 
 
Časť 3: Splnené zverejnením zmluvy 
25.10.2017 

52. 175/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
volí  
na funkčné obdobie 2018 - 2022 prísediacich Okresného súdu Bratislava I: 
1. JUDr. Andrej BALÁŽIK, M. Schneidra Trnavského 1929/9, 841 01  Bratislava 
2. Ing. Peter BÓNA, Povraznícke 13, 811 05  Bratislava 
3. Mgr. Andrej BONKO, Silvánska 12, 841 04  Bratislava,  
4. JUDr. Miloslava ČUTKOVÁ Krížna 38, 811 07 Bratislava 

Kancelária 
prednostu 
Referát 
organizačný 
a správy 
registratúry 
Ing. 

Dňa 18.01.2018 na slávnostnom 
zasadnutí prísediacich Okresného súdu 
Bratislava I zvolených na funkčné 
obdobie od 01.02.2018 – 31.01.2022 
v Staromestskej sieni im bolo starostom 
mestskej časti odovzdané  Osvedčenie 
o zvolení prísediaceho Okresného súdu 
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5. Jozef HLINKA, Mamateyova 11, 851 04  Bratislava,  
6. JUDr. Anna KALIVODOVÁ, J. Stanislava 4, 841 05  Bratislava,  
7. Miroslav KOSTOLANSKÝ, Vážska 24, 821 07  Bratislava, 
8. JUDr. Eva KOSTOLANYIOVÁ, Nábr. L. Svobodu 20, 811 02  Bratislava, 
9. Janka KOTLAJEREVSKÁ, Hollého 13, 811 08  Bratislava, 
10. JUDr. Zuzana MACKOVÁ, PhD., Nám. hraničiarov 29, 851 03  Bratislava, 
11. Mgr. Halina MAKOVNÍKOVÁ, Zelená 1, 811 01  Bratislava,  
12. JUDr. Drahomíra MIHÁLIKOVÁ, Hollého 13, 811 08  Bratislava 
13. JUDr. Marián MIŠÍK, Zochova 18, 811 03  Bratislava,  
14. PhDr. Otto MÚČKA, Martina Rázusa 2779/13, 901 01  Malacky, 
15. Ing. Jozef NEMČÍK, Karpatské nám. 26, 831 06  Bratislava, 
16. Ing. Marta ONDRKALOVÁ, Strečnianska 7, 851 05  Bratislava, 
17. Emília OPAVSKÁ, RIZNEROVA 1900/2, 811 01  Bratislava, 
18. Anna PETRAKOVIČOVÁ, Sokolská 18, 811 04  Bratislava, 
19. JUDr. Darina PEŤOVSKÁ, Drobného 21, 841 01  Bratislava, 
20. Ladislav POTOCZKY, Materja Bellla 2, 811 06  Bratislava, 
21. Ing. Edita SOBOLIČOVÁ, Zámocká 8, 811 01  Bratislava, 
22. Mgr. Dana SOBOLOVSKÁ, Justičná 1, 811 07  Bratislava,  
23. Ing. Mária STANOVÁ, Marhuľova 12, 821 07  Bratislava, 
24. Ing. Pavol ŠČEPÁN, Blumentálska 15, 811 07  Bratislava,  
25. JUDr. Ingrid ŠOVČÍKOVÁ, Zrínskeho 9, 811 03  Bratislava, 
26. Bc. Denisa ŽIAKOVÁ, Mamateyova 5, 851 04  Bratislava 

Schmidtová  Bratislava I, novozvolení prísediaci 
zložili sľub a boli im odovzdané 
preukazy prísediaceho. 

53. 179/2017 12.12.2017 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 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nebytového priestoru č. 11 
s výmerou 263,90 m2 v suteréne a na prízemí nehnuteľnosti na ulici Grösslingová č. 6 
v Bratislave, súpisné číslo 2479,  katastrálne územie Staré Mesto, postavenej na pozemku 
parcely registra C KN č. 8900/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 197 
m2, zapísanej na LV č. 5674, do nájmu spoločnosti: ABRIK s.r.o., Grösslingová 6-8, 811 09  
Bratislava, IČO: 17313252 za nasledovných podmienok:  
a) doba nájmu: neurčitá 
b) účel nájmu: kancelárske a administratívne účely 
c) výška nájomného: 6,00 EUR/m2/mesiac 
d) nájomca bude oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu spriazneným osobám v zmysle 
§ 9zák. č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení (majetkovo a personálne prepojené osoby) 

Odd. 
legislatívno-
právne  
JUDr. 
Hahnová 

Dňa 20.12.2012 bola v súlade s časťou 
C uznesenia uzatvorená dohoda č. 
547/2017 o urovnaní a vyporiadaní 
s tým súvisiacich vzťahov medzi 
mestskou časťou a spoločnosťou Smart 
factory s.r.o. za účasti spoločnosti 
ABRIK spol. s r.o. Dohoda nadobudla 
účinnosť dňa 22.12.2017.  
V čase vyhodnocovania plnenia 
uznesení apríl 2018 uznesenie splnené 
– účastníci dohody o urovnaní vzali 
späť navzájom podané žaloby a po 
právoplatnom zastavení konania 
o určenie neplatnosti právneho úkonu 
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e) vzhľadom k poskytnutiu prostriedkov podľa časti B) tohto uznesenia, bude v nájomnej 
zmluve dohodnutá ochranná doba v trvaní 15 rokov, počas ktorej bude môcť prenajímateľ 
nájom vypovedať len z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 
a podnájme nebytových priestorov v znení platnom ku dňu podpisu zmluvy,  
f) prenajímateľ umožní (po prechádzajúcom odsúhlasení) modernizáciu predmetu nájmu, 
spočívajúcu vo výmene sklenej fasády a vchodu, výmene okien, oprave elektroinštalácie 
sanitárnych zariadení, schodiska, stien, podláh a stropov a rekonštrukcie suterénu, 
g) stavené úpravy, opravy, udržiavacie práce, rekonštrukcia alebo modernizácia predmetu 
nájmu bude možné len za podmienok upravených v čl. 23 Zásad hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že uzavretie nájomnej zmluvy je podmienkou poskytnutia 
finančných prostriedkov – sumy 63 000,00 EUR, požadovaných prechádzajúcim nájomcom 
Smart factory s.r.o. na urovnanie súdnych sporov (i) o neplatnosť výpovede nájmu založeného 
zmluvou č. 189/2014 vedenom na Okresnom súde Bratislava 1 pod ps. zn. 38Cb 116/2015, 
(ii) o vypratanie nebytového priestoru vedenom na Okresnom súde Bratislava 1 pod sp. zn.: 
19C 201/2015 a (iii) žaloby na plnenie vo výške istiny 67 000,00 EUR (titulom zhodnotenia 
predmetu nájmu), alternatívne vo výške 87 900,00 EUR (titulom majetkového prospechu 
získaného mestskou časťou bez právneho dôvodu). Pri vymáhanom peňažnom plnení ide 
o nároky Smart factory s.r.o. na náhradu investícií vo výške 87 900,00 Eur, vynaložených pri 
úpravách priestoru. Nový nájomca, ABRIK s.r.o., má záujem na uzatvorení nájomnej zmluvy 
z dôvodu majetkového a personálneho prepojenia so spoločnosťou elektronic-star a.s., ktorá je 
nájomcom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí a v suteréne domu na 
Grösslingovej 6-8, ktorý je zrkadlovým obrazom nebytového priestoru č. 11, a s týmto 
v suteréne susedí. Nenosná tenká priečka, oddeľujúca oba priestory umožňuje ich jednoduché 
prepojenie a elektronic-star a.s. z dôvodu naplnenia kapacitných možností prenajatých 
priestorov a plánovaného rastu obchodných činností, potrebuje riešiť umiestnenie svojich 
pracovníkov rozšírením plochy kancelárskych priestorov; 
C. schvaľuje 
uzavretie dohody o urovnaní a vyporiadaní s tým súvisiacich vzťahov medzi mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto a Smart factory s.r.o za účasti ABRIK, s.r.o, priloženú k materiálu na 
základe ktorej:  
a) sa mestská časť zaviaže vyplatiť Smart factory sumu 63 000,00 EUR prostredníctvom 
spoločnosti ABRIK, 
b) Smart factory vyprace a odovzdá nebytový priestor mestskej časti do 5 pracovných dní od 

a zrušení uznesenia Krajského súdu 
v Bratislave, ktorým bolo vo veci 
nariadené predbežné opatrenie, mestská 
časť v súlade s časťou A uznesenia 
uzavrela dňa 28.02.2018 nájomnú 
zmluvu č. 10/2018 so spoločnosťou 
ABRIK s.r.o.. Zmluva nadobudla 
účinnosť 01.03.2018.  
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účinnosti dohody, 
c) Smart factory do 5 pracovných dní od odovzdania priestoru a podpisu odovzdávajúceho 
protokolu vezme späť podané žaloby, 
d) notár poukáže na účet nájomcu prvú časť kompenzácie vo výške 58 000,00 EUR po 
predložení (ktorýmkoľvek účastníkom dohody) (i) podpísanej dohody o urovnaní, (ii) 
späťvzatia žalôb o neplatnosť výpovede a o zaplatenie, (iii) protokolu (iného dokladu) 
o odovzdaní priestoru, 
e) mestská časť do 5 pracovných dní po odovzdaní nebytového priestoru vezme späť žalobu 
o vypratanie,  
f) notár poukáže na účet nájomcu druhú časť kompenzácie vo výške 5 000,00 EUR po 
predložení právoplatného rozhodnutia o zastavení konaní vedených na základe žalôb 
nájomcu, 
g) mestská časť do 10 pracovných dní odo dňa právoplatného skončenia sporu o neplatnosť 
výpovede uzavrie s ABRIKOM nájomnú zmluvu za podmienok schválených v časti A. 
uznesenia,  
h) ABRIK bude povinný zmluvu uzavrieť, ak bude spĺňať požiadavky uvedené v časti A. 
písm. a) až e) uznesenia, 
i) v prípade uzavretia zmluvy podľa písm. h), nebude ABRIK požadovať vrátenie finančnej 
kompenzácie od žiadnej zo zmluvných strán.  

54. 182/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 51/2017 
zo dňa 21. apríla 2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 
9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to v časti A) bod č. 1 takto:  
 
slová „doba nájmu: do doby platnosti kolaudačného (užívacieho) povolenia, najneskôr do 
doby protokolárneho odovzdania nebytového priestoru prenajímateľovi“ sa nahrádzajú 
slovami „doba nájmu: neurčitá“ 
V ostatnej časti ostáva uznesenie nezmenené.  

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková 
Mgr. Malinová 

Dodatok č. 1/538/2017 k Zmluve č. 
155/2017 o nájme nebytového priestoru 
týkajúci sa zmeny doby nájmu na dobu 
neurčitú v súlade s vyššie uvedeným 
uznesením, bol podpísaný oboma 
zmluvnými stranami dňa 13.12.2017. 
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bol 
zverejnený na webovom sídle mestskej 
časti dňa  20.12.2017 a nadobudol 
účinnosť dňom 21.12.2017.  

55. 190/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zásady poskytovania Karty staromestského seniora pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto s účinnosťou od 1. januára 2018.  

Odd. 
sociálnych 
vecí RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Uznesenie splnené. 

56. 191/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 

Odd. 
sociálnych 

Uznesenie splnené 
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Návrh Zriaďovacej listiny pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, 
Záhrebská 9, Bratislava-Staré Mesto.  

vecí RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

57. 192/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
realizáciu projektu revitalizácie verejného priestoru „Landererov park“ výlučne za 
predpokladu, že projektová dokumentácia bude upravená tak, že bude spĺňať nasledovné 
požiadavky:  
1. upustí od realizácie chodníka pod stromoradím Brestovcov pozdĺž Alžbetínskej ul.,  
2. bude rešpektovať platné výrubové povolenie č. ŽP/16516/2667/2017/KN zo dňa 
21.11.2017 vydané mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a existujúcu skupinu tisov severne 
od pamätníka príslušníkov západného odboja, 
3. zabezpečí adekvátne priestor pre zhromaždenie a kladenie vencov pri pamätníku 
príslušníkov západného odboja,  
4. odstráni kolíziu navrhovanej výsadby Paulownie s rozvodom CZT,  
5. zabezpečí dostatočný prístup k fontáne Poézia spevnenými plochami,  
6. zabezpečí vnútorný „okruh“ po parku pre prechádzku návštevníkov, 
7. zruší nepotrebné vyústenie chodníka pozdĺž západnej strany na Gajovej ul., 
8. bude rešpektovať stanovenú sumu 300 000 Eur vrátane DPH na jeho realizáciu; 
žiada 
starostu mestskej časti  
v prípade, že k splneniu zásadných požiadaviek uvedených v časti A. uznesenia, ktoré budú 
bližšie špecifikované na Komisii pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie 
nepríde v lehote do 26. januára 2018, ukončiť zmluvu o vytvorení a použití architektonického 
diela, zmluvu o dielo a zmluvu o poskytovaní inžinierskych služieb č. 177/2016 zo dňa 
24.08.2016 niektorým zo spôsobov  dohodnutých v tejto zmluve.  

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

Výsledná realizačná PD akceptovala 
všetky pripomienky 1-9 z uznesenia 
ako i ďalšie požiadavky Komisie pre 
územné plánovanie, miestny rozvoj 
a životné prostredie 

58. 193/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ SM na rok 2017 takto: 
1. Občianske združenie BChZ 
Gerulatská 2, 851 10  Bratislava 
účel: projekt: Vianočný koncert Bratislavského chlapčenského zboru   600,00 € 
Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie.  
2. OZ Galéria X 
Zámočnícka 5, 811 03  Bratislava 
účel: projekt: Vianočné stretnutie 2017/charitatívna výstava    400,00 € 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatými uzneseniami MZ.  
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Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie. 
59. 194/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré msto na rok 2017 takto:  
1. Detská organizácia Bratislavský Fénix 
Bulíkova 3, 851 04  Bratislava 
účel: Devín, Vajnory, Malacky, jún-december 2017                              200,00 € 
2. Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister 
Lazaretská 33, 814 99  Bratislava 
účel: akcia: Domov dôchodcov Heydukova, január-december 2017  220,00 € 
3. Gamča perpetua 
Grösslingová 18. 811 09  Bratislava 
účel: projekt: OH Gamča 2017                                            350,00 €. 

