
        MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

Bratislava, jún 2012 

 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady      dňa 19.6.2012  
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 26.6.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N á v r h  
Dodatok č. 2 k  Pravidlám nakladania s majetkom mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do 

správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti  

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh.  
 

Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 Mgr. Vladimír Cipciar 
vedúci Oddelenia právneho 
a správnych činností 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 Mgr. Ján Komara 
Oddelenie právne a správnych 
činností 
JUDr. Mária Barátiová 
vedúca Oddelenia obchodu, 
verejného poriadku a miestnych 
daní  

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správa 
- dodatok č. 2 
- cenník 

 
  

  
 

 
 

 
 



 

 

N á v r h  u z n e s e n i a  
 
 

 
Miestne  zastupi teľs tvo  mestske j  čast i  Brat i s lava  -  Staré  Mesto  
 
s c h v a ľ u j e  
 
Dodatok č. 2 k  Pravidlám nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto s účinnosťou od 1. júla 2012.  



      
 

 

D ô v o d o v á  s p r á v a  
 
Pravidlá nakladania s majetkom stanovujú záväzné  podmienky a postupy, ktoré 
mestská časť Bratislava–Staré Mesto  používa  pri nakladaní s bytmi, nebytovými 
priestormi, bytovými domami, inými stavbami a pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve 
mestskej časti alebo sú hlavným mestom SR Bratislava zverené do správy mestskej 
časti. Tieto pravidlá boli schválené s cieľom zabezpečiť transparentné, spravodlivé a 
 hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.  
 
 
K Čl.  1 ods. 1 
 
Na rokovaní komisie pre nakladanie s majetkom a financie  bola 23.04.2012 nastolená 
požiadavka skrátenia platnosti uznesení miestneho zastupiteľstva, týkajúcich sa 
predaja nehnuteľností z doterajšej doby 1 roka na 6 mesiacov. Navrhované znenie má 
zabezpečiť zvýšenie rýchlosti odsúhlasených predajov, vytvorenie tlaku na promptnejšie 
konanie kupujúceho a mestskej časti, čo v konečnom dôsledku má mať za následok 
flexibilnejšiu správu a nakladanie s nehnuteľným majetkom mestskej časti.   
 
 
K Čl.  1 ods. 2 
 
Aplikačná prax v podmienkach mestskej časti ukázala, že doterajšie pravidlá 
neumožňujú postupovať dostatočne efektívne, pri využívaní pozemkov alebo ich častí na 
krátkodobý prenájom. Rigidná úprava formy obchodnej verejnej súťaže totiž 
neposkytuje  flexibilitu nevyhnutnú pre uzatvorenie takýchto zmlúv, čo má za následok  
výpadok na príjmovej strane rozpočtu mestskej časti. Takýto postup pre nájom 
nehnuteľností  umožňuje § 9a ods. 9 písm. b) zákona o majetku obcí, ktorý ustanovuje 
výnimku pre nájom majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 
dní v kalendárnom mesiaci a zaraďuje ho do rozhodovacej kompetencie starostu. 
Navrhovaný postup už mestská časť používa pri krátkodobých nájmoch s voľnými 
nebytovými priestormi. Krátkodobý nájom pozemkov môže mestská časť používať na 
nájom pozemkov na trhových miestach v správe mestskej časti.    
 
Predložený návrh odráža potrebu zvýšenia príjmov mestskej časti a zvýšenia 
hospodárnosti nakladania s pozemkami a ich časťami tak, že krátkodobé nájmy 
pozemkov neviaže na formu obchodnej verejnej súťaže.  Za krátkodobý nájom sa 
považuje nájom, ktorý sa dojednal s tým istým nájomcom na dobu nepresahujúcu 10 
dní v kalendárnom mesiaci.  Navrhovaná zmena umožní starostovi uzavrieť nájomnú 
zmluvu na dobu určitú, najviac na 10 dní v kalendárnom mesiaci, a tým zvýši 
efektívnosť nakladania s majetkom  mestskej časti. Starosta určí nájomné podľa 
cenníka, ktorý je prílohou pravidiel.  
 
S poukazom na uvedené skutočnosti predkladateľ navrhuje miestnemu zastupiteľstvu 
schváliť predložený návrh.    
 



      
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. c) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov schvaľuje: 

 
 
 

Dodatok č. 2 k  Pravidlám nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto. 
 

Pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
schválené  Uznesením  č. 82/2009 zo dňa 29. septembra 2009 sa menia a dopĺňajú 
takto: 
 

Čl. 1 
 

1. Čl. 1 ods. 3 znie: „V prípade, že uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto týkajúce sa predaja nehnuteľností nebude naplnené ,t.j. nedôjde 
k právoplatnému povoleniu vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho,  stratí 
uznesenie platnosť po uplynutí 6 mesiacov odo dňa jeho prijatia, ak  nie je v uznesení 
alebo týchto pravidlách určené inak.“ 
 
 
2. V čl. 5 bod A. sa dopĺňa  ods. 5, ktorý  znie: „Pozemky alebo ich časti môže dať 
mestská časť bez verejnej  obchodnej súťaže len do nájmu, ktorého trvanie s tým istým 
nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci (krátkodobý nájom). Starosta určí 
výšku nájomného podľa cenníka krátkodobých nájmov pozemkov (predajných plôch) na 
trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorý tvorí prílohu týchto 
pravidiel.“ 
 
3. V čl. 8 ods. 2 na konci sa dopĺňa veta „Dodatok č. 2 nadobudol účinnosť 1. júla 
2012.“.  
 
 

Čl. 2 
 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. júla 2012.  
 
 
 
 
 

 
PhDr. Tatiana ROSOVÁ 

            starostka  
 

 
 
 
 



      
 

 

 
Príloha k Pravidlám nakladania s nehnuteľným majetkom nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 
                                                                 

  
CENNÍK 

krátkodobých prenájmov pozemkov (predajných plôch) na trhových miestach v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
1. Hviezdoslavovo námestie, Rybné námestie, Rudnayovo námestie  
predaj občerstvenia ..........................................................38,00 Euro/deň/predajné miesto 

ostatný sortiment .............................................................25,00 Euro/deň/predajné miesto 
 

 2. Poľná ulica, Chorvátska ulica, Jakubovo námestie, Panenská ulica 
 
predaj občerstvenia ..........................................................15,00 Euro/deň/predajné miesto 

ostatný sortiment .............................................................10,00 Euro/deň/predajné miesto 
 
 

3. Predaj podľa bodov 1 a 2, ktorého celý výťažok je určený na charitatívny, resp. 
    verejnoprospešný účel.....................................................1,00 Euro/deň 
 
4. Za jedno predajné miesto sa považuje plocha nie väčšia ako 6 m2.  

 


