
S p r á v a 
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2018 

 
 

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. 104/2018 z 26.06.2018.  
 

Kontrolované boli nesplnené a priebežne plnené uznesenia až do obdobia 2. polrok 2017 
a všetky novoprijaté  uznesenia v 1. polroku 2018. 
 

Uznesením č. 101/2018 z 26.06.2018 (36. 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 31.12..2017“. 

 
V 2. polroku 2017 sa z nesplnených úloh evidovaných v danej správe do 31.12.2017 

a novoprijatých úloh v 1. polroku 2018  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 30.06.2018 a po konzultácii s gestorskými 
oddeleniami aj návrh ďalšieho riešenia.  
 

V novokontrolovanom období, teda v období 1. polroka 2018 (7. volebné obdobie) prijalo 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto celkovo 106 uznesení, konkrétne: 
   32. zastupiteľstvo 06.02.2018     1/2018  –   20/2018       =   20 
   33. zastupiteľstvo 20.03.2018   21/2018  –   48/2018   =   28 
   34. zastupiteľstvo 24.04.2018   49/2018  –   71/2018  =   23 
   35. zastupiteľstvo 22.05.2018   72/2018  -    86/2018       =   15 
   36. zastupiteľstvo 26.06.2018   87/2018  -  106/2018  =   20 
              Spolu:                             106 
   

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. 
 

Aj vzhľadom na posledné vyhodnotenia uznesení miestneho zastupiteľstva v tomto volebnom 
období (zapracujúc diskusný príspevok p. poslankyne V. Satinskej) som prekonzultoval plnenie 
uznesení s vedúcou právneho odd. a poverenou riadením úradu JUDr. I. Hahnovou a akceptoval som 
časť ich pripomienok, čo sa odzrkadlilo v hodnotení uvedenom v Tabuľkách č. 1 – 5.  
 
 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 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

1. 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): 
Prednosta 
úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod C 2 b) 
Starosta MČ  
 

Uznesenie splnené 
- 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 dopĺňané, a rovnako aj 
pripravenosť miestneho úradu je bez 
časového obmedzenia; na webovej 
stránke mestskej časti bol vytvorený 
samostatný odkaz (sekcia) pod názvom 
„Starostlivosť o verejné priestory  
 
Bod C 2 b) Splnené. Do komisií boli 
určení vždy dvaja poslanci.  

2. 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, 

Odd. 
majetkové 
 

Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 29/2018 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 05.02.2018. 
Zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 09.02.2018 a účinná dňa 
10.02.2018.  
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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. 

3. 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 
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.  

Odd. ÚR 
a stavebného 
poriadku  
 

Dňa 17.03.2017 bol Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
podaný návrh na pomenovanie 
a určenie názvu nového verejného 
priestranstva „Messerschnidtovo 
námestie“ prijatím VZN.  
Mestské zastupiteľstvo prijalo VZN č. 
1/2018 z 22.02.2018 s účinnosťou 
15.03.2018. Podľa § 2 citovaného VZN 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
sa určilo novovzniknuté verejné 
priestranstvo: Námestie F.X. 
Messerschmidta 
Verejné priestranstvo Námestie 
F.X.Messerschmidta bolo zapísané do 
registra adries s účinnosťou 
15.03.2018.  

4. 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  
 

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 prijalo VZN č. 
1/2018 z 22.02.2018 s účinnosťou 
15.03.2018. Podľa § 2 citovaného VZN 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
sa určilo novovzniknuté verejné 
priestranstvo: Steinov dvor.  
Verejné priestranstvo Steinov dvor 
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bolo zapísané do registra adries 
s účinnosťou 15.03.2018.  

5. 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 Offices. Námestie bude z juhovýchodnej strany lemované ulicou 
Radlinského. Zo severnej, južnej, východnej a západnej strany bude námestie obklopené 
novovybudovanými bytovými a administratívnymi budovami.  

Odd. ÚR 
a stavebného 
poriadku  
 

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 prijalo VZN č. 
1/2018 z 22.02.2018 s účinnosťou 
15.03.2018. Podľa § 2 citovaného VZN 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
sa určilo novovzniknuté verejné 
priestranstvo: Námestie Materja 
Korvína. 
Verejné priestranstvo Mateja Korvína 
bolo zapísané do registra adries 
s účinnosťou 15.03.2018. 

6. 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 
 

 

7. 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 

Odd. 
legislatívno-
právne 
 
 

Štatutárny orgán – správca je 
zaregistrovaný MV SR od 16.04.2018.  
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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 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.  

8. 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. 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 

Odd. 
majetkové 
  

Kúpna zmluva č. 376/2017 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 23.11.2017. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 01.12.2017, účinná 
02.12.2017. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod V 35880/2017 
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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.  

zo dňa 25.01.2018. 

9. 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, 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.  

Odd. 
majetkové  
 

Kúpna zmluva č. 379/2017 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 20.11.2017. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
sčasti dňa 01.12.2017, účinná 
02.12.2017. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod V-35884/2017 
zo dňa 25.01.2017.  

10. 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 
  

Kúpna zmluva č. 380/2017 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 20.11.2017. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 01.12.2017, účinná 
02.12.2017. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod V-35887/2017 
zo dňa 25.01.2018.  
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11. 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 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.  

Odd. 
majetkové 
  

Kúpna zmluva č. 378/2017 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 05.12.2017. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 11.12.2017, účinná 
12.12.2017. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod V-692/2018 zo 
dňa 12.02.2018.  

12. 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  
  

Kúpna zmluva č. 377/2017 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 29.11.2017. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 01.12.2017, účinná 
02.12.2017. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod V-36419/2017 
zo dňa 31.01.2018.  

13. 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 Macauleyovi, bytom Kubániho 19, 811 04 

Odd. 
majetkové  
  

Kúpna zmluva č. 429/2017 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 11.12.2017. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 20.12.2017, účinná 
21.12.2017. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod V-691/2018 zo 
dňa 20.02.2018.  
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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.  

14. 147/2017 24.10.2017 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. 
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.  

Odd. 
majetkové  
 

Kúpna zmluva č. 437/2017 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 13.12.2017. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 20.12.2017, účinná 
21.12.2017. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod V-694/2018 zo 
dňa 21.02.2018.  

15. 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:  
- výška nájomného: 20,00 EUR/m2/rok 
- doba nájmu: neurčitá, 
- účel: rozšírenie  a predĺženie balkónov nad predmetnými pozemkami; 
B. konštatuje, 

Odd. 
majetkové  
  

Zmluva č. 438/2017 o nájme časti 
pozemkov bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 19.01.2018. 
Zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 25.01.2018, účinná dňa 
26.01.2018.  



 
Uznesenia splnené k 30.06.2018                                                                  Tabuľka č. 1 

 8 

P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

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.  

16. 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  
 

Splnené prijatím uzn. č. 177/2017. 

17. 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 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.  

Odd. 
majetkové 
  

Stav plnenia k 30.06.2018:  
Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 426/2017 podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 22.02.2018. 
Zmluva o nájme zverejnená na 
webovom sídle dňa 06.03.2018, účinná 
od 07.03.2018.  

18. 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. 

Odd. 
majetkové 
  

Kúpna zmluva č. 436/2017 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 27.11.2017. Kúpna zmluva bola 
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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. 

zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 01.12.2017, účinná 
02.12.2017. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod V-35882/2017 
zo dňa 25.01.2018.  

19. 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 
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: ... 

Odd. 
majetkové  
  

Obchodná verejná súťaž na prenájom 
nehnuteľnosti pozemku parc. č. 637/18 
o výmere 19 m2 na Beblavého ulici 
bola vyhlásená na základe a v súlade 
s Rozhodnutím starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 30. 
októbra 2017 za podmienok 
stanovených schváleným uznesením. 
Obchodná verejná súťaž trvala do 
20.11.2017. Komisia zasadala 
a súťažné návrhy boli vyhodnotené dňa 
29.11.2017. Do súťaže na nájom 
predmetného nebytového priestoru bol 
doručený jeden súťažný návrh, ktorý 
komisia vyhodnotila ako najvhodnejší. 
Výsledky boli zverejnené na webovom 
sídle mestskej sčasti Bratislava-Staré 
Mesto dňa 05.12.2017.  
Zmluva č. 533/2017 o nájme pozemku 
s úspešným uchádzačom súťaže bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 24.01.2018. Zverejnená na 
webovom sídle dňa 25.01.2018, účinná 
dňa 26.01.2018.  
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20. 174/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostu mestskej časti 
4. aby písomne informoval o jednaní a dohodnutých skutočnostiach s primátorom/mestom pri 
projekte obnovy verejných priestorov Šafárikovho námestia hlavne na pozemkoch bývalého 
obratiska autobusov a v časti plánovanej galérie Camera obscura a iné.  

Starosta MČ 
 

Bod 4: Zmluva o spolupráci zverejnená 
25.10.2017.  

21. 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 
  

Zmluva č. 552/2017 o nájme časti 
pozemku bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 11.01.2018. 
Zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 17.01.2018, účinná 
18.01.2018.  

22. 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, 
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.  
 

Odd. 
majetkové 
  

Zmluva č. 553/2017 o nájme časti 
pozemku bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 02.01.2018. 
Zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 12.01.2018, účinná 
13.01.2018. 
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23. 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 
  

Kúpna zmluva č. 13/2018 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 30.01.2018. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 01.02.2018, účinná 
02.02.2018. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod V-3873/2018 
zo dňa 09.03.2018. 

24. 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  
  

Kúpna zmluva č. 554/2017 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 18.01.2018. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 25.01.2018, účinná 
26.01.2018. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod V-3876/2018 
zo dňa 09.03.2018.  

25. 7/2018 07.02.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, 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, katastrálne územie Staré Mesto, postaveného na pozemku 
parcela registra „C“ parcela č. 8479, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
1 371 m2, vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 8364, do nájmu: Okresná organizácia 
Jednoty dôchodcov na Slovensku, so sídlom: Kýčerského č. 8, 811 05  Bratislava, IČO: 
008970190101 za nasledovných podmienok:  

a) doba nájmu: neurčitá 
b) účel nájmu: kancelárske, administratívne priestory 

Odd. 
majetkové 

Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 57/2018 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 15.03.2018. 
Zmluva bola zverejnená na webovom 
sídle mestskej časti dňa 19.03.2018, 
účinná 20.03.2018. 
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c) výška nájomného: 1,00 Eur/rok a služby spojené s užívaním a prevádzkou NP 
a ostatné náklady; 

B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Okresná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku 
ako občianske združenie chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé 
a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú 
pomoc svojim členom, vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov-
dôchodcov, pomáha starším občanom pri realizácii ich celoživotného vzdelávania a podporuje 
kultúrno-spoločenské aktivity dôchodcov.  
 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku doposiaľ pôsobila 
v nebytových priestoroch v objekte na Kýčerského ulici č. 8 v Bratislave, v ktorých využívala 
jednu miestnosť v rámci priestorov Denného centra pre seniorov. Priestor na Obchodnej ulici 
sa poskytuje organizácii ako náhrada za účelom a so zámerom naďalej poskytovať služby 
verejnoprospešného účelu vo vzťahu k starším občanom v dôchodkovom veku.  

26. 8/2018 07.02.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
žiada 
starostu mestskej časti, 
aby zrušil vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 
o nájme nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Bratislave, v katastrálnom  území Staré Mesto, 
ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a je zverená do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:  

- stavba, druh stavby: Iná budova, súpisné číslo 66, výmera 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. 

Odd. 
majetkové 

Rozhodnutím starostu č. 6/2018 zo dňa 
12. februára 2018 a v súlade 
s ustanovením § 283 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v spojení s bodom č. 12 Rozhodnutia 
starostu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto zo dňa 15.01.2018 o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
nebytového priestoru na ulici Rázusovo 
nábrežie v Bratislave – Cafe Propeler, 
bola obchodná verejná súťaž na 
prenájom nebytového priestoru 
zrušená. Rozhodnutie starostu č. 
6/2018 zo dňa 12. februára 2018 bolo 
zverejnené na webovej stránke 
mestskej časti.  