Odd. finančné  
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatými uzneseniami MZ.  

60. 202/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
Zásady poskytovania jednorazového nenávratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa 
s účinnosťou od 1. januára 2018; 
B. poveruje 
starostu mestskej časti 
zaviesť Zásady poskytovania jednorazového nenávratného finančného príspevku pri narodení 
dieťaťa do praxe. 

Odd. 
sociálnych 
vecí RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Uznesenie splnené. 
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1. 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 

JUDr. Hahnová, 
poverená 
riadením MÚ 

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 na každé zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva podávaná 
informácia o stave plnenia úlohy 
(v kontexte s uznesením č. 
23/2012).   

 

2. 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. 
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, 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Právne oddelenie vypracovalo 
návrh zmluvy o prevode 
spoluvlastníckeho podielu 
a odovzdalo obom zmluvným 
stranám na pripomienkovanie. 
Zmluva o prevode 
spoluvlastníckeho podielu č. 
98/2012 s p. Hudekom bola 
uzavretá a podpísaná dňa 
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-263357/2012 zo dňa 
09.11.2012. Konanie v danej veci 
prerušené, a to z dôvodu návrhu 
na začatie konania v právnej veci 

Informácia z právneho odd. 
ku dňu 31.12.2017: 
aktuálny stav nezmenený, 
prieťahy v konaní, súd 
v danej veci ešte 
nerozhodol, konanie na 
katastri nehnuteľností 
prerušené.  
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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 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.  

navrhovateľa Doc. JUDr. 
Ľudovíta Hudeka proti odporcovi 
Hlavné mesto SR Bratislava 
a spol. Okresným súdom 
Bratislava I spis. Zn. 
18C/223/2012, ide o žalobu 
o neplatnosť právneho úkonu 
podľa P-3682/12 zo dňa 
14.11.2012.  

3. 43/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 12/2012 zo dňa 14.februára 2012 
nasledovne:  

Odd. majetkové  
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

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

4. 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. legislatívno-
právne 
JUDr. Hahnová 

Uznesenie bolo prijaté ako 
možnosť riešenia sporu 
o zrušenie a vyporiadanie 
podielového spoluvlastníctva 
domu na Hviezdoslavovom nám. 
č. 11, kde hlavné mesto je 
vlastníkom podielu 86/120 
a spoločnosť Hviezdoslavovo 
námestie 11 s.r.o. vlastníkom 
podielu 34/120. Zrušenia 
a vyporiadania spoluvlastníctva 
sa domáha menšinový 
spoluvlastník žalobou voči 1. 

Vzhľadom 
k prebiehajúcemu súdnemu 
sporu  nie je 
pravdepodobné plnenie 
uznesenia ani v budúcnosti. 
Právne oddelenie pripraví 
preto návrh na jeho 
zrušenie.  
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mestskej časti, 2. hlavnému 
mestu podanou na okresnom 
súde.  
Okresný súd BA I. rozsudkom zo 
dňa 03.01.2012 č.k. 
32/kCb/83/2009-382 rozhodol 
tak, že zrušil podielové 
spoluvlastníctvo a byty prikázal 
do vlastníctva hl. mesta v správe 
m.č. a nebytový priestor prikázal 
do vlastníctva spoločnosti 
Hviezdoslavovo nám. 11 s.r.o., 
s tým, že hl. mesto bolo povinné 
uhradiť spoločnosti sumu vo 
výške 88 155,75 Eur.  
Krajský súd v Bratislave na 
základe odvolania podaného 
žalobcom prvostupňový 
rozsudok zrušil a vec mu vrátil 
na ďalšie konanie. Vyslovil 
pritom právny názor, že keďže 
dom nie je možné v zmysle 
vykonaného znaleckého 
dokazovania reálne rozdeliť, má 
súd po zrušení spoluvlastníctva 
prikázať celú nehnuteľnosť do 
vlastníctva jednému zo 
spoluvlastníkov za primeranú 
odplatu ustupujúcemu 
spoluvlastníkovi.  
Okresný súd vo veci opätovne 
rozsudkom zo dňa 23.01.2017 
rozhodol, spoluvlastníctvo zrušil 
a nehnuteľnosť prikázal do 
vlastníctva žalobcovi 
s povinnosťou zaplatiť hlavnému  



Uznesenia nesplnené k 31.12.2017 
       Tabuľka č. 2 

 5

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

mestu 981.833,34 EUR. Žalobu 
voči mestskej časti zamietol 
s poukazom nedostatok pasívnej 
legitimácie v spore. (Sporovými 
stranami v spore o zrušenie 
spoluvlastníctva môžu byť 
z povahy veci len spoluvlastníci 
a mestská časť má postavenie 
správcu).  
Voči rozsudku OS Bratislava I sa 
odvolalo hlavné mesto a s jeho 
súhlasom aj intervenienti 
(vedľajší účastníci) – užívatelia 
bytov. KS zatiaľ vo veci 
nerozhodol.  

5. 131/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. vyrovnanie dlhu na nájomnom a službách s nájmom spojených 

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

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

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Na právne oddelenie boli zadané 
podklady k vypracovaniu návrhu 
nájomnej zmluvy dňa 
18.12.2012. Právne odd. zatiaľ 
návrh nájomnej zmluvy 
nevypracovalo, a to aj z dôvodu, 
že MČ BA SM obdržala dňa 
27.12.2012 návrh predbežného 
opatrenia zákazu nakladania 
s nehnuteľnosťou podaný na súd 
zo strany predchádzajúceho 
nájomcu. MČV BA SM sa proti 
tomuto právnemu úkonu 
odvolala, 
V danej veci sú vedené 
nasledovné konania: 
- Predchádzajúci nájomca p. 
Jozef Haraslín – HANEX ako 
žalobca podal dňa 6.7.2012 na 
Okresný súd Bratislava I žalobu 
o zaplatenie 7 248,50 Eur 

Vec nie je právoplatne 
skončená. Vec je v konaní. 
Návrh na zrušenie 
uznesenia.  
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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 
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 priestor nie je vyprataný a mestskou časťou bude 

s príslušenstvom voči 
žalovanému – MČ BA SM 
(súdny spor vedený pod sp.zn.: 
7C/133/2012). Žalobca v danom 
prípade žiada v podobe žalovanej 
sumy späť nájomné za obdobie, 
kedy nemohol nebytový priestor 
ako nájomca riadne užívať 
z dôvodu realizácie nevyhnutnej 
rekonštrukcie. Súd rozsudkom č. 
7c 133/2012 zo dňa 22.02.2016 
žalobu zamietol. Rozsudok 
nadobudol právoplatnosť dňa 
19.04.2016.  
- MČ podala k vyššie uvedenej 
žalobe vzájomný návrh v zmysle 
ustanovenia § 89 Občiansky 
súdny poriadok o zaplatenie 
sumy 15 172,75 Eur 
s príslušenstvom z titulu dlžného 
nájomného za obdobie II. – 
IV.Q./2011 a I., II.Q/2012. 
V danej veci bol dňa 27.03.2017 
vydaný platový rozkaz, proti 
ktorému podal žalovaný odpor, 
doručený  na MČ dňa 30.06.2017 
na vyjadrenie (pozn. vytýčené 
pojednávanie na 23.04.2018). 
- P. Jozef Haraslín podal dňa 
28.01.2013 na príslušný súd 
prvého stupňa žalobu, ktorou sa 
domáhal určenia, že výpoveď 
zmluvy o nájme nebytového 
priestoru je neplatným právnym 
úkonom (súdny spor pod sp. Zn. 
14C 24/2013). Dňa 24.05.2017 
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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.  

bol v danej veci vynesený 
rozsudok, ktorým súd žalobu 
o neplatnosť výpovede zamietol 
a návrhu o vypratanie 
nehnuteľnosti vyhovel a zaviazal 
žalovaného vypratať nebytový 
priestor. Rozsudok zatiaľ 
nenadobudol právoplatnosť.  
- MČ  podala žalobu o zaplatenie 
sumy 12 316,53 Eur 
s príslušenstvom z titulu dlžného 
nájomného a bezdôvodného 
obohatenia za obdobie 3 \/2012 – 
6/2013 a služby spojené 
s užívaním nebytového priestoru 
za obdobie v rokoch 2010-2013. 
Súd v danej veci vyniesol 
rozsudok v prospech MČ, 
žalovaný sa však voči rozsudku 
v stanovenej lehote odvolal 
a krajský súd zatiaľ vo veci 
nerozhodol. 
MČ podala žalobu o zaplatenie 
sumy 27 328,63 Eur 
s príslušenstvom z titulu dlžného 
nájomného a bezdôvodného 
obohatenia za obdobie 7/2013 – 
9/2015 a služby spojené 
s užívaním NP za rok 2014. Súd 
v danej veci zatiaľ nevytýčil 
žiaden termín pojednávania.  
-MČ podala žalobu o zaplatenie 
sumy 15 190,35 Eur 
s príslušenstvom z titulu dlžného 
nájomného a bezdôvodného 
obohatenia za obdobie 10/2015 – 
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12/2016 a služby spojené 
s užívaním NP za rok 2015. Súd 
v danej veci zatiaľ nevytýčil 
žiaden termín pojednávania.  

6. 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. legislatívno-
právne 
JUDr. Hahnová 

V súčasnosti stále nebol 
právoplatne skončený súdny spor 
podrobne popísaný pri plnení 
uznesenia č. 63/2012.   

Bude pripravený 
v závislosti od toho s akým 
výsledkom súdny spor 
skončí.   

7. 97/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na Gajovej č. 13, 
a to pozemok registra „E“, parc. č. 8981, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 8925 ako zastavené plochy a nádvoria 
o výmere 95 m2, 
do bezpodielového spoluvlastníctva: 

- Jánovi Krížikovi a 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 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je vyhotovená. 
Čaká sa na podpis kupujúcich. . 

Vzhľadom k tomu, že 
kupujúci sa nedostavil 
k podpisu kúpnej zmluvy, 
navrhujeme zrušiť 
uznesenie.   
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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; 
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 

8.  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, 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Nájomná zmluva bola 
spracovaná a vyhotovená. 
Nakoľko však došlo k námietke, 
že prijatie daného uznesenia je 
v rozpore s v tom čase platným 
VZN č. 6/2013 m. č. BA SM 
o dodržiavaní čistoty a poriadku 
na území MČ SM, nájomná 

Overiť, či spoločnosť 
Bytkomfort – BA, a.s., 
Železničiarska 13, 811 04 
Bratislava, IČO: 35 736 275 
má oprávnenie podpísať 
zmluvu o nájme za 
vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov 
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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. 

zmluva nebola zo strany mestskej 
časti podpísaná.  
Oddelenie majetkové pripravilo 
na zasadnutie MZ MČ SM, 
konaného dňa 28.06.2016 
materiál s návrhom na zrušenie 
dotknutého uznesenia. Materiál 
bol z rokovania zastupiteľstva 
stiahnutý.    

domu na Krížnej 20 a 22 
a v prípade, že áno, tak 
v zmysle VZN č. 8/2017 
pripraviť nájomnú zmluvu 
na podpis. V opačnom 
prípade podať návrh na 
zrušenie uznesenia a vyzvať 
vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov 
domu na Krížnej 20 a 22 
k novej žiadosti o nájom 
predmetnej časti pozemku. .   

9. 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 bola 
spracovaná a vyhotovená. 
Nakoľko však došlo k námietke, 
že prijatie daného uznesenia je 
v rozpore s v tom čase platným 
VZN č. 6/2013 MČ BA SM 
o dodržiavaní čistoty a poriadku 
na území MČ SM, nájomná 
zmluva nebola zo strany MČ 
podpísaná.  
Odd. majetkové pripravilo na 
zasadnutie MZ MČ SM, 
konaného dňa 28.06.2016 
materiál s návrhom na zrušenie 
dotknutého uznesenia. Materiál 
bol z rokovania zastupiteľstva 
stiahnutý. 

Overiť, či spoločnosť 
Bytové družstvo Bratislava 
Krížna 28, Krížna 28, 811 
07  Bratislava, IČO: 
46 688 382 má oprávnenie 
podpísať zmluvu o nájme 
za vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov 
domu na Krížnej 28 
a v prípade, že áno, tak 
v zmysle VZN č. 8/2017 
pripraviť nájomnú zmluvu 
na podpis. V opačnom 
prípade podať návrh na 
zrušenie uznesenia a vyzvať 
vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov 
domu na Krížnej 28 k novej 
žiadosti o nájom 
predmetnej časti pozemku. .  

10. 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 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je vyhotovená. 
Čaká sa na podpis kupujúcich.  

Vzhľadom k tomu, že 
kupujúci sa nedostavil 
k podpisu kúpnej zmluvy 
navrhujeme zrušiť 
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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.  

uznesenie.   

11. 5/2016 09.02.2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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 nájom nebytového priestoru č. 12 – NP1 o celkovej výmere 
6 978,14 m2 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa 
v suteréne, na prízemí,1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. poschodí bytového 
domu Živnostenská č. 1,3,5, Nám. 1. mája č. 16, súpisné číslo 
2950 v Bratislave, na ulici Živnostenská, číslo vchodu 1, ktorý je 
vybudovaný na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 8287 
o výmere 2275 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaného na liste vlastníctva 
č. 5956, do nájmu: Divadlo Nová Scéna, so sídlom Živnostenská č. 
1, 812 14  Bratislava, IČO: 00 164 861, a to za nasledovných 
podmienok: 
1. doba nájmu: neurčitá 
2. a) výška nájmu: 0,33 Eur/m2/mesiac (2 302,78 Eur/mesiac) t.j. 
4,00 Eur/m2/rok, a to je 27 912,56 eur/rok a náklady za služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

V súčinnosti s právnym 
oddelením bola snaha 
zosumarizovať pripomienky 
druhej zmluvnej strany a upraviť 
návrh zmluvy tak, aby bol 
v súlade s prijatým uznesením, 
s vnútornými predpismi mestskej 
časti, zákonom č. 138/1991 Z.z. 
o majetku obcí, ale aj zákonom č. 
278/1993 Z.z. o správe majetku 
štátu (divadlo – štátna inštitúcia).  
V súčasnom období prebiehajú 
rokovania týkajúce sa realizácie 
prevodu vlastníctva predmetných 
nebytových priestorov 
s príslušným Ministerstvom 
kultúry SR. Výsledkom 
rokovania bol poskytnutý 
predbežný súhlas a záujem 
nebytové priestory odkúpiť.  

Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto zatiaľ 
nedisponuje odpoveďou na 
žiadosť o prehodnotenie 
nesúhlasného stanoviska 
k prevodu vlastníctva 
nebytového priestoru. 
V prípade kladného 
stanoviska p. primátora, 
odd. majetkové pripraví 
materiál – návrh na prevod 
vlastníctva nebytového 
priestoru na zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto.  
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b) v prípade, ak časť nebytových priestorov nájomca prenechá do 
podnájmu tretiemu subjektu, bude nájomca platiť nájomné za túto 
časť nebytových priestorov vo výške ½ z dohodnutého nájomného 
medzi nájomcom a tretím subjektom. Nájomca sa zaväzuje, že 
neprenechá časť nebytových priestorov do podnájmu za sumu 
nižšiu ako 6,00 Eur/m2/mesiac. 
3. Účel nájmu: prevádzkovanie divadelnej scény a bezprostredne 
súvisiacich činností, ako aj na administratívnu-prevádzkové účely. 
4. Prenajímateľ vyjadruje súhlas s tým, že nájomca je oprávnený 
za podmienok uvedených v bode 2 písm. b) prenechať časť 
predmetu nájmu do podnájmu tretiemu subjektu. V takomto 
prípade, nájomca je povinný oznámiť túto skutočnosť 
prenajímateľovi okamžite, najneskôr do 10 dní odo dňa podpísania 
Zmluvy o podnájme a v rovnakej lehote doručiť prenajímateľovi aj 
kópiu tejto podnájomnej zmluvy.  
5. Nájomca je povinný do 10 dní od podpisu zmluvy podpísať aj 
notársku zápisnicu, ktorou vyjadrí svoj súhlas s vykonateľnosťou 
svojich záväzkov voči mestskej časti vyplývajúcich mu 
z uzatvorenej Zmluvy o nájme nebytového priestoru, a to 
predovšetkým s vykonateľnosťou záväzku po skončení nájmu 
predmet nájmu vypratať a odovzdať prenajímateľovi ako aj 
s vykonateľnosťou záväzku uhradiť všetky splatné pohľadávky 
prenajímateľa, ktoré vznikli zo Zmluvy o nájme nebytového 
priestoru.  
6. V prípade ukončenia sporných nárokov a určenia vlastníckeho 
práva k objektu SO 305 – Zadné javisko v prospech mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, upraví sa plocha predmetu nájmu 
a zabezpečí sa vyrovnanie všetkých finančných záväzkov s tým 
súvisiacich spätne k dátumu uzavretia tejto Zmluvy o nájme 
nebytového priestoru, a to formou vyhotovenia dodatku k zmluve.  
7. Dňom podpisu tejto zmluvy o nájme nebytového priestoru, 
stráca platnosť a účinnosť pôvodne uzavretá Zmluvy č. 
51/2004/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.12.2004 
vrátane dodatkov č. 1,2.3,; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Divadlo Nová Scéna je 

Oddelenie majetkové vyhotovilo 
žiadosť o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu 
k prevodu vlastníctva adresovanú 
primátorovi hl. mesta SR 
Bratislavy. Dňa 24.08.2017  nám 
bol doručený nesúhlas primátora 
k prevodu vlastníctva bez 
uvedenia dôvodu. 
Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto požiadala dňa 27.09.2017 
o prehodnotenie nesúhlasného 
stanoviska. 
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inštitúciou s dlhodobou históriou, ktorá podporuje a rozvíja 
kultúrnu osvetu obyvateľstva. Divadlo Nová scéna je dlhodobým 
nájomcom predmetného nebytového priestoru od roku 1994.  

12. 6/2016 09.02.2016 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 nájom nebytového priestoru č. 12-NP2 o celkovej výmere 
211,56 m2 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa 
v suteréne bytového domu Živnostenská č. 1,3,5, Nám. 1. mája č. 
16, súpisné číslo 2950 v Bratislave, na ulici Nám. 1. mája, číslo 
vchodu 16, ktorý je vybudovaný na pozemku parcela registra „C“ 
parcela č. 8287 o výmere 2 275 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 5956, do nájmu: Divadlo Nová Scéna, so sídlom 
Živnostenská č. 1, 812 14  Bratislava, IČO: 164 861, a to za 
nasledovných podmienok: 
1. doba nájmu: neurčitá 
2. výška nájmu: 837,72 Eur/rok t.j. 69,81 Eur/mesiac (0,33 
Eur/m2/mesiac) a náklady za služby spojené s užívaním 
nebytového priestoru 
3. účel nájmu: kotolňa, prevádzka tepelno-energetického 
zariadenia na výrobu a rozvod tepla pre ústredné kúrenie 
a prípravu teplej vody; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Divadlo Nová Scéna 
zabezpečí a zrealizuje bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti 
mestskej časti modernizáciu plynovej kotolne, tepelno-
energetických zariadení kotolne a zdroja tepla za účelom zlepšenia 
efektívnosti prevádzky nebytového priestoru, v ktorom má divadlo 
svoje sídlo a ktorý je v správe mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. Divadlo Nová Scéna je inštitúciou s dlhodobou históriou, 
ktorá podporuje a rozvíja kultúrnu osvetu obyvateľstva. 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

V súčinnosti s právnym 
oddelením bola snaha 
zosumarizovať pripomienky 
druhej zmluvnej strany a upraviť 
návrh zmluvy tak, aby bol 
v súlade s prijatým uznesením, 
s vnútornými predpismi mestskej 
časti, zákonom č. 138/1991 Z.z. 
o majetku obcí, ale aj zákonom č. 
278/1993 Z.z. o správe majetku 
štátu (divadlo – štátna inštitúcia.  
V súčasnom období prebiehajú 
rokovania týkajúce sa realizácie 
prevodu vlastníctva predmetných 
nebytových priestorov 
s príslušným Ministerstvom 
kultúry SR. Výsledkom 
rokovania bol poskytnutý 
predbežný súhlas a záujem 
nebytové priestory odkúpiť.  
Oddelenie majetkové vyhotovilo 
žiadosť o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu 
k prevodu vlastníctva adresovanú 
primátorovi hl. mesta SR 
Bratislavy. Dňa 24.08.2017 nám 
bol doručený nesúhlas primátora 
k prevodu vlastníctva bez 
uvedenia dôvodu.  
Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto požiadala dňa 27.09.2017 
o prehodnotenie nesúhlasného 
stanoviska.  

Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto zatiaľ 
nedisponuje odpoveďou na 
žiadosť  o prehodnotenie 
nesúhlasného stanoviska 
k prevodu vlastníctva 
nebytového priestoru. 
V prípade kladného 
stanoviska p. primátora, 
odd. majetkové pripraví 
materiál – návrh  na prevod 
vlastníctva nebytového 
priestoru na zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto.  
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13. 58/2016 26.04.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
prednostu miestneho úradu, 
aby poveril referát územného plánu a rozvoja, aby v zmysle Čl. 42 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov 
a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 55/2001 
Z. z. vypracoval a následne podnikol všetky kroky potrebné 
k začatiu obstarávania ÚPN-Z Bratislavské nábrežie. 

JUDr. Hahnová, 
poverená 
riadením úradu 

Skutkový stav ostáva nezmenený 
– Hlavné mesto SR Bratislava 
dňa 18.12.2015 uzavrelo so 
spoločnosťou Henbury 
Development, s.r.o. Dohodu 
o urovnaní všetkých vzájomných 
nárokov, práv a pohľadávok, 
súvisiacich s investičným 
projektom „RIVERSIDE CITY 
BRATISLAVA“, v ktorej sa o.i. 
hlavné mesto zaviazalo 
nevykonávať právne alebo 
faktické kroky, ktoré by mohli 
mať vplyv na realizáciu 
Investičného projektu alebo 
Verejného priestoru (vo význame 
podľa dohody), a to najmä, nie 
však výlučne v časti uznesení 
Mestského zastupiteľstva Hl. 
mesta SR Bratislavy č. 719/2005 
a č. 243/2003 o obstaraní 
územného plánu zóny pre 
lokalitu.  

K obstaraniu ÚPN-Z 
Bratislavské nábrežie 
mestská časť potrebuje 
súčinnosť hlavného mesta, 
ktorej poskytnutie však 
vzhľadom na vyššie 
uvedenú dohodu nemožno 
očakávať. 

14. 91/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
zámer využitia nehnuteľnosti na Smrečianskej 45 ako Zariadenie 
prechodného ubytovania na dobu určitú – komunitné centrum 
Smrečianska 45; 
B. splnomocňuje 
prednostu miestneho úradu 
vykonať všetky kroky potrebné na zrealizovanie Zariadenia 
prechodného ubytovania na dobu určitú -  komunitného centra 
Smrečianska 45.  

JUDr. Hahnová, 
poverená 
riadením úradu 

Uznesenie nesplnené.  Dôvod nesplnenia: 
jestvujúca požiadavka 
využitia (rekonštrukcie) 
daného objektu na nájomné 
byty – mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto 
v uplynulom období 
zabezpečila projektovú 
dokumentáciu na 
rekonštrukciu budovy 
v pôvodnom nastavení, 
s pôvodným dispozičným 
riešením a využitím (t.j. 7 
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bytových jednotiek); 
v súčasnosti konanie 
vedúce k rekonštrukcii 
budovy odložené, nakoľko 
v kapitálovom rozpočte pre 
rok 2018 nie sú vyčlenené 
finančné prostriedky na 
tento investičný projekt.  

15. 112/2016 20.09.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s vrátením správy pozemku parc. č. 5183/19 o výmere 144 m2, 
k.ú. staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, 
nachádzajúceho sa na ulici K Železnej studienke do priamej 
správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z dôvodu, 
že predmetný pozemok by bol zamenený za pozemok parc. č. 
5183/9 o 144 m2, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 3349 ako zastavané plochy a nádvoria, 
ktorý je vo vlastníctve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, 
sídlo: Cesta na Červený most 6, 814 06  Bratislava, IČO: 
31 755 194.  
Zámenou pozemkov by sa tak získal prístup stavebných 
mechanizmov cez celú šírku pozemku parc. č. 5183/9 pre výstavbu 
v zadnej časti pozemku parc. č. 5183/5, nakoľko mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto má zámer vybudovať „Zariadenie 
sociálnych služieb“ na ulici K Železnej studienke na pozemkoch 
parc. č. 5180/1, 5180/2, 5183/2, 5183/4, 5183/5, 5183/6.  

Odd. majetkové  
Ing Miháliková, 
Mgr. Malinová 

Žiadosť na Magistrát hl. mesta 
SR Bratislavy o predloženie 
návrhu na vrátenie správy 
pozemku parc. Č. 5183/19, 
zámeny s pozemkom parc. Č. 
5183/9 o rovnakej výmere a jeho 
následnom zverení do správy 
mestskej časti je v príprave.  

Po zaslaní žiadosti na 
Magistrát a schválení 
žiadosti o vrátenie, zámenu 
a následné zverenie 
mestským zastupiteľstvom 
sa vyhotoví protokol 
o vrátení správy pozemku 
parc. Č. 5183/19 a zverení 
pozemku parc. Č. 5183/9 
do správy mestskej časti. 

16. 172/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
pomenovanie novovzniknutého námestia – „Messerschmidtovo 
námestie“, v projekte Zuckermandel, ktoré je vytvorené medzi 
objektom novej centrály ČSOB na východnej strane, bytovým 
objektom na západnej strane, zo severnej strany ohraničené 
obnovenou Žižkovou ulicou. Z južnej strany námestie pokračuje 
pešou lávkou ponad nábrežnú komunikáciu a nábrežnú promenádu 
až k Dunaju; 
B. predkladá 

Odd. ÚR 
a stavebného 
poriadku  
Ing. Kullmanová  

Dňa 17.03.2017 bol Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta 
SR podaný návrh na 
pomenovanie a určenie názvu 
nového verejného priestranstva 
„Messerschmídtovo námestie“ 
prijatím VZN. Mestské 
zastupiteľstvo zatiaľ vo veci 
nerozhodlo.  

Po prijatí VZN bude 
zapísaná geografická os 
ulice do registra adries.   
 
VZN k dátumu 
vyhodnotenia neprijaté. 
Mestské zastupiteľstvo sa 
danou vecou bude zaoberať 
na februárovom 
zastupiteľstve v r. 2018.  
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Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh na 
určenie názvu novovzniknutého námestia – „Messerschmidtovo 
námestie“, v projekte Zuckermandel, ktoré je vytvorené medzi 
objektom novej centrály ČSOB na východnej strane, bytovým 
objektom na západnej strane, zo severnej strany ohraničené 
obnovenou Žižkovou ulicou. Z južnej strany námestie pokračuje 
pešou lávkou ponad nábrežnú komunikáciu a nábrežnú promenádu 
až k Dunaju.  

17. 174/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
pomenovanie novovzniknutého priestranstva – „Steinov dvor“, 
v projekte „Polyfunkčný areál Stein“, medzi kultúrnou pamiatkou 
tzv. Spilkou a bytovými domami vo vnútrobloku s napojením na 
Blumentálsku ulicu; 
B. predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh na 
určenie názvu novovzniknutého priestranstva – „Steinov dvor“, 
v projekte „Polyfunkčný súbor areál Stein“, medzi kultúrnou 
pamiatkou tzv. Spilkou a bytovými domami vo vnútrobloku 
s napojením na Blumentálsku ulicu.  

Odd. ÚR 
a stavebného 
poriadku  
Ing. Kullmanová 

Dňa 25.05.2017 bol Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta 
SR Bratislavy podaný návrh na 
pomenovanie a určenie názvu 
nového verejného priestranstva 
„Steinov dvor“ prijatím VZN. 
Mestské zastupiteľstvo zatiaľ vo 
veci nerozhodlo.   

Po prijatí VZN bude 
zapísaná geografická os 
ulice do registra adries.   
 
VZN k dátumu 
vyhodnotenia neprijaté. 
Mestské zastupiteľstvo sa 
danou vecou bude zaoberať 
na februárovom 
zastupiteľstve v r. 2018.  

