
Tabuľka č. 1

Prehľad splnených uznesení za roky 1998 - 2006

hodnotené obdobie
02/2007 - 08/2007

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

728/1998 Návrh na predaj nehnuteľností - bod 13. - záhrada - novovytvorený pozemok, Banskobystrická 12 zrušené uznesením MZ č. 37/2007 z 24. 4. 2007

93/1999 Návrh na predaj nehnuteľností - pozemok s domom, Špitálska 29 zrušené uznesením MZ č. 36/2007 z 24. 4. 2007

60/2003
Návrh na predaj nehnuteľností - bod 1. - novovytvorený pozemok - zastavaná plocha, ul. Andreja 
Plávku 10 

zrušené uznesením MZ č. 23/2007 z 27. 3. 2007

113/2003 Návrh na predaj nehnuteľností - bod 3.- pozemok pod garážou, Červeňová 25 zrušené uznesením MZ č. 38/2007 z 24. 4. 2007

112/2004
Návrh na predaj nehnuteľností - pozemky pod garážami na Somolického ul., body - 1., 5., 11., 
12.

bod 1.- kúpna zmluva daná do katastra 16. 5. 2007,                     
bod 5. a bod 12. - kúpne zmluvy dané do katastra 30. 5. 2007, 
bod 11. - kúpna zmluva daná do katastra 28. 3. 2007  

114/2004 Návrh na predaj nehnuteľností -  bod 7. - pozemok - zastavaná plocha, Bezručová  8 kúpna zmluva daná do katastra 11. 7. 2007

7/2005
Návrh na predaj nehnuteľností -  bod 2. - spoluvlastnícky podiel k pozemku - zastavaná plocha 
na Somolického ul.

kúpna zmluva daná do katastra 28. 3. 2007

27/2005 Návrh na predaj nehnuteľností - body 2. ,3. ,4. - nebytové priestory, Bezručová 8 zrušené uznesením MZ č. 23/2007 z 27. 3. 2007

54/2005
Návrh na predaj nehnuteľností - novovytvorený pozemok - zastavaná a ostatná plocha na 
Lovinského ulici

zrušené uznesením MZ č. 42/2007 z 24. 4. 2007

23/2006 Model financovania a realizácia projektu "Sektbar na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave" zrušené uznesením MZ č. 30/2007 z 27. 3. 2007 

61/2006
Zabezpečenie prípravy a realizácie zámeru rekonštrukcie dvoch nebytových priestorov na 
Vajanského nábr. 15 na ubytovňu pre učiteľov, ako aj výber dodávateľa prác prostredníctvom 
verejnej súťaže podľa zákona o verejnom obstarávaní 

zrušené uznesením MZ č. 39/2007 z 24. 4. 2007

86/2006 Návrh na predaj nehnuteľností - pozemok - zastavaná plocha, bod 2. - Sokolská 8 kúpna zmluva daná do katastra 13. 4. 2007

87/2006 Návrh na predaj nehnuteľností - pozemky - zastavaná plocha a záhrada, Galandová 2 zrušené uznesením MZ č. 38/2007 z 24. 4. 2007

92/2006
Návrh na predaj nehnuteľností - dom, pozemok - zastavaná plocha, Beskydská 10 - vyzvať 
záujemcov o kúpu na predloženie cenových ponúk obálkovou formou, návrh predložiť na 
rokovanie MZ na predaj záujemcovi, ktorý predložil ponuku s najvyššou cenou

zrušené uznesením MZ č. 38/2007 z 24. 4. 2007

120/2006   
MZ požiadaný prednosta miestneho úradu o získanie podkladov zo stavebného úradu, z ktorých 
by vyplynulo, či v rámci kolaudácie bola stavba - Beskydská 11, 13, 15 kolaudovaná ako 
rekonštrukcia, alebo ako novostavba

podľa usmernenia MF SR postupovať pri prevode vlastníctva 
bytov ako pri novostavbe, v júni 2007 vypracovaný súdno -
znalecký posudok znalcom z odboru stavebníctva - pozemné 
stavby, kt. konštatuje, že sú to nové stavebné objekty, t. j. jedná 
sa o novopostavené stavby
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Tabuľka č. 2

Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2006

hodnotené obdobie
02/2007 - 08/2007

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

729/1998
Návrh na predaj nehnuteľností - bod 3. - pozemok s 
domom, Špitálska 31

neukončený reštitučný spor, súvislosť s uznesením č. 93/1999 - predaj 
pozemku s domom - Špitálska 29 

vyzvať kupujúceho na rokovanie o 
podmienkach odpredaja 

122/2001
Informácia o realizácii projektu "Revitalizácia Námestia 
SNP" - bod B. - poverenie starostu prípravou prevodu 
majetkového podielu v spol. SNP Invest, a.s.

