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miestny kontrolór mestskej časti 
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Bratislava – Staré Mesto 
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
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o stave plnenia uznesení Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava– 
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Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k 31.12.2011 



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

Bratislava–Staré Mesto 
k 31.12.2011 

 
 
 
V zmysle § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v z. n. p. Útvar miestneho kontrolóra vykonal 
kontrolu plnenia uznesení mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 
 
Správu predkladám v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto, čl. 10 ods. 4 prijatého uznesením č. 103/2011 z 13.12.2011.  
 
Kontrolované boli nesplnené uznesenia za obdobie rokov 1998 až I. polrok 2011 a všetky 
novoprijaté uznesenia v II. polroku 2011. 
 
Uznesením č. 85/2011 z 13.09.2011 Miestne zastupiteľstvo m. č. Bratislava–Staré Mesto 
zobralo na vedomie „Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto. Ako z danej správy vyplýva, za roky 1998 až I. polrok 2011 sa 
z nesplnených úloh podarilo splniť len časť, a tak ostatné je potrebné stále evidovať ako 
nesplnené. V tabuľke č. 2 (Uznesenia nesplnené) je uvedený aj stav riešenia k 31.12.2011 
a po konzultácii s gestorským oddelením aj návrh ďalšieho riešenia. Pri „majetkových“ 
uzneseniach (prenájom/predaj) sa určuje aj doba platnosti uznesenia. Z tohto dôvodu je aj 
v návrhu riešenia uvádzaný dátum, kedy uznesenie stráca platnosť.  
 
V novo kontrolovanom období, teda v období II. polroku 2011 (6. volebného obdobia) prijalo 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto celkovo 65 uznesení, 
konkrétne: 
 5. zastupiteľstvo 13.09.2011     62 -   88     = 27 
 6. zastupiteľstvo 08.11.2011    89 -   94     =   6 
 7. zastupiteľstvo 13.12.2011    95 – 122  = 28 
       20.12.2011  123 – 126  =   4 
 Spolu:            65 
 
Z uvedeného celkového počtu prijatých uznesení bolo potrebné vyhodnotiť tie, ktoré mali 
„charakter“ realizovateľných (žiada, ukladá, splnomocňuje). Zostávajúce uznesenia mali 
informatívny, resp. deklaratívny charakter, preto sa neobjavujú vo vyhodnotení ako 
splnené/nesplnené.  
 
 Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách: 
  
Tabuľka č. 1: Uznesenia – splnené 
Tabuľka č. 2: Uznesenia – nesplnené 
Tabuľka č. 3: Uznesenia – zrušené 
Tabuľka č. 4: Uznesenia – pozastavené * 
Tabuľka č. 5: Uznesenia – priebežne plnené 
Tabuľka č. 6: Uznesenia – stratená platnosť 
 
* Poz. Tabuľka č. 4 nie je uvádzaná – nebolo pozastavené žiadne uznesenie 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

1. 147/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, k.ú. SM na ul. Búdková, pozemku parc. č. 
4290/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2, zapísaného na Správe katastra pre hl. 
mesto SR Bratislavu na liste vlastníctva č. 10 ako parcely registra „C“ do podielového 
spoluvlastníctva: 
Bystríka Vanču, Búdková 44, BA, podiel 2/10 za cenu 3 002,04 EUR, Tomáša Vanču, Búdková 
44, BA, podiel 1/10 za cenu 1 501,02 EUR, Ivony Kanazireva, Jasovská 2, BA, podiel 2/10 za 
cenu 3 002,04 EUR, Mgr. Dany Ivančíkovej, Búdková 46, BA, podiel ¼ za cenu 3 752,55 EUR, 
Jaroslava Ivančíka s manželkou Annou Ivančíkovou, Farského 14, BA, podiel ¼ za cenu 3 752,55 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Predaj realizovaný, Kúpna cena 
zaplatená 26.7. a 29.7.2011, dané 
na vklad do katastra 8.8.2011. 
Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva:  2.9.2011. 
Uznesenie platné do 14.9.2011. 

2. 154/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. b) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľ-nosti vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m.č. BA-
SM nachádzajúce sa v BA, na ul. Rajská, parcely reg. „C“ č. 8641/8 vedeného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 16 m2 
do vlastníctva Ing. Petra Poláčka, bytom Sibírska 45, BA a manželky Heleny Poláčkovej, rod. 
Fojtíkovej, bytom Rajská 3, BA, za cenu 4 800,- EUR.. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo 
do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy . Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho 
prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Predaj realizovaný. Kúpna cena 
zaplatená 8.8.2011,  dané na vklad 
do katastra 12.8.2011. Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastníckeho  
práva 8.9.2011. 
Uznesenie platné do 14.9.2011. 

3. 181/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p.  predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe MČ BA – 
SM nachádzajúcej sa v BA,  na ul. Palisády, parcely registra „C“ číslo 3195/3 vedeného v katastri 
nehnuteľností na LV číslo 1656, k..ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 
22 m2 do vlastníctva Michala Váňu a Tomáša Váňu, obaja bytom Palisády 28, BA za cenu 
5 996,- EUR s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR BA bude 
predaný za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Predaj realizovaný. Kúpna cena 
zaplatená 27.7.2011, dané na vklad 
do katastra 8.8.2011. Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastníckeho 
práva  2.9.2011.  
Uznesenie platné do 2.11.2011. 

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

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Predaj realizovaný. Kúpna cena 
zaplatená 3.8.2011, dané na vklad 
do katastra 8.8.2011. Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastníckeho 
práva 2.9.2011. 
Uznesenie platné do 2.11.2011. 
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Číslo 
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prijatia 
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Spôsob plnenia 

bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť 
po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

5. 9/2011 15.2.2011 MZ časť A. schvaľuje Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto s účinnosťou od 1. marca 2011; 
časť B. ukladá prednostovi miestneho úradu vyhodnotiť účinnosť zmien a predložiť na rokovanie 
septembrového zastupiteľstva 

Časť B: 
prednosta MiÚ 
Mgr. Šovčík 

Vyhodnotenie účinnosti zmien, 
ktoré vyplynuli z Organizačného 
poriadku MiÚ MČ BA-SM boli 
predložené ako bod č. 34 na 
zasadnutí MZ dňa 13.12.2011. MZ 
svojím uznesením č. 121/2011 
uvedený materiál zobralo na 
vedomie. 

6. 14/2011 15.02.2011 MZ ukladá prednostovi miestneho úradu predložiť na septembrové rokovanie miestneho 
zastupiteľstva m. č. Bratislava – Staré Mesto informáciu o stave plnenia úloh vyplývajúcich 
z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja m. č. Bratislava – Staré Mesto a návrh úloh do konca 
roka 2013. 

prednosta MiÚ 
Mgr. Šovčík 

Materiál – Informácia o stave 
plnenia úloh z Plánu 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja MČ BA-SM a návrh úloh 
do konca roka 2013 bol predložený 
ako bod č. 35 na zasadnutí MZ dňa 
13.12.2011. MZ svojím uznesením 
č. 122/2011 uvedený materiál 
zobralo na vedomie. 

7. 16/2011 26.4.2011 MZ časť A. berie na vedomie správu o stave bezpečnosti a verejného poriadku za rok 2010; 
časť B. žiada veliteľa Mestskej polície Staré Mesto Jozefa Hitku vypracovať štúdiu 
uskutočniteľnosti zámeru „pochôdzkari v celom Starom Meste s dôrazom na: 1. realizovateľnosť; 
2. dopady na rozpočet mesta a mestskej časti; 3. termíny realizovateľnosti a predložiť túto správu 
na rokovanie Miestnemu zastupiteľstvu m. č. Bratislava – Staré Mesto s termínom september 
2011. 

Veliteľ 
OS MsP  
Staré Mesto  
p. Hitka 

MZ dňa 13.9.2011 vzalo na 
vedomie Správu organizácie 
okrskového systému v MČ Staré 
Mesto uzn. č. 62/2011. V rámci 
správy boli aj finančné dopady 
a možnosti realizovateľnosti 
rozšírenia uvedeného systému. 

8. 32/2011 26.4.2011 MZ časť A. zrušuje uznesenie č. 130/2008 MZ; 
časť B. schvaľuje zámer vytvoriť zoznam pamätihodností m. č. Bratislava – Staré Mesto; 
časť C žiada starostku mestskej časti zabezpečiť vyhotovenie návrhu zoznamu pamätihodností m. 
č. Bratislava – Staré Mesto a jeho aktualizáciu, termín december 2011, resp. priebežne raz ročne; 

Kanc. 
starostky 
Mgr. Stanová 
 

Rokovanie za mestskú časť 
s MÚOP pokiaľ ide o obsahovú aj 
procedurálnu stránku bolo zverené 
odd. kultúry MiÚ MČ, ktoré ho aj 
realizovalo a bol vypracovaný 
návrh Celomestského zoznamu 
pamätihodností, v ktorom sú už 
zahrnuté aj pamätihodnosti na MČ 
BA-SM. Miestne zastupiteľstvo 
zobralo tento zoznam na vedomie. 
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Následne ho poslanci mestského 
zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy 
dňa 15.12.2011 uznesením č. 
402/2011 schválili. 

9. 34/2011 26.4.2011 MZ časť A. berie na vedomie vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2010/2011; 
časť B. poveruje prednostu miestneho úradu, aby do budúceho zasadnutia zastupiteľstva predložil 
informáciu o výdavkoch na zimnú údržbu ciest v zime 2010/2011 z troch až štyroch miest 
s terénom i klímou porovnateľných s m. č. Bratislava – Staré Mesto 

Odd. dopravy 
Ing. Olejárová 

Uznesenie naplnené Uznesením č. 
106/2011 z o dňa 13.12.2011. 

10. 35/2011 26.4.2011 MZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva bytov, nebytových priestorov a pozemkov vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. Ba – SM, ktoré sú uvedené v prílohách 1,2,3 
tohto uznesenia, formou verejnej obchodnej súťaže v súlade s § 9 ods. 2 písm. a a § 9a ods. 1 
psím. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Príloha č. 3 – 
Odd. 
majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Príloha č. 3 – pozemky: Por.č.1: č. 
parc.4744/61 – dňa 27.6.2011 vyhl. 
ver. obch. súťaž na predaj, pozem. 
predaný, zapl.4.11.2011, zavkl.do 
katastra 30.12.2011.Uzn. platné do 
26.4.2012. 

11. 38/2011 26.4.2011 MZ časť A. odvoláva v súlade s § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave v z. n. p. člena predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti SNP Invest a.s. so 
sídlom Vajanského nábr. 3 811 02  Bratislava, IČO. 35 804 092; Emund Bombara – predseda 
predstavenstva, Ing. Peter Schmidt – predseda dozornej rady, JUDr. Marta Šteffeková – člen 
dozornej rady; 
časť B. vymenúva v súlade s § 15 ods. 2 psím. i) zákona č. 277/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave v z.n.p. člena predstavenstva členov dozornej rady spoločnosti SNP Invest a.s. so 
sídlom Vajanského nábr. 3, 811 02 Bratislava, IČO: 35 804 092: Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, 
PhD. – predseda predstavenstva, Mgr. Sven Šovčík – člen predstavenstva, Mgr. PhDr. Štefan 
Jaška – člen predstavenstva, RNDr. Marta Černá – člen dozornej rady, doc. RNDr. Ivan Haverlík, 
CSc. – člen dozornej rady; 
časť C žiada starostku mestskej časti vykonať všetky úkony potrebné k vykonaniu tohto 
uznesenia. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Komara 

Starostka ako štatutárny orgán 
akcionára prijala Rozhodnutie 
jediného akcionára zo dňa 
29.06.2011, ktoré ust. do funkcie 
nových čl. štatutár. a dozorného 
orgánu: V Obchodnom registri 
vedenom na Okresnom súde Ba 
I boli od 01.09.2011 zapísaní noví 
členovia orgánov spoločnosti SNP 
Invest a.s. so vznikom funkcie 
29.06.2011. 
 

