
Tabuľka č. 1

Prehľad splnených uznesení za roky 1998 - 2007

hodnotené obdobie
02/2008 - 08/2008

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

163/2002 Návrh na predaj nehnuteľností -  bod 3.- pozemky - zastavaná plocha a záhrada, ul. Tichá 1 zrušené uznesením MZ č. 6/2008 z 12.2.2008

25/2005 Návrh na predaj nehnuteľnosti - bod 1. - pozemok - zastavaná plocha, Beskydská ul. zrušené uznesením MZ č. 7/2008 z 12.2.2008

88/2006 Návrh na predaj nehnuteľností - pozemky - zastavané plochy, spoluvlastnícky podiel, Lešková 5 zrušené uznesením MZ č. 8/2008 z 12.2.2008

47/2007
Informácia o implementácii informačného systému Mobil Parking, časť B. - MZ poveruje starostu 
zabezpečiť rokovania o prevádzke informačného systému Mobil Parking s dodávateľom v zmysle 
predlož. materiálu

rokovania o prevádzke IS Mobil Parking s jeho dodávateľom boli ukončené 
podpisom zmluvy, systém Mobil Parking bol uvedený do "ostrej" prevádzky 
1.7.2008, projekt bol uzatvorený aj zo strany MVRR SR 

66/2007

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

časť C.- uznesenie MZ č. 51/2008, časť B .- mení  uznes. č. 66/2007, časť B. 
tak, že pôvodný text sa nahrádza textom: "MZ MČ BA-SM schvaľuje zámer 
zriadiť MŠ v objekte bývalých DJ Javorinská v Bratislave s termínom 
ukončenia rekonštrukcie objektu do konca augusta 2008"; časť C.- MZ berie 
na vedomie informáciu o rekonštrukcii objektu Javorinská 9 s tým, že náklady 
na rekonštr. stavebnej časti sú plánované vo výške 12,5 mil. Sk (bez DPH), 
technolog. vybavenie kuchyne a práčovne vo výške 1,5 mil. Sk (bez DPH) a 
prevádzkové náklady vo výške 3 mil. Sk ročne (uznes.č. 72/2008 schválená 
III. zmena rozpočtu MČ BA-SM - kapit. rozpočet- výdavky - v pol. 09. MŠ 
Javorinská -rekonštrukcia, upravený rozpočet na 20 700 tis. Sk - zvýšenie o 8 
700 tis. Sk)                                                                                               časť D. 
- uznesením MZ č. 11/2008, časť A. -  MZ schvaľuje návrh optimalizácie 
rozmiestnenia predškolských zariadení a zariadení sociálnych služieb MČ BA-
SM

69/2007
Návrh na zmenu uznesenia č. 57/2007 časť. B (Pisztoryho palác), časť B.- starosta požiadaný:            
1. zabezpečiť v 7., 8. a 9. mesiaci 2007 z prostriedkov schválených v kapit. rozpočte na revitalizáciu 
Piszt. paláca stavebnotechnické a zabezpečovacie práce v Piszt. paláci                                      

zo stat. posudku arkiera na dvornej fasáde Piszt. paláca spracovaného v 7.- 9. 
mesiaci 2007 vyplýva, že táto časť objektu nie je v havarijnom stave a 
nevykazuje ďalšie deformácie a trhliny nosného muriva, nevyžadovali sa 
okamžité zabezp. práce, kt. by predchádzali rekonštrucii paláca;                             
13.5.2008 schválený uznesením č. 55/2008 Záverečný účet MČ BA-SM za r. 
2007 - vyčerpaných 533 tis. Sk zo schválených 1 800 tis. Sk  v kapit. 
rozpočte na revitaliz. Piszt. paláca za r. 2007;                                                                         
11.12.2007 uznesením č. 107/2007 schválených 15 mil. Sk na r. 2008 na 
revitaliz. Piszt. paláca - použitie viazané do schválenia projektu revital. MZ - 
uznesením č. 73/2008 MZ schválilo zmenu uznesenia č. 107/2007 v časti C 
tak, že viaže zo schvál.15 mil. Sk použitie 14,7 mil. Sk do schválenia Projektu 
revit. Piszt. paláca MZ s tým, že 300 tis. Sk bude použitých na vypracovanie 
prípravnej a projekt. dokumentácie - "Zámeru obnovy Piszt. paláca"                   
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Tabuľka č. 1

Prehľad splnených uznesení za roky 1998 - 2007

hodnotené obdobie
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107/2007

Návrh rozpočtu MČ na r. 2008-2010 a návrh tvorby a použitia mimorozp. fondov MČ na r. 2008 -
2010,  časť E. - MZ ukladá riaditeľovi VEPOS, aby súčasne s novým plánom rekonštr. komunikácií 
a údržby ver. zelene predložil na rokovanie MZ vo februári 2008 plán frekvencie čistenia komunik. 
III.a IV. tr. na r. 2008 a presný harmonogram s uvedením presného času čistenia 