27. 9/2018 07.02.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad 
hodný osobitného zreteľa predĺženie doby nájmu nebytového priestoru s celkovou 

Odd. 
majetkové 

Dodatok č. 2/58/2018 k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru bol 
podpísaný oboma zmluvnými stranami 
dňa 21.03.2018. Dodatok č. 2 
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výmerou 225,30 m2 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa v suteréne budovy Pistoriho paláca na ulici 
Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 834, ktorá je postavená na pozemku parcela 
registra „C“ parcela č. 3463, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 408 m2, 
v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaná na LV č. 4537, nájomcovi: spoločnosť: Film 
Europe s.r.o., so sídlom: Matúškova č. 10, 831 01   Bratislava, IČO: 35 934 271, a to na 
dobu určitú do 30.06.2024; 

B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť Film Europe s.r.o. má záujem sa uchádzať 
o poskytnutie dotácie z Audiovizuálneho fondu za účelom vybavenia kina digitálnou 
premietacou technikou – DCP v hodnote 40 000,- Eur, pričom podmienkou udelenia grantu je 
nájomná zmluva medzi vlastníkom (správcom) priestoru kina a jeho prevádzkovateľom na 
obdobie minimálne 5 rokov od podpísania zmluvy na poskytnutie dotácie. V súvislosti 
s realizáciou a zabezpečením digitalizácie kina nevzniknú mestskej časti žiadne náklady. 
Nájomca zveľadí a zhodnotí majetok zverený do správy mestskej časti.  
Nájomca vykonáva činnosť v oblasti kultúrnej a sociálnej osvety obyvateľstva, svojou 
činnosťou sa spolupodieľa na formovaní mládeže a skvalitnení života Staromešťanov.  

k nájomnej zmluve bol zverejnený na 
webovom sídle mestskej časti dňa 
22.03.2018, účinný od 23.03.2018.  

28. 10/2018 20.03.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Schvaľuje 
Investíciu spoločnosti TERMMING, a.s. v celkovej výške 231 000,00 Eur pre roik 2018 za 
účelom realizácie technického zhodnotenia tepleno-energetických zariadení, kotolní 
a rozvodov v Starom Meste 

Odd. 
majetkové 

Oddelenie majetkové písomne 
informovalo spoločnosť TERMMING, 
a.s. o prijaté uznesenia č. 10/2018 zo 
dňa 06.02.2018 Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, v zmysle 
ktorého bola schválená investícia 
spoločnosti v hodnote 231 000,- Eur 
pre rok 2018 za účelom technického 
zhodnotenia tepelno-energetických 
zariadení, kotolní a rozvodov v Starom 
Meste. Spoločnosť si písomné 
vyjadrenie prevzalo dňa 14.02.2018.  

29. 18/2018 07.02.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 

pripojenie sa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k akcii „Vlajka pre Tibet 2018“; 

Starosta MČ Uznesenie splnené 10.03.2018. 
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B. žiada 
starostu mestskej časti 
aby zabezpečil vyvesenie tibetskej vlajky na budove Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto.  

30. 28/2018 18.03.2018 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 s výmerou 
161,33 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu Hollého č. 1, 3, Heydukova č. 25 
v Bratislave, súpisné číslo 2217, na ulici Heydukova, číslo vchodu 25, ktorý je postavený na 
pozemku parcela registra „C“ parcela č. 8491/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1265 m2, katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na LV č. 5787, do nájmu: 
rodinné centrum Prešporkovo, so sídlom: Zochova 16/11, 811 03  Bratislava, IČO: 
36076121, a to za nasledovných podmienok:  

1. doba nájmu: neurčitá 
2. výška nájomného: 6,60 Eur/rok a náklady za služby spojené s užívaním nebytového 

priestoru 
3. účel nájmu: verejnoprospešná a sociálna činnosť rodinného centra Prešporkovo; 
B. konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomcovi sa nebytový priestor poskytuje ako náhrada za 
nebytové priestory, ktoré v súčasnom období užíva v súlade s nájomnou zmluvou v budove 
Základnej školy s materskou školou M.R. Štefánika, Grösslingová č. 48, Bratislava, 
v nadväznosti a z dôvodu pretrvávajúcich priestorových problémov dotknutej základnej školy 
vyplývajúce z narastajúcich nárokov na vytváranie klasických školských tried, ako aj 
odborných učení. 
Nájomca je občianske združenie založené a riadené mamičkami na materskej a rodičovskej 
dovolenke, má, má svoje osobitné a jedinečné postavenie na území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. Jeho cieľom je ponúkať a vo vlastnej réžii organizovať zmysluplný program pre 
rodiny s deťmi, organizovať rôzne kultúrne programy, športové podujatia a vzdelávacie 
aktivity pre deti a aj pre ich rodičov. Všetky aktivity občianskeho združenia sú organizované 

Odd. 
majetkové 

Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 152/2018 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 27.06.2018. 
Zmluva bola zverejnená na webovom 
sídle mestskej časti dňa 08.06.2018, 
účinná od 09.06.2018.  
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mamičkami na materskej a rodičovskej dovolenke, sú založené na ich dobrovoľnosti a ochote 
robiť niečo pre komunitu mladých rodín v Bratislave. 

31. 30/2018 18.03.2018 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 č. 12-NP-7 (len 1 miestnosť), vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu Karadžičova 1, Továrenská 9  v Bratislave, 
súpisné číslo 4096, na ulici Karadžičova, číslo vchodu 1, ktorý je postaveý na pozemku 
parcela registra „C“ parcela č. 9057, druh pozemku: stavané plochy a nádvoria o výmere 571 
m2, parcela registra „C“ parcela č. 9058, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 219 m2 a parcela registra „C“, parcela č. 9059, druh pozemku: záhrady o výmere 
143 m2, katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na LV č. 5508, do nájmu: ECHO – 
združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, so sídlom: Sklenárova 12, 821 09  
Bratislava, IČO: 31754350, a to za nasledovných podienok:  

1. doba nájmu: neurčitá v rozsahu užívania max. 1 deň v mesiaci 
2. Výška nájomného: 1,00 Eur/rok 
3. Účel nájmu: kancelárske, administratívne priestory; 
B. konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca je občianske združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím, poskytuje služby verejnoprospešného účelu so zameraním na 
budovanie chránených bývaní pre dospelé osoby s mentálnym postihnutím a pomoci pri 
rozširovaní chránených dielní, organizuje záujmové aktivity pre postihnutých a ich rodinných 
príslušníkov, zastupuje záujmy osôb s mentálnym postihnutím, podporuje ich vzdelávanie, ich 
stretávanie sa s odborníkmi, organizuje voľnočasové aktivity, klubovú činnosť, rekondično-
rehabilitačné pobyty a denné tábory a spolupracuje s orgánmi a inštitúciami zaoberajúcimi sa 
starostlivosťou o ľudí s mentálnym postihnutím.  

Odd. 
majetkové  

Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 150/2018 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 18.05.2018. 
Zmluva bola zverejnená na webovom 
sídle mestskej časti dňa 23.05.2018, 
účinná 24.05.2018. 

32. 31/2018 18.03.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

1) v súlade s § 9 a 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade 
s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-

Odd. 
majetkové  

Obchodná verejná súťaž na prenájom 
nehnuteľnosti nebytového priestoru č. 
21 na ulici Tabaková č. 6 bola 
vyhlásená na základe a v súlade 
s Rozhodnutím starostu mestskej časti 
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Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zámer prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej 
súťaže, a to: 

- nebytový priestor č. 21, s výmerou 22,94 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového 
domu Tabaková č. 4,6,8,10, Záhrebská 10,12 v Bratislave, súpisné číslo 2959, na 
ulici Tabaková, číslo vchodu 6, postavený na pozemku parcela registra „C“ parcela 
č. 7941/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 422 m2, pozemku 
parcela registra „C“ parcela č. 7941/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 186 m2, pozemku parcela registra „C“ parcela č. 7941/3, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 444 m2 a pozemku parcela registra „C“ 
parcela č. 7941/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 447 m2, 
katastrálne územie Staré Mesto, 

Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 6604 a 6605 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 z.n.p. a v súlade s Čl. 
15 ods. 2 a s Ćl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a s majetkom zvereným do správy m.č. Bratislava-Staré Mesto podmienky 
obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností 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 znení neskorších predpisov, paragrafu 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v z.n.p., v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom m.č. Bratislava-Staré 
Mesto a majetkom zvereným do správy m.č. 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 Mesto, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislava a je zverená do správy m.č. Bratislava-Staré Mesto za nasledovných súťažných 

podmienok: 

Bratislava-Staré Mesto zo dňa 9. apríla 
2018 za podmienok stanovených 
schváleným uznesením. Obchodná 
verejná súťaž trvala do 25.04.2018. 
Komisia zasadala a súťažné návrhy boli 
vyhodnotené dňa 09.05.2018. Do 
súťaže na nájom predmetného 
nebytového priestoru nebol doručený 
žiaden súťažný návrh. Výsledky boli 
zverejnené na webovom sídle mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto dňa 
23.05.2018. 
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Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
- NP č. 21 s výmerou 22,94 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu Tabaková 

č. 4,6,8,10, Záhrebská 10,12 v Bratislave, súpisné číslo 2959, na ulici Tabaková, 
číslo vchodu 6, postavený na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 7941/1, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 422 m2, pozemku parcela registra 
„C“ parcela  č. 7941/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 186 
m2, pozemku parcela registra „C“ parcela č. 7941/3, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 444 m2 a pozemku parcela registra „C“ parcela č. 
7941/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 447 m2, katastrálne 
územie Staré Mesto, 
Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 6604 a 6605 pre katastrálne územie Staré Mesto, 
okres: Bratislava I, Obec: BA-m.č. Staré Mesto.  

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov ... 
3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa ... 
4. Doba nájmu ... 
5. Účel nájmu ... 
6. Výška nájomného ... 
7. Ďalšie podmienky nájmu nehnuteľnosti ... 
8. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov ... 
9. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 
10. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 
11. Výhrada zrušenia súťaže 
12. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 

33. 32/2018 18.03.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

1) v súlade s § 9 a 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade 
s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zámer prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej 
súťaže, a to: 

Odd. 
majetkové 

Obchodná verejná súťaž na prenájom 
nehnuteľnosti nebytového priestoru č. 
36 na ulici Dostojevského rad č. 1 bola 
vyhlásená na základe a v súlade 
s Rozhodnutím starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 9. apríla 
2018 za podmienok stanovených 
schváleným uznesením. Obchodná 
verejná súťaž trvala do 25.04.2018. 
Komisia zasadala a súťažné návrhy boli 
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Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

- nebytový priestor č. 36, s výmerou 132,19 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového 
domu Dostojevského rad 1 v Bratislave, súpisné číslo 2543, na ulici Dostojevského 
rad, číslo vchodu 1, postavený na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 8942, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1359 m2, katastrálne územie Staré 
Mesto,  
nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 6452 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 z.n.p. a v súlade s čl. 
15 ods. 2 a s čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-staré Mesto 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnueľnosti 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 znení neskorších predpisov, paragrafu 281 a nasl. Zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p., v súlade so Zásadami hospodárenia 
s majetkom m.č. Bratislava-Staré Mesto a majetkom zvereným do správy m.č. 
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 Mesto, ktorá je vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislava a je zverená do správy m.č. Bratislava-Staré Mesto za 
nasledovných súťažných podmienok: 

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
- Nebytový priestor č. 36 s výmerou 132,19 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového 

domu Dostojevského rad 1 v Bratislave, súpisné číslo 2543, na ulici Dostojevského 
rad, číslo vchodu 1, postavený na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 8942, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1359 m2, katastrálne územie Staré 
Mesto, 
Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 6452 pre katastrálne územie Staré Mesto, okres: 

vyhodnotené dňa 09.05.2018. Do 
súťaže na nájom predmetného 
nebytového priestoru bol doručený 
jeden súťažný návrh, ktorý komisia 
vyhodnotila ako úspešný 
a najvhodnejší. výsledky boli 
zverejnené na webovom sídle mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto dňa 
23.05.2018.  
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Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

Bratislava I, obec: BA-m.č. Staré Mesto. 
2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov ... 
3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa ... 
4. Doba nájmu ... 
5. Účel nájmu ... 
6. Výška nájomného  ... 
7. Ďalšie podmienky nájmu nehnuteľnosti ... 
8. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov ... 
9. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov ... 
10. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 
11. Výhrada zrušenia súťaže 
12. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 

34. 33/2018 18.03.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1) v súlade s § 9 a 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s Čl. 