12. 44/2011 14.6.2011 MZ časť A. zrušuje uznesenie MZ č. 95/2008 zo dňa 16.9.2008, ktorým bola schválená výška 
úhrad za poskytnuté služby v detských jasliach m. č. Ba – SM s účinnosťou od 1.10.2008; 
časť B. schvaľuje pre detské jasle, ktorých zriaďovateľom je m. č. Ba – SM s účinnosťou od 
1.9.2011 
1. výšku úhrady za služby poskytované v detských jasliach nasledovne: 
a) v sume 340,- € na 1 dieťa mesačne v prípade celodenného pobytu, 
b) v sume 238,- € na 1 dieťa mesačne v prípade poldenného pobytu,  
c) v sume 2,- € na hodinu a dieťa v prípade jednorazového, resp. nepravidelného krátkodobého 
pobytu,  

Odd. sociálne 
Mgr. 
Mikulková 

Rodičom detí boli pred nástupom 
do DJ od 1.9.2011 predložené na 
podpis zmluvy a dodatky 
k zmluvám v zmysle prijatého 
uznesenia. 
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d) vo výške 50 % príslušnej mesačnej úhrady v prípade neprítomnosti dieťaťa celý kalendárny 
mesiac, 
e) v prípade rodín s dvoma a viac deťmi, pre druhé dieťa vo výške 50 % z príslušnej mesačnej 
úhrady a pre každé ďalšie dieťa vo výške 25 % z príslušnej mesačnej sumy úhrady. Predmetná 
úprava sa nevzťahuje na rodiny, ktorým sa poskytuje sociálna služba podľa § 31 ods. 4 písm. c) 
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v z. n. p., 
2. poskytnutie finančného príspevku pre rodiny s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto, ktorým sú poskytované služby v detských jasliach: 
a) vo výške 20 % z mesačnej sumy úhrady za služy poskytované v detských jasliach s príjmom 
nad 1,5 násobok súm životného minima a do 3. roku života dieťaťa, alebo 
b) vo výške 50 % z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované v detských jasliach ak 
preukázaný príjem rodiny (spoločne posudzovaných osôb) nepresahuje 1,5 násobok životného 
minima podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z. n. p., alebo 
c) vo výške 50 % z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované v detských jasliach ak dieťa 
dovŕšilo vek 3 rokov a rodičom zanikol nárok na výplatu príspevku na starostlivosť o dieťa podľa 
zákona č. 513/2010 Z. z. o rodičovskom príspevku. 
3. výšku stravného za stravovanie dieťaťa v detských jasliach v sume 1,50 €/deň/dieťa a v sume 
1,25 €/poldeň/dieťa. Suma stravného sa bude každoročne zvyšovať o 3 % od 1.1. nasledujúceho 
roku. 

13. 45/2011 14.6.2011 MZ schvaľuje v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 
v z.n.p. podmienky obchodnej verejnej súťaže k realizácii prevodu vlastníckeho práva k pozemku 
parc. č. 4744/61, k.ú. Staré Mesto formou elektronickej aukcie. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú 
súčasť uznesenia. 

Odd. 
majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška; 
Ing. Ferko 

Dňa 27.6.2011 vyhlásená verejná 
obchodná súťaž na predaj. 
Pozemok predaný. Zaplatené 
4.11.2011, zavkladované do 
katastra 30.12.2011. 

14. 49/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. 
Ba – SM, nachádzajúcej sa v Ba, k.ú. SM na ul. Továrenská, pozemku parc. č. 9053/15, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 
do vlastníctva Petrovi Gánoczymu, bytom Puškinova 4, 900 28 Ivanka pri Dunaji za cenu 3600,00 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.  
časť B. splnomocňuje starostku m. č. vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri 
prepisovaní a výpočtoch. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Predaj realizovaný. Kúpna cena 
zaplatená 28.09.2011, návrh na 
vklad vlastníckeho práva podaný 
dňa 04.10.2011, rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastn. práva: 
19.10.2011. 
Uznesenie platné do 14.6.2012. 

15. 50/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, s práve m. č. 
Ba – SM, nachádzajúcej sa v Ba, k.ú. SM na ul. Červeňova, pozemku parc. č. 2631/4, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, do 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 

Predaj realizovaný. Kúpna cena 
zaplatená 29.09.2011, návrh na 
vklad vlastníckeho práva podaný 
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vlastníctva Ing. Martinovi a Martine Šubovcom, obaja bytom Uránová 5, 821 02 Bratislava za 
cenu 4200,00 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
časť B. splnomocňuje starostku m. č. vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri 
prepisovaní a výpočtoch. 

Revayová dňa 12.10.2011, rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastníckeho 
práva: 31.10.2011. 
Uznesenie platné do 14.6.2012. 

16. 53/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa nájom nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. Ba – SM, 
nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. SM na ul. Prvosienková, a to časť pozemku parc. č. 4443/7 
o výmere 106 m2 z celkovej výmery 151 m2, zapísanom v katastri nehnuteľností na LV č. 10 
a časť pozemku parc. č. 4439/2 o výmere 30 m2 z celkovej výmery 46 m2, zapísanom na LV č. 
573 do nájmu spoločnosti PRVOSIENKOVÁ CESTA, družstvo, sídlo: Heydukova 6, 811 08 
Bratislava, IČO: 44 649 312, za cenu 0,33 EUR/m2/rok. Cena za nájom bude zaplatená po 
podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve. Doba nájmu: do 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však na dva roky. Nájomca sa 
zaväzuje odovzdať po kolaudácii vybudovanú komunikáciu bezodplatne do vlastníctva hl. mesta 
SR Bratislavy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
časť B. splnomocňuje starostku m. č. vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri 
prepisovaní a výpočtoch. 

Odd. 
majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme č. 123/2011 
podpísaná 1.7.2011, zaplatené 
k 18.7.2011. 

17. 54/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje trojpätinovou väčšinou vš. poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
nájom nehnuteľnosti vo vlastn. hl. m. SR Bratislavy, v správe m. č. Ba–SM, nachádzajúcej sa 
v Bratislave, k.ú. SM na ul. Paulínyho, a to časť pozemku parc. č. 21375/1 o výmere 0,435 m2 
z celkovej výmery 773 m2, zapísanom v kat. nehnut. na LV č. 1656 ako zastavaná plocha, do 
nájmu spoločnosti P.G.G. INVEST, s.r.o., sídlo: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 
35780070, za cenu 33,19 EUR/rok. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní náj. zmluvy 
podľa podmienok uvedených v náj. zmluve. Doba nájmu: neurčitá. Toto uznes. stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
časť B. splnomocňuje starostku MČ vykonať nevyhn. opravy chýb vznik. pri prepis. a výpočtoch. 

Odd. 
majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška; 
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme č. 267/2011 
podpísaná 5.8.2011. Zaplatené 
k 12.9.2011. 

18. 55/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku 
obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru – 4  kancelárie 
a priestor vrátnice, vo výmere 81,25 m2, nachádzajúce sa na prízemí domovej nehnuteľnosti súp. 
č. 2217, postavenej na pozemku parc. č. 8491/2 na Heydukovej ul. č. 25 v Bratislave, zapísaná na 
LV č. 5787, v katastr. území SM, pre Agentúru podporovaného zamestnávania n.o., so sídlom 
Heydukova 14, 811 08 Bratislava, IČO. 31 821 316. Nájom nebyt. priestoru sa schvaľuje s týmito 
podmienkami: 1. nájomné v sadzbe 16,60 EUR/m2/rok; 2. doba nájmu: určitá od 1.7.2011 – 
31.12.2014; 3. účel nájmu: poskyt. služieb špecializovaného sociálneho poradentstva, služieb 
podpor. zamestnávania a služieb v oblasti vzdelávania a pracovisko chráneného zamestnávania. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Zrealizované. Zmluva o nájme NP 
podpísaná a zverejnená na webovej 
stránke Starého Mesta. Zmluva 
uzavretá 1.7.2011 na dobu určitú 
do 31.12.2014. 
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19. 66/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011 
takto: 
1. Oľga Hoffmannová 
Špitálska 59, 811 08  Bratislava 
účel: dramaturgia predstavenia pre deti predškolského veku                                                                     
250,00 € 
2. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 
Ševčenkova 21, 851 01  Bratislava 
účel: rodinné skupinové konferencie                                            
400,00 € 
3. Oddiel modernej gymnastiky 
TJ Sokol, Sokolská 1/b, 841 04  Bratislava 
účel: projekt: Memoriál Hermy Jochovej v mod. gym.                                                        
800,00 € 
4. Rada rodičov pri Gymnáziu Grösslingova 
Grösslingova 18, 811 09  Bratislava 
účel: projekt: Študentské olympijské hry                                                     
1 000,00 € 
5. Vlastníci bytov a NP bytového domu Palisády 23-Koreničova 2 
v zastúpení BYTOKOMPLET-D, s.r.o. Bratislava 
účel: na zeleň predzáhradky Palisády 23 – Koreničova 2                                                      
300,00 € 
6. Vlastníci bytov Klemensova 12  
v zastúpení BYTOKOMFORT Bratislava 
účel: vysadbový materiál záhrady Klemensova 12                                                      
550,00 € 
7. Nadácia Horský park 
Majakovského 13, 811 04  Bratislava 
účel: vysadbový materiál – Bäumlerov parčík a Autpak                                                     
500,00 € 
8. Neinvestičný fond Theologia Evangelica 
Bartókova 8, 811 02  Bratislava 
účel: výsadbový materiál v urbanistickom areáli Slávičie údolie                                                     
495,00 € 
9. Slovenská únia sluchovo postihnutých ZO nedoslýchavých 1 

Odd. finančné 
Ing. Strejčková 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s uznesením. 
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Borekova 44, 821 06  Bratislava 
účel: 50. výročie založenia ZO- hotel Junior 15.10.2011, kultúrny program                                                                               
100,00 € 
10. Združenie zdravotne postihnutých občanov SR ZO-2 
Gaštanova 19, 811 04  Bratislava 
účel: činnosť, aktivity a podujatia, návšteva kultúrnych  
a spoločenských podujatí                                                            
100,00 € 
11. Zóna Tichá 
Tichá 28, 811 02  Bratislava 
účel: dobudovanie ihriska Tichá                                                         
500,00 € 

20. 67/2011 13.9.2011  MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Staré 
Mesto schváleného uznesením č. 9/2011 zo dňa 15. februára 2011. 
2. Zmenu časti B. uznesenia č. 9/2011 nasledovne: ukladá prednostovi miestneho úradu 
vyhodnotiť účinnosť zmien a predložiť na rokovanie novembrového zastupiteľstva. 
3. Zmenu termínu plnenia uznesenia č. 14/2011, predložiť na novembrové rokovanie miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto informáciu o stave plnenia úloh 
vyplývajúcich z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
a návrh úloh do konca roka 2013. 