18. 11/2017 07.02.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – 
„Námestie Mateja Korvína“, ktoré vzikne v súvislosti s výstavbou 
„projektu Blumental“, administratívno-obytného súboru Mýtna – 
Radlinského/Blumental rezidencia a Blumental Offices. Námestie 
bude z juhovýchodnej strany lemované ulicou Radlinského. Zo 
severnej, z južnej, východnej a západnej strany bude námestie 
obklopené novovybudovanými bytovými a administratívnymi 
budovami; 
B. predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta slovenskej republiky 
Bratislavy 
návrh na určenie názvu novovzniknutého verejného priestranstva – 
„Námestie Mateja Korvína“, v projekte administratívno-obytného 
súboru Mýtna – Radlinského/Blumental rezidencia a Blumental 

Odd. ÚR 
a stavebného 
poriadku  
Ing. Kullmanová  

Dňa 17.03.2017 bol Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta 
SR Bratislavy podaný návrh na 
pomenovanie a určenie názvu 
nového verejného priestranstva 
„Námestie Mateja Korvína“ 
prijatím VZN. Mestské 
zastupiteľstvo zatiaľ vo veci 
nerozhodlo.  

Po prijatí VZN bude 
zapísaná geografická os 
ulice do registra adries.  
 
VZN k dátumu 
vyhodnotenia neprijaté. 
Mestské zastupiteľstvo sa 
danou vecou bude zaoberať 
na februárovom 
zastupiteľstve v r. 2018.  
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Offices. Námestie bude z juhovýchodnej strany lemované ulicou 
Radlinského. Zo severnej, južnej, východnej a západnej strany 
bude námestie obklopené novovybudovanými bytovými 
a administratívnymi budovami.  

19. 28/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Sokolskej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku 
parc. č. 3751/4, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 17 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. 
Vladimírovi Lackovi a Krasomíre Lackovej, rod. Monovovej, 
obaja bytom Harmónia 3114, 900 01  Modra, za cenu 5 780,00 
EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková 
Mgr. Malinová 

Kúpna cena bola navýšená na 
hodnotu 340 EUR/m2 oproti 
cena zo znaleckého posudku 
233,- EUR/m2. Za takúto cenu sa 
rozhodol pozemok nekupovať.   

Vypracovať a predložiť 
zrušenie uznesenia.  

20. 42/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
A. berie na vedomie 
1. zánik funkcie členov správnej rady neivestičného fondu 
Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f.: 
- MUDr. Halka Ležovičová, zánik funkcie: dňa 27.03.2010 
z dôvodu uplynutia trojročného funkčného obdobia, 
- Mgr. Sven Šovčík, zánik funkcie: dňa 27.03.2010 z dôvodu 
uplynutia trojročného funkčného obdobia,  
- doc. Mgr. art. Štefan Bučko, zánik funkcie: dňa 26.04.2014 
z dôvodu uplynutia trojročného funkčného obdobia, 
2. zánik funkcie správu  neivestičného fondu Európska hudobná 
akadémia Bratislava-Schengen, n.f.:  
- Ing. Michal Lörincz, zánik funkcie: dňa 01.12.2010 z dôvodu 
uplynutia päťročného funkčného obdobia,  
3. zánik funkcie revízora neinvestičného fondu Európska hudobná 
akadémia Bratislava-Schengen, n.f. 
- Ing. Petra Strejčková, zánik funkcie: dňa 26.04.2014 z dôvodu 

Odd. legislatívno-
právne 
JUDr. Hahnová 
 
 

Mestská časť podala v júli 2017 
na Okresný úrad Bratislava 
(„registrový úrad“) žiadosť 
o vykonanie zmeny v registri 
a z podnet  a na základe 
usmernenia registrového úradu 
požiadala štatutárny orgán 
a predsedkyňu správnej rady 
o súčinnosť pri vykonaní zmeny 
v registri.  
V čase vyhodnocovania plnenia 
uznesení (apríl 2018) boli 
splnené všetky podmienky 
vecného ako aj formálneho 
charakteru stanovené 
registrovým úradom tak, aby 
k zápisu zmien prišlo do konca 

Po splnení podmienok 
registrového úradu 
a následnej registrácii bude 
uznesenie splnené.   
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uplynutia trojročného funkčného obdobia; 
B. vymenúva 
podľa ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave 
1. členov správnej rady neinvestičného fondu Európska hudobná 
akadémia Bratislava-Schengen, n.f.: 
- MUDr. Halka Ležovičová 
- doc. Mgr. art. Štefan Bučko 
- MUDr. Peter Osuský, CSc. 
2. správcu neinvestičného fondu Európska hudobná akadémia 
Bratislava-Schengen, n.f.: 
- Mgr. Sven Šovčík 
3. revízora neinvestičného fondu Európska hudobná akadémia 
Bratislava-Schengen, n.f.: 
- Miroslava Krajčová; 
C. žiada 
starostu mestskej časti  
vykonať všetky potrebné úkony smerujúce k vykonaniu tohto 
uznesenia a následne k zápisu príslušných zmien do registra 
fondov.  

apríla 2018.  

21. 90/2017 28.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Šípkovej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku 
parc. č. 4840/50, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 23 m2, do vlastníctva Petrovi Likovi, bytom Šípková 2, 
811 04  Bratislava za cenu 7 820,00 Eur.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková 
Mgr. Malinová  

Kúpna cena bola navýšená na 
hodnotu 340 EUR/m2 oproti 
cene zo znaleckého posudku 
203,27  EUR/m2. Za takú cenu 
sa rozhodol pozemok nekupovať. 

Vypracovať a predložiť 
zrušenie uznesenia.  

22. 115/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Star Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková 
Mgr. Malinová  

Kúpna zmluva je v príprave.  Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
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o majetku obcí v z.n.p. 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, k.ú. Staré Mesto, a to pozemok parc. č. 3776/5, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako ostatné 
plochy o výmere 4 m2, do vlastníctva Eduardovi Janotkovi a Ing. 
Eve Janotkovej, rod. Kutisovej, bytom na Kalvárii 26, 811 04  
Bratislava, za cenu 1 600,00 EUR s podmienkami:  

- kupujúci doplatí dva roky spätne za užívanie pozemku 
čiastku zodpovedajúcu výške nájomného stanoveného 
uznesením č. 113/2016 zo dňa 20.09.2016, 

- kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy; 

B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ užíva predmetný 
pozemok, pričom na časti pozemku sa nachádza zrekonštruovaný 
oporný múr o dĺžke 2 m a vstupná železná brána, ktorou sa 
prechádza na susedné pozemky parc. č. 2774, parc. č. 3775 
a k rodinnému domu na pozemku parc. č. 3774, ktoré sú vo 
vlastníctve žiadateľa. Ostatná časť pozemku je pričlenená 
k pozemku žiadateľa.  

katastra.  

23. 118/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. žiada 
starostu mestskej časti 
1. aby prostredníctvom príslušného organizačného útvaru 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zabezpečil 
vypracovanie Design manuálu vzhľadu chodníkov (vrátane 
obrubníkov, prídlažby a pod.) na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s dôrazom na ich bezbariérovosť, ľahkú 
údržbu a v pamiatkovej zóne Starého Mesta aj na zachovanie ich 
historického vzhľadu, záväzného pre akúkoľvek rekonštrukciu, 
opravu, resp. vybudovanie nového chodníka a predložil tento 
Design manuál na verejnú diskusiu a schválenie Miestnemu 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
 Termín: marec 2018. 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. Rafajdusová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Splatnosť marec 2018.   
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2. aby pri každej rekonštrukcii pozemnej komunikácie (cestného 
telesa, vozovky) na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
vyžadoval/realizoval aj rekonštrukciu chodníka priľahlého 
k pozemnej komunikácii v zmysle Design manuálu vzhľadu 
chodníkov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa 
bodu (1) tohto uznesenia, 
3. aby zabezpečil, aby stavebné povolenie na uskutočnenie novej 
stavby, alebo na uskutočnenie zmeny jestvujúcej stavby 
spočívajúce v jej komplexnej rekonštrukcii, obsahovalo aj záväznú 
podmienku uskutočnenia stavby aj povinnosť stavebníka 
uskutočniť ako vyvolanú investíciu, rekonštrukciu, resp. výstavbu 
nového chodníka priľahlého k nehnuteľnosti, na ktorej sa má 
predmetná stavba, alebo jej zmena (komplexná rekonštrukcia) 
realizovať v zmysle Design manuálu vzhľadu chodníkov na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa bodu (1) tohto 
uznesenia, ak to daný prípad, okolnosti takejto rekonštrukcie 
a legálne možnosti stavebnému úradu umožňujú; 
B. zriaďuje 
peňažný Fond obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, účelovo určený na financovanie rekonštrukcií a budovania 
nových chodníkov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 
C. schvaľuje 
účelové určenie výnosov z miestneho poplatku za rozvoj v objeme 
20 % z celkových ročných výnosov z miestneho poplatku za 
rozvoj do Fondu obnovy chodníkov; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. 119/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na 
Fraňa Kráľa 21, k.ú. Staré Mesto, a to podielu 
56009016560/95295000000 na pozemku parc. č. 3681/5, k.ú. Staré 
Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 4540 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, do vlastníctva doc. 
Kataríne Trokanovej CSc., rod. Vigašovej, bytom Sokolská 3, 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová  

Kúpna zmluva je v príprave  Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra.  
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811 04  Bratislava, za cenu 2 997,49 EUR s podmienkami:  
- kupujúci doplatí nájomné v zmysle uznesenia č. 113/2016 

zo dňa 20.09.2016 vo výške podielu 
56009016560/95295000000, 

- kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy.  

25. 120/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Fraňa Kráľa č. 21, k.ú. Staré Mesto, a to podielu 
56009016560/95295000000 na pozemku parc. č. 3681/10, k.ú. 
Staré Mesto, zapísaného  v katastri nehnuteľností na LV č. 4540 
ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, do 
bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Michalovi Novákovi, bytom 
Galbavého 1, 841 01  Bratislava a Mgr. Milici Novákovej, rod. 
Urbánikovej, bytom Fraňa Kráľa 21, 811 05  Bratislava za cenu 
3 197,32 EUR s podmienkami:  

- kupujúci doplatí čiastku zodpovedajúcu výške podielu 
56009016560/95295000000 nájomného stanoveného 
uznesením č. 113/2016 zo dňa 20.09.2016, 

- kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová  

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

26. 121/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9  ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave na 
Drotárskej ceste, a to pozemok evidovaný ako parcela registra „C“ 
parcela č. 2491/25, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV  ako parcela registra „C“ parcela č. 2491/25, 
k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, do 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová  

Kúpna zmluva je v príprave.  Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra.  
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bezpodielového spoluvlastníctva: Mgr. Branislavovi Hošekovi, 
trvale bytom Čelakovského 2, 811 03  Bratislava a PhDr. Zuzane 
Hošek, rod. Kurincovej, trvale bytom Novomestského 21, 949 11 
Nitra, za cenu 6 460,00 EUR s podmienkami:  

- kupujúci doplatí nájomné v zmysle uznesenia č. 113/2016 
zo dňa 20.09.2016, 

- kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy.  

27. 122/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave vo dvore na ulici Koreničova č. 4, a to pozemku 
evidovaného ako parcela registra „C“ parc. č. 1457/2, k.ú. Staré 
Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, do 
bezpodielového spoluvlastníctva Mgr. Lukášovi Bakošovi PhD. 
a Mgr. Ive Bakošovej, rod. Dusilovej, obaja bytom Trenčianska 
20, 821 09  Bratislava, za cenu 6 460,00 EUR s podmienkami:  

- kupujúci doplatí spätne do 15.03.2017, kedy nadobudol 
garáž darom, čiastku zodpovedajúcu výške nájomného 
stanoveného uznesením č. 113/2016 zo dňa 20.09.2016, 

- kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy.  

Odd. majetkové  
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová  

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

28. 123/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Kubániho ulici, a to pozemku evidovaného ako 
parcela registra „C“ parc. č. 4797/9, k.ú. Staré Mesto, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 18 m2, do vlastníctva Mgr. Johnovi 

Odd. majetkové  
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová  

Kúpna zmluva je v príprave.  Po podpísaní zmluva  
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra. 
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Macauleyovi, bytom Kubániho 19, 811 04 Bratislava, za cenu 
6 120,00 EUR s podmienkami:  

- kupujúci doplatí nájomné v zmysle uznesenia č. 113/2016 
zo dňa 20.09.2016,  

- kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy.  

29. 124/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a a v súlade 
s Článkom 13 ods. 1 a) Zásad hospodárenia s majetkom mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto kúpu nehnuteľnosti 
v podielovom spoluvlastníctve:  
Eva Mareková, r. Mlčoušková, Björnsonova 1, 811 05  Bratislava 
v podiele ¼, 
Eva Mareková, r. Mlčoušková, Björnsonova 1, 811 05  Bratislava 
v podiele 1/6,  
Technické služby Starého Mesto a.s., Žilinská 1, 811 05  
Bratislava, IČO: 35 804 092 v podiele 1/3,  
Gabriela Korčeková, r. Mlčoušková, Gorazdova 4, 811 04  
Bratislava v podiele ¼,  
nachádzajúcej sa v Bratislave na Gorazdovej ulici, k.ú. Staré 
Mesto, a to pozemok registra „E“, parc. č. 3823/1, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 9201 ako záhrady o výmere 23 
m2, do vlastníctva m.č. Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie 3, 811 02   Bratislava, IČO: 00 603 147 za kúpnu cenu 
6 900,00 EUR.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová  

Jeden z kupujúcich, p. Gabriela 
Korčeková, r. Mlčoušková, 
Gorazdova 4, 811 04  Bratislava 
nesúhlasí s kúpnou cenou (300,- 
EUR/m2) a má za to, že je 
neprimerane nízka. Navrhuje 
400,- EUR/m2 a v predmetnej 
záležitosti plánuje podniknúť 
právne kroky.  

Urgencia k stanovisku p. 
Gabriela Korčekovej ku 
schválenej kúpnej cene 
(300,- EUR/m2) podľa 
uznesenia č. 124/2017 

30. 144/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. žiada 

- aby zorganizoval verejnú prezentáciu projektu „Spojená 
Bratislava“ a projektu „Stanica Nivy“ pre poslancov 
a občiansku verejnosť v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. Rafajdusová 

Verejná prezentácia nebola 
k 31.12.2017 zorganizovaná.  