uznesením č. 14/2007 bod B. z 27. 3. 2007 zrušené súvisiace uznesenia - 
č. 2/2002 (poverený starosta realizáciou verejnej obchodnej súťaže na 
odpredaj akcií MČ BA-SM spoločnosti SNP Invest, a.s.),  č. 170/2003 
(schválený odpredaj 100% akcií spoločnosti SNP Invest, a.s. za cenu 25 
mil. Sk spoločnosti URBIA Holding, s.r.o.), č. 80/2004 (žiada starostu 
zabezpečiť podpísanie zmluvy so spoločnosťou URBIA Holding, s.r.o.) 

uznesením MZ č. 14/2007 bod C. z 
27. 3. 2007 schválený odpredaj 100 
% akcií akciovej spol. SNP Invest a. 
s. za cenu 25 mil. Sk hl. mestu SR - 
čakať na stanovisko primátora

163/2002
Návrh na predaj nehnuteľností -  bod 3.- pozemky - 
zastavaná plocha a záhrada, ul. Tichá 1

kupujúci požiadal o zníženie ceny určenej primátorom
požiadavka zaslaná primátorovi 
09.02.2007, predaj realizovať podľa 
stanoviska primátora

25/2005
Návrh na predaj nehnuteľnosti - bod 1. - pozemok - 
zastavaná plocha, Beskydská ul.

bolo potrebné doriešiť vlastnícke vzťahy ku garáži (dvojgaráž - v 
minulosti bola jedna garáž predaná samostatne a nie ako spoluvlastnícky 
podiel), listom z 12. 7. 2007 požiadané o predĺženie predchádzajúceho 
súhlasu primátora

po udelení predchádzajúceho 
súhlasu primátora bude vyhotovená 
kúpna zmluva

140/2005
Návrh na predaj nehnuteľnosti - pozemok - zastavaná 
plocha, Palisády 43

25. 11. 2005 vyžiadaný predchádzajúci súhlas primátora 
22.02.2007 napísaný urgenčný list, 
čaká sa na udelenie predch. súhlasu 
primátora

79/2006 
Návrh na vysporiadanie investícií spoločnosti 
TERMING, s r.o. do majetku mestskej časti Bratislava - 
Staré Mesto

zástupca starostu rokuje so spoločnosťou Terming, s.r.o. o vysporiadaní 
majetku, nájomná zmluva predĺžená do 31. 7. 2007

vysporiadanie bude ukončené do 31. 
12. 2007

80/2006
Rekonštrukcia a modernizácia objektu na ulici 
Lazaretská 3 pre potreby školstva - schválenie výberu 
investora a finančné vyrovnania

MZ súhlasilo uznesením č. 16/2007 z 27. 3. 2007 s vrátením objektu 
bývalej ZŠ na ulici Lazaretská, ktorý má zverený do správy MČ BA-SM 
späť hl. mestu SR spolu so zmluvnými záväzkami 

čakať na stanovisko primátora

88/2006
Návrh na predaj nehnuteľností - pozemky - zastavané 
plochy, spoluvlastnícky podiel, Lešková 5

udelený súhlas hl. mesta SR Bratislavy k prevodu vlastníctva podľa 
zákona č. 182/1993 Z. z., listom z 5. 4. 2007 predaj odstúpený na 
realizáciu oddeleniu nakladania s majetkom

návrh na zrušenie uznesenia na              
najbližšom zasadnutí MZ

90/2006
Schválenie  vstavby, stavebníka a vyrovnanie 
spoluvlastníckeho podielu hl. mesta SR na pozemkoch, 
Medená 35

listom z 18. 7. 2007 vyzvaní stavebníci na predloženie zmluvy o vstavbe 
podľa zákona č. 182/1993 Z. z., prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku a na úhradu kúpnej ceny 

po vydaní právoplatného stavebného 
povolenia a po začatí stavby bude 
daný návrh na vklad do katastra
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Tabuľka č. 2

Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2006

hodnotené obdobie
02/2007 - 08/2007

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

93/2006
Návrh na predaj nehnuteľnosti - novovytvorený 
pozemok -  zastavaná plocha, Šafránová - Srnčia 16. 7. 2007 podpísaná kúpna zmluva

po zaplatení kúpnej ceny  - vklad do 
katastra

94/2006
Návrh na predaj nehnuteľnosti - pozemok - záhrada, 
Drotárska cesta

16. 7. 2007 podpísaná kúpna zmluva
po zaplatení kúpnej ceny  - vklad do 
katastra

95/2006
Návrh na predaj nehnuteľnosti - pozemok - záhrada, 
Matúškova ul.