Prednosta MiÚ 
Mgr. Šovčík,  
Ing. Lauko 

K bodu 1: Dodatok č. 1 k Organ. 
poriadku je účinný od 1.10.2011 
a Miestny úrad MČ BA-SM 
postupuje v súlade s Dodatkom 
č.1. 
K bodu 2: Viď. plnenie uznesenia 
č. 9/2011. Materiál – vyhodnotenie 
účinnosti zmien, ktoré vyplynuli 
z Organiz. poriadku MiÚ MČ BA-
SM bol predložený ako bod č. 34 
na zasadnutí MZ dňa 13.12.2011. 
MZ uzn. č. 121/2011 uvedený 
materiál zobralo na vedomie. 
K bodu 3: Viď plnenie uznesenia č. 
14/2011. Materiál – Informácia 
o stave plnenia úloh vyplývajúcich 
z PHSR MČ BA-SM a návrh úloh 
do konca roka 2013 bol predložený 
ako bod č. 35 na zasadnutí MZ dňa 
13.12.2011. 
MZ uzn. č. 122/2011 uvedený 
materiál zobralo na vedomie. 
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21. 77/2011 13.9.2011 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, k.ú. Staré Mesto na Paulínyho ulici, a to časť pozemku parc. č. 21375/1, o výmere 
0,4 m2 z celkovej výmery 773 m2, zapísanom v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako 
zastavaná plocha, do nájmu Správe služieb diplomatického zboru a.s. so sídlom: Palisády 31, 811 
06  Bratislava, IČO: 35 822 163, za cenu 33,19 EUR/m2/rok. 
Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených v 
nájomnej zmluve. Doba nájmu: neurčitá 
B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri 
prepisovaní a výpočtoch. 

Odd. 
majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška; 
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme č. 378/2011 
podpísaná 17.10.2011, zaplatené 
k 10.11.2011. 

22. 78/2011 13.9.2011 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 Langsfeldovej ulici, a to časť pozemku parc. č. 3878/1, k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2 
z celkovej výmery 3 590 m2, do nájmu spoločnosti DOVAX GROUP, a.s., sídlo: Lamačská cesta 
3, 841 04  Bratislava, IČO: 35 814 551, za cenu 0,33 EUR/m2/rok. 
Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených v 
nájomnej zmluve. Doba nájmu: neurčitá 
B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri 
prepisovaní a výpočtoch. 

Odd. 
majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška; 
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme č. 377/2011 
podpísaná dňa 19.10.2011, 
zaplatené k 6.12.2011. 

23. 79/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. súhlasí 
s tým, aby mestská časť Bratislava – Staré Mesto uzavrela s hlavným mestom SR Bratislavy 
dohodu o odňatí správy parkoviska na Komenského námestí v Bratislave, nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území Staré Mesto na pozemku parcela č. 21385/1 a pozemku parcela č. 21386/2, 
ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1656, pre katastrálne územie Staré 
Mesto, Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislava. Parkovisko na Komenského námestí bolo 
Protokolom o zverení miestnych komunikácií III. a IV. triedy zverené do správy mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto dňa 09.07.1992. 
B. splnomocňuje starostku MČ na vš. úkony nevyhnut. k naplneniu uznes. uvedeného v bode A. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Mestskej časti doručený Hlavným 
mestom SR Bratislava Protokol 
o odzverení parkoviska na 
Komenského námestí v Bratislave. 
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24. 80/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
schvaľuje zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 
157/2003 zo dňa 9. decembra 2003 v znení uznesenia č. 14/2004 zo dňa 17. februára 2004 v znení 
uznesenia č. 177/2010 zo dňa 02.novembra 2010 (ďalej len uznesenie“) takto: 
1. bod 2 uznesenia sa dopĺňa o tento text: 
„a na pozemku“ a predmetná časť uznesenia bude znieť nasledovne: 
„byt č. 1 s podlahovou plochou 60,41 m2 a spoluvlastníckym podielom 6041/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku, 
byt č. 2 s podlahovou plochou 26,18 m2 a spoluvlastníckym podielom 2618/82789 na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a na pozemku, 
byt č. 3 s podlahovou plochou 60,73 m2 a spoluvlastníckym podielom 6073/82789 na spoločných  
častiach a zariadeniach domu a na pozemku, 
byt č. 4 s podlahovou plochou 107,51 m2 a spoluvlastníckym podielom 10751/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku, 
byt č. 5 s podlahovou plochou 60,90 m2 a spoluvlastníckym podielom 6090/82789 na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a na pozemku, 
byt č. 6 s podlahovou plochou 107,27 m2 a spoluvlastníckym podielom 10727/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku, 
byt č. 7 s podlahovou plochou 60,95 m2 a spoluvlastníckym podielom 6095/82789 na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a na pozemku, 
byt č. 8 s podlahovou plochou 107,09 m2 a spoluvlastníckym podielom 10709/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku, 
byt č. 9 s podlahovou plochou 107,65 m2 a spoluvlastníckym podielom 10765/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku, 
byt č. 10 s podlahovou plochou 60,77 m2 a spoluvlastníckym podielom 6077/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku“. 
2. bod 2 uznesenia sa slová „nebytový priestor č. 11 s podlahovou plochou 25,28 m2 
a spoluvlastníckym podielom 2528/82789 na spoločných častiach a zariadeniach domu, nebytový 
priestor č. 21 s podlahovou plochou 43,15 m2 a spoluvlastníckym podielom 4315/82789 na 
spoločných častiach a zariadeniach domu“ nahrádzajú slovami:  
„nebytový priestor č. 11 s podlahovou plochou 25,28 m2 a spoluvlastníckym podielom 
2528/82789 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku, nebytový priestor č. 12 
s podlahovou plochou 43,15 m2 a spoluvlastníckym podielom 4315/82789 na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a na pozemku“ 
 
 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Podpísaná a zavkladovaná 
v katastri nehnuteľností Dohoda 
o vysporiadaní podielového 
spoluvlastníctva a zriadení 
vecného bremena na nehnuteľnosť 
Palackého 6  v zmysle Dodatku č. 
1 zo dňa 20.9.2011, v zmysle 
Dodatku č. 2 zo dňa 27.10.2011.  
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25. 86/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. vymenúva 
v súlade s § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 
neskorších predpisov, za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti SNP Invest a.s., so sídlom 
Vajanského nábrežie 3, 811 02  Bratislava, IČO: 35 804 092: Ing. Kamila Procházku; 
B. žiada starostku mestskej časti vykonať všetky úkony potrebné k vykonaniu tohto uznesenia. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Komara 

Ing. Kamil Procházka je zapísaný 
v Obchodnom registri. 

26. 87/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
odvoláva 
Mgr. Antona Gábora, zástupcu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto z rád škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Staré Mesto: 
Rada školy pri ZŠ Dubová 1 v Bratislave 
Rada školy pri ZŠ Hlboká cesta 4 v Bratislave 
Rada školy pri ZŠ Jelenia 16 v Bratislave 
Rada školy pri MŠ Malá 6 v Bratislave 
Rada školy pri MŠ Timravina 8 v Bratislave 
Rada školy pri MŠ – Óvoda Ul. 29. augusta 6 v Bratislave. 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Mestská časť postupovala v súlade 
s uvedeným uznesením. 

27. 89/2011 8.11.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
schvaľuje poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2011 takto: 
1. Rodinné centrum Prešporkovo 
Klobučnícka 4, 811 01  Bratislava 
účel: Malá encyklopédia pre najmenších v slovenskom posunkovom jazyku 
 – kúpa projektora a plátna    300 €, 
2. Nezisková organizácia Galéria 19 n. o. 
Záborského 15, 831 03  Bratislava 
účel: na tlač pozvánok, plagátov, katalógového listu a kašírovanie panelov  
Rudolfa Filu      500 €, 
3. Marenčin PT, spol. s r.o. 
Jelenia 6, 811 05  Bratislava 
účel: vydanie knihy, Hugo Gold a kol.:  Židovská náboženská obec 
v Bratislave v minulosti a súčasnosti   300 €, 
4. OZ Priatelia Quo Vadis 
Veterná 1, 811 03  Bratislava 
účel: realizácia kultúrnych podujatí v Dome Quo Vadis 500 €, 
5. OZ SkJazz 
Drotárska cesta 9, 811 02  Bratislava 
účel: vydanie publikácie Jazz na Slovensku 1940-1970 400 €, 

Odd. finančné 
Ing. Strejčková 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s uznesením. 
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6. Spoločnosť Ježišova, Vydavateľstvo Dobrá kniha 
Štefánikova 44, P.O.BOX 26, 917 01  Trnaa 
účel: vydanie reprezentačnej publikácie 
J. Haľko-Ľ. Rojka: Jezuiti v Bratislave   800 €. 

28. 94/2011 8.11.2011  MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. vyjadruje znepokojenie so zrušením električkovej dopravy v úseku Radlinského – Hlavná 
stanica bez náhrady v danej lokalite; 
B. vyzýva hlavné mesto SR Bratislavu v zastúpení doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., aby 
v súčinnosti s obchodnou spoločnosťou mesta Dopravný podnik Bratislava:  
1. zabezpečil efektívnu náhradnú dopravu v úseku  Radlinského – Hlavná stanica, 
2. zasadil sa o urýchlenú rekonštrukciu električkovej trate v úseku Radlinského – Hlavná stanica 
a oboznámil verejnosť s predpokladanými termínmi rekonštrukčných prác, 
3. zaradiť zástupcu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do riešenia dopravnej situácie v úseku 
Radlinského – Hlavná stanica.  
C. žiada starostku PhDr. Tatianu Rosovú, aby oboznámila primátora hlavného mesta SR doc. 
RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. s obsahom tohto uznesenia. 

Starostka 
Mgr. Choleva 
 

Starostka PhDr. Tatiana Rosová 
oboznámila primátora hl. mesta SR 
Bratislavy doc. RNDr. Milana 
Ftáčnika, CSc. s obsahom tohto 
uznesenia. 

29. 100/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011 
takto:  
1. OZ Vagus 
Čelakovského 2, 811 03  Bratislava 
účel: projekt Streetwork – nákup medicínskeho materiálu  
pri ošetrovaní ľudí bez domova    160 €, 
 
2. Združenie rodičov a priateľov Materskej školy Beskydská 
Beskydská 7, 811 05  Bratislava 
účel: revitalizácia školského dvora materskej školy  700 €. 

Odd. finančné 
Ing. Strejčková 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s uznesením. 

30. 101/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok nasledovne: 
1. Plus Restaurant, s.r.o.    56 594,91 € 
2. EUROPE TRADING, spol. s r.o.   5 872,91 € 
3. ISTROREAL, s.r.o.   12 651,87 € 
4. Pivovarská reštaurácia HO-GA  47 801,43 € 
5. ARCHA, spol. s r.o.     4 344,72 € 
6. JUDr. Ľudmila Kupková-Vášová 24 109,49 € 

Odd. finančné 
Ing. Strejčková 

Pohľadávky boli vyvedené 
z účtovnej evidencie. 
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7. Peter Smolík      4 551,10 € 
8. Ing. Oľga Kubicová   74 352,72 € 
9. M Co, spol. s r.o.    36 181,61 € 
10. HMS systém, s.r.o.    16 121,88 € 
Spolu:                             282 582,64 € 

31. 118/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
deleguje 
zástupcov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
Rada školy pri ZŠ Dubová 1 v Bratislave  
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc. 
Rada školy pri Š Hlboká cesta 4 v Bratislave  
Mgr. Ľuboslava VASILOVÁ 
Rada školy pri ZŠ Jelenia 16 v Bratislave 
Mgr. Ľuboslava VASILOVÁ 
Rada školy pri MŠ Malá 6 v Bratislave 
Mgr. Ľuboslava VASILOVÁ 
Rada školy pri MŠ Timravina 8 v Bratislave  
Doc. Mgr. art. Štefan Bučko 
Rada školy pri MŠ-Óvoda Ul. 29. augusta 6 v Bratislave  
Soňa PÁRNICKÁ 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Mestská časť postupovala v súlade 
s platným uznesením. 

