
Tabuľka č. 1

Prehľad splnených uznesení za roky 1998 - 2005

hodnotené obdobie
10/2006 -02/2007

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

159/2003 návrh na predaj nehnuteľnosti - zastavaná plocha, Vysoká ul. č. 22 vklad do katastra 11.09.2006

174/2004
návrh na predaj nehnuteľností - body 2. a 3.- pozemky - zastavané plochy,  Nábrežie arm. 
gen. L. Svobodu

kúpne zmluvy dané do katastra 17.01.2007  

27/2005 návrh na predaj nehnuteľností - bod 1.- byt č.1, Bezručová 8 vklad do katastra 15.11.2006

131/2005
predložiť MZ do 30. 6. 2006 koncepciu ďalšieho rozvoja siete škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Staré Mesto

informácia o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 
2006/2007 a ostatných školách a školských zariadeniach v územnej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto bola predložená 
na 37. zasadnutí MZ 31. októbra 2006

137/2005
návh na predaj nehnuteľnosti - spoluvlastníckeho podielu 1/4 na pozemku - ostatná 
plocha, Radlinského ul.

vklad do katastra 25.01.2007

141/2005
návrh na predaj nehnuteľností - pozemky - zastavané plochy, prevádzková budova, 
Námestie 1. mája 15

vklad do katastra 08.08.2006

142/2005 návrh na predaj nehnuteľností - body 1.- 3.- pozemky - zastavané plochy, ul. Vysoká 4 kúpne zmluvy dané do katastra 12.01.2007  



Tabuľka č. 2

Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2005

hodnotené obdobie
10/2006 - 02/2007

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

728/1998
návrh na predaj nehnuteľnosti - bod 13. - záhrada - 
novovytvorený pozemok, Banskobystrická 12

neukončený súdny spor vlastníkov bytov v osobnom vlastníctve o 
odčlenený priľahlý pozemok (odročený na neurčito) 

návrh na zrušenie uznesenia - apríl 
2007

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

93/1999
návrh na predaj nehnuteľností - pozemok s domom, 
Špitálska 29

neukončený reštitučný spor týkajúci sa nehnuteľností  (odročený na 
neurčito)

návrh na zrušenie uznesenia - apríl 
2007

122/2001

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

súvisiace uznesenia - č. 2/2002 (poverený starosta realizáciou verejnej 
obchodnej súťaže na odpredaj akcií MČ BA-SM spoločnosti SNP 
Invest), 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.);  k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedošlo, 
nepodpísaný dodatok k zmluve o vecnom bremene uzatvorený medzi 
SNP Invest a hl. mestom.

návrh na zrušenie uznesení 
súvisiacich s odpredajom akcií 
spoločnosti SNP Invest, a.s. a 
príprava návrhu na odpredaj akcií 
hlavnému mestu - apríl 2007

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

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

predložený chybný geometr. plán kupujúcim, kupujúci bol viackát   
vyzvaný  k odstráneniu nedostatkov s upozornením na možnosť 
zrušenia uznesenia, kupujúci doteraz nereagoval na výzvu

návrh na zrušenie uznesenia - 
marec 2007

113/2003
návrh na predaj nehnuteľností -  bod 3.  - pozemok 
pod garážou,  Červeňová 25

kupujúci písomne vyzvaný na vysporiadanie vlastníckych vzťahov ku 
garáži, záujem o kúpu pozemku pretrváva

návrh na zrušenie uznesenia - apríl 
2007

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

kúpne zmluvy sú predložené na podpis primátorovi - február 2007
po zaplatení kúpnej ceny - vklad 
do katastra
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Tabuľka č. 2

Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2005

hodnotené obdobie
10/2006 - 02/2007

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

114/2004
návrh na predaj nehnuteľností -  bod 7. - pozemok - 
zastavaná plocha, Bezručová  8 

kúpna zmluva je predložená na podpis primátorovi - február 2007
po zaplatení kúpnej ceny - vklad 
do katastra

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

kúpne zmluvy sú predložené na podpis primátorovi - február 2007
po zaplatení kúpnej ceny - vklad 
do katastra

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

zmena vlastníckych vzťahov ku garáži - výmaz z katastra vzhľadom k 
tomu, že je to dvojgaráž a v minulosti bola jedna garáž predaná 
samostatne a nie ako spoluvlastnícky podiel

v predaji možno pokračovať až po 
doriešení vlastníckych vzťahov ku 
garáži, urgencia listom z 
9.02.2007