časť E.- uznesením č. 17/2008, časť A. - MZ schválilo vecný plán opráv a 
údržby komunikácií III. a IV. triedy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na 
rok 2008; uznesením č. 18/2008, časť A. - MZ schválilo harmonogram 
čistenia komunikácií pre MČ BA-SM od 15.2.2008 (zoznam ulíc s časom ich 
čistenia); uznesením č. 19/2008, časť A.- MZ schválilo vecný plán údržby 
zelene v MČ BA-SM na rok 2008 (uznesenia schválené 12.2.2008)

112/2007

Návrh na vyradenie hnuteľného majetku (mobilnej ľadovej plochy) z dôvodu neupotrebiteľnosti, časť 
A. - MZ súhlasí s vyradením mobilnej ľadovej plochy z účtovnej evidencie a so zabezpečením jej 
fyzickej likvidácie do 31.1 2008, časť B. - MZ splnomocňuje riaditeľa VEPOS ku všetkým úkonom 
potrebným k realizácii tohto uznesenia

uznesením č. 10/2008 z 12.2.2008 MZ súhlasilo so zmenou uznesenia č. 
112/2007 z 11.12.2007 tak, že toto znie:"A. súhlasí v zmysle článku 6 ods.9 
písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom MČ BA-SM a majetkom zvereným 
do správy MČ BA-SM s vyradením neupotrebiteľného hnuteľného majetku 
mobilnej ľadovej plochy, zverenej do správy rozp. org. VEPOS Bratislava - 
Staré Mesto z účtovnej evidencie a prevodom jej vlastníctva formou priameho 
predaja obci Čierne za 1,- Sk" - v súlade s uznesením uzatvorená kúpna 
zmluva s obcou Čierne

Strana 2 z 10



Tabuľka č. 2

Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2007

hodnotené obdobie
02/2008 - 08/2008

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

729/1998

Návrh na predaj nehnuteľností - bod 3. - schválený predaj 
domu s pozemkom, Špitálska 31 s tým, že kupujúci poskytne 
primeranú bytovú náhradu terajším nájomcom bytov v dome 
najneskôr do jedného roka odo dňa schválenia uznesenia

ukončený súdny spor (reštitúcia) v prospech mestskej časti BA -SM

3.1.2008 vyzvaný kupujúci na 
splnenie uznesenia - na predloženie 
dohôd o skončení nájmov bytov v 
dome - odpoveď žiadna, pokračovať 
v rokovaní

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

uznesením č. 14/2007, časť 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.) 

27.3.2007 uznesením č. 14/2007, 
časť C. - MZ schválený odpredaj 
100 % akcií akciovej spol. SNP 
Invest, a. s. za cenu 25 mil. Sk hl. 
mestu SR Bratislava - čakať na 
stanovisko primátora

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,    
časť C. - MZ žiada starostu pokračovať v príprave 
vysporiadania zhodnotenia prenajatého majetku so 
spoločnosťou TERMMING, a.s. po ukončení Zmluvy č. 95001 
do 31.12.2006

materiál bol stiahnutý na rokovaní miestneho zastupiteľstva 11.12.2007
materiál bude opätovne predložený 
na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva

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 3, ktorý má zverený do správy MČ BA-SM späť hl. 
mestu SR spolu so zmluvnými záväzkami 

čakať na stanovisko primátora

90/2006

Návrh na schválenie vstavby a stavebníka - schválená v byt. 
dome na Medenej ul. 35 vstavba na rovnej streche, mezonet. 
byt na 5. a 6. posch., stavebník a vyrovnanie spoluvlastníckeho 
podielu hl. mesta SR na pozemkoch

listom z 18. 7. 2007 vyzvaní stavebníci, listom z 26.9.2007 vyzvaní 
podieloví spoluvlastníci, aby pristúpili k uzavretiu zmluvy o vstavbe bytu a 
prevode spoluvl. podielu na pozemku podľa zákona č.182/1993 Z.z., k 
dohode stavebníka so spoluvlastníkmi zatiaľ nedošlo

po vydaní právoplatného stavebného 
povolenia a po začatí stavby bude 
daný návrh na vklad do katastra

14/2007

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

5.4.2007, 13.8.2007, 13.11.2007, 3.3.2008, 22.4.2008 zasielané  listy 
primátorovi so žiadosťou o zaujatie stanoviska k realizácii predmetného 
zámeru a k zabezpečeniu postupu podľa Štatútu hl. mesta SR Bratislavy,       
v novembri 2007 osobné rokovanie s riaditeľkou III. Sekcie Magistrátu hl. 
mesta SR - Správy nakladania s nehnut. majetkom mesta

odpoveď od primátora ani na jeden 
list neprišla, čakať na stanovisko 
primátora

16/2007

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

10.4.2007, 14.8.2007 zaslaný list primátorovi so žiadosťou o zaujatie 
stanoviska a určenie ďalšieho postupu, v novembri 2007 osobné rokovanie s 
riaditeľkou III. Sekcie Magistrátu hl. mesta SR - Správy nakladania s 
nehnut. majetkom mesta