32. 123/2011 20.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2012 takto: 
príjmy bežného rozpočtu             16 932 825 Eur 
výdavky bežného rozpočtu            16 932 825 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu   100 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu   808 000 Eur 
príjmové finančné operácie   708 000 Eur 
výsledok hospodárenia               0 Eur 
2. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na 
rok 2012 takto: 
tvorba Fondu rozvoja bývania                  10 000 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania                585 000 Eur 
použitie fondu na obnovu budov škôl 
a školských zariadení                  123 000 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Strejčková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časť A. : Rozpočtové 
hospodárenie je v súlade 
s uznesením. 
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3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2012,  
4. príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % z objemu 
vyplatených platov, 
5. poskytnutie príspevkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto: 
a) Divadlu GUNAGU         15 000 Eur 
b) OZ Ticho a spol.          10 000 Eur 
c) OZ Korunovačná Bratislava          4 000 Eur 
d) Európskej hudobnej akadémii Bratislava – Schengen n.f.                        4 000 Eur 
e) OZ ORFEO na festival Musica Viva          8 000 Eur 
f) OZ Devínska brána na Festival vodníkov         2 000 Eur 
g) Združeniu 4ART na výstavu Socha a objekt        5 000 Eur 
h) Nadácii Horský park na kultúru v Horskom parku        1 500 Eur 
i) OZ Vagus            4 000 Eur 
B. berie na vedomie 
1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2013 a 2014, 
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na 
roky 2013 a 2014, 
3. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na roky 2013 a 2014, 
4. programové rozpočty mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2013 a 2014; 
C) splnomocňuje starostku mestskej časti 
1. určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového 
hospodárenia, 
2. vykonávať rozpočtové opatrenia: 
a) v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, 
b) v plnej výške v prípade pridelených finančných prostriedkov na základe schválených projektov 
spolufinancovaných z rozpočtu EÚ, 
c) upresňovať v priebehu roka výdavky rozpočtu na rok 2012 v rámci programu medzi 
podprogramami a prvkami; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Časť C: Odd. 
finančné 
Ing. Strejčková  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Časť C: Boli určené.  
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Návrh ďalšieho postupu 

1. 
 

80/2006 
 

19.9.2006 
 

MZ schvaľuje 1. na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej v zmysle § 281 OZ a odporúčania výberovej komisie 
starostu m.č. výber investora na rekonštrukciu a modernizáciu 
objektu na Lazaretskej 3, ktorým je obchodná spoločnosť 
NOAVISTA, s.r.o.; 2. prenechanie do nájmu nehnuteľnosti a) 
stavba súp. č. 2394 postavená na pozemku parc. č. 8704, b) 
pozemok parc. č. 8704 o výmere 2 490 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, c) pozemok parc. č. 8703/5 o výmere 
156 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúce 
sa na ulici Lazaretská a Cukrová ul. v BA, kat.. územie BA SM, 
zapísané na LV č. 1656 KÚ v BA, Správa katastra pre hl. mesto SR 
BA, pracovisko BA I spoločnosti NOAVISTA, s.r.o., Leškova 3, 
BA za podmienok, že časť objektu a pozemku, ktorá bude po 
rozdelení určená na účel výstavby školy bude prenajatá v cene 1,- 
Sk a časť objektu a pozemku, ktorú bude užívať investor, za sumu 
100,- Sk na m2/ročne. Účelom nájmu bude modernizácia a 
rekonštrukcia objektu podľa záväzných podmienok verejnej 
obchodnej súťaže a projektu vybraného investora. Uvedené platí za 
podmienky dokončenia rekonštrukcie a modernizácie do 30.6.2008. 
3. budúci prevod časti objektu situovaného do ulice Cukrová a 
pozemku parc. č. 8704/4 o výmere 1 367 m2 a pozemku parc. č. 
8703/5 o výmere 156 m2 do vlastníctva spoločnosti NOAVISTA, 
s.r.o., Leškova 3, BA za kúpnu cenu 44 776 200,- Sk (29 400 
Sk/m2), 4. budúcu úhradu nákladov na zhodnotenie objektu ZŠ za 
cenu garantovanú investorom spoločnosťou NOAVISTA, s.r.o. 
Leškova 3 BA v sume 54 576 000,- Sk, pričom táto cena je konečná 
pre účely vzájomného zápočtu a za podmienky, že realizácia 
modernizácie a rekonštrukcie objektu bude vykonaná v zmysle 
záväzných súťažných podmienok, 5. vzájomné započítanie oboch 
uvedených súm s tým, že m. č.  sa zaväzuje finančný rozdiel v sume 
9 799 800,- Sk vyplatiť spoločnosti NOAVISTA, s.r.o., Leškova 3, 
BA za podmienok špecifikovaných v dohode o vzájomnej 
spolupráci 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Pozri str. 2, poradové č. 3 – 
Uznesenie č. 16/2007 

 

2.  90/2006 
 

19.9.2006 
 

MZ schvaľuje v bytovom dome na ul. Medená 35, súp. č. 112 s 
pozemkami parc. č. 132/3 zastavaná plocha o výmere 411 m2, parc. 
č. 132/2 zastavaná plocha a o výmere 23 m2, parc. č. 132/1 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Listom z 18.7.2007 vyzvaní 
stavebníci, listom z 26.9.2007 
vyzvaní podiel. spoluvlastníci, 

Zvážiť návrh na zrušenie 
uznesenia. 
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zastavaná plocha o výmere 116 m2, LV č. 212, kat. územie SM 1. 
vstavbu na rovnej streche, mezonetový byt č. 23 na 5. a 6. poschodí 
o podlahovej ploche 233,75 m2, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 
23375/209724 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na 
pozemkoch. 2. za stavebníka Ing. Branislava Sťahuliaka s 
manželkou Mgr. Monikou Sťahuliakovou, obaja bytom Mierová 64, 
BA, 3. cenu 103 480,- Sk za spoluvlastnícky podiel hl. mesta SR 
Bratislavy na pozemkoch 

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

3. 
 

16/2007 
 

27.3.2007 
 

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

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Dňa 13.09.2010 podala obchodná 
spoločnosť Noavista s.r.o. žalobu 
o náhradu škody na m.č. BA-SM, 
v tejto veci prebieha súdne 
konanie. Mestská časť je v tejto 
veci zastupovaná externou 
advokátskou kanceláriou.  

Návrh ďalšieho postupu 
bude závisieť od výsledku 
ukončenia súdneho sporu. 

4. 
 

97/2007 
 

13.11.2007 
 

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

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška 

Uznesenie nebolo naplnené ako 
celok, plnilo sa priebežne. 

Zrušiť uznesenie. 

5. 109/2007 
 

11.12.2007 
 

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

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška 

Nesplnené. Zrušiť uznesenie. 

6. 
 

129/2008 
 

4.11.2008 
 

MZ časť B. – schvaľuje Parkovaciu politiku MČ BA – SM,  
časť C – MZ žiada starostu  
1. zabezpečiť rokovanie s prevádzk. par. služieb o zmena a doplnení 
nájomnej zmluvy v súlade so schválenou parkovacou politikou (T: 
11/2008). 
2. zabezpečiť výber prevádzkovateľa parkovacích služieb v novej 
zóne s dopravným obmedzením súťažnou metódou a pred 
vyhlásením súťaže predložiť podmienky na schválenie MZ (T: I. 
polrok 2009. 

Odd. dopravy 
Ing. Olejárová 

Časť C, K bodu 1: Najvyšší súd 
dovolaniu MČ BA-SM vyhovel, 
zrušil uznesenie krajského súdu 
o rozhodnutí o prerušení 
I.stupňového  súdu a vrátil vec na 
nové konanie. Krajský súd zmenil 
pôvodné rozhodnutie o prerušení 
a potvrdil uznesenie okresného 
súdu, že prerušenie konania, ktoré 

K bodu 1: Okresný súd 
koná, vytýčil nové 
pojednávanie. 
 
 
 
K bodu 2: Miestny úrad 
pripravuje nový systém 
parkovacej politiky, ktorý 
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3. zabezpečiť vypracovanie časového harmonogramu na realizáciu 
parkovacej politiky s finančným zabezpečením (T: 30.6.2009 
 
 

podala BPS Park, sa zamieta. 
K bodu 2: V roku 2010, kedy 
obec nemohla vyberať poplatky 
za krátkodobé parkovanie, MČ 
BA-SM vyznačila vyhradené 
parkovacie miesta pre vozidlá 
s rezidentskou parkovacou kartou. 
K bodu 3: Uznesenie nesplnené. 

bude predložený na 
rokovanie MZ.  
 
K bodu 3: Miestny úrad 
pripravuje nový systém 
parkovacej politiky, ktorý 
bude predložený na 
rokovanie MZ. 

7. 57/2010 20.4.2010 MZ časť B odporúča poskytnúť TV kanál mestskej časti 
v základnom súbore UPC pre vysielanie TV Bratislava 

Starostka 
Mgr. Choleva 

Neakceptované. Zrušiť uznesenie. 

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

Odd. právne 
Mgr. Cipciar,  
Mgr. Komara 

Uznesenie nesplnené.  

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

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

Predbežné jednania s vlastníkom 
stavby o odpredaji pozemku. 

Opätovne vyzvať vlastníka 
stavby na zaplatenie 
nájomného. 

10. 138/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustan. § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, nájom pozemku par. č. 7731/3 vo výmere 40 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. SM na Námestí 1. 
mája v BA, pre ZSE Distribúcia, a.s., IČO 36 361 518, so sídlom 
Čulenova 6, BA. Nájom pozemku sa schvaľuje s týmito 
podmienkami: : 1. nájomné v sadzbe 33,20 EUR/m2/rok; 2. doba 
nájmu: neurčitá, 3. účel: umiestnenie trafostanice TS 901. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

Predbežné jednania s vlastníkom 
stavby o odpredaji pozemku. 

Opätovne vyzvať vlastníka 
stavby na zaplatenie 
nájomného. 

11. 140/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9a ods. 9 písm. c) zák. 
č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 

Zo str. MČ vypracovaná NZ č. 
670/2010, ktorej predmetom 

Zrušiť uznesenie. 
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osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru 12-NP – CO kryt, 
vo výmere 157 m2, nachádzajúci sa v suteréne domovej 
nehnuteľnosti súp. č. 103240, postavenej na pozemku par. č. 3719/5, 
na Sokolskej ul. 8 v BA, zapísaný na LV č. 5451, v k. ú. SM pre 
spoločenstvo vlastníkov bytov a NP: BYTOVÝ DOM Sokolská 8, 
so sídlom Sokolská 8, BA. Nájom NP – CO kryt sa schvaľuje 
s týmito podmienkami: 1. osobitné podmienky nájmu v zmysle 
Smernice o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv 
o nájme v súlade s čl. V.; 2. nájomné v sadzbe 5,00 EUR/m2/rok; 
doba nájmu: neurčitá; účel: klubová miestnosť. 

Jaška 
Mgr. Malinová 

nájmu bol NP – CO kryt na ul. 
Sokolská 8 v Ba v zmysle 
schválených podmienok 
uznesením MZ. Nájomca však 
odmietol NZ podpísať z dôvodu 
chyby v komunikácii medzi 
zmluvnými stranami 
v identifikácii žiadateľa 
a záujemcu o prenájom NP. 
Žiadateľom o prenájom NP 
nebolo samotné spoločenstvo 
vlastníkov B a NP, ale fyzická 
osoba p. Jozef Oravec  ml., bytom 
Sokolská 8, Ba. MČ opravila 
svoju chybu v komunikácii 
prijatím uznesenia č. 25/2011, 
ktorým schválilo zmenu uznes. 
140/2010 spočívajúcu v osobe 
žiadateľa- budúceho nájomcu, bol 
vyhotovený návrh zmluvy 
v prospech žiadateľa. Dňa 
6.6.2011 zaslaný mailom návrh 
zmluvy na preštudovanie p. 
Oravcovi. Dňa 28.7.2011 mailom 
a neskôr aj doporučene písomne 
dňa 9.8.2011 p. Oravec nám dal 
na vedomie, že stratil záujem 
o prenájom predmetného NP. 