16. 7. 2007 podpísaná kúpna zmluva
po zaplatení kúpnej ceny  - vklad do 
katastra

96/2006
Návrh na predaj nehnuteľností - pozemok - vinice, 
Fialkovo údolie

návrh kúpnej zmluvy pripravený k podpisu
po podpísaní kúpnej zmluvy, 
zaplatení kúpnej ceny - vklad do 
katastra

97/2006
Návrh na predaj nehnuteľností - novovytvorený 
pozemok - ostatná plocha, Šafránová -Srnčia 16. 7. 2007 podpísaná kúpna zmluva

po zaplatení kúpnej ceny  - vklad do 
katastra
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Tabuľka č. 3

Prehľad splnených uznesení za I. polrok 2007

hodnotené obdobie
 02/2007-08/2007

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

9/2007
Zvolanie verejných zhromaždení občanov na témy: 1. Prestavba a revitalizácia Predstaničného 
námestia, 2. "Sektbar" na Hviezdoslavovom námestí, 3. Trhovisko na Žilinskej - prednostovi MiÚ 
uložené zabezpečiť informovanie verejnosti o termíne ich konania spôsobom v mieste obvyklým

verejnosť informovaná v súlade s uznesením - verejné 
zhromaždenia konané v termínoch: 15. 3. 2007 - Trhovisko na 
Žilinskej, 20. 3. 2007 - "Sektbar" na Hviezdoslavovom nám., 21. 
3. 2007 - Prestavba  a revitalizácia Predstaničného nám.

13/2007
Návrh územného plánu zóny A 4 Mudroňova sever - Palisády - bod C. - starosta požiadaný o 
zabezpečenie čistopisu územného plánu zóny A 4

27. 6. 2007 expedovaný čistopis územného plánu zóny A 4 v 
zmysle stavebného zákona (KSÚ, Magistrát hl. mesta, SÚ MČ 
BA-SM)

35/2007

Základné tézy pre spracovanie pravidiel na nakladanie majetku MČ BA - SM, bod A.- uložené 
zástupcovi starostu vypracovať a predložiť v uvedených termínoch na rokovanie MZ: 1. 
Inventarizáciu nehnuteľného majetku (30 dní - do 24.5.07); 2. Rozdelenie majetku - na taký, kt. si 
chce MČ ponechať a taký, kt. je určený na predaj (60dní - do 24. 6. 2007) 3. Pravidlá nakladania s 
majetkom (60 dní - do 24.6.07); bod B.- poverený starosta aby vš. materiály bodu A  po schválení 
zverejnil v samostatnej časti internet. stránky MČ

bod A. - 1. Inventarizácia nehnut.majetku - MZ vzalo na 
vedomie 29. 5. 2007 uznesením č. 45/2007, 2. Pravidlá 
nakladania s nehnuteľným majetkom MČ BA-SM a s nehnut. 
majetkom zvereným do správy MČ BA-SM určujú, že na 
základe odporúčania komisie nakladania s majetkom a finančnej 
komisie starosta rozhodnutím určí, ktorý majetok si MČ 
ponechá, 3. Pravidlá nakladania s nehnuteľným majetkom MČ 
BA-SM a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy MČ 
BA-SM - schválilo MZ 29.5.2007 uznesením č. 46/2007 bod B.s 
účinnosťou od 1.6.2007; bod B. - Inventar. majetku a Pravidlá 
naklad. s majetkom zverejnené na int. stránke

41/2007

Vyhodnotenie zimnej údržby na miestnych komunikáciách spravovaných mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto za sezónu 2006/2007, bod B.- uložené riaditeľovi VEPOS-u predložiť 
podrobnú analýzu jednotlivých výdavov týkajúcich sa zimnej údržby na ďalšie zasadnutie MZ (29. 
5. 2007), bod C.- požiadaný zástupca starostu zabezpečiť údaje o výdavkoch na zimnú údržbu v 
porovnateľných obciach

bod B. - MZ vzalo na vedomie 29. 5. 2007 uznesením č. 53/2007  
podrobnú analýzu jednotl. výdavkov týkajúcich sa zimnej 
údržby za rok 2006; bod C.- v prílohe podrobnej analýzy 
dostupné údaje o zimnej údržbe z iných MČ a miest

65/2007
Návrh na zriadenie samostatnej rozp. organizácie RETEST, bod D.- starosta poverený požiadať 
listom primátora o odňatie nehnuteľného majetku (pozemky podľa uznesenia) zo správy MČ BA-
SM, vlastníkom hl. mestom SR Bratislava