 

31. 147/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 

Odd. majetkové  
Ing. Mihaliková, 

Kúpna zmluva je v príprave.  Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
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1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe MČ SM, nachádzajúcej sa v Bratislave na 
Mišíkoveuj ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemok, parc. č. 3096/7, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako  záhrady 
o výmere 58 m2 do podielového spoluvlastníctva:  
- RNDr. Viliamovi Sameliakovi, bytom Komenského 506, 029 01  
Námestovo v spoluvlastníckom podiele 1/3.  
Ing. Aljošovi Šalgovičovi, CSc, bytom Donovalova 1, 811 06  
Bratislava, v spoluvlastníckom podiele 1/3 
a do bezpodielového spoluvlastníctva:  
Ign. Jánovi Sameliakovi a Mgr. Renáte Sameliakovej, rod. 
Matějkovej, obaja bytom Donovalova 1, 811 06  Bratislava, 
v spoluvlastníckom podiele 1/3 za cenu 16 240,00 EUR. 
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia sú majiteľmi garáží 
a pozemkov pod garážami parc. č. 3096/3, 3096/4 a 3096/5, 
pričom prístup o garáží a ich podpivničenej časti je cez 
požadovaný pozemok.  

Mgr. Malinová bude nasledovať vklad do 
katastra.  

32. 150/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
A. schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa nájom časti nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava–
Staré Mesto, nachádzajúcich sa v Bratislave na Brnianskej č. 27 
a 29, a to časť pozemku parc. č. 4840/13, k.ú. Staré Mesto,  
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 8 m2 z celkovej výmery 118 m2, do 
nájmu vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu 
Brnianska 27, 29 v zastúpení: Branislav Holický – HERMES, 
sídlo: Turnianska 2, 851 07  Bratislava, IČO: 34 8810 551 
s podmienkami:  

Odd. majetkové  
Ing. Mihaliková 
Mgr. Malinová  

Odd. majetkové pripravuje 
všetky podklady pre právne 
oddelenie na vypracovanie 
zmluvy o nájme. Následne bude 
zmluva o nájme predložená na 
podpis obom stranám.  
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- výška nájomného: 20,00 EUR/m2/rok 
- doba nájmu: neurčitá, 
- účel: rozšírenie  a predĺženie balkónov nad predmetnými 
pozemkami; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o zanedbateľnú výmeru 
pozemkov, ktoré majú slúžiť pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytového domu Brnianska 27, 29 za účelom 
preukázania vzťahu k pozemkom pri realizácii rozšírenia 
a predĺženia balkónov.  

33. 151/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostu mestskej časti 
o zaradenie 
1. Súťaž UAŠ Južné predmestie, verejné priestory – Participácia 
a Súťaž návrhov, 
2. UPNZ Južné predmestie – Prieskumy a rozbory a Zadanie 
do pripravovaného návrhu rozpočtu na rok 2018.  

Starosta MČ  
Mgr. Števčík, 
Ing. Rafajdusová 

Po vyhlásení obstarávania na 
ÚPN-Z CMO Severovýchod, 
bude cenová ponuka na ÚPN-Z 
Južné predmestie a na jej 
podklade predložený návrh na 
zmenu rozpočtu pre referát 
územného plánu a rozvoj, 
nakoľko finančné prostriedky 
v schválenom rozpočte na r. 2018 
zatiaľ nie sú.  

Ešte nemá splatnosť. 

34. 153/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Z.z. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
nájom NP o výmere 60,46 m2 nachádzajúceho sa na prízemí 
v budove Pistoriho paláca na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave 
(v ľavom krídle), súpisné číslo 834, katastrálne územie Staré 
Mesto, postavenej na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 
3463, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1408 
m2, vedenej v katastri nehnuteľností na LV č. 4537, do nájmu 
občianskemu združeniu: NAŠE SLNKO, o.z., so sídlom Estónska 
28, 821 06  Bratislava, IČO: 30 800 013 za nasledovných 
podmienok: 
a)  doba nájmu: neurčitá 
b) účel nájmu: aktivity a činnosť v zmysle Stanov občianskeho 
združenia zamerané na spoločenskú integráciu detí trpiacich 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková 
Mgr. Malinová  

Návrh Zmluvy o nájme 
nebytového priestoru 
vypracovaný a zaslaný emailom 
druhej zmluvnej strane.  

Zmluvný partner bude 
vyzvaný k podpisu zmluvy.  
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autizmom a ich rodiny 
c)  výška nájomného: 16,60 EUR/m2/rok t.j. 1 003,63 EUR/rok 
(83,63 EUR/mesiac) a služby spojené s užívaním a prevádzkou NP 
d) nájomca je povinný elektronicky zasielať prenajímateľovi 
pravidelne a v dostatočnom časovom predstihu informácie 
o plánovaných divadelných a iných kultúrnych podujatiach; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že NAŠE SLNKO, o.z. je 
občianske združenie, ktoré sa zaoberá spoločenskou integráciou 
detí trpiacich autizmom a ich rodiny s prihliadnutím na kultúrne 
potreby detí, ostatných členov rodiny a verejnosti. Občianske 
združenie zdieľa informácie a osvetu o autizme, snaží sa poradiť 
a pomôcť rodičom detí trpiacich autizmom, začleniť, integrovať 
tieto deti a ich rodiny do spoločnosti. Slúži na verejnoprospešný 
účel.  

35. 154/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
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 vo dvore na Palisádach 28, a to 
pozemok parc. č. 3195/2, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 1656, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 19 m2, do vlastníctva Jakubovi Malichovi, 
trvale bytom Palisády 28, 811 06  Bratislava, za cenu 5 320,00 
EUR s podmienkami:  

- kupujúci doplatí spätne za dva roky čiastku 
zodpovedajúcu výške nájomného stanoveného uznesením 
č. 113/2016 zo dňa 20.09.2016, 

- kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová  

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

36. 155/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1) v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p. nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. Bratislava-Staré Mesto obchodnou 

Odd. majetkové  
Ing. Mihaliková  
Mgr. Malinová  

Odd. majetkové pripravuje 
všetky podklady pre právne 
oddelenie na vypracovanie 
zmluvy o nájme. Následne bude 
zmluva o nájme predložená na 
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verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou, 
a to:  
pozemku parc. č. 637/18 o výmere 19 m2, druh pozemku: ostatná 
plocha, ktorý sa nachádza na Beblavého ulici, zapísaný je na LV 
č. 10, pre katastrálne územie Staré Mesto, 
2) v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p. podmienka obchodnej verejnej súťaže formou výberu 
víťaza elektronickou aukciou, v nasledovnom znení: 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  
Bratislava, IČO: 603 147 (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa 
paragrafu 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p., § 17 ods. 3 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
SR Bratislave v z.n.p., § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v z.n.p., v súlade so Zásadami hospodárenia 
s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a majetkom 
zvereným do správy m.č. Bratislava-Staré Mesto a Smernicou m.č. 
Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa určujú pravidlá pri organizovaní 
obchodných verejných súťaží a v súlade s Rozhodnutím starostky 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 28/2011 o postupe pri 
prevode a prenájme majetku pri použití elektronickej aukcie, 
týmto 

vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž 

na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku 
nachádzajúceho sa v Bratislave, v katastrálnom území Staré 
Mesto, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava a je 
zverený do správy m.č. Bratislava-Staré Mesto za nasledovných 
súťažných podmienok: ... 

podpis obom stranám  

37. 174/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostu mestskej časti 
1. aby písomne informoval o príprave finálnej (vykonávacej) 
projektovej dokumentácie na obnovu verejných priestorov 
Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia v Bratislave, 
4. aby písomne informoval o jednaní a dohodnutých 
skutočnostiach s primátorom/mestom pri projekte obnovy 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. Rafajdusová 
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verejných priestorov Šafárikovho námestia hlavne na pozemkoch 
bývalého obratiska autobusov a v časti plánovanej galérie Camera 
obscura a iné.  

38. 180/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave vo dvore na Kmeťovom 
námestí 5, a to časť pozemku parc. č. 10362/11, k.ú. Staré Mesto, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavaná 
plocha a nádvorie, o výmere 11 m2 z celkovej výmery 1649 m2 do 
nájmu Andrzejovi Ciesielskemu, bytom Kmeťovo námestie 5, 
811 07  Bratislava s podmienkami:  

- nájomné: 7,30 EUR/m2/rok, 
- doba nájmu: neurčitá; 

B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je fyzická osoba 
s ťažkým zdravotným postihnutím, v predmetnej lokalite má trvalý 
pobyt, pričom možnosť zaparkovania v bezprostrednej blízkosti 
domu, v ktorom býva je pre neho z hľadiska mobility nevyhnutá. 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková 
Mgr. Malinová  

Odd. majetkové pripravuje 
všetky podklady pre právne 
oddelenie na vypracovanie 
zmluvy o nájme. Následne bude 
zmluva o nájme predložená na 
podpis obom stranám.  

 

39. 181/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave vo dvore na Krížnej 32, a to 
časť pozemku registra „E“, parc. č. 10254, k.ú. Staré mesto, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 8925 ako záhrada 
o výmere 11 m2 z celkovej výmery 211 m2 do nájmu Prof. MUDr. 
Pavlovi Traubnerovi, PhD., bytom Krížna 32, 811 07  
Bratislava s podmienkami:  

- nájomné: 7,30 EUR/m2/rok, 
- doba nájmu: neurčitá 

B. konštatuje, 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová  

Odd. majetkové pripravuje 
všetky podklady pre právne 
oddelenie na vypracovanie 
zmluvy o nájme.  

Následne bude zmluva 
o nájme predložená na 
podpis obom stranám.  
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že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je fyzická osoba 
s ťažkým zdravotným postihnutím, v predmetnej lokalite má trvalý 
pobyt, pričom možnosť zaparkovania v bezprostrednej blízkosti 
domu, v ktorom býva je pre neho z hľadiska mobility nevyhnutná.  

40. 184/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov prevod 
nebytového priestoru č. 2-NP (garáž) o celkovej výmere 22,35 m2 
vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. Bratislava-
Staré Mesto, nachádzajúceho sa v suteréne bytového domu 
Moyzesova č. 1, súpisné číslo 934 v Bratislave, na ulici 
Moyzesova, číslo vchodu 1, ktorý je vybudovaný na pozemku 
parcela registra „C“ parcela č. 3381 s výmerou 770 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, a spoluvlastníckeho podielu 
na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu 
a príslušenstve domu o veľkosti 300/10000 a spoluvlastníckeho 
podielu o veľkosti 300/10000 na pozemku parcela registra „C“ 
parcela č. 3381, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísané na 
LV č. 5816, do bezpodielového spoluvlastníctva:  
Boris Marko, bytom: Moyzesova č. 1, 811 05  Bratislava, Viera 
Marková, bytom: Moyzesova č. 1, l811 05  Bratislava, za cenu 
9 350,00 EUR.  
Kúpna cena bude uhradená jednorazovo najneskôr do 30 dní od 
podpísania Zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru; 
B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti na opravu prípadných chýb v písaní 
a počítaní, tak aby došlo k naplneniu tohto uznesenia, ako aj ho 
splnomocňuje na vykonanie tohto uznesenia.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová  

Zmluva o prevod vlastníctva 
nebytového priestoru v príprave.  

Zmluvný partner bude po 
vypracovaní  zmluvy 
vyzvaný k jej podpisu. 
Následne, po úhrade kúpnej 
ceny a jej pripísaní na účet 
hl. mesta, ako aj účet 
mestskej časti, bude 
realizovaný návrh na vklad 
vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností.  

41. 185/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
prevod bytu č. 11 (podľa aktuálneho znaleckého posudku č. 
83/2016 zo dňa 13.09.2016 je označenie bytu pod číslom 34) 
nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu Zelená č. 1,3 
v Bratislave, súp. č. 357, na ulici Zelená, číslo vchodu 3, 
postaveného na pozemkoch parcela registra „C“ parcela č. 3324 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová  

Zmluva o prevod vlastníctva 
nebytového priestoru v príprave.  

Zmluvný partner bude po 
vypracovaní zmluvy 
vyzvaný k jej podpisu. 
Následne, po úhrade kúpnej 
ceny a jej pripísaní na účet 
hl. mesta, ako aj účet 
mestskej časti, bude 



Uznesenia nesplnené k 31.12.2017 
       Tabuľka č. 2 

 30

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

a 332/5, priľahlá parcela registra „C“ parcela č. 332/6, k.ú. Staré 
Mesto, zapísaného na LV č. 10, do vlastníctva p. Martinovi 
Fabíkovi, bytom Zelená č. 3, 811 01 Bratislava, za podmienok 
upravených zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP 
platných pre žiadosti podané do 31.12.2016.  

realizovaný návrh na vklad 
vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností.  

42. 186/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
Bratislave na Langsfeldovej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku 
parc. č. 3874/5, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2, do vlastníctva Mgr. art. Štefanovi Kozákovi 
a Petre Kozákovej, rod. Kováčovej, obaja bytom Langsfeldova 
36, 811 04  Bratislava za cenu 6 460,00 EUR s podmienkami: 

- kupujúci doplatí spätne od 29.06.2017, kedy nadobudol 
garáž darom, čiastku zodpovedajúcu výške nájomného 
stanoveného uznesením č. 113/2016 zo dňa 20.09.2016, 

- kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková 
Mgr. Malinová  

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

43. 187/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
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 Fraňa Kráľa 31, a to pozemok 
parc. č. 3673/3, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností 
na LV č. 10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
15 m2, do vlastníctva: Mgr. art. Petre Polnišovej, rod. Polnišovej, 
trvale bytom Grösslingová 47, 811 09  Bratislava, za cenu 
5 100,00 EUR s podmienkou:  

- kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy.  