12. 164/2010 14.9.2010 MZ  časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. c) 
Zásad hospodárenia s majetkom MČ BA – SM a s majetkom 
zvereným do správy MČ BA – SM predĺženie doby nájmu pre 
samostatne stojacu garáž – nachádzajúcu sa na Továrenskej ulici, na 
pozemku parcely registra „C číslo 9036/2, výmere 36 m2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10, na ktorej sa nachádza stavba, súp. č. 
7362, zapísaná v katastri nehnut. na LV č. 4207 v katastr. území 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

K dobe vyhodnotenia zmluva na 
predĺženie doby nájmu zo strany 
nájomcu nepodpísaná. 

Uznesením č. 112/2011 
z 13.12.2011 schválený 
predaj predmetnej 
nehnuteľnosti. 
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SM, na dobu neurčitú v prospech nájomcu: Jozef Majoroš 
a a manželky Aleny Majorošovej, rod. Goliášová, obaja trvale 
bytom Továrenská 4, BA 

13. 186/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., ako prípade hodný osobitného 
zreteľa, a podľa čl. 12 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom MČ 
BA – SM a s majetkom zvereným do správy MČ BA – SM predaj 
obchodného podielu m.č. BA – SM v obchodnej spoločnosti TV 
CENTRUM, s.r.o., so sídlom Heydukova 25, BA, IČO: 35 955 716 
za kúpnu cenu 1 328,- EUR do vlastníctva Ing. Jána Staneka, bytom 
Obchodná 14, BA. 
časť B. žiada starostu m. č. vykonať všetky úkony potrebné 
k vykonaniu tohto uznesenia s tým, že v zmluve o prevode 
obchodného podielu bude zakotvené: 
- predajom obchodného podielu sú všetky záväzky m. č. voči 
spoločnosti splnené. Mestská časť sa zároveň vzdáva nárokov na 
podiel na zisku a strate spoločnosti za rok 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Časť B – 
starostka 
Mgr. Choleva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
časť B: Nesplnené. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpísanie zmluvy za 
mestskú časť bude 
prehodnotené. 
 
 

14. 25/2011 26.4.2011 MZ časť A. schvaľuje zmenu uznesenia MZ č. 140/2010 zo 
14.9.2010 v časti A takto: slová „pre spoločenstvo vlastníkov bytov 
a NP BYTOVÝ DOM Sokolská 8, so sídlom Sokolská 8, 811 04  
Bratislava“ sa nahrádzajú slovami „pre Jozefa Oravca, ml., Sokolská 
8, 811 04  Bratislava“. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška 
Mgr. Malinová 

Pozri str.  3 
Uznesenie č. 140/2010 zo 
14.09.2010 

Zrušiť uznesenie. 

15. 35/2011 26.4.2011 MZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva bytov, nebytových 
priestorov a pozemkov vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe m. č. Ba – SM, ktoré sú uvedené v prílohách 1,2,3 tohto 
uznesenia, formou verejnej obchodnej súťaže v súlade s § 9 ods. 2 
písm. a a § 9a ods. 1 psím. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška 
Príloha č. 1, 2 -
Mgr. Malinová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1 – nebytové priestory: 
Majetkovo-finančná komisia na  
svojom zasadnutí rozhodla, že NP 
budú ponúknuté na prenájom 
formou verejnej obch. súťaže. 
Ver.obch.súťaž bola vyhlásená 
1.7.2011 a 6.10.2011. Väčšina NP 
sa prenajala a zazmluvnila. 
Príloha č. 2 – byty: Dňa 27.6.2011 
rozhodn. starostky vyhlásená 
verejná obch. súťaž formou 
výberu víťaza el. aukciou na 
predaj bytov v byt.dome na 
Obchodnej 23 a 25. Uzávierka 

K prílohe č. 1: V súčasnom 
období sa priebežne 
a pravidelne pri väčšom 
počte voľných NP vyhlasujú 
ver. obch. súťaže za účelom 
prenájmu. 
 
 
K prílohe č. 2 V súčasnom 
období sú v oboch 
prípadoch pripravené 
návrhy zmlúv na prevod 
vlastníctva bytov na podpis. 
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Príloha č. 3 –  
Ing. Ferko  

podávania súť. návrhov bola 
15.7.2011. V oboch prípadoch sa 
z dôvodu prihlásenia viacerých 
záujemcov konala dňa 5.8.2011 
elektronická aukcia. V el. aukcii 
na predaj bytov na Obchodnej 23  
a Obchodnej 25 bola 
najúspešnejšia spoločnosť 
ERLAN,s.r.o.  
Príloha č. 3 – pozemky:  
Por.č.2: č. parcely 2983/1 – 
pozastavený prevod z dôvodu, že 
na časti pozemku je 
novovybudovaná kanalizácia 
a zberná nádrž na dažďovú vodu; 
Por.č.3: č. parcely 1975/8 – dňa 
27.6.2011 vyhlásená verejná 
obch. súťaž na predaj; 
Por.č.4: č. parcely 10224/7 – 
odročené na ďalšie zasadnutie 
Komisie pre nakl. s majetkom; 
Por.č.5: č. parcely 10242/3 – 
odročené na ďalšie zasadnutie 
Komisie pre nakl. s majetkom; 
Por.č.6: č. parcely 3015/19 – 
odročené na ďalšie zasadnutie 
Komisie pre nakl. s majetkom; 
Por.č.7: č. parcely 4289/24  - 
pozastav. prevod z dôvodu, že sa 
pokr. v nájme na predmetný 
pozemok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 3:   Por. č. 2, 4, 5, 
6, 7 - návrh ďalšieho 
postupu prerokuje Komisia 
pre nakladanie s majetkom 
a financie. 
Por.č.3. Kúpno-predajná  
zmluva je v príprave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie stratí platnosť 
26.4.2012 

16. 46/2011 14.6.2011 MZ schvaľuje v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 
Z.z. o majetku obcí v z.n.p. podmienky obchodnej verejnej súťaže 
k realizácii prevodu vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 1975/8, 
k.ú. Staré Mesto formou elektronickej aukcie. Príloha č. 1 tvorí 
neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Dňa 27.6.2011 vyhlásená verejná 
obchodná súťaž na predaj. 

Pripravuje sa kúpno-
predajná zmluva 
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17. 47/2011 14.6.2011 MZ schvaľuje v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 
138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. podmienky obchodnej 
verejnej súťaže k realizácii prevodu vlastníckeho práva k bytom 
nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. Obchodná č. 25 
v Bratislave, súpisné č. 553, pozemok parc. č. 8385, k. ú. Staré 
Mesto, okres Bratislava I, vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve 
domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 8385 v k. ú. 
Staré Mesto formou elektronickej aukcie. Príloha č. 1 tvorí 
neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

Odd. majetkové, 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
 Mgr. Malinová 

Dňa 27.6.2011 bola rozhodnutím 
starostky m. č. vyhlásená ver. 
obch. súťaž formou výberu víťaza 
el. aukciou na predaj bytov 
v bytovom dome na Obchodnej 
25. Uzávierka podávania súť. 
návrhov bola 15.7.2011. 
Z dôvodu prihl. sa viacerých 
záujemcov sa dňa 5.8.2011 konala 
elektronická aukcia, kde 
najúspešnejším uchádzačom bola 
spol. ERLAN, s.r.o. 

V súčasnom období je 
pripravený návrh zmluvy na 
prevod vlastníctva bytov na 
podpis. 

18. 48/2011 14.6.2011 MZ schvaľuje v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 
Z.z. o majetku obcí v z.n.p. podmienky obchodnej verejnej súťaže 
k realizácii prevodu vlastníckeho práva k bytom nachádzajúcich sa 
v bytovom dome na ul. Obchodná č. 23 v Bratislave, súpisné číslo 
552, pozemok parc. č. 8386, k. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I, 
vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných zariadeniach 
domu a príslušenstve domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
parc. č. 8386 v k.ú. Staré  Mesto formou elektronickej aukcie. 
Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
 Mgr. Malinová 

Dňa 27.6.2011 bola rozhodnutím 
starostky m. č. vyhl. verejná obch. 
súťaž formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou na predaj 
bytov v bytovom dome na 
Obchodnej 23. Uzávierka 
podávania súsť. návrhov bola 
15.7.2011. Z dôvodu prihl. sa 
viacerých záujemov sa dňa 
5.8.2011 konala el. aukcia, kde 
najúspešnejším uchádzačom bola 
spol. ERLAN, s.r.o. 

V súčasnom období je 
pripravený návrh zmluvy na 
prevod vlastníctva bytov na 
podpis. 

19. 51/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta 
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Staré mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ul. Langsfeldova, 
pozemku parc. č. 3874/6, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV 
č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, do 
vlastníctva Ing. Alešovi a Jana Tomečkovcom, obaja bytom 
Langsfeldova 34, 811 04 Bratislava, za cenu 4207,00 EUR. Kúpna 
cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa 
jeho prijatia. 
časť B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné 
opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave. Po podpísaní KZ a zaplatení 
kúpnej ceny bude 
nasledovať vklad do 
katastra.  
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
14.6.2012. 
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20. 52/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta 
SR Bratislavy, v správe m. č. Ba – SM, nachádzajúcej sa v Ba, k.ú. 
SM na u. Palisády, pozemku parc. č. 754/3, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 23 m2, do vlastníctva Romanovi Šestákovi, bytom 
Benediktiho 6, 811 05 Bratislava za cenu 6 270,00 EUR. Kúpna 
cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa 
jeho prijatia, ak sa kúpa nerealizuje. 
časť B. splnomocňuje starostku m. č. vykonať nevyhnutné opravy 
chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. Revayová 

Nesplnené. Žiadosť o opätovné udelenie 
súhlasu zaslaná na Magistrát 
hl. mesta SR Bratislavy. Po 
udelení opätovného súhlasu 
príprava kúpnej zmluvy, po 
podpísaní KZ a zaplatení 
kúpnej ceny bude podaný 
návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra 
nehnuteľností. Uznesenie 
platné do 14.6.2012. 

21. 57/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje 1. návrh na vyradenie Školskej jedálne pri 
Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl a školských 
zariadení dňom 31. augusta 2011; 2. návrh na zaradenie Výdajne 
školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave do 
siete škôl a školských zariadení dňom 1.septembra 2011; 
časť B. zrušuje Školskú jedáleň pri Základnej škole Jesenského 6 
v Bratislave ku dňu jej vyradenia zo siete škôl a školských 
zariadení; 
časť C. zriaďuje Výdajňu školskej jedálne pri Základnej škole 
Jesenského 6 v Bratislave ku dňu jej zaradenia do siete škôl 
a školských zariadení 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

K zaradeniu nedošlo vzhľadom na 
neexistenciu vlastníckeho vzťahu 
alebo nájomnej zmluvy mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 
s novým vlastníkom. Uznesenie 
sa stalo bezpredmetným, nedošlo 
k jeho plneniu. 

Zrušiť uznesenie. 

22. 69/2011 13.9.2011 Uznesenie č. 69/2011 – MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
prevod bytov vo vlastníctve hlavného mesta SR  Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, podľa zákona č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, 
v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 23 v Bratislave, súpisné č. 
552, postavený na pozemku parcela č. 8386, o výmere 633 m2, druh 
pozemku – zastavené plochy a nádvoria, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 8056, nachádzajúci sa v katastrálnom území Staré 
Mesto, 
byt č. 4, o výmere 46,59 m2, prízemie a spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 739/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Prevod nerealizovaný. Do 
dnešného dňa zmluva o prevode 
bytového  vlastníctva nepodpísaná 
a kúpna cena neuhradená. 
Predchádzajúci súhlas primátora 
stratil platnosť.  
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veľkosti 739/10000,  
byt č. 7, o výmere 42,57 m2, prízemie a spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 685/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 
veľkosti 685/10000, 
byt č. 8, o výmere 44,75 m2, 1. poschodie a spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 712/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 
veľkosti 712/10000, 
do vlastníctva kupujúcemu obchodnej spoločnosti ERLAN spol. 
s r.o., so sídlom J. Alexyho 3, 841 01 Bratislava, IČO: 35 809949, 
za kúpnu cenu spolu vo výške 209.300,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorázovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 
B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné 
opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
13.9.2012.  