27/2005
návrh na predaj nehnuteľností - body 2. ,3. ,4. - 
nebytové priestory, Bezručová 8

odpredaj bol schválený podľa Občianskeho zákonníka, ale vzhľadom 
na to, že na nebytové priestory (garáže) sú uzatvorené nájomné 
zmluvy, predaj musí byť zrealizovaný podľa zákona č. 182/1993 Z. z.

návrh na zrušenie uznesenia - body 
2., 3. ,4 - marec 2007

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

kupujúci nereagoval na opakovanú výzvu zo 7. 7. 2006 na 
zabezpečenie prepracovania geometrického plánu a bol upozornený na 
možnosť zrušenia uznesenia

návrh na zrušenie uznesenia - 
marec 2007

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

25. 11. 2005 vyžiadaný predchádzajúci súhlas primátora 22.02.2007 napísaný urgenčný list
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Tabuľka č. 3

Prehľad splnených uznesení za rok 2006

hodnotené obdobie
 10/2006 - 02/2007

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

19/2006 návrh na predaj nehnuteľností - stavba, pozemok - zastavaná plocha, Baštová 6, 8 vklad do katastra 20.10.2006

59/2006

Návrh na zrušenie prevádzky DJ na Javorinskej 9 a návrh zámeru vybudovať domov 
dôchodcov 
bod C. - preskúmať možnosť transformácie materskej školy na Myjavskej ul. na detské 
jasle a rozšíriť nadstavbou kapacitu materskej školy na Šulekovej ul. o kapacitu materskej 
školy z Myjavskej ul.

spracovaná  analýza potreby navýšenia kapacít miest v 
detských jasliach a štúdie pre zmenu účelu využitia MŠ 
Myjavská a MŠ Šuleková

86/2006
návrh na predaj nehnuteľností - pozemky - zastavané plochy, bod 1.- Sokolská 8,          
bod 3.- Továrenská 3, 

bod 1. - kúpna zmluva daná do katastra 22.01.2007
bod 3. - kúpna zmluva daná do katastra 07.02.2007                         

89/2006
návrh na predaj nehnuteľností - stavba a pozemok - zastavané plochy a nádvoria, Mlynské 
Nivy 6

kúpna zmluva daná do katastra 17.01.2007

91/2006 návrh na predaj nehnuteľnosti - pozemok - záhrada, Nekrasova ul. kúpna zmluva daná do katastra 07.02.2007

98/2006
návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a rozhodnutia o veci samej (z 
19. 9. 2006) - uloženie pokuty 3 poslancom MZ s povinnosťou uhradiť do 30 dní od 
právoplatnosti rozhodnutia

Mgr. Ambrovič - pokuta uhradená 17.10.2006,
Ing. Mikuš - pokuta uhradená 06.02.2007,
Ing. Nitranský - pokuta uhradená 09.02.2007                            



Tabuľka č. 4

Prehľad nesplnených uznesení za rok 2006

hodnotené obdobie
10/2006 - 02/2007

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

23/2006
model financovania a realizácia projektu "Sektbar na 
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave"

zvolané verejné zhromaždenie obyvateľov na 20.03.2007 za 
účelom vypočutia názorov obyvateľov v zmysle uznesenia č. 
9/2007

po vyhodnotení verejnej diskusie bude 
navrhnutý ďalší postup

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 

vedenie mestskej časti navrhuje zrušiť uznesenie v časti 
realizácie a ponechať uvedené priestory ako nebytové

návrh na zrušenie uznesenia v časti 
realizácie - apríl 2007

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

poslanecká komisia nepredložila MZ ďalšie návrhy na 
vysporiadanie

návrh ďalšieho postupu bude predložený na 
najbližšom zasadnutí MZ

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

bod 1.- vybratý investor - NOAVISTA, s r.o.
bod 2.- nehnuteľnosti prenechané do nájmu nájomnou zmluvou 
z 05.10.2006 (stavba a pozemky - zastavané plochy na ul. 
Lazaretská a Cukrová)
bod 3.- kúpna zmluva na prevod časti objektu do ul. Cukrová a 
pozemkov je na podpise u primátora od 29.11.2006
body 4., 5.- premietnuté do zmluvy o spolupráci zo dňa 
17.10.2006 (úhrada nákladov za zhotovenie objektu ZŠ)

v súčasnosti sa preveruje potreba realizácie 
naplnenia uvedeného uznesenia, materiál 
bude predložený do miestneho 
zastupiteľstva - apríl 2007