Odd. majetkové  
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová  

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

44. 188/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Odd. majetkové Príprava vyhlásenia obchodnej Obchodná verejná súťaž 
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schvaľuje 
1) v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto obchodnou verejnou súťažou, a to:  
- stavba, druh stavby: Iná budova, súpisné číslo 66, výmere 69,27 
m2 postavená na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 21370, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2, 
katastrálne územie Staré Mesto,  
nehnuteľnosti sa nachádzajú na Rázusovom nábreží, zapísané na 
LV č. 4036 pre katastrálne územie Staré Mesto, Okres: Bratislava 
I, Obec: BA-m.č. Staré Mesto.  
2) v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nehnuteľnosti v nasledovnom znení 
 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  
Bratislava, IČO: 603 147 (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a 
ods. 1  písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, § 17 ods. 3 zákona č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, § 
281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p., 
v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto týmto 
vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž 
na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa v Bratislave, v katastrálnom území Staré 
Mestom, ktorá je vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava a je 
zverená do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za  
súťažných podmienok ... 
 
 
 
 

Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová  

verejnej súťaže.  bude vyhlásená v zmysle 
schváleného uznesenia 
a podmienok súťaže dňa 
15.01.2018 a bude trvať do 
31.01.2018. Oddelenie 
majetkové zabezpečí jej 
priebeh vrátane obhliadky 
pre záujemcov. Následne sa 
pristúpi k vyhodnoteniu 
súťažných návrhov 
doručených do obchodnej 
verejnej súťaže 
v stanovenom termíne.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

45. 198/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
plán termínov zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na rok 2018; 
B. schvaľuje 
plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na rok 2018.  

JUDr. Hahnová,  
poverená 
riadením MÚ 

Uznesenie nadobúda  v zmysle 
jeho schváleného znenia 
účinnosť až v roku 2018, 
nakoľko miestna rada a miestne 
zastupiteľstvo budú v súlade so 
schváleným plánom zasadnutí 
tak zasadať až v roku 2018.  
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

1. 105/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
B. schvaľuje 
1. Výšku príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 

sobášneho obradu v Zichyho paláci mimo určených sobášnych dní vo výške 100 Eur 
s účinnosťou od 1. januára 2012. 

2. Výšku príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu v Zichyho paláci pre obyvateľom s trvalým pobytom mimo územia 
mestskej časti Bratislava-Staré esto vo výške 100 Eur s účinnosťou od 1. januára 2012.  

3. Výšku príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu na ktoromkoľvek vhodnom mieste (mimo Zichyho paláca) 
- vo výške 200 Eur v rámci pešej zóny (podľa § 1 písm. a, b, c, d platného VZN o pešej 

zóne),  
- vo výške 300 Eur v rámci pešej zóny (podľa § 1 písm. e,f,g,h,i platného VZN o pešej 

zóne) a mimo nej na území Starého Mesta s účinnosťou od 1. januára 2012. 
O vhodnosti miesta sobášneho obradu rozhoduje matričný úrad a v prípade sporu rozhoduje 
starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
Od príspevku sú oslobodení:  

a) snúbenci v prípade, že sobášny obrad sa vykoná v ich byte alebo v nemocnici, pokiaľ 
jeden z nich je pripútaný na lôžko, alebo aspoň jeden z nich sa zo závažných 
zdravotných dôvodov nemôže dostaviť na sobášny obrad do určenej sobášnej siene, 

b) snúbenci, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt na území m.č. Bratislava-Staré Mesto 
a ak sa obrad vykoná v kancelárii starostky mestskej časti, Staromestskej sieni alebo 
v kancelárii matriky.  

 Uznesenie zrušené uznesením č. 
145/2016 z 25.10.2016.  
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2. 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 

Zásady hospodárenia s majetkom  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a s majetkom zvereným do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré boli schválené uznesením 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 110/2013 
z 25.06.2013, boli zrušené prijatím 
uznesenia č. 157/2017 zo dňa 
24.10.2017.  
Nové znenie Zásad hospodárenia 
s majetkom mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto a s majetkom zvereným do 
správy mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, ktoré boli schválené uznesením 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 157/2017 zo 
dňa 24.10.2017 nadobudli účinnosť 
dňom 1. novembra  2017. 

3. 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 

Uznesenie zrušené. 
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4. 17/2016 09.02.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zmenu uznesenia č. 105/2011 v časti B takto:  
1. v bode 3 sa text:  
- vo výške 200 Eur v rámci pešej zóny (podľa § 1 písm. a,b,c,d platného VZN o pešej zóne)“, 
nahrádza textom:  
- „vo výške 200 Eur na území s ulicami: 
Michalská, Ventúrska, Sedlárska, Strakova, Kapitulská, Klariská, Na vršku, Farská, Prepoštská, 
Úzka, Rybné námestie, Rudnayovo námestie, Panská, časť laurinskej od Rybárskej brány po 
Nedbalovu, Radničná, Rybárska brána, Baštová, Biela, Zelená, severná časť Hviezdoslavovho 
námestia, s vjazdom a výjazdom v južnej časti Hviezdoslavovho námestia, Františkánska, 
Františkánske námestie, Zámočnícka, Hlavné námestie; s vjazdom a výjazdom cez Františkánsku 
ulicu, časť Nedbalovej ulice od Klobučníckej po Laurinskú a časť Laurinskej od Nedbalovej po 
Námestie SNP s vjazdom a výjazdom cez Nedbalovu od Klobučníckej, Klobučnícka, časť 
Nedbalovej od Klobučníckej po Uršulínsku, Uršulínska, Primaciálne námestie, Kostolná; 
s vjazdom a výjazdom cez Klobučnícku a Uršulínsku ulicu“; 
- vo výške 300 eur v rámci pešej zóny (podľa § 1 písm. e,f,g,h,i platného VZN o pešej zóne) 
a mimo nej na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ 
nahrádza textom: 
- „vo výške 300 Eur na ostatnom území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“. 
2. v celom uznesení sa slovo „starostka“ nahrádza slovom „starosta“. 
Ostatné časti uznesenia ostávajú platné a nezmenené.  

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová,  
M. Skalíková 

Uznesenie zrušené uznesením č. 
145/2016 z 25.10. 2016.  

5. 39/2016 22.03.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
Časť B:  
schvaľuje 
Zásady o stanovení úhrad za poskytnuté služby a stravného v detských jasliach, ktorých 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. mája 2016.  

Odd. 
sociálnych 
vecí RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Uznesenie zrušené uznesením                 
č. 146/2017 z 24.10.2017. 
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6. 173/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
pomenovanie novovzniknutého priestranstva – „Steinov dvor“ v projekte „Polyfunkčný areál 
Stein“, medzi bytovými domami ohraničujúcimi ulice Blumentálska a Bernolákova a bytovými 
domami vo vnútrobloku; 
B. predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh na určenie názvu 
novovzniknutého priestranstva – „Steinov dvor“, v projekte „Polyfunkčný areál Stein“, medzi 
bytovými domami ohraničujúcimi ulice Blumentálska a Bernolákova a bytovými domami vo 
vnútrobloku.  

Odd. ÚR 
a stavebného 
poriadku  
Ing. 
Kullmanová  

Uznesenie zrušené uznesením č. 
135/2017 zo dňa 19.09.2017.  
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7. 88/2017 28.06.2017 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 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru o výmere 
58,84 m2 nachádzajúceho sa na prízemí v budove Pistoriho paláca na ulici Štefánikova č. 25 
v Bratislave, súpisné číslo 834, katastrálne územie Staré Mesto, postavenej na pozemku parcela 
registra „C“ parcela č. 3463, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1408 m2, 
vedenej v katastri nehnuteľností na LV č. 4537, do nájmu občianskemu združeniu: Equiteatro, 
so sídlom Galbavého č. 2, 84101  Bratislava, IČO: 42 265 541 na nasledovných podmienok:  
1. doba nájmu: neurčitá 
2. účel nájmu: prevádzkovanie divadelnej a umeleckej činnosti, ako aj na účely vytvorenia 
technického zázemia pre zabezpečenie výkonu daných činností 
3. výška nájomného: 16,60 eur/m2/rok t.j. 976,74 Eur/rok (81,39 Eur/mesiac) a služby spojené 
s užívaním a prevádzkou nebytového priestoru 
4. nájomca je oprávnený vyberať vstupné od návštevníkov len a výlučne v primeranej miere, 
pričom osobám s preukazom ŤZP, mladistvým a dôchodcom musí byť prístup umožnený zdarma; 
poplatok za jednorazový vstup nesmie presiahnuť sumu 3,00 Eur/osoba 
5. nájomca sa zaväzuje využívať nebytový priestor z 80 % na kultúrne účely, a to počas celej 
doby trvania nájmu 
6. Nájomca je povinný zabezpečiť, že nebytový priestor bude verejnosti prístupný počas celej 
doby trvania nájmu 
7. nájomca je povinný elektronicky zasielať prenajímateľovi pravidelne a v dostatočnom 
časovom predstihu informácie o plánovaných divadelných a iných kultúrnych podujatiach 
8. nájomca je povinný rešpektovať prevádzkový režim Pistoriho paláca stanovený oddelením 
kultúry; 
B. konštatuje, 
osobitný zreteľ spočíva v tom, že Equiteatro je občianske združenie, ktoré sa zaoberá divadelnou 
a umeleckou činnosťou zameranou na oživenie slovenskej histórie za účelom učiť, vysvetliť 
a pochopiť históriu našej krajiny a rozvíjať fantáziu diváka. Vykonáva činnosť v oblasti kultúrnej 
a sociálnej osvety obyvateľstva, slúži na verejnoprospešný účel. 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková 
Mgr. Malinová 

Divadlo Equiteatro nepodpísalo návrh 
zmluvy o nájme nebytového priestoru. 
Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 
152/2017 na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva konanom dňa 24.10.2017.  
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8. 112/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru s výmerou 36,64 m2 
nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu Obchodná 52 v Bratislave, súpisné číslo 530, na ulici 
Obchodná, číslo vchodu 52, k.ú. Staré Mesto, postavenej na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 8479, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1371 m2, vedenej v katastri nehnuteľností na LV č. 
8364, do nájmu občianskemu združeniu: 4Arts Therapy, so sídlom Novohorská 7489/10, 831 06  Bratislava, 
IČO: 50 782 894 za nasledovných podmienok:  
a) doba nájmu: neurčitá od 01.10.2017 
b) účel nájmu: kancelárske, administratívne priestory, technické zázemie pre činnosť občianskeho združenia 
c) výška nájomného: 20,00 EUR/m2/rok t.j. 732,80 EUR/rok (61,06 EUR/mesiac a služby spojené 
s užívaním a prevádzkou nebytového priestoru 
2. 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, nájom NP o výmere 25,6 m2 (1/3 podielu na divadelnej sále, podiel na soc. 
zariadeniach a kuchynke) nachádzajúceho sa na prízemí v budove Pistoriho paláca (ľavé krídlo) na ulici 
Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 834, k.ú. Staré Mesto, postavenej na pozemku parcela registra 
„C“ parcela č. 3463, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 408 m2, vedenej v katastri 
nehnuteľností na LV č. 4537, do nájmu občianskemu združeniu: 4Arts Therapy, so sídlom Novohorská 
7489/10, 831 06  Bratislava, IČO: 50782 894 za nasledovných podmienok:  
a) doba nájmu: neurčitá od 01.10.2017 
b) účel nájmu: divadelná, umelecká a tvorivá činnosť 
c)výška nájomného: 16,60 EUR/m2/rok r.j. 424,96 EUR/rok (35,93 EUR/mesiac) a služby spojené 
s užívaním a prevádzkou nebytového priestoru; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že občianske združenie 4Arts Therapy sa zaoberá divadelnou a umeleckou 
činnosťou zameranou na pohybové divadlo, v ktorom spoločne tancujú a tvoria ľudia s fyzickým 
postihnutím a bez fyzického postihnutia. Organizuje umelecké terapie pre verejnosť, pravidelné tanečno-
pohybové aktivity pre deti a dospelých, tvorí tanečné predstavenia a vykonáva činnosť v oblasti kultúrnej 
a sociálnej osvety obyvateľstva, slúži na verejnoprospešný účel. Občianske združenie už dlhodobo pôsobí 
v priestoroch Pistoriho paláca, v jeho ľavom krídle.  
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má záujem a občianske združenie prejavilo vôľu, aby mohlo aj naďalej 
zotrvať a realizovať tvorivú a umeleckú činnosť v priestoroch paláca.  
Nebytový priestor v bytovom dome na ulici Obchodná č. 52 bude nájomcovi slúžiť ako technické 
a administratívne zázemie pre výkon jeho činnosti.  
Navrhovaná zmena dispozície a využitia priestorov ich nájomcami v ľavom krídle Pistoriho paláca sa bude 
realizovať v nadväznosti na prijaté uznesenie č. 106/2017 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 7. augusta 2017 a cieľ a zámer využiť pravé krídlo Pistoriho paláca výlučne 
na reprezentatívne a kultúrne účely zabezpečované mestskou časťou.  

Odd. majetkové  
Ing. Mihaliková 
Mgr. Malinová 

Občianske združenie 4Arts Therapy 
nepristúpilo k podpisu Zmluvy o nájme 
nebytového priestoru. Uznesenie bolo 
zrušené uznesením č. 166/2017 prijatom 
na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
dňa 24.10.2017. 
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9. 113/2017 19.09.2017 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 nájom NP č. 12-NP7 (len 1 miestnosť), vo vlastníctva Hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe MČ SM, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu Karadžičova č. 1, Továrenská v Bratislave, 
súpisné číslo 4096, na ulici Karadžičova, číslo vchodu 1, ktorý je postavený na pozemku parcela registra 
„C“ parcela č. 9057 a parcela č. 9058, katastrálne územie Staré Mesto zapísaný na LV č. 5508, do nájmu: 
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), so sídlom: Grösslingová č. 35, 811 09  Bratislava, IČO: 
31 768 679 a to za nasledovných podmienok:  
1. doba nájmu: určitá od 25.09.2017 do 31.12.2019,  
2. výška nájomného: 10,12 EUR/45 minút (jazykové kurzy počas pracovných dní) 
   13,50 EUR  za 60 minút (jazykové kurzy cez víkend) 
   a služby spojené s užívaním a prevádzkou nebytového priestoru,  
3. účel nájmu: vyúčba slovenského jazyka pre cudzincov a poskytovanie kurzov socio-kultúrnej orientácie 
pre cudzincov, 
4. rozsah užívania nebytového priestoru – v dňoch každého pracovného týždňa – pondelok, utorok, streda, 
štvrtok s výnimkou dní pracovného pokoja, v čase od 17. h max. do 20.30 h., podľa aktuálneho rozvrhu 
zasielaného nájomcom prenajímateľovi vždy pred začiatkom príslušného kalendárneho mesiaca; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca poskytuje služby verejnoprospešného účelu so zameraním na 
vzdelávanie a výučbu slovenského jazyka pre cudzincov a poskytovanie kurzu socio-kultúrnej orientácie pre 
cudzincov v rámci aktivít Migračného informačného centra Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Kurzy 
slovenského jazyka pre cudzincov sú bezplatné a nízkoprahové. Ide o jediný kurz slovenského jazyka tohto 
druhu na Slovensku, je súčasťou projektu Migračného informačného centra, ktorý je financovaný Európskou 
úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a zo štátneho rozpočtu.  