23. 70/2011 13.9.2011 Uznesenie č. 70/2011 – MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
prevod bytov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, podľa zákona č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, 
v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 25 v Bratislave, súpisné č. 
553, postavený na pozemku parcela č. 8385, o výmere 583 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 6932, nachádzajúci sa v katastrálnom území Staré 
Mesto, 
byt č. 1, o výmere 64,28 m2, prízemie, a spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 1150/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 
veľkosti 1150/10000, 
byt č. 4, o výmere 20,82 m2, prízemie, a spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 386/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Prevod nerealizovaný. Do 
dnešného dňa zmluva o prevode 
bytového vlastníctva nepodpísaná 
a kúpna cena neuhradená. 
Predchádzajúci súhlas primátora 
stratil platnosť. 
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veľkosti 386/10000, 
byt č. 7, o výmere 43,59 m2, 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 783/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 
veľkosti 783/10000, 
byt č. 8, o výmere 17,69 m2, 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 335/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 
veľkosti 335/10000, 
byt č. 11, o výmere 51,13 m2, 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 890/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 
veľkosti 890/10000, 
byt č. 12, o výmere 23,83 m2, 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 464/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 
veľkosti  464/10000,  
do vlastníctva kupujúcemu obchodnej spoločnosti ERLAN spol. 
s r.o., so sídlom J. Alexyho 3, 841 01  Bratislava, IČO: 35 809949, 
za kúpnu cenu spolu vo výške 172.000,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorázovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 
B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnuté opravy 
chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
13.9.2012. 

24. 71/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) 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, k.ú. Staré 
Mesto na Matúšovej ulici, a to pozemok parc. č. 4744/61, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako záhrada o výmere 31 m2, 
do vlastníctva spoločnosti Thalia s.r.o., sídlo: Dvořákovo nábrežie 
8, 811 02  Bratislava, IČO: 35 761 440,  za cenu 4 200,00 EUR 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. Revayová 

Kúpna zmluva č. 601039511 
uzavretá dňa 24.10.2011.  Kúpna 
cena zaplatená 4.11.2011. 
Návrh na vklad vlastníckeho 
práva podaný dňa 5.12.2011.  
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s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hlavného 
mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 
B. splnomocňuje 
starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy chýb 
vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
13.9.2012. 

25. 72/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
A. schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) 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, k.ú. Staré 
Mesto na ulici Pod vinicami, a to pozemok parc. č. 1975/8, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako záhrada o výmere 230 m2, 
do vlastníctva Ing. Miroslavovi Kulíkovi a Ing. Eve Kulíkovej, rod. 
Kollárovej, obaja bytom Gessayova 21, 851 03  Bratislava, za cenu 
75 001,00 EUR s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej 
primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto 
cenu. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 
B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné 
opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. Revayová 

Kúpna zmluva č. 601040111 
uzavretá dňa 7.12.2011.  

Kúpna cena zaplatená 
02.01.2012. 
Návrh na vklad vlastníckeho 
práva podaný dňa 9.2.2012. 
Čakáme na Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastn. 
práva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
13.9.2012. 

26. 73/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. 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 
Červeňovej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 2631/5, 
k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 
ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, do vlastníctva 

Odd právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. Revayová 

Kúpna zmluva č. 601041411 
uzavretá dňa 20.12.2011. Kúpna 
cena zaplatená 30.12.2011.  
 

Návrh na vklad vlastníckeho 
práva podaný dňa 
31.1.2012. 
Čakáme na Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastn. 
práva. 
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Prof. Štefana Nosáľa a PhDr. Viery Nosáľovej, rod Brychtovej, 
bytom Bradlianska 9, Bratislava, za cenu 4 400,00 Eur.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 
B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné 
opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
13.9.2012 

27. 74/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. 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 hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na 
Šoltésovej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 9857/2, k.ú. 
Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, do vlastníctva Moniky 
Crespovej, rod. Grolmusovej, bytom Šoltésovej 30, Bratislava, za 
cenu 4 884,00 EUR.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po  uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia.  
B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné 
opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. Revayová 

Kúpna zmluva č. 601041611 
uzavretá dňa 23.12.2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kúpna cena zaplatená 
09.01.2012.  
Návrh na vklad vlastníckeho 
práva podaný dňa 
31.1.2012. 
Rozhodnutie o povolení 
vkladu vlastn. práva 
24.2.2012. 
 
 
 
 
 
  
 
Uznesenie platné do 
13.9.2012. 

28. 75/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje  
v súlade s ust. § 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 
Továrenskej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 9053/8, 
k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 
ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, do vlastníctva Ing. 
Mikuláša Lipského a Márie Lipskej, rod. Csicsayovej, obaja bytom 
Mierová 70, Bratislava, za cenu 3 600,00 EUR.  

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. Revayová 

Kúpna zmluva č. 601041511 
uzavretá dňa 20.12.2011. 

Kúpna cena zaplatená 
03.01.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva podaný 
dňa 31.1.2012. 
Čakáme na Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastn. 
práva. 
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Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo jeho prijatia. 
B. splnomocňuje starostku MČ vykonať nevyhnutné opravy chýb 
vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
 
 
Uznesenie platné do 
13.9.2012. 

29. 76/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. 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 
Wilsonovej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku  parc. č. 10362/9, 
k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 
ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, do vlastníctva 
MUDr. Sílvii Chorvátovej, rod. Kriveňkovej, bytom Blumentálska 
13, Bratislava, za cenu 4 800,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 
B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné 
opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. Revayová 

Kúpna zmluva  č. 601041711 
uzavretá dňa 20.12.2011. Kúpna 
cena zaplatená 29.12.2011.  
 

Návrh na vklad vlastníckeho 
práva podaný dňa 
31.1.2012. 
Čakáme na Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastn. 
práva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
13.9.2012. 

30. 92/2011 8.11.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje návrh na zmenu názvu verejného priestranstva 
Predstaničné námestie na „Námestie Franza Liszta“  
B. predkladá Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy Návrh na zmenu názvu verejného priestranstva 
Predstaničné námestie na Námestie Franza Liszta“. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Komara 

Uznesenie nesplnené. List primátorovi so 
žiadosťou o predloženie 
návrhu VZN o zmene názvu 
ver. priestranstva. 

31. 95/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
č. 8/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na 
území mestskej časti Bratislava–Staré Mesto s účinnosťou od 1. 
januára 2012. 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
JUDr. Barátiová 

VZN č. 8/2011 o miestnej dani za 
užívanie verejného priestranstva 
na území MČ BA-SM 
s účinnosťou od 1.1.2012 sa 
v kontrolovanom období nemohlo 
aplikovať, pretože nenadobudlo 
ešte účinnosť. 
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32. 96/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
č. 9/2011 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto s účinnosťou od 1. januára 2012. 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
JUDr. Barátiová 

VZN č. 9/2011 o miestnej dani za 
vjazd a zotrvanie motorového 
vozidla v historickej časti mesta 
na území MČ BA-SM 
s účinnosťou od 1. januára sa 
v kontrolovanom období nemohlo 
aplikovať, pretože nenadobudlo 
ešte účinnosť. 

 

33. 97/2011 13.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
č. 10/2011 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za 
nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto s účinnosťou od 1. januára 2012. 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
JUDr. Barátiová 

VZN č. 10/2011 o miestnej dani 
za psa, za predajné automaty a za 
nevýherné hracie prístroje na 
území  MČ BA-SM s účinnosťou 
od 1. januára 2012 sa 
v kontrolovanom období nemohlo 
aplikovať, pretože nenadobudlo 
ešte účinnosť. 

 

34. 98/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
č. 11/2011 o určení školských obvodov základných škôl v mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto s účinnosťou od 1. januára 2012.  

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

VZN o určení školských  obvodov 
ZŠ v MČ BA-SM s účinnosťou 
od 1.1.2012 sa v kontrol. období 
nemohlo aplikovať, pretože 
nenadobudlo ešte účinnosť. 

 

35. 99/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
schvaľuje  
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
č. 12/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto s účinnosťou od 1. januára 2012. 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
JUDr. Barátiová 

VZN č. 12/2011 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku na území MČ 
BA-SM od 1.1.2012 sa 
v kontrolovanom období nemohlo 
aplikovať, pretože nenadobudlo 
ešte účinnosť. 

 

36. 102/2011 13.12.2011  MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje Dodatok č. 1 k Pravidlám nakladania s nehnuteľným 
majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a s nehnuteľným 
majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto schválených uznesením č. 82/2009 zo dňa 29. septembra 
2009.  

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Komara 

Dodatok č. 1 k Pravidlám 
nakladania s nehnuteľným 
majetkom MČ BA-SM 
a s nehnuteľným majetkom 
zvereným do správy MČ BA-SM 
nadobudol účinnosť 1.1.2012 

Pri nakladaní s majetkom 
MČ postupovať podľa 
novelizovaného znenia 
pravidiel. 

37. 103/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. zrušuje k 31. decembru 2011  
1. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Komara 

Rokovací poriadok Miestneho 
zastupiteľstva MČ BA-SM 
nadobudol účinnosť 1.1.2012. 

Na rokovaniach MZ 
postupovať podľa 
Rokovacieho poriadku, 



Uznesenia nesplnené k 31.12.2011 
       Tabuľka č. 2 

 15 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

Bratislava–Staré Mesto zo 14. februára 1995. 
2. Dodatok č. 1 rokovacieho poriadku, nadobudol účinnosť 10. 
februára 2010. 
3. Dodatok č. 2 rokovacieho poriadku, nadobudol účinnosť 15. 
septembra 2010. 
B. schvaľuje Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto s účinnosťou od 1. januára 2012. 

sledovať rokovaciu prax 
a vyhodnocovať efektívnosť 
rokovania. 

38. 104/2011 13.12.2011 Uznesenie č. 104/2011 – MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. zrušuje k 31. decembru 2011  
Pravidlá odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto a členov komisií Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto – neposlancov 
z 22. marca 1994 (Uznesenie č. 34/1994) v znení neskorších 
dodatkov (1-8); 
B. schvaľuje Pravidlá odmeňovania poslancov Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a členov 
komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto – neposlancov s účinnosťou od 1. januára 2012.  
 
 
 

Prednosta MiÚ 
Mgr. Šovčík 

Uznesenie k 31.12.2011 
nesplnené. 

Od 1.1.2012 mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto  
bude postupovať v súlade so 
schválenými pravidlami 
odmeňovania poslancov MZ 
MČ BA-SM a členov 
komisií Miestneho 
zastupiteľstva MČ BA-SM 
– neposlancov. 

39. 105/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. zrušuje uznesenia č. 30/2003, č. 152/2003 časť A, č. 44/2004, č. 
92/2007, č. 126/2009, č. 127/2009, č. 128/2009, 
B. schvaľuje 
1. Výšku príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté 
služby spojené s výkonom sobášneho obradu v Zichyho paláci 
mimo určených sobášnych dní vo výške 100 Eur s účinnosťou od 1. 
januára 2012. 
2. Výšku príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté 
služby spojené s výkonom sobášneho obradu v Zichyho paláci pre 
obyvateľov s trvalým pobytom mimo územia mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto vo výške 100 Eur s účinnosťou od 1. 
januára 2012. 
3. Výšku príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté 
služby spojené s výkonom sobášneho obradu na ktoromkoľvek 

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová, 
Mgr. Pavlíková 

Uznesenie sa v kontrolovanom 
období nemohlo aplikovať, 
pretože účinnosť nadobudlo 
1.1.2012.  
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vhodnom mieste (mimo Zichyho paláca) 
- vo výške 200 Eur v rámci pešej zóny (podľa § 1 písm. a,b,c,d 
platného VZN o pešej zóne), 
- vo výške 300 Eur v rámci pešej zóny (podľa § 1 písm. e,f,g,h,i 
platného VZN o pešej zóne) a mimo nej na území Starého Mesta 
s účinnosťou od 1. januára 2012. 
 O vhodnosti miesta sobášneho obradu rozhoduje Matričný 
úrad a v prípade sporu rozhoduje starostka mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto. 
 Od príspevku sú oslobodení: 

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

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

40. 107/2011 13.12.2011 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 
Sokolskej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 3719/6, k.ú. 
Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, do vlastníctva JUDr. 
Marte Škvareninovej, rod. Žatkovej, bytom Sokolská 10, 811 04  
Bratislava v podiele ½ a MUDr. Zuzane Ochodnickej, rod. 
Škvareninovej, bytom Potravinárska 19, 949 01 Nitra v podiele ½, 
za cenu  3 200,00 EUR.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. Revayová 

Príprava kúpnej zmluvy. Po podpísaní KZ a zaplatení 
kúpnej ceny bude podaný 
návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra 
nehnuteľností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
13.12.2012. 