86/2006
návrh na predaj nehnuteľností - pozemok - zastavaná 
plocha, bod 2. - Sokolská 8, 

kúpna zmluva na podpise u primátora
po zaplatení kúpnej ceny - vklad do 
katastra

87/2006
návrh na predaj nehnuteľností - pozemky - zastavaná 
plocha a záhrada, Galandová 2

predchádzajúci súhlas primátora udelený za cenu min. 2 000,-
Sk/m², uznesením MZ zmenená cena na 5 000,–Sk/m²

kupujúci vyzvaný listom zo 04.10.2006 a 
01.03.2007 na odsúhlasenie kúpnej ceny

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

kúpna zmluva na podpise u primátora
po zaplatení kúpnej ceny - vklad do 
katastra
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Tabuľka č. 4

Prehľad nesplnených uznesení za rok 2006

hodnotené obdobie
10/2006 - 02/2007

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

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

pripravuje sa zmluva o vstavbe a vyrovnania spoluvlastníckeho 
podielu 

po uzatvorení zmluvy bude daný návrh na 
vklad do katastra

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

uznesenie je už neaktuálne - výberová komisia sa rozhodla, že 
neotvorí obálky s ponukami, vzhľadom k tomu, že záujemcovia 
neboli oboznámení s právnym stavom vecí - zmluva na základe 
ktorej užíva nehnuteľnosť Ing. Karkalík, Ing. Karkalík na 
výzvu na spoločné rokovania nereagoval

návrh na zrušenie uznesenia -apríl 2007

93/2006
návrh na predaj nehnuteľnosti - novovytvorený 
pozemok -  zastavaná plocha, Šafránová - Srnčia

zmena ceny z 5 000,– Sk/m² na 10 000,–Sk/m², súhlas 
primátora udelený za cenu 10 000,- Sk/m², ale až po schválení 
odpredaja MZ za cenu 5 000,- Sk/m²

kupujúci žiada o zníženie ceny, žiadosť 
zaslaná primátorovi 28.02.2007

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

zmena ceny z 5 000,–Sk/m² na 10 000,–Sk/m², súhlas 
primátora udelený za cenu 10 000,- Sk/m², ale až po schválení 
odpredaja MZ za cenu 5 000,- Sk/m²

kupujúci vyzvaný listom z 31.01.2007 na 
odsúhlasenie kúpnej ceny

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

zmena ceny zo 4 000,–Sk/m² na 7 000,–Sk/m², súhlas 
primátora udelený za cenu 7 000,- Sk/m², ale až po schválení 
odpredaja MZ za cenu 4 000,- Sk/m²

kupujúci žiada o zníženie ceny, žiadosť 
zaslaná primátorovi 28.02.2007

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

zmena ceny zo 7 000,–Sk/m² na 10 000,–Sk/m²,súhlas 
primátora udelený za cenu 10 000,- Sk/m², ale až po schválení 
odpredaja MZ za cenu 7 000,- Sk/m²

kupujúci vyzvaný listom z 31.01.2007 na 
odsúhlasenie kúpnej ceny

97/2006
Návrh na predaj nehnuteľností - novovytvorený 
pozemok - ostatná plocha, Šafránová -Srnčia

zmena ceny z 5 000,– Sk/m² na 10 000,– Sk/m²,súhlas 
primátora udelený za cenu 10 000,–Sk/m², ale až po schválení 
odpredaja MZ za cenu 5 000,– Sk/m²

kupujúci žiada o zníženie ceny, žiadosť 
zaslaná primátorovi 28.02.2007
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Tabuľka č. 4

Prehľad nesplnených uznesení za rok 2006

hodnotené obdobie
10/2006 - 02/2007

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

120/2006

MZ požiadaný prednosta 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

nemáme stavebné povolenie, ktoré vydal OÚ Bratislava I v 
roku 1998, počas stavby bolo v stavebnom denníku 
zdokladované, že technický stav stavby bol horší ako sa 
predpokladalo v projektovej dokumentácií a stavbu bolo preto 
nutné realizovať ako kompletnú novostavbu

1.požiadať Krajský úrad o fotokópiu 
stavebného povolenia
2. požiadať Ministertvo financií SR o 
odborné stanovisko ako postupovať pri 
prevode
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