Odd. majetkové  
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 
183/2017 prijatom na zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva dňa 
12.12.2017.  
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1. 57/2009 23.06.2009 MZ časť C. žiada starostu predkladať MZ informáciu o organizácii samosprávy MČ BA – 
SM pri každej zmene organizácie samosprávy MČ, najmenej však raz za rok 

JUDr. 
Hahnová, 
poverená 
riadením úradu 

Informácia bola naposledy predložená na MZ 
dňa 24.10.2017 (uzn. č. 169/2017).  

2. 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.  

JUDr. 
Hahnová, 
poverená 
riadením úradu 

Na každom zasadnutí MZ je podávaná 
informácia o priebehu plnenia úlohy (spojitosť 
s uznesením č. 2/2012).  

3. 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 nebytových priestorov je 
realizované priebežne, výnimočne vyššie 
uvedeným spôsobom, nakoľko ide o veľmi 
rizikový spôsob uvoľnenia priestorov.  
K bodu B: Nové znenie Zásad hospodárenia 
s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a s majetkom zvereným do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré 
boli schválené uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 157/2017 zo dňa 24.10.2017 
nadobudli účinnosť dňom 01.11.2017.  
Nájomca je v zmysle Zásad hospodárenia 
povinný u notára podpísať notársku zápisnicu, 
v ktorej vyjadruje súhlas 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 



Uznesenia, ktoré sa plnia priebežne k 31.12.2017 
       Tabuľka č. 5 

 2

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

v deň ukončenia nájmu).  
Notárska zápisnica = exekučný titul 
k vyprataniu t.j. MČ má snahu postupovať pri 
vypratávaní bytov a NP v súlade s legislatívou 
a vyhotovenie notárskej zápisnice je 
podkladom pre konanie mestskej časti 
v súčinnosti s exekútorom.  

4. 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. ŽP, 
správnych 
konaní a VP 
RNDr. 
Calpašová 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Ligasová 

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 
1.10.2013 postupuje pri posudzovaní žiadostí 
o zvláštne užívanie verejných priestranstiev 
spadajúcich do oblasti vecnej pôsobnosti 
pravidiel.      

5. 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.   

6. 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 

Postup pri oceňovaní významných 
Staromešťanov a osôb sa plní naďalej 
priebežne udeľovaním pamätných listov.     

7. 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, 
M. Skalíková 

Uznesenie sa plní priebežne.  

8. 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: 

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová, 
M. Skalíková 

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

9. 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,  
M. Skalíková 

Uznesenie sa priebežne plní.  

10. 31/2015 28.04.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Koncepciu rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2015 – 2018.  

Riaditeľka 
Staromestskej 
knižnice  
PhDr. 
Kopáčiková 

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

11. 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 
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 1): 
JUDr. 
Hahnová, 
poverená 
riadením MÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod C 2 b) 
Starosta MČ  
Mgr. Števčík 
Ing. 
Rafajdusová 

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 starostlivosti o verejné priestory v mestskej 
časti požadované informácie sú na webovú 
stránku mestskej časti priebežne (v aktuálnom 
čase) dopĺňané, a rovnako aj pripravenosť 
miestneho úradu je bez časového obmedzenia; 
na webovej stránke mestskej časti je vytvorený 
samostatný odkaz (sekcia) pod názvom 
„Starostlivosť o verejné priestory“.  
 
 
Bod C 2 b) Plní sa priebežne. 

12. 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 

JUDr. 
Hahnová, 
poverená 
riadením úradu  

Časť B., bod 2.: Uznesenie sa priebežne plní.  
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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 

13. 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,  
M. Skalíková 

Uznesenie sa priebežne plní.  

14. 92/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Koncepciu kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020.  

Odd. kultúry 
Mgr. Janegová 

Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020, 
úlohy sa plnia priebežne podľa plánu.  

15. 93/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. deklaruje 
záujem zvýšiť transparentnosť a zlepšiť informovanosť obyvateľov mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto; 
B. ukladá 
prednostovi miestneho úradu 
zverejňovať na webovom sídle (internetovej stránke) mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v sekcii, ktorej odkaz sa bude nachádzať na hlavnej internetovej stránke webového 
sídla, informácie o mzde, plate, alebo platových pomeroch a ďalších finančných 
náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon pracovnej činnosti starostu, 
zástupcov starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu miestneho úradu 
uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za každý kalendárny 
mesiac jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, v súbore vo formáte 
uvedenom v § 19 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. 
o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení za kalendárny rok, 
a to v rozsahu:  
a) titul, meno, priezvisko,  
b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, resp. pracovné zaradenie 
a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, 
c) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon 
funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti.  
T: trvale od 01.08.2016 

JUDr. 
Hahnová, 
poverená 
riadením úradu 

Uznesenie sa priebežne plní. V termíne od 
01.08.2016 mestská časť plní uznesenie 
v zmysle schváleného znenia.  
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Termín kontroly: polročne, od 01.01.2017 
16. 113/2016 20.09.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. zrušuje 
uznesenie č. 149/2010 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 
dňa 14.09.2010; 
B. schvaľuje 
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 prenájom pozemkov vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
pod stavbami – garážami, za týchto podmienok: 

 nájomné: 25,00 EUR/m2 ročne pre lokalitu označený I* na informačnej snímke 
z mapy 

 nájomné: 20,00 EUR/m2 ročne pre ostatnú lokalitu 
 doba nájmu: neurčitá. 

Odd.majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Ing. Ferko, 

Uznesenie sa plní priebežne. Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto postupuje v súlade 
s dotknutým uznesením.   

17. 114/2016 20.09.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
zámer využitia nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 7249/1 nachádzajúcom sa na 
Dobšinského ulici v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, zapísanom v katastri nehnuteľností na 
LV č. 9514 ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 947 m2 na výstavbu zariadenia 
sociálnych služieb; 
B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti vykonať kroky potrebné na zrealizovanie zámeru výstavby 
zariadenia sociálnych služieb na pozemku parc. č. 7249/1 nachádzajúcom sa na 
Dobšinského ulici v Bratislave; 
C. žiada 
starostu mestskej časti, aby na každé zasadnutie miestneho zastupiteľstva predložil 
informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s týmto zámerom.  

 Uznesenie sa priebežne plní. 
- časť B. – v zmysle prijatého znenia 

uznesenia mestská časť postupne 
vykonáva kroky potrebné k realizácii 
zámeru výstavby ZSS 

- časť C. – na každom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva je podávaná 
informácia o priebehu plnenia úlohy.  

18. 145/2016 25.10.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
1. príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené výkonom 
sobášneho obradu v Zichyho paláci mimo určených sobášnych dní vo výške 100 EUR 
s účinnosťou od 01.01.2017,  
2. príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu v Zichyho paláci pre obyvateľov s trvalým pohybom mimo územia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  vo výške 100 Eur s účinnosťou od 1.1.2017, 

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová, 
M. Skalíková  

Uznesenie MZ sa priebežne plní. 
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3. príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu na ktoromkoľvek vhodnom mieste (mimo Zichyho paláca) 
 - vo výške 200 EUR na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s ulicami: 
Michalská, Ventúrska, Sedlárska, Strakova, Kapitulská, Klariská, Na vršku, Farská, 
Prepoštská, Úzka, Rybné námestie, Rudnayovo námestie, Panská, časť Laurinskej od 
Rybárskej brány po Nedbalovu, Radničná, Rybárska brána, Baštová, Biela, Zelená, 
severná časť Hviezdoslavovho námestia, s vjazdom a výjazdom v južnej časti 
Hviezdoslavovho námestia, Františkánska, Františkánske námestie, Zámočnícka, Hlavné 
námestie; s vjazdom a výjazdom cez Františkánsku ulicu, časť Nedbalovej ulice od 
Klobučníckej po Laurinskú a časť Laurinskej od Nedbalovej po Námestie SNP s vjazdom 
a výjazdom cez Nedbalovu od Klobučníckej, Klobučnícka, časť Nedbalovej od 
Klobučníckej po Uršulínsku, Uršulínska, Primaciálne námestie, Kostolná; s vjazdom 
a výjazdom cez Klobučnícku a Uršulínsku ulicu. 

- vo výške 300 Eur na ostanom území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s účinnosťou od 01.01.2017. 

Od príspevkov sú oslobodení:  
a) snúbenci v prípade, že sobášny obrad sa vykoná v ich byte alebo v nemocnici, pokiaľ 
jeden z nich je pripútaný na lôžku, alebo aspoň jeden z nich sa zo závažných dôvodov 
nemôže dostaviť na sobášny obrad do určenej sobášnej siene.  
b) ak sa obrad vykoná v kancelárii starostu mestskej časti, Staromestskej sieni alebo 
v kancelárii matriky.  
4. príspevok manželov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
občianskej slávnosti (opätovné potvrdenie manželského sľubu) v stanovený sobášny deň 
(v sobotu) bez ohľadu na trvalý pobyt manželov 
 - vo výške 200 Eur v Zichyho paláci, 
 - vo výške 300 Eur na ostatnom území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
   s účinnosťou od 01.01.2017,  
5. príspevok manželov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
občianskej slávnosti (jubilejné sobáše), ktorí nemajú trvalý pobyt v Bratislave-Staré 
Mesto vo výške 100 Eur s účinnosťou od 01.01.2017.  
O vhodnosti miesta sobášneho obradu rozhoduje Matričný úrad a v prípade sporu 
rozhoduje starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

19. 163/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 
2. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 na úrovni hlavných 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočtové 
hospodárenie mestskej časti na rok 2017 je 
spracované v súlade s prijatým uznesením. 
Schválený rozpočet mestskej časti bol 
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Stav riešenia 

kategórií 
3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2017 
B. berie na vedomie 
1. rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017 a 2019, 
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na roky 2018 a 2019, 
3. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 a 2019, 
4. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 a 2019; 
C. splnomocňuje – návrh nezískal dostatočný počet hlasov 
starostu mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2017 v súlade s § 14 ods. 2 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov.  
D. žiada 
starostu mestskej časti, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov podľa finančných 
možností mestskej časti, avšak minimálne vo výške 100 000 Eur. 
Uznesenie v časti C. nebolo schválené. 

rozpísaný v zmysle prijatého uznesenia MZ.  

20. 166/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. súhlasí 
s návrhom Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (dočasné parkovanie 
motorových vozidiel); 
B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti uskutočniť všetky úkony potrebné k doplneniu článku 91 Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy tak, aby sa výnosy zo sankcií za porušenie osobitného 
predpisu podľa návrhu nového písm. m) v článku 87 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy rozdelili medzi Bratislavu a mestskú časť v pomere 25 % pre Bratislavu a 75 % 
pre mestskú časť.  

Odd. dopravy 
RNDr. 
Calpašová 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Ligasová 

Prerokovanie zmeny štatútu sa neuskutočnilo, 
nakoľko bolo prerokovanie dodatku štatútu 
stiahnuté z rokovania mestského 
zastupiteľstva. Akonáhle bude dodatok štatútu 
týkajúci sa parkovacej politiky a prerozdelenia 
právomoci mesta a mestských častí v tejto 
oblasti predmetom rokovania príslušných 
orgánov, bude starosta mestskej časti iniciovať 
úpravu znenia dodatku štatútu v zmysle 
uznesenia.    

21. 169/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017-2021, 
s účinnosťou od 1. januára 2017.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Uznesenie sa priebežne plní.  

22.. 3/2017 07.02.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
prvú zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2017. 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočet 
mestskej časti bol rozpísaný v zmysle prijatých 
opatrení.  
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23. 16/2017 07.02.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
na základe uznesenia č. 101/2016 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto zo dňa 28.06.2016 informáciu o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého 
Mesta, a.s.; 
B. zrušuje 
uznesenie č. 101/2016 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 
dňa 28.06.2016; 
C. žiada 
starostu mestskej časti, aby predkladal na každé druhé rokovanie miestneho zastupiteľstva 
správu o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. so začiatkom na 
zastupiteľstve 28. marca 2017.  

JUDr. 
Hahnová, 
poverená 
riadením úradu 

Správa bola naposledy predložená na MZ dňa 
24.10.2017 (uzn. č. 165/2017).   

24. 25/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. druhú zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2017 
2. prvú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2017. 
3. zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2017 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Uznesenie je priebežne plnené. rozpočet 
mestskej časti bol rozpísaný v zmysle prijatých 
uznesení MZ. 