Uznesenia nesplnené k 31.12.2011 
       Tabuľka č. 2 

 17 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

41. 108/2011 13.12.2011 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 
Flöglovej ulici, k.ú. Staré Mesto, ato pozemku parc. č. 3453/4, k.ú. 
Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, do vlastníctva Zore 
Jurákovej, rod. Ranostajovej, bytom Flöglova 3, 811 05  Bratislava, 
za cenu 4 680,00 EUR.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia.  

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. Revayová 

Príprava kúpnej zmluvy. Po podpísaní KZ a zaplatení 
kúpnej ceny bude podaný 
návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra 
nehnuteľností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
13.12.2012. 

42. 109/2011 13.12.2011 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 
Šoltésovej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 9855/4, k.ú. 
Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, do vlastníctva Mgr. 
Dušanovi Kocholovi, bytom Tbiliská 13, Bratislava, za cenu 
3 774,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 

Odd. právne  
Mgr. Cipciar, 
JUDr. Revayová 

Príprava kúpnej zmluvy. Po podpísaní KZ a zaplatení 
kúpnej ceny bude podaný 
návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra 
nehnuteľností. 

43. 110/2011 13.12.2011  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 ulici 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. Revayová 

Dožiadaný Obvodný pozemkový 
úrad v Bratislave o informáciu 
o uplatnení prípadného 
reštitučného nároku k pozemku.  

Po prijatí stanoviska 
príprava kúpnej zmluvy, po 
podpísaní KZ a zaplatení 
kúpnej ceny bude podaný  
návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra 
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Stará vinárska, k.ú. Staré Mesto, a to na pozemku parc. č. 2758/25, 
k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 
ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 do 
bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Ladislavovi Mikušovi 
a Valentíne Mikušovej, rod. Vorobieva, obaja bytom Stará vinárska 
9, Bratislava, za cenu 6 624,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 

nehnuteľností. 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
13.12.2012. 

44. 111/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 23 ods. 1 a § 18a ods. 1 zákona č. 
182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov predaj podielovej časti nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto nachádzajúcej sa v Bratislave na ulici 
Fraňa Kráľa 23, k.ú. Staré Mesto, a to podielu 224/300 na priľahlom 
pozemku parc. č. 3681/3, k.ú. Staré Mesto, zapísanom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 4226 ako záhrada o celkovej výmere 193 
m2, do bezpodielového spoluvlastníctva doc. MUDr. Petrovi 
Matisovi a Evy Matisovej, rod. Polkovej, bytom Fraňa Kráľa 23, 
811 05  Bratislava, za cenu 7 175,19 EUR.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. Revayová 

Príprava kúpnej zmluvy. Po podpísaní KZ a zaplatení 
kúpnej ceny bude podaný 
návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra 
nehnuteľností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
13.12.2012.  

45. 112/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľností 
nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici 
Továrenská, a to: 
• stavbu-garáž, súpisné číslo 7362, zapísanú v katastri 

nehnuteľností na LV č. 4207, vo vlastníctve mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. Revayová 

Príprava kúpnej zmluvy. Po podpísaní KZ a zaplatení 
kúpnej ceny bude podaný 
návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra 
nehnuteľností. 
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• pozemok pod predmetnou garážou, parc. č. 9036/2, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do bezpodielového 
spoluvlastníctva Jozefovi Majorošovi a Alene Majorošovej, 
obaja bytom Továrenská 4, 811 09  Bratislava, za cenu 
11 540,00 EUR. 

Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
13.12.2012. 

46. 113/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod 
vlastníctva bytu č. 5 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v bytovom dome na ulici Nám. 1. mája č. 13 
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, súpisné číslo 2947, vedenom 
v katastri nehnuteľností na LV č. 7665 na parcele č. 7745/3, 7745/5 
a pozemok pod stavbou parc. č. 7745/3, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 637 m2, vchod Nám. 1. mája č. 13, byt č. 5, 1. poschodie, 
výmera 19,32 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
o veľkosti 144/10000, LV č. 7665, kupujúcemu: ROGER jedna 
s.r.o., sídlo: Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava, IČO: 35 700 459 
za cenu 15 446,82 EUR. 
Kúpna zmluva bude uzavretá po ukončení  nájomného vzťahu 
s nájomcom bytu č. 5. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové a investičné 
zadalo na právne odd. žiadosť 
o vypracovanie zmluvy o prevode 
vlastníctva predmetného bytu.  

V súčasnom období sa 
vypracuváva návrh zmluvy 
o prevode vlastníctva na 
právnom odd. v súčinnosti 
s budúcim kupujúcim. Odd. 
majetkové a investičné sa 
snaží zabezpečiť kroky 
smerujúce k ukončeniu 
nájmu s nájomcom 
predmetného bytu 
a pridelenia náhradného 
bývania. Postup je zložitejší 
z dôvodu momentálnej 
nedostupnosti 
a nezastihnuteľnosti 
nájomcu. 

47. 116/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
návrh na vyradenie Základnej školy Jesenského 6 v Bratislave zo 
siete škôl  a školských zariadení dňom 30.6.2012; 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

V zmysle platnej legislatívy bola 
odoslaná žiadosť Rade školy na 
vyjadrenie sa k uvedenej situácii. 

Postupovať v súlade 
s platnou legislatívou (§17 
zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve 
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B. zrušuje 
Základnú školu Jesenského 6 v Bratislave ku dňu vyradenia zo siete 
škôl a školských zariadení. 

a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niekt. 
zákonov. 

48. 122/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
B. žiada 
starostku mestskej časti o vydanie rozhodnutia o delegovaní 
poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré 
Mesto do pracovných skupín podieľajúcich sa na realizácii PHSR. 

Kanc. starostky 
Mgr. Stanová 

Nesplnené Delegovanie bude riešené 
v I. štvrťroku 2012. 

49. 123/2011 20.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
D. ukladá 
prednostovi miestneho úradu predložiť na najbližšie rokovanie 
miestneho zastupiteľstva analýzu lokalizácie zariadenia 
opatrovateľskej služby najmä z hľadiska územného, 
majetkoprávneho, finančného a časového a na základe tejto analýzy 
navrhnúť definitívne umiestnenie pripravovaného zariadenia 
opatrovateľskej služby. 

 
Časť D.: 
Prednosta MiÚ 
Mgr. Šovčík 

 
K bodu D: Uznesenie 
k 31.12.2011 nesplnené 

K bodu D: MZ na rokovaní 
dňa 14.2.2012 k bodu č. 2: 
Investičný zámer výstavby 
zariadenia soc. služieb MČ 
BA-SM prijalo uzn. č. 
2/2012, ktorým MZ MČ 
BA-SM: 
A. schvaľuje invest. zámer 
výstavby zariad. soc. služieb 
MČ BA-SM, záujmové 
miesto Cesta na Červený 
most, Bratislava. 
B. splnomocňuje prednostu 
MiÚ zabezpečiť realizáciu 
investičného zámeru 
výstavby zariad. soc. služieb 
MČ BA-SM, záujmové 
miesto Cesta na Červený 
most, Bratislava. 
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1. 729/1998 17.11.1998 MZ schvaľuje predaj pozemku s domom súp. č. 100276, nachádzajúceho sa v k.ú. 
Staré Mesto na Špitálskej ul. č. 31 v BA, zapísaného v katastri nehnuteľnosti na liste 
vlastníctva č. 10 pod parc. č. 8509 ako zastavaná plocha o výmere 630 m2 a parc. č. 
8510 ako záhrada o výmere 169 m2 do vlastníctva spoločnosti PATRONKA, s.r.o., so 
sídlom na Panenskej ul. č. 26, 811 03 Bratislava, IČO. 35 745 606, za cenu 5 000 000,- 
Sk s tým, že kupujúci poskytne primeranú bytovú náhradu terajším nájomcom bytov v 
dome najneskôr do jedného roka odo dňa schválenia uznesenia 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Uznesenie zrušené uznesením č. 81/2011 
z 13.9.2011. 

2. 136/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Z.z. 
o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom pozemku par. č. 
2342/2, vo výmere 447 m2, druh pozemku – záhrady, v katastrálnom území SM na 
Lubinskej ul. v BA, pre Bratisl. samosprávny kraj, IČO: 36063606, so sídlom 
Sabinovská 16, Bratislava. Nájom pozemku sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
nájomné v sadzbe 1,00 EUR/m2/rok; 2s. doba nájmu: neurčitá; 3. účel: záhrada – 
priľahlý pozemok 

Odd. majetkové, 
Mgr. PhDr. Jaška, 
Ing. Ferko 

Uznesenie zrušené uznesením č. 82/2011 
z 13.9.2011 
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1. 48/2007 29.5.2007 
 

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

Kanc. 
starostky 
Mgr. Stanová 

Uznesenie sa plní. Kancelária starostky 
prostredníctvom referátu riadenia 
a koordinácie projektov sústavne a dôsledne 
monitoruje výzvy na podávanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a v prípade 
ich vyhlásenia a oprávnenosti MČ ako 
žiadateľa vypracúva v spolupráci s príslušnými 
odd. Miestneho úradu (najmä odd. majetkové 
a investičné, soc. veci a odd. školstva) projekty 
s príslušným zameraním.  
V súčasnosti tento referát spolu s odd. 
majetkovým a investičným pripravuje 
projektovú dokumentáciu k Integrovanej 
stratégii revitalizácie mestských oblastí 
v rámci Operačného programu Bratislavský 
kraj. 
Európsky sociálny fond  momentálne nemá 
vyhlásenú takú výzvu, v ktorej by mestská 
časť BA-SM bola oprávneným žiadateľom, 
resp. do ktorej by sa mohla zapojiť. Súčasne 
čakáme na výzvu v rámci podprogramu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorej 
termín vyhlásenia sa už viackrát posúval. 
Podľa posledných informácií by mala byť 
vyhlásená v mesiaci jún 2012. 

2. 57/2009 23.6.2009 MZ časť C. žiada starostu predkladať MZ informáciu o organizácii samosprávy MČ BA – 
SM pri každej zmene organizácie samosprávy MČ, najmenej však raz za rok 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Komara 
 

MZ na svojom zasadnutí 15.2.2011 uzn. č. 
10/2011, časť A. zobralo na vedomie 
informáciu o organizácii samosprávy MČ BA-
SM k 15.2.2011. 
Na rokovanie zastupiteľstva dňa 14.2.2012 bol 
predložený materiál Informácia o organizácii 
samosprávy MČ BA-SM.  

3. 149/2010 14.9.2010 MZ schvaľuje podmienky nájmu pozemkov pod garážami vo vlastn. hl. m. SR Bratislavy, 
v správe m. č. BA-SM pod stavbami – garážami, ktoré sú vo vlastn. fyzických osôb, za  
týchto podmienok: 1. nájomné: 10,00 EUR/m2/ročne, 2. doba nájmu: neurčitá v súlade s § 
9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobit. zreteľa. 