15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zámer 
prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, a to: 
- nebytový priestor č. 914, s výmerou 54,87 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového 

domu Obchodná 52 v Bratislave, súpisné číslo 530, na ulici Obcodná, číslo vchod 
52, postavený na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 8479, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1371 m2, katastrálne územie Staré Mesto, 
nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 8364 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 z.n.p. a v súlade s čl. 15 
ods. 2 a s čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-staré Mesto 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 paragrafu 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 

Odd. 
majetkové 

Obchodná verejná súťaž na prenájom 
nehnuteľnosti nebytového priestoru č. 
914 na ulici Obchodná č. 52 bola 
vyhlásená na základe a v súlade 
s Rozhodnutím starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 9. apríla 
2018 za podmienok stanovených 
schváleným uznesením. Obchodná 
verejná súťaž trvala do 25.04.2018. 
Komisia zasadala a súťažné návrhy boli 
vyhodnotené dňa 09.05.2018. Do 
súťaže na nájom predmetného 
nebytového priestoru nebol doručený 
žiaden súťažný návrh. Výsledky boli 
zverejnené  na webovom sídle mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto dňa 
23.05.2018.  
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Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 
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Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., § 17 ods. 3 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, paragrafu 281 a nasl. Zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p., v súlade so Zásadami hospodárenia 
s majetkom m.č. Bratislava-Staré Mesto a majetkom zvereným do správy m.č. 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 Mesto, ktorá je vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislava a je zverená do správy m.č. Bratislava-Staré Mesto za 
nasledovných súťažných podmienok: 

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
- Nebytový priestor č. 914, s výmerou 54,87 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového 

domu Obchodná 52 v Bratislave, súpisné číslo 530, na ulici Obchodná, číslo vchod 
52, postavený na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 8479, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1371 m2, katastrálne územie Staré Mesto, 
Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 8364 pre katastrálne územie Staré Mesto, okres: 
Bratislava I, obec: BA-m.č. Staré Mesto.  

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov ... 
3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa ... 
4. Doba nájmu ... 
5. Účel nájmu ... 
6. Výška nájomného ... 
7. Ďalšie podmienky nájmu nehnuteľnosti ... 
8. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov ... 
9. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov ... 
10. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy ... 
11. Výhrada zrušenia súťaže 
12. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 
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Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

35. 34/2018 18.03.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1) v súlade s § 9 a 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s Čl. 15 
ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zámer prenajať 
nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, a to: 
- nebytový priestor č. 24, s výmerou 89 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu 
Karadžičova č. 47, Záhradnícka 35, 37 v Bratislave, súpisné číslo 4154 a 4111, na ulici 
Záhradnícka, číslo vchodu 37, postavený na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 10255/1, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2, pozemku parcela registra „C“ 
parcela č. 10255/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2 a pozemku 
parcela registra „C“ parcela č. 10255/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 
294 m2 katastrálne územie Staré Mesto 
Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 5800 pre katastrálne územie Staré Mesto, okres Bratislava 
I, obec: BA-m.č. Staré Msto.  
2) V súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 15 
ods. 2 a s čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-staré Mesto podmienky 
obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnueľnosti 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 znení neskorších predpisov, paragrafu 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v z.n.p., v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom m.č. Bratislava-Staré 
Mesto a majetkom zvereným do správy m.č. 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 Mesto, ktorá je vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislava a je zverená do správy m.č. Bratislava-Staré Mesto za 

Odd. 
majetkové  

Obchodná verejná súťaž na prenájom 
nehnuteľnosti nebytového priestoru č. 
24 na ulici Záhradnícka č. 37 bola 
vyhlásená na základe a v súlade 
s Rozhodnutím starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 9. apríla 
2018 za podmienok stanovených 
schváleným uznesením. Obchodná 
verejná súťaž trvala do 25.04.2018. 
Komisia zasadala a súťažné návrhy boli 
vyhodnotené dňa 09.05.2018. Do 
súťaže na nájom predmetného 
nebytového priestoru bolo doručených 
päť súťažných návrhov, ktoré komisia 
posúdila, stanovila poradie a určila 
jeden z nich ako najvhodnejší. 
Výsledky boli zverejnené na webovom 
sídle mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto dňa 23.05.2018.  
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Dátum 
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nasledovných súťažných podmienok: 
1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
- Nebytový priestor č. 24 s výmerou 89 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového 

domu Karadžičoa č. 47, Záhradnícka 35, 37 v Bratislave, súpisné číslo 4154 a 4111, 
na ulici Záhradnícka, číslo vchodu 37, postavený na pozemkuparcela registra „C“ 
parcela č. 10255/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2, 
pozemku parcela registra „C“ parcela č. 10255/2, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 321 m2 a pozemku parcela registra „C“ parcela č. 10255/3, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 294 m2 katastrálne územie Staré 
Mesto. 
Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 5800 pre katastrálne územie Staré Mesto, okres: 
Bratislava I, obec: BA-m.č. Staré Mesto.  

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov ... 
3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa ... 
4. Doba nájmu ... 
5. Účel nájmu ... 
6. Výška nájomného ... 
7. Ďalšie podmienky nájmu nehnuteľnosti ... 
8. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov ... 
9. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 
10. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 
11. Výhrada zrušenia súťaže 
12. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 

36. 35/2018 18.03.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zľavu z nájomného vo výške 40 % na obdobie od 01.04.2018 do 31.08.2018 za nebytový 
priestor vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, s výmerou 39,32 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu Špitálska 45, 
47, 49 v Bratislave, súpisné číslo 2201, na ulici Špitálska, číslo vchodu 45, postaveného na 
pozemku parcela č. 8262/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou  1490 m2, 
katastrálne územie Staré Mesto, zapísaného na LV č. 6155 a 6156, ktorý v súlade so Zmluvou 

Odd. 
majetkové 

Dodatok č. 1/146/2018 k Zmluve 
o nájme nebytového priestoru bol 
podpísaný oboma zmluvnými stranami 
dňa 11.06.2018. Jeho predmetom bola 
úprava výšky nájomného podľa 
schváleného uznesenia. Dodatok č. 1 
k Zmluve o nájme bol zverejnený na 
webovom sídle mestskej časti dńa 
19.06.2018, účinný 20.06.2018.  
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o nájme nebytového priestoru č. 325/2015 zo dňa 12.10.2015 užíva spoločnosť CROCUS SK, 
s.r.o., so sídlom: Cukrová č. 14, 811 08  Bratislava, IČO: 45671176.  

37. 54/2018 24.04.2018 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 s celkovou 
výmerou 61,92 m2 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa na 2. nadzemnom podlaží budovy na ulici 
Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 834, na ulici Štefánikova, číslo vchodu 25, ktorý 
je vybudovaný na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 3463 o výmere 1408 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaný na LV č. 
4537, do nájmu: VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z., so sídlom 
Štefánikova č. 25, 811 09  Bratislava, IČO: 42 262 119, a to za nasledovných podmienok:  

1. doba nájmu 2 roky 
2. výška nájmu: 1,38 Eur/m2/mesiac (alebo 16,60 Eur/m2/rok), t.j. 1027,87 Eur/rok + 

služby spojené s užívaním nebytových priestorov 
3. účel nájmu: kancelárske, administratívne priestory; 

B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že organizácia VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu 
politiku, o.z. sa významnou mierou spolupodieľa na rozvoji, podpore a propagácii kultúrnych, 
komunitných aktivít občanov, kultúrno-umeleckých tradícií a od roku 2012 spolupracuje 
a spolupodieľa sa aj pri obnove, rozmachu a podpore kultúry a kultúrneho života 
v priestoroch Pistoriho paláca.  
VIA CULTURA je mimovládna organizácia (MVO), ktorá podporuje proces modernizácie 
a europeizácie kultúrneho  sektora na Slovensku prostredníctvom organizovania kultúrnych 
akcií a stretnutí, publikovaním nezávislých analýz, vytváraním domácich a medzinárodných 
partnerstiev a šírením informácií o kultúre.  

Odd. 
majetkové  

Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 176/2018 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 25.05.2018. 
Zmluva o nájme bola zverejnená na 
webovom sídle mestskej časti dňa 
08.06.2018, účinný 09.06.2018.  

38. 55/2018 24.04.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade v § 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 č. 908 s výmerou 45,41 m2, vo 

Odd. 
majetkové  

Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 175/2018 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 10.05.2018. 
Zmluva o nájme bola zverejnená na 
webovom sídle mestskej časti dňa 
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vlastníctve Hlavného mesta 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, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1371 m2, katastrálne 
územie Staré Mesto, zapísaný na LV č. 8364, do nájmu: BIELA NOC, .z., so sídlom: 
Floriánska 1362/9, Košice-Staré Mesto, IČO: 42329141, a to za nasledovných podmienok: 

1. doba nájmu: neurčitá 
2. výška nájomného: 2 724,6 Eur/rok t.j. 5,00 Eur/m2/mesiac a náklady za služby 

spojené s užívaním nebytového priestoru 
3. účel nájmu: kancelársky, administratívny priestor; 

B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca je občianske združenie, ktoré podporuje rozvoj 
kultúrneho a umeleckého povedomia na Slovensku i v zahraničí, organizuje a realizuje 
spoločensko-kultúrne podujatia, spolupracuje s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto pri 
organizácii a realizácii festivalu súčasného umenia na Slovensku pod názvom – Biela Noc. 
Cieľom občianskeho združenia je predstaviť rôzne formy, žánre a podoby umenia vo 
verejnom priestore, edukovať širokú verejnosť a popularizovať súčasné umelecké formy.  
Nebytový priestor je v súčasnom období voľný, neobsadený, napriek niekoľkonásobnej snahe 
mestskej časti prenajať daný priestor formou obchodnej verejnej súťaže.  

11.05.2018, účinná12.05.2018.  

39. 56/2018 24.04.2018 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, nachádzajúca sa v Bratislave na ulici 
Prokopa Veľkého, a to pozemku parc. č. 4840/40, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, do 
vlastníctva spoločnosti MM Team s.r.o., sídlo: Langsfeldova 18, 811 04  Bratislava, IČO: 
44141297 za cenu 7 392,00 EUR s podmienkami:  

- kupujúci uhradí poplatok za užívanie pozemku spätne ku dňu nadobudnutia 
vlastníctva stavby vo výške 20,00 Eur/m2/rok v zmysle uznesenia č. 113/2016 zo dňa 
20.09.2016, 

Odd.  
majetkové 

Kúpna zmluva č. 199/2018 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 25.05.2018. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 30.05.2018, účinná 
31.05.2018. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod V-18832/2018 
zo dňa 16.07.2018.  
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- kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
40. 76/2018 22.05.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 
1) v súlade s § 9 ods. 2 písm. d) a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  

a v súlade s čl. 7, čl. 13 ods. 1 a čl. 15 Zásad hospodárenia a majetkom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto zámer predať hnuteľný majetok vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, pričom predmetom 
prevodu je:  

- premiestniteľný sanitárny kontajner s dámskymi a pánskymi toaletami, s rozmerom 
6000x2500x2800 mm 

2) v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s čl. 7, čl. 
13 ods. 1 a čl. 15 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto  a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-staré Mesto 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod hnuteľného majetku 
v nasledovnom znení:  
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava, IČO: 
603147 (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa paragrafu 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 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 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týmto 

vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž 

na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva hnuteľného 
majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za nasledovných 

súťažných podmienok: 
1. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
- premiestniteľný sanitárny kontajner s dámskymi a pánskymi toaletami, s rozmerom 

6000x2500x2800 mm (bližšia špecifikácia v opise predmetu prevodu – príloha 

Odd. 
majetkové 

Obchodná verejná súťaž na predaj 
hnuteľného majetku – 
premiestniteľného sanitárneho 
kontajneru s dámskymi a pánskymi 
toaletami bola vyhlásená na základe 
a v súlade s Rozhodnutím starostu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 31. mája 2018 za podmienok 
stanovených schváleným uznesením. 
Obchodná verejná súťaž trvala do 
15.06.2018. Komisia zasadala 
a súťažné návrhy boli vyhodnotené dňa 
26.06.2018. do súťaže na nájom 
predmetného nebytového priestoru 
nebol doručený žiaden súťažný návrh. 
Výsledky boli zverejnené na webovom 
sídle mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto dňa 27.06.2018.  
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materiálu) 
2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov:  

Súťažné podklady – tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej 
stránke www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 31.05.2018 do 
15.06.2018 do 12.00 hod. v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 3, 814 21  Bratislava v úradných hodinách. 