25. 52/2017 21.04.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zabezpečenie materiálno-
technického vybavenia polytechnickej učebne, ZŠ Dubová“, realizovaného v rámci 
„Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie 
a zlepšenie technického stavu vybavenia jazykových učební, školských knižníc, 
odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mestskej časti a platným 
programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti a že mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto zabezpečí:  
a) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
b) finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami  
poskytnutia pomoci a to vo výške 2 983,54 Eur,  
c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu. 
2. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Vybavenie odborných 
učební na Základnej škole Vazovova“, realizovaného v rámci „V7zvy na predkladanie 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík 
Ing. 
Rafajdusová  

Uznesenie sa priebežne plní. MČ predložila 
žiadosti o NFP v termíne uzatvorenia 
hodnotiaceho kola (do 26.06.2017). D 
Dňa 08.08.2017 zaslala MČ na Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
„Žiadosť o späťvzatie ŽoNFP: 
NFP3020201809-Obstaranie jazykovej, 
polytechickej a IKT odbornej učebne 
v Základnej škole Jelenia“. Dôvodom 
späťvzatia žiadosti bola jedna z podmienok 
Výzvy, a to preukázanie vlastníckych vzťahov 
k predmetnej nehnuteľnosti ZŠ. MČ túto 
podmienku nedokázala splniť, vzhľadom na 
prebiehajúce rokovania na Ministerstve vnútra 
SR o zverení majetku, resp. odkúpení 
predmetnej nehnuteľnosti, kde sa priestory 
danej ZŠ nachádzajú.  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
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stavu vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu 
v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mestskej časti a platným programom hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja mestskej časti a že mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečí 
a) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
b) finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci a to vo výške 6 133,50 Eur, 
c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu. 
3. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových 
kompetencií žiakov Základnej školy Milana Hodžu“, realizovaného v rámci „Výzvy na 
predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie 
technického stavu vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební 
rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mestskej časti a platným programom hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti a že mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
zabezpečí:  
a) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
b) finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci a to vo výške 5 515,00 Eur, 
c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu. 
4. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kľúčových 
kompetencií žiakov ZŠ Mudroňova – jazyková učebňa“, realizovaného v rámci 
„Výzvy na predkladanie Žiadosti onenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanei 
a zlepšenie technického stavu vybavenia jazykových učební, školských knižníc, 
odborných učební rôzneho druhu v základných školách - IROP-PO2-SC222-2016-13“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mestskej časti a platným 
programom hospodárskeho rozvoja mestskej časti a že mestská časť Braislava-Staré 
Mesto zabezpečí: 
a) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
b) finančné prostriedkyna spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci a to vo výške 559,02 Eur, 
c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu.  
5. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Obstaranie jazykovej, 

vidieka SR ako riadiaci orgán, ktorý danú 
Výzvu vyhlasoval, opätovne 23.04.2018 (po 
piaty krát) aktualizovalo výzvu s tým, mestská 
časť preverila či táto aktualizácia platí aj 
retrospektívne na už podané žiadosti 
a mestskej časti budú vyplývať povinnosť 
aktualizácie/doplnenia ŽoNFP k projektom: 
NFP3020201872 – Zabezpečenie materiálno-
technického vybavenia polytechnickej učebne, 
ZŠ Dubová, 
NFP3020201875 – Zlepšenie kľúčových 
kompetencií žiakov ZŠ Milana Hodžu, 
NFP3020201876 – Vybavenie učební na ZŠ 
Vazovova, 
NFP3020201874 – Zvýšenie kľúčových 
kompetencií žiakov ZŠ Mudroňova – jazyková 
učebňa.  
Dňa 17.05.2018 obdržala MČ odpoveď z RO 
pre IROP: „Vzhľadom na skutočnosť, že Vami 
uvádzané žiadosti o NFP sa momentálne 
nachádzajú v záverečnej fáze hodnotenia, nie 
je z Vašej strany potrebné vykonávať žiadne 
doplnenia, resp. zmeny predložených žiadostí 
o NFP za podmienky, že Vám nebola doručená 
tzv. klarifikácia (výzva na doplnenie 
predloženej ŽoNFP). Ak Vám takáto výzva 
nebola/nebude doručená, z Vašej strany sa 
nevyžaduje žiadna ďalšia aktivita. „Ku 
dnešnému dňu nebola mestskej časti 
doručená takáto výzva na doplnenie ŽoNFP 
v súvislosti s Aktualizáciou č. 5 k výzve“. 
 
 
 
 
 



Uznesenia, ktoré sa plnia priebežne k 31.12.2017 
       Tabuľka č. 5 

 10

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

polytechnickej a IKT učebne v Základnej škole Jelenia“, realizovaného v rámci 
„Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie 
a zlepšenie technického stavu vybavenia jazykových učební, školských knižníc, 
odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mestskej časti a platným 
programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti a že mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto zabezpečí:  
a) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
f) finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci a to vo výške 4 515 Eur, 
c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu.  

 
 
 

26. 55/2017 21.04.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
dodatok č. 1 Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a členov komisii Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto – neposlancov s účinnosťou od 1. mája 2017.  

Odd. 
legislatívno-
právne      
JUDr. 
Hahnová,  

Uznesenie sa priebežne plní.  

27. 81/2017 27.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
A. schvaľuje 
použitie výdavkov rozpočtu v zmysle schváleného uznesenia miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 163/2016 písmeno D, takto:  
1. v bežných výdavkoch rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 
viazať priority poslancov:  
10 000 Eur v podprograme 1.2 Regionálny rozvoj, 
  5 000 Eur v prvku 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest,  
10 000 Eur v podprograme 4.2 Verejná zeleň,  
  1 000 Eur v podprograme 6.2 Staromestská knižnica, 
  8 000 Eur v podprograme 6.4 Detské ihriská, 
22 000 Eur v podprograme 7.5 Ostatné výdavky školstva, 
2. v kapitálových výdavkoch rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 
a) viazať na priority poslancov: 
24 000 eur v podprograme 7.5 Ostatné výdavky školstva,  
  4 000 Eur v podprograme 5.1 Správa a údržba nehnuteľného majetku,  
 
b) navýšiť použitie FRB na kapitálové výdavky na priority poslancov o sumu  
12 000 Eur v podprograme 6.4 Detské ihriská 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

A: Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočet 
mestskej časti bol rozpísaný v zmysle prijatých 
uznesení MZ.  
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  4 000 Eur v podprograme 4.2 Verejná zeleň 
Ostatné nešpecifikované časti predmetného uznesenia ostávajú bez zmien; 
B. žiada 
starostu mestskej časti  
predložiť na septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva vyhodnotenia plnenia tohto 
uznesenia.  

 
B. Uznesenie splnené, materiál zobratý na 
vedomie uznesením č. 138/2017 z 19.09.2017.  

28. 82/2017 27.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. konštatuje 
v súvislosti s rekonštrukciou povrchov na Židovskej ulici v úseku Mikulášska ulica – 
Dom u dobrého pastiera došlo ku popraskaniu časti dlažby, nebola doplnená plánovaná 
zeleň a nebola osadená pitná fontánka. Aj napriek protišmykovému atestu dlažby je podľa 
vyjadrenia niektorých obyvateľov v zhoršených klimatických podmienkach šmykľavejšia 
ako okolité povrchy. dodávateľ ponúkol chemické zdrsnenie dlažby bez nároku na 
finančnú úhradu.  
 Nakoľko aj napriek viacerým prísľubom starostu, úrad Starého Mesta dodnes 
nezabezpečil reklamáciu zrealizovanej investície, a preto miestne zastupiteľstvo:  E 
B. žiada 
starostu mestskej časti  
2. doplniť mobilnú zeleň do pešej zóny a sfunkčniť pitnú fontánu.  

 
Odd. ŽP, 
správnych 
konaní a VP 
RNDr. 
Calpašová 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Ligasová 

 
 
 
 
Bod B/2: V mesiaci apríl boli v danej lokalite 
vysadené trvalky a v júni 2017 bola v uvedenej 
lokalite umiestnená mobilná zeleň v rozsahu 
12 samozavlažovacích kontajnerov so 
zrealizovanou výsadbou.  
Bod B/3: Vyhodnotenie plnenia uznesenia bolo 
predložené na rokovanie MZ MČ Bratislava-
Staré Mesto konané v septembri 2017 

29. 83/2017 27.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. tretiu zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2017. 
2. druhú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2017.  
3. zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-staré Mesto na rok 
2017.  
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 
príjmy bežného rozpočtu                 21 098 112 Eur 
výdavky bežného rozpočtu   21 401 758 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu                     132 059 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu                  4 217 867 Eur 
finančné operácie príjmové     4 418 454 Eur 
použitie fondu rozvoja bývania                  1 782 500 Eur 
použitie fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení          31 000 Eur 
použitie Rezervného fondu    2 550 000 Eur 
splátka návratnej pôžičky                       19 000 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočet 
mestskej časti bol rozpísaný v zmysle prijatých 
uznesení MZ.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
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Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

prevod nevyčerpaných prostriedkov                    35 954 Eur 
finančné operácie výdavkové                   0 Eur 
výsledok hospodárenia celkom:                    + 29 000 Eur 

30. 98/2017 28.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostu mestskej časti, 
aby zabezpečil včasné a dôsledné informovanie Komisie pre územné plánovanie, miestny 
rozvoj a životné prostredie o všetkých projektoch týkajúcich sa verejných priestranstiev 
a akciách podnikaných miestnym úradom, dotýkajúcich sa činnosti tejto komisie 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

Plní sa priebežne.  

31. 110/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. šiestu zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2017 
2. tretiu zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2017 

Odd. finančné 
Ing. Magát  

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočet 
mestskej časti bol rozpísaný v zmysle prijatých 
uznesení MZ.  

32. 118/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
D. žiada 
starostu mestskej časti, 
aby s každým návrhom rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na príslušný 
kalendárny rok predkladal Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto aj 
1. informáciu o stave výnosov z miestneho poplatku za rozvoj za predchádzajúci 
kalendárny rok, 
2. zoznam ulíc v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, na ktorých je v nasledujúcom 
kalendárnom roku plánovaná rekonštrukcia, resp. vybudovanie nového chodníka.  

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Uznesenie je plnené priebežne. Požadované 
údaje za rok 2017 boli predložené na 
rokovanie zastupiteľstva dňa 12.12.2017 
k bodu 4. Návrh rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020. 

33. 156/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. opravu uznesenia č. 110/2017 z 19. septembra 2017 
v časti: Bežný rozpočet – výdavky  
v časti: Kapitálový rozpočet – výdavky 
2. siedmu zmenu bežného rozpočtu mestskej  časti na rok 2017 
3. štvrtú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2017. 

Odd. finančné  
Ing. Magát  

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočet 
mestskej časti bol rozpísaný v zmysle prijatých 
uznesení MZ.  

34. 159/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. vyňatie sobôt 6.1.2018, 31.03.2018, 28.07.2018, 01.09.2018, 15.09.2018, 17.11.2018, 
22.12.2018, 29.12.2018 zo sobášnych dní určených uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2006-U zo dňa 19.12.2006, ktorým bola za 
sobášny deň určená sobota v čase od 10.00 hod. do 18.00 hod.  

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová, 
M. Skalíková   

Matričný úrad postupuje v súlade s uznesením.  
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Výkon sobášneho obradu v niektorú z vyňatých sobôt sa považuje za výkon sobášneho 
obradu mimo určeného sobášneho dňa. 
2.  vyňatie dní 23. – 28.12.2018, 30. – 31.12.2018 z dní v ktorých by bolo možné vykonať 
sobášny obrad mimo dní určených uznesením č. 2/2006-U zo dňa 19.12.2006.  

35. 163/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto: 
1. DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 
Kapitulská 18, 814 14  Bratislava 
účel: nákup zdravotníckeho materiálu a pracieho prášku 
        do Útulku s. Lujzy Marillac a Útulku sv. Vincent de Paul   550,00 € 
2. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Sekulská 1, 842 50  Bratislava 
účel: účasť na divadelných predstaveniach, spoloč. stretnutí, turistike, 
        rekondičnom plávaní, poznávacích zájazdoch    400,00 € 
3. Domov pre každého – občianske združenie na podporu  
    a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR 
Stará Vajnorská 92, 821 01  Bratislava 
účel: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov       
pre stredisko osobnej hygieny, útulok a nocľaháreň    550,00 € 
4. Maltézska pomoc Slovensko 
Kapitulská 9, 811 01  Bratislava 
účel: rozvoz stravy znevýhodnených seniorov v SM    500,00 € 

Odd. finančné  
Ing. Magát 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočtové 
hospodárenie mestskej časti na rok 2017 je 
spracované v súlade s prijatým uznesením. 
Schválený rozpočet mestskej časti bol 
rozpísaný v zmysle prijatého uznesenia MZ.  

36. 177/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 
2. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 na úrovni hlavných 
kategórií 
3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2018, 
programové rozpočet mestskej časti na rok 2018, 
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 2019 a 2020, 

Odd. finančné  
Ing. Magát 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočtové 
hospodárenie mestskej časti na rok 2018 bude 
spracované v súlade s prijatým uznesením. 
Schválený rozpočet mestskej časti bol 
rozpísaný v zmysle prijatého uznesenia MZ.  
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2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na roky 2019 a 2020.  
3. rozpočty tvorby a použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
roky2019 a 2020,  
4. rozpočty tvorby a použitia Fondu poplatku za miestny rozvoj mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na roky 2019 a 2020,  
5. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu chodníkov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na roky 2019a 2020, 
6. rozpočty tvorby a použitia fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 a 2020,  
7. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 a 2020.  
 
C. žiada 
starostu mestskej časti  
prerokovať plán  rekonštrukcií komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2018 v Komisii pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
najmenej v marci 2018.  

37. 178/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. deviatu zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2017  
2. zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2017 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočet 
mestskej časti bol rozpísaný v zmysle prijatých 
uznesení MZ.  
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1. 24/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zásady udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie 
verejného priestoru.    
 
- - - 
 

 Uznesenie stratilo platnosť, nakoľko ho 
Miestne zastupiteľstvo nepotvrdilo do  
3 mesiacov od jeho schválenia. 
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P.č. 
číslo 
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prijatia 
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Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

1. 144/2016 25.10.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí  
so spolufinancovaním projektu „Interreg Slovakia – Hungary2014-
2020: Posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov 
a osôb“, ktorý je súčasťou programu Interreg – nástroja 
podporujúceho posilnenie cezhraničnej spolupráce, financovaného 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu harmonického 
rozvoja územia Európskej únie na rôznych úrovniach 2014 – 2020, 
z vlastných zdrojov vo výške 5%, t.j. v sume max. 17 500 Eur pri 
predpokladaných celkových odhadovaných nákladoch na projekt 
max. 350 000 Eur za slovenské partnerstvo. Európsky fond 
regionálneho rozvoja sa podieľa na financovaní 85 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt, t.j. v sume max. 297 500 Eur 
a podpora štátnym spolufinancovaním zodpovedá 10 %, t.j. sume 
max. 35 000 Eur za slovenské partnerstvo.  
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov bude hradené 
z rozpočtových výdavkov referátu prípravy a koordinácie projektov. 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. Rafajdusová 

Predpokladaný termín realizácie projektu na 
základe podania žiadosti až po jej schválenie bol 
stanovený na 05/2017 – 05/2019, avšak projekt sa 
v stanovenom období nebude napokon realizovať 
– projektu nebola schválená finančná pomoc.  
Do druhého kola výzvy sme sa neprihlásili. 
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