Odd.majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, Ing. 
Ferko 

Podmienky nájmu pozemkov schválené MZ 
dodržiavané. 
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4. 63/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
schvaľuje s účinnosťou od 1.10.2011 všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto č. 6/2011 z 13. septembra 2011 o poskytovaní prepravnej služby. 

Odd. sociálne 
Mgr. 
Mikulková 

Od. 1.10.2011 MČ Ba-SM poskytuje 
prepravnú službu občanom, ktorí sú 
špecifikovaní v uznesení. Prepravná služba sa 
poskytuje v zmysle prijatého VZN č. 6/2011. 
KOSO odporučila na svojom zasadnutí 
predĺžiť skúšobný režim do 30.3.2012. 

5. 64/2011 13.9.2011  MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 7/2011 
o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na 
činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského 
stravovania s účinnosťou od 1.10.2011 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Mestská časť postupuje podľa uvedeného 
predpisu. 

6. 90/2011 8.11.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
plán zimnej služby na sezónu 2011/2012; 
B. žiada štáb zimnej služby zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť takým spôsobom, aby 
činnosť sama a jej dôsledky nezhoršovali životné prostredie, to znamená minimalizovať 
v maximálnej možnej miere posyp chemickým materiálom. 

Odd. dopravy 
Ing. Olejárová 

Uznesenie nie je možné v súčasnosti 
vyhodnotiť, a to z dôvodu, že je vyhlásená 
nepretržitá zimná služba. Napriek tomu štáb 
zimnej služby zabezpečuje zjazdnosť 
a schodnosť takým spôsobom, aby činnosť 
sama a jej dôsledky nezhoršovali životné 
prostredie, to znamená minimalizovať 
v maximálnej možnej miere posyp chemickým 
materiálom. Uznesenie bude vyhodnotené 
a predložené do MZ 24.4.2012. 

7. 91/2011 8.11.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje vyňatie sobôt 7.1.2012, 7.4.2012, 23.6.2012, 1.9.2012, 15.9.2012, 3.11.2012, 
24.11.2012, 22.12.2012, 29.12.2012 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady. 

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová, 
Mgr. 
Pavlíková 

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

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Predaj neralizovaný. Mestská časť a hlavné 
mesto SR Bratislava odstúpili od zmluvy. 
Kúpna cena nezaplatená. 
Uznesenie stratilo platnosť 14.09.2011. 

2. 150/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve h. mesta SR Bratislavy, 
v správe m. č. BA-SM nachádzajúcej sa v BA, na ul. Bradlianska, parcely registra „C“ 
číslo 2631/6 vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 26 m2 do vlastníctva Ivety Ovečkovej, rod. 
Ovečkovej, bytom Bradlianska 9, BA za cenu 6 502,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka od jeho prijatia 

Odd. právne  
Mgr. Cipciar 
JUDr. 
Revayová 
 

Kúpna zmluva zrušená z dôvodu nezaplatenia 
ceny v súlade s podmienkami dojednanými 
v zmluve. Pozemok zostáva v nájme. 
Uznesenie stratilo platnosť 14.9.2011. 

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

Odd. právne  
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 
 

Kupujúca vyzývaná telefonicky 
i doporučeným listom z 10.6.2011 na podpis 
zmluvy, kupujúca oznámila telefonicky 16.6-
2011, že pozemok nekupuje. Pozemok zostáva 
v nájme. Uznesenie stratilo platnosť 
14.9.2011. 
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4. 153/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností vo vlast. hl. mesta SR BA, v správe MČ Ba–SM 
nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. SM. V prípade vyššej ceny schválenej primátorom  
hl. mesta SR Bratislavy, budú predané pozemky uvedené v bodoch č. 1–18 za túto cenu. 
2. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/5 vedeného v katastri nehnut.. na LV č. 
10, k.ú. SM, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera 20 m2, do vlastníctva RNDr. 
Zoltánovi Virsikovi, CSc. a Gabriele Virsikovej, rod. Máchalovej, obaja bytom Nám. 1. 
mája 3, BA za cenu 4 660,- EUR. Kúp. cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia  KZ. Toto uznes. stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
3. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/6 vedeného v katastri nehnut. na LV č. 
10, k.ú. SM, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera 21 m2, do vlast. Ing. 
Miloslava Karhánka a Valentíne Karhánkovej, rod. Nackinovej, obaja bytom Mýtna 40, 
BA za cenu 4 893,- EUR. Kúpna cena bude zapl. jednorazovo do 30 dní od uzavretia KZ. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
4. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/7, vedeného v katastri nehnut. na LV č. 
10, k.ú. SM, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera 21 m2 do vlastníctva Ing. 
Martinovi Koritkovi, trvale bytom Mýtna 40, BA za cenu 4 893,- EUR. Kúpna cena bude 
zapl. jednorazovo do 30 dní od uzavretia KZ. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 
roka od jeho prijatia. 
7. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/10, vedeného v katastri. nehnut. na LV 
č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera 22 m2 do vlast. Ing. 
Mariánovi Kubovičovi a Mgr. Judite Kubovičovej, rod. Hrončekovej, obaja trvale bytom: 
Mýtna 38, BA za cenu  5 126,- EUR. Kúp. cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia KZ. Toto uznes. stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
9. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/15, vedeného v kat. nehnuteľností na 
LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera 21 m2 do vlastníctva 
Ivete Baxovej, rod. Baxovej, trvale bytom: Jána Stanislava 53, BA za cenu 4 893,- EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia KZ. Toto uznesenie stratí 
platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
10. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/16, vedeného v katastri nehnut. na LV 
č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera 21 m2 do vlastníctva 
Jozefa Plška, trvale bytom Mýtna 38, BA za cenu 4 893,- EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia KZ. Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
11. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/17, vedeného v katastri nehnut. na LV 
č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera 20 m2 do  vlastníctva 

 
 
 
 
Bod 2 – Odd. 
majetkové, 
Ing.  Ferko 
 
 
Bod 3 – Odd. 
právne,   
Mgr. Cipciar,  
JUDr. 
Revayová 
Bod 4 – Odd. 
majetkové, 
Ing. Ferko 
 
 
Bod 7 – Odd. 
majetkové, 
Ing. Ferko 
 
 
Bod 9 – Odd. 
majetkové, 
Ing. Ferko 
 
 
Bod 10 – Odd. 
majetkové,  
Ing. Ferko 
 
 
K bodu 11 – 
Odd. 

 
 
 
 
K bodu 2:  pozemok zostáva v nájme. 
Uznesenie stratilo platnosť 14.9.2011. 
 
 
 
K bodu 3: Predaj sa nemohol realizovať 
z dôvodu prebiehajúceho a doposiaľ 
neukončeného reštitučného konania. 
Uznesenie stratilo platnosť  14.9.2011. 
 
K bodu 4: Pozemok zostáva v nájme. 
Uznesenie stratilo platnosť 14.9.2011.  
 
 
 
K bodu 7: Pozemok zostáva naďalej v nájme. 
Uznesenie stratilo platnosť 14.9.2011.  
 
 
 
K bodu 9:  Pozemok zostáva naďalej v nájme. 
Uznesenie stratilo platnosť 14.9.2011. 
 
 
 
K bodu 10: Pozemok zostáva naďalej v nájme. 
Uznesenie stratilo platnosť 14.9.2011.  
 
 
 
K bodu 11: Pozemok zostáva naďalej v nájme. 
Uznesenie stratilo platnosť 14.9.2011.  
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Vincenta Rosinca trvale bytom Mýtna 38, BA za cenu 4 660 EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia KZ. Toto uznes.stratí platnosť po uplynutí 1 
roka od jeho prijatia. 
12. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/18 vedeného v katastri nehnut. na LV 
č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2 do vlastníctva 
Márii Mincovej, rod. Kováčikovej, trvale byto: Tabakova  9, BA za cenu 4 660,- EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
14. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/20, vedeného v katastri nehnut. na LV 
č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 18 m2 do vlastníctva 
Mareka Vymetáka, bytom Čipkárska 4, BA za cenu 4 194,- EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí 
platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
16.  pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/22, vedeného v katastri nehnut. na 
LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2 do 
vlastníctva Oľgy Němcovej, rod. Valčíkovej, trvale bytom: Mýtna 40, BA za cenu 4 660,- 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
18. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. C“ č. 7985/30, vedeného v katastri nehnut. na LV 
č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2 do vlastníctva 
Ing. Inny Zelníkovej, rod. Gorškovovej, trvale bytom Mýtna 40, BA za cenu 4 660,- 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

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

 
 
 
K bodu 12: Pozemok zostáva naďalej v nájme. 
Uznesenie stratilo platnosť 14.9.2011. 
 
 
 
K bodu 14: Pozemok zostáva naďalej v nájme 
Uznesenie stratilo platnosť 14.9.2011. 
 
 
K bodu 16: Pozemok zostáva naďalej v nájme. 
Uznesenie stratilo platnosť 14.9.2011. 
 
 
 
 
K bodu 18: Pozemok zostáva naďalej v nájme 
Uznesenie stratilo platnosť 14.9.2011. 
 
 

5. 156/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa prevod spoluvlastníckeho 
podielu na NP vo vlast. hl. mesta SR BA, v správe m č. BA – SM podľa zák. č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a NP v z.n.p. v bytovom dome na ul. Fraňa Kráľa 21, súp. č. 
100979, k.ú. SM vedenom v katastri nehnuteľností na LV č. 3022, pozemok parcely reg. 
„C“ č. 3681/2, zastavané plochy a nádvoria, výmera 323 m2, pozemky parcely registra 
„C“ č. 3681/13, zastavané plochy a nádvoria, výmera 66 m2, pozemok parc. č. 3681/14, 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 84 m2 a pozemok parc. č. 3681/4, výmera 243 m2, 
záhrady, zapísané na LV č. 4540 vchod Fraňa Kráľa 21, prízemie, priestor č. 11 (garáž) 
o celkovej výmere 22,15 m2 spoluvlastnícky podiel na nebytovom priestore o veľkosti 
596/1000, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch o veľkosti 2215/95295 kupujúcemu: MUDr. Ivan 
Novák, rodený Novák, bytom Fraňa Kráľa 21, BA, za cenu 9 057,19 EUR. Kúpna cena 

Odd. 
majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

Kupujúci odstúpil od zmluvy.  
Uznesenie stratilo platnosť 14.9.2011. 
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bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy . Toto uznesenie stratí 
platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

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

Odd. 
majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

 
 
 
K bodu 1: Kupujúci odstúpili od kúpnej 
zmluvy. Pozemok zostáva naďalej v nájme.  
Uznesenie stratilo platnosť 2.11.2011. 
 
 
 
K bodu 2: Kupujúci odstúpili od kúpnej 
zmluvy. Pozemok zostáva naďalej v nájme. 
Uznesenie stratilo platnosť 2.11.2011. 

7. 135/2010 14.9.2010 MZ časť A. podporuje obnovenie pôvodnej funkcie Starej tržnice na Nám. SNP, pre ktorú 
bola z mestských peňazí pred 100 rokmi postavená a pred 11 rokmi zrekonštruovaná, t.j. 
obnovenie verejného mestského trhu s celoročnou prevádzkou a ponukou 
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov pre obyvateľov SM a Bratislavy 
časť C vyzýva poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy, aby pri rozhodovaní 
o ďalšom využití Starej tržnice podporili  
obnovenie jej pôvodnej funkcie 

Kanc. 
starostky 
Mgr. Stanová 
 

Poslanci mestského zastupiteľstva hl.m. SR 
Bratislavy schválili zmenu účelu využitia 
objektu Starej tržnice z organizovania trhov na 
kultúrne účely.  

 
 

 
 
 
 

 