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 
Mgr. Michaela Malinová, tel.: 59246292, michaela.malinova@staremsto.sk 

4. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov: ... 
5. Minimálna kúpna cena je 15 431,510 EUR (t.j. zostatková cena hnuteľnej veci) 

...  
6. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 

Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je ponúkaná kúpna cena. 
7. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 
8. Výhrada zrušenia súťaže 
9. výhrada odmietnutia všetkých návrhov 

41. 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 
  

Stav plnenia k 30.06.2018:  
Zmluva o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru č. 555/2017 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 27.02.2018. Zverejnená na 
webovom sídle mestskej časti dňa 
08.03.2018, účinná dňa 09.03.2018. 
Návrh na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností podaný dňa 
18.04.2018. Vklad povolený dňa 
23.05.2018. 

http://www.staremesto.sk/
mailto:michaela.malinova@staremsto.sk
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42. 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 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.  

Odd. 
majetkové 
  

Stav plnenia k 30.06.2018:  
Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 
548/2017 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 30.04.2018. 
Zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 07.05.2018, účinná dňa 
08.05.2018. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností podaný dňa 17.05.2018. 
vklad povolený dňa 24.05.2018.  

43. 188/2017 12.12.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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 ... 
 

Odd. 
majetkové 
  

Stav plnenia k 30.06.2018: 
Obchodná verejná súťaž bola riadne 
vyhlásená v zmysle schváleného 
uznesenia a podmienok súťaže dňa 
15.01.2018 a trvala do 31.01.2018. Do 
obch. verejnej súťaže bolo doručených 
spolu 33 súťažných návrhov.  
Na základe a v súlade s bodom č. 12 
rozhodnutia starostu MČ SM zo dňa 
15.01.2018 o vyhlásení obchodnej 
verenej súťaže na prenájom nebytového 
priestoru na ulici Rázusovo nábrežie 
v Bratislave (Cafe Propeler) platí, že 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
kedykoľvek zrušiť túto verejnú 
obchodnú súťaž. V danom prípade 
vyhlasovateľ postupoval v nadväznosti 
na uznesenie č. 8/2018 prijaté 
Miestnym zastupiteľstvom MČ SM dňa 
06.02.2018, v zmysle ktorého miestne 
zastupiteľstvo MČ SM požiadalo 
starostu o zrušenie súťaže.  
V zmysle vyššie uvedeného, mestská 
časť napokon nepristúpila 
k vyhodnoteniu doručených súťažných 
návrhov.  
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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 

Prednosta úradu Odd. investičné Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto poverené dlhodobou 
úlohou zabezpečiť realizáciu 
investičného zámeru výstavby 
zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto; realizácia investičného 
zámeru (projektu) v súčasnosti 
utlmená. 

 

2. 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 
 

V súčasnosti stále nebol 
právoplatne skončený súdny 
spor.   

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

3.  88/2015 
 

22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave vo dvore pri Krížnej č. 22, 
k. ú. Staré Mesto, a to časť pozemku registra „E“ parc. č. 10226, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 8925 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 10 m2 z celkovej výmery 169 m2, do 
nájmu spoločnosti Bytkomfort – BA, a.s., Železničiarska 13, 811 
04  Bratislava, IČO: 35 736 275 za cenu 1,00 EUR/m2/rok.  
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy 

Odd. majetkové  
 

Nájomná zmluva bola 
spracovaná a vyhotovená. 
Nakoľko však došlo k námietke, 
že prijatie daného uznesenia je 
v rozpore s v tom čase platným 
Všeobecne záväzným nariadením 
č. 6/2013 mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
o dodržiavaní čistoty a poriadku 
na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nájomná 
zmluva nebola zo strany mestskej 
časti podpísaná.  

Zrušiť uznesenie.  
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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. 

Oddelenie majetkové pripravilo 
na zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, 
konaného dňa 28.06.2016 
materiál na zrušenie dotknutého 
uznesenia. Materiál bol 
z rokovania zastupiteľstva 
stiahnutý.  

4. 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  
 

Nájomná zmluva bola 
spracovaná a vyhotovená. 
Nakoľko však došlo k námietke, 
že prijatie daného uznesenia je 
v rozpore s v tom čase platným 
Všeobecne záväzným nariadením 
č. 6/2013 mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nájomná 
zmluva nebola zo strany mestskej 
časti podpísaná.  
Oddelenie majetkové pripravilo 
na zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, 
konaného dňa 28.06.2016, 
materiál s návrhom na zrušenie 
dotknutého uznesenia. Materiál 
bol z rokovania zastupiteľstva 
stiahnutý.  

Zrušiť uznesenie.  

5. 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 

Odd. majetkové 
 

Stav plnenia k 30.06.2018: 
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 

Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto zatiaľ 
nedisponuje odpoveďou na 
žiadosť o prehodnotenie 
nesúhlasného stanoviska 
k prevodu vlastníctva 
nebytového priestoru.  
V čase vyhodnotenia 
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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 
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 nebyt. 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 

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.  

plnenia uznesení možno 
ďalej uviesť, že p. starosta 
doručil primátorovi hl. 
mesta SR Bratislavy 
písomnú urgenciu týkajúcu 
sa žiadosti o zaujatie 
stanoviska k prevodu 
vlastníctva, a to dňa 
19.07.2018.  
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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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 
inštitúciou s dlhodobou históriou, ktorá podporuje a rozvíja 
kultúrnu osvetu obyvateľstva. Divadlo Nová scéna je dlhodobým 
nájomcom predmetného nebytového priestoru od roku 1994.  

6. 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. 

Prednosta úradu Skutkový stav ostáva nesplnený 
– Hlavné mesto Sr Bratislava dňa 
18.12.2015uzavrelo 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 

K obstaraniu ÚPN-Z 
Bratislavské nábrežie 
mestská časť potrebuje 
súčinnosť hlavného mesta, 
ktorej poskytnutie však 
vzhľadom na vyššie 
uvedenú dohodu nemožno 
očakávať.  
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lokalitu.  
7. 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.  

Prednosta úradu  Uznesenie nesplnené.  
Dôvod nesplnenia: jestvujúca 
požiadavky 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 
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.   

.  

8. 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 

Odd. majetkové  
 

V dňoch 29.09.2016, 16.01.2017 
a 19.04.2018 podaná opakovaná 
žiadosť na Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy 
o spracovanie a predloženie 
návrhu na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva týkajúceho sa 
vrátenia pozemku parc. č. 
5183/19 do priamej správy hl. 
mesta, následne rokvoať o jeho 
zámene s pozemkom parc. č. 
5183/9 o rovnakej výmere vo 
vlastníctve Pamiatkového úradu 
SR a zverení pozemku parc.č. 
5183/9 (t.j. pozemku získaného 
zámenou) do správy mestskej 

V prípade, ak dôjde 
k realizácii zámeny 
pozemkov v zmysle vyššie 
uvedeného a následne 
k zvereniu pozemku 
získaného zámenou do 
správy mestskej časti, 
mestská časť v spolupráci 
s hl. mestom spracuje 
a vyhotoví aj písomný 
protokol o zverení majetku 
do svojej správy.  
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sociálnych služieb“ na ulici K Železnej studienke na pozemkoch 
parc. č. 5180/1, 5180/2, 5183/2, 5183/4, 5183/5, 5183/6.  

časti.  

9. 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. 
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 

Starosta MČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Splatnosť marec 2018.  
Prebieha participatívny proces na 
spracovaní manuálu 
VP Panenská ul. a okolie, ktorý 
po dokončení umožní zvoliť 
náležitý postup pri spracovaní 
manuálu ostatných VP, chodníky 
nevynímajúc 
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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; 

 
 

10. 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 
  

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. 
Gabriely Korčekovej ku 
schválenej kúpnej cene 
(300,- Eur/m2) podľa 
uznesenia č. 124/2017.  

11. 25/2018 18.03.2018 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 prípad hodný 
osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na 

Odd. majetkové Kúpna zmluva č. 145/2018 bola 
podpísaná oboma zmluvnými 
stranami dňa 19.06.2018. Kúpna 
zmluva bola zverejnená na 
webovom sídle mestskej časti 
dňa 29.06.2018, účinná 
30.06.2018. Pripravený je vklad 
vlastníckeho práva do katastra.  

Podať vklad do katastra.  
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Drotárskej ceste 7, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. Č. 
2491/203, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2 do vlastníctva 
vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na 
Drotárskej ceste 9:  
1) Banci František a Banciová Jarmila r. Justichová, 

Drotárska cesta 9, 811 02  Bratislava, v podiele 27/1000, 
2) Baše Milan r. Baše, Drotárska cesta 9, 811 02  Bratislava, 

v podiele 27/1000, 
3) Bebjak Anton, Ing., Drotárska cesta 9, 811 02  Bratislava, 

v podiele 33/1000, 
4) Čalfa Fantišek r. Čalfa, Ing. A Čalfová Marta, r. Klosová, 

Drotárska cesta 9, 811 02  Bratislava, v podiele 34/1000,  
5) Ďurovčík Juraj, MUDr., Bagarova 5775/28B, 974 01  

Banská Bystrica, v podiele 33/1000, 
6) Gürtler Andrej, Ing. arch. A Gürtlerová Jana r. 

Pohánková, PhDr., Drotárska cesta 9, 811 02  Bratislava, 
v podiele 34/1000,  

7) Hačko Tibor, Ing., Drotárska cesta 9, 811 02  Bratislava 
a Hačková Tatiana r. Letnaňová, JUDr., Mozartova 1, 811 
02  Bratislava, v podiele 27/1000,  

8) Havlátová Katarína r. Kinková, Javorínska 15, 811 03  
Bratislava, v podiele 10/1000,  

9) Hlubinová Andrea r. Hlubinová, Ing., bytom Bárdošova, 
2733/60, 831 01  Bratislava v podiele 34/3000a 
Hlubinová Anna r. Hlubinová, bytom Bárdošova 
2733/60, 831 01  Bratislava, v podiele 34/3000,  

10) Hulič Ivan, Drotárska cesta 9, 811 02  Bratislava, 
v podiele 34/1000,  

11) Chrenka Peter, Mgr., Drotárska cesta 9, 811 02  
Bratislava, v podiele 27/1000,  
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12) Juroleková Gabriela r. Kolečínová, Ing. Arch., Drotárska 
cesta 9, 811 02  Bratislava, v podiele 34/1000,  

13) Kováč Karol a Kováčová Helena r. Kollárová, Drotárska 
cesta 9, 811 02  Bratislava, v jpodiele 33/1000,  

14) Krížik František a KLrížiková Anna r. Pavlovičová, 
Drotárska cesta 9, 811 02  Bratislava, v podiele 27/1000, 

15) Krčová Dana r. Drahošová, Ing., Majakovského 2611/15, 
902 01  Pezinok, v podiele 34/1000,  

16) Lazárová Barbora r. Alexyová, Ing., Drotárska cesta 9, 
811 02  Bratislava, v podiele 27/1000,  

17) NATY, s.r.o., sídlo Drotárska cesta 9, 811 02  Bratislava, 
IČO 45478554, v podiele 27/1000, 

18) Outrata Richard, Ing. CSc a Outratová Janka r. Macuľová, 
Drotárska cesta 9, 811 02   Bratislava, v podiele 27/1000,  

19) Pavlovičová Elena r. Budayová, Drotárska cesta 9, 811 02  
Bratislava, v podiele 27/1000,  

20) Perďoch Peter, Ing. A Perďochová Anna r. Sklárová, 
PhDr., PhD., Drotárska cesa 9, 811 02  Bratislava, 
v podiele 27/1000,  

21) Podstupka Peter, Ing. Drotárska cesta 9, 811 02  
Bratislava, v podiele 33/1000, 

22) RAVI, s.r.o., sídlo: Drotárska cesta 9, 811 02  Bratislava, 
IČO 35747871, v podiele 27/1000, 