4. 7. 2007 Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy 
uznesením č. 155/2007 schválilo v bode A. odňatie správy 
nehnuteľností (pozemky podľa uznesenia) v správe MČ BA - 
SM, na základe žiadosti starostu MČ BA - SM
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Tabuľka č. 4

Prehľad nesplnených uznesení za I. polrok 2007

hodnotené obdobie
02/2007 - 08/2007

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

14/2007

Návrh na schválenie odpredaja akcií MČ BA-SM v 
obchodnej spoloč. SNP Invest a.s.- bod C.- schválený 
odpredaj 100% akcií akciovej spol. SNP Invest a.s. za cenu 
25 mil. Sk hl. mestu SR Bratislava

10. 4. 2007, 14. 8. 2007 zaslaný list primátorovi so žiadosťou o 
zaujatie stanoviska a určenie ďalšieho postupu

čakať na stanovisko primátora

15/2007

Návrh na vrátenie majetku zvereného do správy mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto hl. mestu SR - objekt 
Amfiteáter 40. výročia SNP na Búdkovej ceste - MZ 
súhlasí, aby MČ vrátila hl. mestu SR nehnut. majetok na 
Búdkovej ceste - pozemky parc. č. 4410/1 - 4410/14,  
4410/21, stavebný objekt amfiteátra

4. 7. 2007 Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy 
uznesením č. 170/2007 schválilo v bode 1.odňatie nehnuteľností 
zverených do správy mestskej časti BA - SM, a to pozemky parc. č. 
4410/1 - 4410/14,  4410/21, ako aj stavby amfiteátra súp. č. I.4752 
na parc. č. 4410/1

odovzdať protokolárne hl. mestu SR

16/2007

Návrh na vrátenie majetku zvereného do správy MČ BA-
SM hl. mestu SR-objekt bývalej ZŠ Lazaretská 3 - MZ 
súhlasí, aby MČ vrátila objekt bývalej ZŠ na ul. 
Lazaretská, kt. má zverený do správy späť hl. mestu SR 
spolu so zmluvnými záväzkami

10. 4. 2007, 14. 8. 2007 zaslaný list primátorovi so žiadosťou o 
zaujatie stanoviska a určenie ďalšieho postupu

čakať na stanovisko primátora

47/2007

Informácia o implementácii informačného systému Mobil 
Parking - bod B. - starosta poverený zabezpečiť rokovania 
o prevádzke inform. systému Mobil Parking s dodávateľom 
v zmysle predlož. materiálu

rokovania o prevádzke Informačného systému Mobil Parking s jeho 
dodávateľom boli zabezpečené, intenzívne prebiehajú od júna 
2007

dokončiť projekt financovaný MVaRR SR, 
ktorý je základom pre spustenie systému 
Mobil Parking a uzatvoriť s dodávateľom 
zmluvu o prevádzke, termín ukončenia 31. 
1.2008 schválený Mva RR SR

48/2007

Návrh na indikatívne možnosti čerpania fondov EÚ v 
programovacom období 2007-2013 v podm. MČ BA-SM a 
na sprac. Programu hospod. a sociál. rozvoja MČ – bod B. 
poverený starosta: 1. zabezpečiť prípravu projektov 
tematicky zameraných v zmysle predlož. materiálu a podm. 
určených schválenými operač. programami pre obd. 2007-
2013, 2. zabezpečiť prípravu a sprac. Programu hosp. a 
soc. rozvoja MČ

1. úloha sa plní priebežne, v zmysle predlož. materiálu budú 
pripravované projekty hlavne v oblasti sociálnej infraštruktúry 
(zvyšovanie sociálnej inklúzie, poradenské služby pre občanov, 
vzdelávanie seniorov, skvalitňovanie a rozširovanie sociálnych 
služieb vrátane vzdelávania opatrovateľov a sociál. pracovníkov, 
vzdelávanie učiteľov a pedagog. pracovníkov) a v oblasti 
technickej infraštruktúry (revitalizácia vnútroblokov, obnova 
rekonštrukcia národných kult. pamiatok a pamiatkových objektov, 
obnova verejnej zelene, informácia, internetizácia a elektrizácia 
materských škôl a škol. stravovacích zariadení), reálne plnenie 
začne po schválení operačných programov pre obdobie 2007-2013 
v EK,                                                                              2.úloha sa 
plní priebežne, prípravné práce na vypracovaní Programu hosp. a 
sociál. rozvoja MČ boli započaté v júni 2007                             