23) Kostič Michal, Mgr. A Kostičová Jana r. Dvořáková, 
RNDr. PhD., Drotárska cesta 9, 811 02  Bratislava, 
v podiele 27/1000,  

24) Schusterová Silvia r. Bartošová, Mgr., Drotárska cesta 9, 
811 02  Bratislava,  v podiele 33/1000,  

25) Srpoňová božena r. Šimová, Ing., Drotárska cesta 9, 811 
02  Bratislava, v podiele 27/1000,  

26) Španko Patrik, Sládkovičova 9, 811 06  Bratislava  
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Španková Jana r. Brichtová, Ing., Drotárska cesta 9, 811 
02  Bratislava, v podiele 33/1000,  

27) Šturdíková Elena r. Kováčiková, Mgr., Vyšehradská 
3033/1, 851 06  Bratislava, v podiele 27/1000,  

28) Šturdíková Janka, r. Šturdíková, Vyšehradská 3033/1, 851 
06  Bratislava, v podiele 34/1000,  

29) Valanecová Adriana r. Arpášová, Ing., Drotárska cesta 9, 
811 02  Bratislava, v podiele 34/1000, 

30) Vojčíková Helena r. Jakubovičová, Mgr., Drotárska cesta 
9, 811 02  Bratislava, v podiele 34/1000 

31) Vondrysková Marta r. Lehotská, Drotárska cesta 9, 811 
02  Bratislava, v podiele 27/1000,  

32) Vondryska Marek r. Vondryska, Ing. Drotárska cesta 9, 
811 02  Bratislava, v podiele 27/1000,  

33) Weiss Roland, Mgr., Drotárska cesta 9, 811 02  
Bratislava, v podiele 27/1000,  

34) Žuffa Tomáš, Ing. A Žuffová Helena, r. Bakošová, PhMr., 
Drotárska cesa 9, 811 02  Bratislava, v podiele 27/1000 

35) Za cenu 1 200,00 EUR. 
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 

uzavretia kúpnej zmluvy; 
B. konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ na vlastné náklady 
vybuduje kontajnerové stojisko, na základe čoho každý z bytových 
domov na Drotárskej ceste 7 a Drotárskej ceste 9 bude mať vlastné 
kontajnerové stojisko vrátane pozemku na ktorom je umiestnené.  

12. 26/2018 18.03.2018 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 

Odd. majetkové Kúpna zmluva č. 227/2018 bola 
podpísaná oboma zmluvnými 
stranami dňa 19.06.2018. Kúpna 
zmluva bola zverejnená na 
webovom sídle mestskej časti 
dňa 26.06.2018, účinná 

Stav plnenia k 20.07.2018: 
Podaný vklad do katastra 
dňa 18.07.2018. Zatiaľ nie 
je povolený  
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prípad hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľností vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcich sa 
v Bratislave na Drotárskej ceste 7, k.ú. Staré Mesto, a to 
pozemku parc. Č. 2491/1, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 1759 m2, pozemku parc. Č. 2492/8, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 243 m2 a pozemku 
parc. Č. 2492/9, zapísaného v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10 ako ostatná plocha o výmere 29 m2 do 
vlastníctva vlastníkom bytov a nebytových priestorov 
bytového domu na Drotárskej ceste 7: 
1) Stavebné bytové družstvo Bratislava I., sídlo: 

Palackého 24, Bratislava, IČO: 169 226, v podiele 
1/44, 

2) Malček Štefan, Ing. Zuzana Malčeková r. 
Bizovská, Ing. Sládkovičova 5959/20, 080 01 Prešov, 
v podiele 1/88 a Malčeková Dorota r. Malčeková, 
JUDr., Drotárska cesta 1451/7, 811 02  bratislava, 
v podiele 1/88,  

3) Štellerová Zuzana r. Šujanská, Ing., Tichá 778, 900 
42  Dunajská Lužná, v podiele 1/44,  

4) Grega Ján, Ing. a Anna Gregová r. Pokorná, akad. 
mal., Dostojevského rad 15, 811 09  Bratislava, 
v podiele 1/44,  

5) Sabolová Zuzana, r. Sabolová, Toryská 4m, 821 07  
Bratislava, v podiele 1/44,  

6) Petko Tomáš, Mgr., Pod Vinicou 41, 972 17 
Kanianka, v podiele 1/44,  

7) Nadácia prof. Milana Ďuricu, Drotárska cesta 54, 

30.06.2018. Pripravený je vklad 
vlastníckeho práva do katastra.  
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811 02  Bratislava, IČO: 42 417 171, v podiele 1/44,  
8) Bellová Erika r. Bellová, Ing., Drotárska cesta 

1451/7, 811 02  Bratislava, v podiele 1/44,  
9) Dúbrava Samuel a Ružena Dúbravová r. Bolfová, 

Drotárska cesta 1451/7, 811 02 Bratislava, v podiele 
1/44,  

10) Betušťáková Bernadeta r. Farkasová, Drotáska 
cesta 1451/7, 811 02  Bratislava, v podiele 1/44, 

11) Hudec Peter a Zuzana Hudecová, r. Pacátová, 
Drotárska cesta 14518/7, 811 02  Bratislava (Hollého 
2220/9,  Braislava), v podiele 1/44,  

12) Osveld Jakub, Ing., CSc., Drotárska cesta 1451/7, 
811 02  Bratislava, v podiele 1/44, 

13) Moravčík Miroslav a Jolana Moravčíková r. 
Kováčová, Drotárska cesta 1451/7, 811 02  
Bratislava, v podiele 1/44,  

14) Hošek Branislav, Mgr., Čelakovského 2, 811 03  
bratislava a Zuzana Hošek r. Kurincová, PhDr., 
Novomeského 21, 949 11 Nitra, v podiele 1/44,  

15) Demjén David, Drotárska cesta 1451/7, 811 02 
Bratislava, v podiele 1/44, 

16) Šandrik Rudolf, Drotárska cesta 1451/7, 811 02  
Bratislava, v podiele 1/44,  

17) Karásek Jonáš a Zuzana Karásková Hašanová r. 
Hašanová, Dobrovičova 3, 811 02  Bratislava 
(Drotárska cesta 43, 811 02  Bratislava), v podiele 
1/44,  

18) Hollá Danica r. Terenová, PhDr., Drotárska cesta 
1451/7, 811 02  Bratislava, v podiele 1/44,  

19) Warchalová Eva r. Jobová, Deviata 10, 831 01  
Bratislava, v podiele 1/44,  
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20) Porázik Zuzana r. Teleľová, Mgr., Martinengova 8, 
811 02  Bratislava, v podiele 1/44,  

21) Karaffová Silvia r. Karaffová, Mgr., Drotárska 
cesta 1451/7, 811 02  Bratislava, v podiele 1/44,  

22) Šimúth Jozef, Ing. a Šimúthová Anna r. Farkašová, 
Drotárska cesta 1451/7, 811 02  Bratislava, v podiele 
1/44,  

23) Dobiaš Alexander, Ing., Drotárska cesta 1451/7, 
811 02  Bratislava, v podiele 1/44,  

24) Kontroš Peter, Ing., Talichova 41, 841 02   
Bratislava, Synaková Dana r. Synaková, Ing., 
Medzierka 3, 811 01  Bratislava, v podiele 1/44,  

25) Maco Pavol, Krivá 456/20 930 11 Topoľníky, 
v podiele 1/88 a Maco Karol, Drotárska cesta 1451/7, 
811 02  Bratislava, d podiele 1/88,  

26) Bolješik Richard, Mgr., Drotárska cesta 1451/7, 
811 02 Bratislava, v podiele 1/44,  

27) Beňačka Stanislav, Ing. arch., Tajovského 729/21, 
958 03  Partizánske, v podiele 1/44,  

28) Krajčí Ján a Anna Krajčiová r. Kocmundová, 
Drotárska cesta 1451/7, 811 02  Bratislava, v podiele 
1/44,  

29) Zatkalík František, doc., Dr.  Anna Zatkalíková, r. 
Muránska, Ing., Drotárska cesta 1451/7, 811 02  
Bratislava, v podiele 1/44,  

30) Marko René, Ing. a Alžbeta Marková r. Fischerová, 
Mgr., Drotárska cesta 1451/7, 811 02  Bratislava, 
v podiele 2/44,  

31) Kollár Pavol, prof., Ing.DrSc., , Drotárska cesta 
1451/7, 811 02 Bratislava, v podiele 1/44,  

32) Steiningerová Anna r. Valíková, Drotárska cesta 
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1451/7, 811 02  Bratislava, v podiele 1/44, 
33) Hricák Vasil, MUDr. A Jarmila Hricáková r. 

Leššová, MUDr., Drotárska cesta 1451/7, 811 02  
Bratislava, v podiele 1/44,  

34) Fekiač Peter, Ing., Bárdošova 4, 831 01  Bratislava, 
v podiele 1/44,  

35) Hricák Vasil, MUDr. A Jarmila Hricáková r. 
Leššová, MUDr., Drotárska cesta 1451/7, 811 02  
Bratislava, v podiele 1/44,  

36) Sokolík Alojz, Ing. CSc., Drotárska cesa 1451/7 811 
02  Bratislava, v podiele 18/88 a Marendiaková 
Zuzana r. Sokolíková, Ing., Drotárska cesta 19, 811 
02 Bratislava v podiele 1/88,  

37) Leššo Jozef a Anna Leššová r. Zsilinszká, Drotárska 
cesta 1451/7, 811 02  Bratislava, v podiele 1/44,  

38) Hladík Viktor a Božena Hladíková r. Mogoňová, 
PhDr., drotárska cesta 1451/7, 811 02  Bratislaa, 
v podiele 1/44,  

39) Jančovičová Helga r. Benešová, Mgr., PhD., 
Brnianska 39, 811 04  Bratislava, v podiele 1/44, 

40) Mikula Matej, Beňadiská 3005/7, 851  06  
Bratislava, v podiele 1/44,  

41) Spišiak Marián a Anna Spišiaková r. Janičová, 
Drotárska cesta 1451/7, 811 02  Bratislava, v podiele 
1/44,  

42) Gomolčák Pavol, RNDr. PhD a Eva Gomolčáková, 
r. blahová, PhDr., Drotárska cesta 1451/7, 811 02  
Bratislava, v podiele 1/44, 

43) Varga Robert, Ing., Drotárska cesta 1451/7, 811 02  
Brtislava, v podiele 1/44 
za cenu 243 720,00 EUR. 
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2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. 

3. Kúpna zmluva na dotknuté pozemky bude obsahovať za 
zriadenie bezodplatného vecného bremena:  

- Práva prechodu cez pozemok registra „C“ parc. Č. 2491/1 
v celom rozsahu pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytového domu na Drotárskej ceste 9. Vecné 
bremeno sa zriadi na dobu neurčitú a bude pôsobiť in 
rem,  

- Práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra „C“ 
parc. Č. 2491/1 v celom rozsahu pre vlastníkov garáží na 
pozemkoch parc. Č. 2491/18, 2491/19, 2491/20, 2491/21, 
2491/22, 2491/23, 2491/24, 2491/25, 2491/26. Vecné 
bremeno sa zriadi na dobu neurčitú a bude pôsobiť in 
rem, 

- Práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra „C“ 
parc. Č. 2492/8 v celom rozsahu pre vlastníkov garáži na 
pozemkoch parc. Č. 2491/24, 2491/25, 2491/26. Vecné 
bremeno sa zriadi na dobu neurčitú a bude pôsobiť in 
rem; 

4. Doplnenie kúpnej zmluvy o podmienku, v ktorej sa 
kupujúci zaviažu, že zachovajú na pozemkoch zeleň 
v doterajšom rozsahu.  

B. Konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné pozemky sú 
situované v okolí bytového domu Drotárska cesta 7, pričom 
vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Drotárska 
cesta 7 sa celoročne pravidelne starajú a udržujú zeleň, pričom by 
ju chceli zrekultivovať a skrášliť. Navyše v roku 2004 na vlastné 
náklady realizovali opravu kanalizácie a uloženie nového asfaltu 
na pozemku parc. Č. 2491/1.  
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13. 27/2018 18.03.2018  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. trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave vo 
dvore na Palárikovej 12 a Palárikovej 14, k.ú. Staré 
Mesto, a to pozemku parc. Č. 7263/2, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 252 m2 do vlastníctva 
nasledujúcim vlastníkom bytov a nebytových priestorov 
bytového domu na Palárikovej 12 a bytového domu na 
Palárikovej 14.  
Za bytový dom na Palárikovej 12:  

- Minařík Vladimír, Palárikova 12, 811 04  Bratislava, 
- Lachkovič Marek, Palárikova 12, 811 04  Bratislava, 
- Churyová Soňa r. Churyová, Palárikova 12, 811 04  

Bratislava, 
- Barzíková Beata r. Barzíková, Palárikova 12, 811 04  

Bratislava 
Za bytový dom na Palárikovej 14:  

- ESTATE BRATISLAVA, s.r.o., sídlo: Palárikova 14, 811 
04  Bratislava, IČO: 36818330,  

- Slimáková Zuzana r. Slimáková, Palárikova 14, 811 04  
Bratislava 
Za cenu 55 440,00 EUR s podmienkou:  

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

B. konštatuje, 

Odd. majetkové  Stav plnenia: Kúpna zmluva č. 
143/2018 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 
18.05.2018. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle 
mestskej časti dňa 18.05.2018, 
účinná 19.05.2018. Návrh na 
vklad vlastníckeho práva podaný 
do katastra dňa 21.06.2018.  
Stav plnenia k 20.07.2018: Vklad 
vlastníckeho práva vložený do 
katastra pod V-18836/2015 zo 
dňa 16.07.2018.  

Počkať na rozhodnutie 
katastra. Vklad zatiaľ nebol 
povolený.  
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že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia sú vlastníkmi bytov 
a nebytových priestorov bytového domu na Palárikovej 12, súp. Č. 
3163 a bytového domu na Palárikovej 14, súp. Č. 3165, pričom 
prístup na pozemok je cez oba bytové domy, pričom na 
prístupových pozemkoch nie je zriadené vecné bremeno práva 
prechodu ani prejazdu k predmetnému pozemku. 

14. 29/2018 18.03.2018  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-NP21 
(len 1 miestnosť), vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu Hollého č. 
1,3, Heydukova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 2217, na ulici 
Heydukova, číslo vchodu 25, ktorý je postavený na pozemku 
parcela registra „C“ parcela č. 8491/2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1265 m2, katastrálne 
územie Staré Mesto, zapísaný na LV č. 5787, do nájmu: 
Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 
127, Bratislava-Staré Mesto, IČO: 12664979/091, a to za 
nasledovných podmienok: 
1. doba nájmu: neurčitá v rozsahu užívania max. 1 deň 

v mesiaci 
2. výška nájomného: 1,00 Eur/rok 
3. účel nájmu: kancelárske, administratívne priestory; 
B. konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné pozemky sú 
situované v okolí bytového domu Drotárska cesta 7, pričom 
vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Drotárska 
7 sa celoročne pravidelne starajú a udržujú zeleň, pričom by ju 

Odd. majetkové  Zmluva o nájme nebytového 
priestoru č. 151/2018 bola 
vyhotovená, spracovaná, jej 
znenie odsúhlasené druhou 
zmluvnou stranou. Zmluva je 
pripravená na podpis.  

Podpis zmluvy. 
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chceli zrekultivovať a skrášliť. Navyše v roku 2004 na vlastné 
náklady realizovali opravu kanalizácie a uloženie nového asfaltu 
na pozemku parc.č . 2491/.  

15. 36/2018 18.03.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s odňatím správy novovzniknutého pozemku vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto nachádzajúceho sa v Bratislave na radvanskej ulici, 
k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. Č. 1866/11, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatná plocha o výmere 
24 m2 odčleneného podľa geometrického plánu č. 71/2017, 
v súlade s čl. 84 ods. 1 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy z dôvodu verejného záujmu na verejnoprospešné stavby 
podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Účelom 
odňatia je realizovanie zámeny pozemku parc. Č. 1866/11 za dva 
pozemky, a to pozemok parc. č. 1772/26 zapísaný v katastri 
nehnuteľností ako záhrada o výmere 14 m2 a pozemok parc. č. 
21505/22 zapísaný v katastri nehnuteľností ako ostatná plocha 
o výmere 11 m2, oba evidované na LV č. 9549 v podielovom 
spoluvlastníctve Ing. Alexandra Červenku a Ing. Katarína 
Červenkovej, obaja bytom Kuklovská 82, 841 04  Bratislava 
v podiele ½ a Ing. Martina Mihala a Mgr. Andrey Mihalovej, 
obaja bytom Bullíkova 9, 851 04  Bratislava v podiele ½. 
výsledkom zámeny má byť majetkovoprávne vysporiadanie 
vlastníctva k predmetným dvom pozemkom, na ktorých by malo 
byť vybudované pešie prepojenie radvanskej ulice a Kráľovského 
údolia v prospech hlavného mesta SR Bratislavy.  

Odd. majetkové Uznesenie doručené na Magistrát 
hl. mesta SR Bratislavy dňa 
28.03.2018.  

Počkať na rozhodnutie 
mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

16. 53/2018 24.04.2018 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 z.n.p. trojpätinovou väčšinou všetkých 

Odd. majetkové Kúpna zmluva č. 200/2018 bola 
podpísaná oboma zmluvnými 
stranami dňa 13.06.2018. Kúpna 
zmluva bola zverejnená na 
webovom sídle mestskej časti 

Stav plnenia k 20.07.2018: 
Počkať na rozhodnutie 
katastra, vklad zatiaľ 
nepovolený.  
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poslancov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Búdkovej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku 
parc. č. 4289/27, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 
ako ostatná plocha o výmere 23 m2 do podielového 
spoluvlastníctva: Ing. Tiborovi Oreničovi, bytom Búdková 33, 811 
04  Bratislava, v spoluvlastníckom podiele ½, Ing. Borisovi 
Oreničovi a Iryne Oreničovej, rod. Voloshchukovej, obaja bytom 
Búdková 33, 811 04  Bratislava, v spoluvlastníckom podiele ½ za 
cenu 5 520,00 Eur s podmienkou: 

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

B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je bez možného 
prístupu pre verejnosť, malej výmery, pre mestskú časť Bratislava-
Staré Mesto nevyužiteľný a žiadatelia sú vlastníkmi susedných 
pozemkov parc. č. 4293/2, 4289/23 a stavby rodinného domu, súp. 
Č. 4161 na pozemku parc. č. 4289/23.  

dňa 26.06.2018, účinná 
27.06.2018. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva podaný do 
katastra dňa 03.07.2018.  

17. 57/2018 24.04.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 

1. s upustením od vymáhania pohľadávky vo výške 
75 470,15 EUR (slovom 
sedemdesiatpäťtisícštyristosedemdesiat eur a 15 centov) 
s príslušenstvom za užívanie časti nebytového priestoru č. 
101 s výmerou 242,09 m2, nachádzajúcej sa v suteréne 
domu na Hviezdoslavovom námestí č. 11, za obdobie od 
21.12.2014 do 31.03.2018, od spoločnosti Gastro club 
s.r.o., Hraničná 18, 821 05  Bratislava, IČO: 44725175 
(ďalej len „dlžník“), 

2. s upustením od vymáhania zmluvnej pokuty 3 583,00 
EUR (slovom tritisícpäťstoosemdesiattri EUR) 

Odd. legislatívno-
právne 

Legislatívno-právne oddelenie 
pripravilo v súlade s uznesením 
návrh dodatku č. 1,iktorý bol ku 
dňu jeho vyhodnocovania 
podpísaný zo strany nájomcu 
a mestskej časti. Podpísanie 
dodatku zo strany prenajímateľa 
Hviezdoslavovo námestie č. 11  
s. r. o. bude možné až v auguste 
2018, po návrate štatutára 
z dovolenky. Nájomca platby za 
užívanie priestoru do uzavretia 
dodatku ako i dohodnuté splátky 
dlhu platí.  

Po nadobudnutí účinnosti 
dodatku budú vzaté späť 
žaloby. 



Uznesenia nesplnené k 30.06.2018 
       Tabuľka č. 2 

 20 

P.č. 
Číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

uplatnenej v zmysle čl. IV ods. 4.4 zmluvy č. 633/2013 za 
omeškanie s odovzdaním nebytového priestoru po 
uplynutí výpovednej lehoty, 

3. so započítaním investícií spoločnosti dlžníka vo výške 
23 955,34 EUR (slovom 
dvadsaťtritisícdeväťstopäťdesiatpäť eur a 34 centov) 
s dlžným nájomným 74 372,80 EUR (slovom 
sedemdesiatštyritisíctristosedemdesiatdva eur a 80 
centov) za užívanie časti nebytového priestoru č. 101 
s výmerou 195,14 m2 na prízemí bytového domu a časti 
nebytového priestoru č. 101 s výmerou 43,43 m2 
v suteréne domu  na Hviezdoslavovom námestí č. 11 za 
obdobie od 21.12.2014 do 31.03.2018 (ďalej len 
„Nedoplatok), 

4. s upustením od vymáhania úroku z omeškania, za 
omeškanie od 11.12.2014 do zaplatenia, so zaplatením 
úhrady 74 372,80 EUR (slovom 
sedemdesiatštyritisíctristosedemdesiatdva eur a 80 
centov) za užívanie časti nebytového priestoru č. 101 
s výmerou 195,14 m2 na prízemí domu a časti 
nebytového priestoru č. 101 s výmerou 43,43 m2 
v suteréne domu na Hviezdoslavovom námestí č. 11 za 
obdobie od 21.12.2014 do 31.03.2018, za podmienky 
zaplatenia zostatku Nedoplatku, po započítaní podľa ods. 
3 vo výške 50 417,49 EUR (slovom 
päťdesiattisícštyristosedemnásť eur a 49 centov) 
v splátkach, v lehote splatnosti dohodnutej dohodou 
o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorenou 
s dlžníkom v zmysle podmienok podľa tohto uznesenia,  

5. so vzdaním sa nároku mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na zaplatenie úhrady za užívanie suterénnej časti 
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nebytového priestoru č. 101 vo výške dohodnutej 
v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 633/2013 
medzi mestskou časťou a dlžníkom, za obdobie od 
01.04.2018 do uzatvorenia dodatku č. 1 k uvedenej 
zmluve.  

6. S uzavretím dodatku č. 1 k zmluve č. 633/2013 zo dňa 
11.03.2014, ktorým sa zúži predmet nájmu len na časť 
nebytového priestoru č. 101 s výmerou 177,39 m2, 
nachádzajúcu sa na prízemí (bez ½ vstupnej haly a časť 
s výmerou  43,43 m2 nachádzajúcu sa v suteréne domu na 
Hviezdoslavovom námestí č. 11, postavenom na pozemku 
parcely registra C KN č. 499, zapísaného na LV č. 4247, 
okres: Bratislava I., obec: Bratislava, m.č. Staré Mesto, 
katastrálne územie: Staré Mesto, vedenom Okresným 
úradom Bratislava, katastrálnym odborom 

za podmienky:  
- Dlžník ako súčasť dodatku č. 1 uzatvorí s mestskou 

časťou dohodu o urovnaní súdnych sporov vedených na 
Okresnom súde Bratislava 1 medzi  mestskou časťou 
a dlžníkom o neplatnosť výpovede (č.k.: 11C75/2016) 
o vypratanie (č.k.: 19C108/2016), o zaplatenie 88 933,63 
EUR s prísl. (č.k.: 9C 110/2016), ktorou: 

a) sa mestská časť zaviaže vziať späť výpoveď zo dňa 
13.06.2016 číslo 325/28962/2016/MAJ/LUK,  

b) sa mestská časť a spoločnosť GASTRO club s.r.o zaviažu 
vziať späť nimi podané žaloby vo vyššie uvedených 
sporoch, súhlasiť so zastavením konaní a neuplatňovať si 
nárok na náhradu trov konania,  

c) spoločnosť Gastro club s.r.o. uzná svoj záväzok zaplatiť 
nedoplatok 74 372,80 EUR za užívanie časti nebytového 
priestoru č. 101 s výmerou 195,14 n2 na prízemí domu 
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a časti nebytového priestoru č. 101 s výmerou 195.14 m2 
na prízemí domu a časti nebytového priestoru č. 101 
s výmerou 43,43 m2 v suteréne domu na 
Hviezdoslavovom námestí č. 11 za obdobie od 
21.12.2014 do 31.03.2018 znížený o započítané investície 
23 955,34 EUR na 50 417,46 a zaviaže sa ho zaplatiť, 
v ôsmich mesačných splátkach vo výške 6 302,19 EUR, 
pod hrozbou straty výhody splátok, 

d) spoločnosť Gastro club s.r.o. vyhlási, že nemá a nebude si 
uplatňovať voči mestskej časti žiadne ďalšie nároky na 
náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s úpravou 
nebytového priestoru č. 101, ani žiadne nároky na 
náhradu škody spôsobenú neužívaním časti nebytového 
priestoru č. 101 v dôsledku závad brániacich jeho 
riadnemu užívaniu, nakoľko  späťvzatie výpovede, 
zúženie predmetu nájmu, upustenie od vymáhania 
75 470,15 EUR s príslušenstvom, upustenie od 
vymáhania úroku z omeškania zo sumy 74 373,81 EUR 
a možnosť zaplatiť zostatok tohto dlhu v splátkach, sú 
dostatočnou kompenzáciou. 

- Dlžník na vlastné náklady stavebne (sadrokartónovou 
priečkou) oddelení ním užívanú suterénnu časť 
nebytového priestoru č. 101 s výmerou 43,43 m2 slúžiacu 
ako šatňa, toalety a zázemie zamestnancov a sklad (ďalej 
len „suterén A“) od zvyšku suterénnej časti nebytového 
priestoru č. 101 (ďalej len suterén B“) a na vstup do 
suterénu A bude používať len prístup z dvora 

- Dlžník zruší predaj suvenírov vo vstupnej hale s výmerou 
35,49 m2 na prízemí, bude nájomcom ½ tejto haly a bude 
halu užívať výlučne na vstup do prevádzky s tým, že 
v prípade prenajatia suterénu B bude hala v spoločnom 
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nájme dlžníka a nájomcu suterénu B 
- Dlžník bude počnúc schválením tohto uznesenia riadne 

platiť úhradu za užívanú časť nebytového priestoru č. 101 
s výmerou 220,82 m2, vo výške 132,00 EUR/m2/rok, za 
obdobie od 01.04.2018, za každý mesiac vo výške 
2 429,02 EUR vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca až 
do uzatvorenia dodatku č. 1 k zmluve č. 633/2013. 

18. 73/2018 22.05.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pím. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, nachádzajúcej sa na ulici Prokopa Veľkého v Bratislave, 
k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 4007/9, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné plochy o výmere 
18 m2 do vlastníctva Ing. Ivanovi Ambrosovi, bytom Koreničova 
7, 811 03  Bratislava, za cenu 6 120,00 EUR s podmienkami:   

- kupujúci uhradí za užívanie pozemku čiastku 
zodpovedajúcu 15,00 EUR/m2/rok, a to spätne za dva 
roky, 

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

B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je kôli svojmu 
umiestneniu, prístupu a malej výmere pre mestskú časť 
nevyužiteľný a žiadateľ je vlastníkom susedného pozemku parc. č. 
3992/2 

Odd. majetkové Kúpna zmluva č. 232/2018 bola 
podpísaná oboma zmluvnými 
stranami dňa 18.06.2018. Kúpna 
zmluva bola zverejnená na 
webovom sídle mestskej časti 
dňa 26.06.2018, účinná 
27.06.2018. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva podaný do 
katastra dňa 03.07.2018.  

Vklad zatiaľ nepovolený. 
Počkať na rozhodnutie 
katastra.  

19. 74/2018 22.05.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje  
Zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Odd. majetkové  V súvislosti s dotknutým 
uznesením č. 26/2018 zo dňa 
20.03.2018 kúpna zmluva č. 
227/2018 bola podpísaná oboma 

Stav plnenia k 20.07.2018: 
Podaný vklad do katastra 
dňa 18.07.2018. Zatiaľ 
nebol povolený.  Počkať na 
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Bratislava-Staré Mesto č. 26/2018 zo dňa 20. marca 2018 v časti 
A, bod 1.: 

- v poradovom čísle 24 takto:  
slová „Kontroš Peter, Ing., Talichova 41, 841 02  Bratislava, 
Synaková Dana r. Synaková, Ing., Medzierka 3, 811 01  
Bratislava, v podiele 1/44“ sa nahrádzajú slovami „Kontroš Peter,  
Ing., Talichova 41, 841 02  Bratislava, v podiele 1/88 a Synaková 
Dana r. Synaková, Ing. Medzierka 3, 811 01  Bratislava, v podiele 
1/88“,  

- v poradovom čísle 35) takto:  
slová „Hricák Vasil, MUDr. a Jarmila Hricáková r. Leššová, 
MUDr., Drotárska cesta 1451/7, 811 02  Bratislava, v podiele 
1/44“ sa nahrádzajú slovami „Hricák Vasil, MUDr., Drotárska 
cesta 1451/7,        811 02  Bratislava, v podiele 1/88 a Jarmila 
Hricáková r. Leššová, MUDr., Drotárska cesta 1451/7,       811 02  
Bratislava, v podiele 1/88. 
V ostatnej časti zostáva uznesenie nezmenené.  

zmluvnými stranami dňa 
19.06.2018. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle 
mestskej časti dňa 29.06.2018, 
účinná 30.06.2018. Pripravený je 
vklad vlastníckeho práva do 
katastra.  

rozhodnutie katastra.  

20. 75/2018 22.05.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod 
spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, vo 
veľkosti 2/8 z celku k nehnuteľnostiam: 

1. pozemok parcela registra „C“ parcela č. 4560, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2 

2. pozemok parcela registra „C“ parcela č. 4561, druh 
pozemku: záhrady o výmere 588 m2 

3. nachádzajúce sa na ulici Šafránovej 7 v Bratislave, 
vedené v katastri nehnuteľností na LV č. 839, okres: 
Bratislava I, obec: BA-m.č. Staré Mesto, katastrálne 

Odd. majetkové  Kúpna zmluva č. 233/2018 bola 
podpísaná oboma zmluvnými 
stranami dňa 18.06.2018. Kúpna 
zmluva bola zverejnená na 
webovom sídle mestskej časti 
dňa 26.06.2018, účinná 
27.06.2018. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva podaný do 
katastra dňa 03.07.2018.  

Stav plnenia k 20.07.2018: 
Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod V-
20389/2018 zo dňa 
09.07.2018. Zatiaľ nebol 
povolený. Počkať na 
rozhodnutie katastra.  
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územie: Staré Mesto do vlastníctva: p. Anna Matyšková, 
rod. Schrötterová, bytom Na barine 5, 841 03  
Bratislava, za kúpnu cenu 56 262,50 EUR za 
podmienok:  

- kupujúci uhradí poplatok za užívanie pozemku parc.č . 
4560 spätne za dva roky, a to vo výške podielu 2/8, 
pričom čiastku vo výške 20,00 EUR/m2/rok za obdobie 
odo dňa 20.09.2016 a čiastku vo výške 10,00 
EUR/m2/rok za obdobie pred 20.09.2016,  

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

21. 77/2018 22.05.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
Návrh na zmenu názvu časti Vajanského nábrežia na Námestie 
T.G. Masaryka; Návrh sa týka popisného čísla 2 a priestoru okolo 
pamätníka československej štátnosti (socha T.G. Masaryka), 
presné vymedzenie časti Vajanského nábrežia, ktorej sa Návrh 
týka, je znázornené v situačnom pláne, ktorý tvorí prílohu tohto 
Návrhu; 
B. predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy Návrh na 
zmenu názvu časti Vajanského nábrežia na Námestie T.G. 
Masaryka.  

Odd. ÚR 
a stavebného 
poriadku  
 

Dňa 28.05.2018 bola na odd. 
majetkové podaná žiadosť na 
vyhotovenie nového 
geometrického plánu 
a vyhotovenie geografickej osi 
námestia. Dňa 27.07.2018 boli 
poskytnuté požadované 
podklady.  
Dňa 27.07.2018 bol Mestskému 
zastupiteľstvu hl. mesta SR 
podaný návrh na zmenu názvu 
časti Vajanského nábrežia na 
Námestie T. G. Masaryka 
prijatím VZN.    

Mestské zastupiteľstvo 
zatiaľ vo veci nerozhodlo. 
Po prijatí VZN bude 
zapísaná geografická os 
verejného priestranstva do 
registra adries.  

22. 91/2018 26.06.2018 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 na ulici Na stráni, a to 
pozemku parc. č. 4289/1, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 

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

Stav plnenia k 20.07.2018: 
Následne bude zmluva 
o nájme predložená na 
podpis obom stranám. 
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nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2 634 m2  (ďalej len „dotknutý pozemok“) do nájmu:  
RADIO GROUP s.r.o., sídlo: Račianska 71, 831 02  Bratislava, 
IČO: 46875646, 
Ing. Janka Hässlerová, rod. Rajčániová, Záhradná 49, 900 91  
Limbach,  
Michal Dukes, Mliekárenská 15, 821 09  Bratislava,  
Alfréd Wagner, Búdková 31, 811 04  Bratislava 
Ing. Tibor Orenič, Búdková 33, 811 04  Bratislava 
Petra Wagnerová, rod. Wagnerová, Euchides da Cunha 1560 
apod.112, Ciritiba, Brazília, 
Ing. Boris Orenič, Búdková 33, 811 04  Bratislava, 
Ing. Peter Poloma, Hrušková 4, 831 06  Bratislava,  
Mgr. Zuzana Polomová, rod. Sniščáková, Vetvová 3, 811 02  
Bratislava, 
PhDr. Karol Bližnák, Gessayova 45, 851 03  Bratislava,  
MUDr. Lucia Bližnáková, rod. Pereszlényiová, Červeňova 31, 
811 03 Bratislava, 
Jarmila Koišová, rod. Baranik, Mesačná 9, 821 02  Bratislava, 
MUDr. Mojmír Procházka, Kvetnica 429/23, 058 01  Poprad,  
Ing. Radomír Procházka, Búdkova 19, 811 04  Bratislava, 
Mgr. Miroslava Butschek, rod. Prochádzková, Búdková 19, 811 04  
Bratislava, 
Ing. Dušan Horniak, Chorvátska 1, 811 07  Bratislava, 
Ing. Tatiana Horniaková, rod. Jedináková, Chorvátska 1, 811 07  
Bratislava 
Andrea Hrončeková, rod. Hrončeková, Bernolákova 35, 040 11 
Košice,  
Lucia Hrončeková, rod. Hrončeková, Majerníkova 3479/1, 841 05  
Bratislava,  
Martin Pavelek, Rovinka 526, 900 41  Rovinka, 



Uznesenia nesplnené k 30.06.2018 
       Tabuľka č. 2 

 27 

P.č. 
Číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

Mária Paveleková Andrašovanová, rod. Andrašovanová, Hlboká 
cesta 12, 811 04  Bratislava, 
Ing. Rastislav Novák, Kpt. Jána Rašu 1875/11, 841 01 Bratislava 
s podmienkami:  

- nájomné 1,00 EUR počas celej doby nájmu, 
- doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však na 2 roky,  
- nájomca umožní počas doby nájmu, ako aj po jeho 

skončení alebo zániku až  kým nedôjde k odovzdaniu 
vybudovanej komunikácie hl. mestu SR Bratislave (ďalej 
len „hlavné mesto“), prechod cez dotknutý pozemok ako 
aj prejazd motorovým vozidlom alebo iným dopravným 
prostriedkom vrátane nákladných vozidiel nad 3,5 t, 
strojov a mechanizmov k pozemkom, ktoré majú 
spoločnú hranicu (ďalej len „priľahlý pozemok“) 
s dotknutým pozemkom, pričom nesmie byť ohrozená 
bezpečnosť ľudí a objektov na dotknutom pozemku, 

- nájomca odovzdá komunikáciu po jej kolaudácii 
hlavnému mestu za predpokladu splnenia všetkých 
podmienok požadovaných pre prevzatie miestnej 
komunikácie hlavným mestom,  

- nájomca umožní vlastníkom priľahlých pozemkov 
napojenie na inžinierske siete vybudované  nájomcom 
a uložené v dotknutom pozemku, a to za primeranú 
odplatu zodpovedajúcu nákladom vynaloženým 
nájomcom na vybudovanie inžinierskych sietí, v podiele 
počítanom podľa výmery priľahlého pozemku každého 
jednotlivého vlastníka; 

B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľom je väčšina 
vlastníkov priľahlých pozemkov, ktorí vybudujú komunikáciu 
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a inžinierske siete na dotknutom pozemku na vlastné náklady 
za účelom zabezpečenia dopravnej obslužnosti okolitého 
územia. Komunikácia bude verejná a vybudovaná so 
zámerom jej odovzdania hl. mestu, a to za predpokladu 
splnenia všetkých podmienok požadovaných pre jej prevzatie 
ako miestnej komunikácie.  
V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie – Územný 
plán zóny Machnáč a neskorších zmien a doplnkov je na 
predmetnej parcele navrhnutá obslužná komunikácia funkčnej 
triedy C3. V danom prípade ide teda o zosúladenie 
skutkového stavu s platnou územnoplán. dokumentáciou. 