1. stanovenie priorít rozvoja MČ v rámci 
Programu hospod. a soc. rozvoja MČ a 
postupné vypracovanie projektov po 
schválení operačných programov v EK,          
2. po schválení rozpočtu na prípravu 
Programu hosp. a soc. rozvoja bude na jeseň 
2007 verejným obstraávaním vybratý 
spracovateľ dokumentu
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Tabuľka č. 4

Prehľad nesplnených uznesení za I. polrok 2007

hodnotené obdobie
02/2007 - 08/2007

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

57/2007

Návrh na zriadenie staromestského centra súčasného 
umenia - koncepcia riešenia ďalšieho využitia Pisztoryho 
paláca - bod B.- predseda komisie kultúry poverený 
spracovať projekt organizač. zabezpečenia tohto zámeru a 
predložiť ho na ďalšie zasadnutie MZ, t.j. 26. 6. 2007

uznesením č. 69/2007 z 26. 6. 2007 schválená zmena uznesenia č. 
57/2007 časť B. a to tak, že termín predloženia Projektu 
revitalizácie Pisztoryho paláca sa mení na október 2007

Projekt revitalizácie Pisztoryho paláca bude 
predložený na rokovanie MZ v októbri 2007

61/2007

Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok MČ 
BA-SM k 31.12.2006- bod B. starosta požiadaný: 1. 
predložiť kritériá posudzovania nevymožiteľnosti pohľad., 
2. predložiť návrh na další postup nakladania s 
nevymožiteľnými pohľadadávkami 

uznesením stanovený termín - októbrové zastupiteľstvo 2007
materiál bude predložený na rokovanie MZ  
v októbri 2007

66/2007

Návrh na schválenie zámeru opätovne zriadiť DJ a MŠ na 
ul. Javorinská 9 v Bratislave, bod C - starosta požiadaný 
predložiť pred začatím čerpania fin. prostr. na realizáciu 
zariadenia DJ a MŠ celkový rozpočet v členení: 1.náklady 
na rekonštrukciu, 2. náklady na prevádzku; bod D. - 
uložené uvoľn. poslancovi MR predložiť návrh koncepcie 
optimalizácie rozmiestnenia školských zariad. a zariad. 
soc.služieb v MČ BA-SM na základe posúdenia trendov 
demograf. vývoja

bod C. -  vypracovaná overovacia štúdia možnosti využitia objektu 
pre účely MŠ a DJ s prepočtom celkových nákladov                                                                                        
bod D.-  stanovený termín - októbrové zastupiteľstvo 2007

bod C. - podľa stanoviska odborných komisií 
pri MZ                                                          
bod D. - materiál bude predložený na 
rokovanie MZ v októbri 2007

67/2007

Návrh na zmenu stanoviska MČ BA - SM k aktualizácii 
územného plánu zóny A 6 Bratislava 2006 sektor č. 10a  - 
bod B. starosta požiadaný zahájiť rokovanie s primátorom 
hl. mesta a s Kanceláriou prezidenta SR o definitívnom 
umiestnení rezidencie prezidenta SR

rokovania zahájené s primátorom hl. mesta SR
rozhodujúce budú rokovania o vlastníctve 
Rusoveckého areálu

69/2007

Návrh na zmenu uznesenia č. 57/2007 (Pisztoryho palác), 
bod B.- starosta požiadaný: 1. zabezpečiť v 7., 8. a 9. 
mesiaci 2007 z prostr. schválených v kapit. rozpočte na 
revit. Piszt. paláca stavebnotech. a zabezp. práce, 2. zahájiť 
rokovanie s Nemocnicou MV SR o ukončení vykurovania 
prostredn. kotolne v Piszt. paláci, ukončenie zmluvy s 
TERMINGOM, zabezpečiť vykurovanie paláca efekt. 
spôsobom, 3. predložiť materiál "Koncepcia kultúrnej 
politiky MČ BA-SM na roky 2007-2010"

1. v 7. a 8. mesiaci neboli čeprpané prostr. schválené v kapit. 
rozpočte z dôvodu nerealizovania stavebnotech. a zabezp. prác                                                                                         
2.  prednostom miestneho úradu zahájené rokovania 2. 8. a           7. 
8. 2007,  15. 8. 2007 zaslaný list MV SR s požiadavkou o zaujatie 
stanoviska či si vedia kúrenie zabezpečiť sami                                                                                               
3.- stanovený termín - októbrové zastupiteľstvo 2007

1. informácia bude podaná na rokovanie MZ 
v októbri 2007                                                                                       
2. pokračovanie v rokovaniach                                                                                       
3. materiál bude predložený na rokovanie 
MZ v októbri 2007
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