23. 92/2018 26.06.2018 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 
nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, s správe 
m.č.  Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúce sa v Bratislave na 
Galandovej 2, a to pozemku pod budovou, parc. č. 3063, k.ú. 
Staré Mesto, zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 10, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m2 
a priľahlého pozemku parc. č. 3064, k.ú. Staré Mesto, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10, druh pozemku: záhrady 
o výmere 629 m2 do podielového spoluvlastníctva: Viere 
Pištekovej, rod. Blažičkovej, trvale bytom Galandova 2, 811 06  
Bratislava v spoluvlastníkom podiele 2/5 a Ing. Vladimírovi 
Pištekovi, trvale bytom Galandova 2, 811 06  Bratislava 
v spoluvlastníkom podiele 6/10 za cenu 274 660,00 EUR 
s podmienkou:  

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

Odd. majetkové  Kúpna zmluva je v príprave.  Stav plnenia k 20.07.2018: 
Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra.  

 



Uznesenia zrušené k 30.06.2018 
Tabuľka č. 3 

1 
 

 

P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

1. 38/2000 26. - 27. 
04.2000 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
Vyplácanie  úhrady cestovných nákladov spojených s výkonom poslaneckej funkcie poslancom 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto formou paušálu vo výške 3 000,. 
Sk ročne. so splatnosťou do konca mesiaca marec každý nasledujúci rok, s dodatkom, že doteraz 
preplácané cestové úhrady za rok 2000 sa pokladajú za preddavok k horeuvedenej sume.  

Prednosta 
úradu 

Uznesenie zrušené uznesením č. 66/2018 
z 24.04.2018.  

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.  

Prednosta 
úradu 

Uznesenie zrušené uznesením č. 17/2018 
zo 06.02.2018. 

3. 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 
 

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. mestskej 
časti, 2. hlavnému mestu podanou na 
okresnom súde.  
Nakoľko vzhľadom k prebiehajúcemu 
súdnemu sporu nebolo pravdepodobné 
plnenie uznesenia ani v budúcnosti, bolo 
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uznesenie 63/2012 zrušené uznesením 
81/2018 zo dňa 22.05.2018.  

4. 131/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. vyrovnanie dlhu na nájomnom a službách s nájmom spojených vo výške 19 382,54 EUR (na 

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

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

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

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

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

Odd. 
majetkové 
 

Stav plnenia k 30.06.2018 
Uznesenie bolo zrušené na zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto konanom dňa 
06.02.2018, prijatím uznesenia                
č. 11/2018.  



Uznesenia zrušené k 30.06.2018 
Tabuľka č. 3 

3 
 

P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

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 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.  

5. 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.  

Prednosta 
úradu 

Uznesenie zrušené (uznesením č. 
68/2018 boli prijaté nové zásady 
odmeňovania, ktoré nahradili Pravidlá 
odmeňovania poslancov Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto a členov komisii Miestneho 
zastupiteľstva mestskej sčasti Bratislava-
Staré Mesto – neposlancov zo dňa 
01.01.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 
21.04. 2017. 

 



Uznesenia pozastavené k 30.06.2018 
  Tabuľka č. 4             

P.č.  Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 
uznesenia 

Uznesenie 
Gescia 

Oddelenie- 
spracovateľ 

 
Stav riešenia 

1. 24/2018 – 
bod 4 

20.03.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
4. v kapitálovom rozpočte, program/podprogram 3.1.1 Výstavba, 
opravy a rekonštrukcie ciest účelové viazanie sumy 200 000,00 Eur na 
rekonštrukciu hornej časti Šulekovej ul. (od križovatky s Holubyho ul.)  

Starosta MČ Výkon uznesenia č. 24/2018      
bod 4. podľa § 13 ods. 6 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
starostom mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto pozastavený, 
vzhľadom k tomu, že sa domnieva, 
že je pre mestskú časť zjavne 
nevýhodné.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

1. 57/2009 23.06.2009 MZ časť C. žiada starostu predkladať MZ informáciu o organizácii samosprávy MČ BA – 
SM pri každej zmene organizácie samosprávy MČ, najmenej však raz za rok 

Oddelenie 
legislatívno-
právne 

Informácia bola naposledy predložená na MZ 
dňa 22.05.2018 (uzn. č. 83/2018).  

2. 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  
 

 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, 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.  
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 
v deň ukončenia nájmu). 
Notárska zápisnica = exekučný titul 
k vyprataniu t.j. mestská časť má snahu 
postupovať pri vypratávaní bytov 
a nebytových priestorov v súlade s legislatívou 
a vyhotovenie notárskej zápisnice je 
podkladom pre konanie mestskej časti 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

v súčinnosti s exekútorom . 
Návrh riešenia:  
Návrh na zrušenie uznesenia v časti B) 

3. 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  
 

Uznesenie sa priebežne plní.   

4. 53/2015 26.05.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. žiada 
2. starostu  mestskej časti 
v prípade, že sa budú organizovať ďalšie výberové konania 
a) zabezpečiť zverejňovanie kompletných informácií o konaní výberového konania 
minimálne 21 dní vopred na webovej stránke na viditeľnom mieste. Informácie musia 
obsahovať charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie a spôsob 
výberového konania.  
b) zverejniť kompletné informácie z výberového konania vo forme zápisnice na webe 
samosprávy, počet a mená uchádzačov, ich životopisy, ďalej mená členov výberových 
komisií, sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení.  
Termín: priebežne 

Prednosta 
úradu   

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

5. 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. 

Prednosta 
úradu 

Uznesenie sa priebežne plní. V termíne od 
01.08.2016 mestská časť plní uznesenie 
v zmysle schváleného znenia.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

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 
Termín kontroly: polročne, od 01.01.2017 

6. 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.  

7. 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.  

Oddelenie 
legislatívno-
právne 

Správa bola naposledy predložená na MZ dňa 
26.06.2018 (uzn. č. 103/2017).   

8. 52/2017 21.04.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

Starosta MČ 
 

Stav riešenia k 30.06.2018: 
- 4 žiadosti boli schválené – pre ZŠ 



Uznesenia, ktoré sa plnia priebežne k 30.06.2018 
       Tabuľka č. 5 

 4 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

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 „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 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 

  Dubová, ZŠ Vazovova, ZŠ Milana 
Hodžu a ZŠ Mudroňova.  

V súčasnosti pripravujeme podpis zmluvy 
o NFP a vyhlásení verejného obstarávania na 
nákup vybavenia.   
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

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 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 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 559,02 Eur, 
c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu.  
5. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Obstaranie jazykovej, 
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.  

9. 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 
 

Plní sa priebežne.  

10. 118/2017 19.09.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
D. žiada 

Odd. finančné 
 

Uznesenie je priebežne plnené. Požadované 
údaje za rok 2017 boli predložené na 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
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Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

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.  

rokovanie zastupiteľstva dňa 12.12.2017 

11. 12/2018 07.02.2018 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
predloženie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, v programe na zlepšenie rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 
telesnej a športovej výchovy, a že mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako žiadateľ 
o dotáciu zabezpečí:  

a) realizáciu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,  
b) 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 5 814,00 Eur,  

c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu.  

Starosta MČ 
 

Dotácia na rekonštrukciu telocvične na 
Mudroňovej bola schválená. Po doplnení 
administratívnych drobností nám zašlú zmluvu 
na podpis.  
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P.č. 
Číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 
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Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

1. 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, 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 

Odd. 
majetkové 
 

Stav plnenia k 30.06.2018 
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 
7.6.2012. Vklad vlastníckeho práva (V-
20143/12 zo dňa 6.9.2012) v katastri 
nehnuteľnosti bol povolený! 
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu 
č. 97/2012 s p. Kurhajcom bola uzavretá 
a podpísaná dňa 7.6.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva bol podaný pod V-
26357/2012 zo dňa 9.11.2012. Konanie v danej 
veci prerušené, a to z dôvodu návrhu na začatie 
konania v právnej veci navrhovateľa 
Doc.JUDr. Ľudovíta Hudeka proti odporcovi 
Hlavné mesto Sr Bratislava a spol. Okresným 
súdom Bratislava I spis. zn. 18C/223/2012, ide 
o žalobu o neplatnosť právneho úkonu podľa 
P-3682/12 zo dňa 14.11.2012. 
 
Návrh ďalšieho postupu 
Podľa úplného znenia schváleného uznesenia 
platí, že toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.  
Uznesenie stratilo platnosť! 
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P.č. 
Číslo 
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prijatia 
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Oddelenie - 
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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.  

2. 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:  
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.  

Odd. 
majetkové  
 

Viď. uznesenie č. 13/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 27.03.2013 
 

3. 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: 

Odd. 
majetkové  
 

Podľa Zásad hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a s majetkom zvereným do správy mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto účinných v tej 
dobe, uznesenie stratilo platnosť.  
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Číslo 
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- Jánovi Krížikovi a Božene Krížikovej, rod. Blaškovej, bytom Gajova 13, 811 
09  Bratislava v podiele 1156/10000.  

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

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

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

a do výlučného vlastníctva 
- spoločnosti M.C.D. spol. s r.o., Piaristická 25, 949 01  Nitra, IČO: 36543 322 

v podiele 1214/10000, 
- JUDr. Martinovi Krivákovi, bytom Sasinkova 9, 811 08  Bratislava v podiele 

856/10000, 
- Eve Feitscherovej, rod. Ivaničkovej, bytom Gajova 13, 811 09  Bratislava 

v podiele 1129/10000, 
- JUDr. Martinovi Krivákovi, bytom Sasinkova 9, 811 08  Bratislava v podiele 

1133/10000, 
- MUDr. Petrovi Boorovi, PhD., bytom Gajova 13,  811 09  Bratislava v podiele 

435/10000, 
- spoločnosti Krivak & Co, sídlo: Gajova 13, 811 09  Bratislava IČO: 36863475 

v podiele 907/10000 
za celkovú cenu 25 650,00 Eur. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
3. Kupujúci sa zaväzujú, že predmetný pozemok nebude slúžiť na parkovanie vozidiel; 
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 

4. 118/2015 27.10. 2015 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta 
SR Bratislavy, v správe m. č. Ba-SM, nachádzajúcej sa v Bratislave, k. ú. Staré Mesto na 
ulici Medzierka, a to pozemok parc. č. 1738/14, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV 
č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, do vlastníctva Vande Gáborovej, 
rod. Gáborovej bytom Medzierka 1, 811 01  Bratislava za celkovú kúpnu cenu 5 400,00 

Odd. 
majetkové  
 

Podľa Zásad hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a s majetkom zvereným do správy mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto účinných v tej 
dobe, uznesenie stratilo platnosť.  
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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.  

5. 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 
 

Podľa Zásad hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a s majetkom zvereným do správy mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto účinných v tej 
dobe, uznesenie stratilo platnosť.  

6. 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 
 

Podľa Zásad hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a s majetkom zvereným do správy mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto účinných v tej 
dobe, uznesenie stratilo platnosť.  
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spracovateľ 

Stav riešenia 

1. 144/2017 24.10.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. žiada 
starostu mestskej časti 

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

Starosta MČ 
 

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.  
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