čakať na stanovisko primátora, 
odpoveď od primátora ani na jeden 
list neprišla
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Tabuľka č. 2

Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2007

hodnotené obdobie
02/2008 - 08/2008

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

48/2007

Návrh na indikatívne možnosti čerpania fondov EÚ v 
programovacom období 2007-2013 v podmienkach MČ BA-SM 
a na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
(PHSR) 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;     2. zabezpečiť 
prípravu a spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja MČ

1. úloha sa plní priebežne, v zmysle operačných programov schválených v 
EK koncom r. 2007 a v zmysle rozvojových priorít MČ, kt. budú stanovené 
v PHSR MČ budú priebežne pripravované projekty hlavne v oblasti 
sociálnej infraštruktúry (zvyšovanie sociálnej inklúzie, poradenské služby 
pre občanov, vzdelávanie seniorov, skvalitňovanie a rozširovanie sociálnych 
služieb a komunitnej práce vrátane vzdelávania opatrovateľov a sociál. 
pracovníkov, vzdelávanie učiteľov a pedagog. pracovníkov) a v oblasti 
technickej infraštruktúry (údržba verejných plôch a údržba a obnova 
verejnej zelene, informatizácia, internetizácia a elektronizácia materských 
škôl a škol. stravovacích zariadení);  v týchto dňoch sa pripravuje projekt 
"Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska", ktorý bude predložený na 
MVRR SR;                                                                    2. úloha sa plní 
priebežne, od apríla 2008 prebieha aktívna príprava PHSR zazmluvneným 
ext. dodávateľom v spolupráci s MiÚ a poslancami MZ           

1. stanovenie priorít rozvoja MČ v 
rámci PHSR a postupné 
vypracovanie projektov  v zmysle 
výziev, ktoré budú vyhlasované k 
jednotlivým relevantným operačným 
programom;                    2. 
dokončenie spracovania dokumentu 
do jesene 2008

57/2007

Návrh na zriadenie staromestského centra súčasného umenia - 
koncepcia riešenia ďalšieho využitia Pisztoryho paláca,               
časť B.- MZ poveruje Mgr. Svena Šovčíka, predsedu komisie 
kultúry, spracovať projekt organizačného zabezpečenia tohto 
zámeru a predložiť ho na ďalšie zasadnutie MZ, t.j. 26. 6. 2007- 
uznesením č. 69/2007, časť A.  - schválená zmena termínu na 
október 2007

k spracovaniu Projektu revitalizácie Piszt. paláca bolo potrebné prijatie 
Koncepcie kult. politiky MČ BA-SM na r. 2008-2010 (schválená 
11.12.2007 uznes. č.114/2007) a schválenie rozpočtu MČ na r.2008 -   
uznením. č.107/2007 z 11.12.2007schválených v kapit. rozpočte 15 mil. Sk 
na revitalizáciu Piszt. paláca (pol. 08.2.0.) -ich použitie viazané do 
schválenia Projektu revitalizácie Piszt.paláca - uznesením č. 73/2008 MZ 
schválilo zmenu uznesenia č. 107/2007 v časti C tak, že viaže zo schvál.15 
mil. Sk použitie 14,7 mil. Sk do schválenia Projektu revit. Piszt. paláca MZ, 
300 tis. Sk bude použitých na vypracovanie prípravnej a projekt. 
dokumentácie - "Zámeru obnovy Pisztoryho paláca"                                              

na rokovanie MZ predložený návrh  
na zrušenie unesenia

67/2007

Návrh na zmenu stanoviska MČ BA - SM k aktualizácii 
územného plánu zóny A 6 Bratislava 2006 sektor č. 10a,     
časť B. - MZ žiada starostu 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
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Tabuľka č. 2

Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2007

hodnotené obdobie
02/2008 - 08/2008

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

97/2007

Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto na rok 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)

11.12.2007 na rokovaní MZ uložená úloha zást. starostu uznesením č. 
109/2007, bod C. - 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;                                                                                               
12.2.2008 predložený na rokovanie MZ "Návrh na nakladanie s 
nehnuteľným majetkom v správe mestskej časti Bratislava Staré Mesto" - 
uznesením č. 5/2008 MZ  berie na vedomie uvedený materiál ako 
východiskový podklad pre ďalšie rokovanie komisií s cieľom efektívne a 
transparentne nakladať s majetkom MČ a hl. mesta SR Bratislavy v správe 
MČ BA-SM 

plní sa priebežne -  postupne sa 
vyberá majetok, ktorý sa bude 
odpredávať a ktorý si mestská časť 
ponechá 

105/2007

Návrh VZN č.10/2007, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN č. 
9/2004 o pešej zóne v znení VZN č. 3/2005, č. 2/2006, č. 
2/2007, časť B.- MZ žiada prednostu MiÚ  pripraviť 
materiálno-techn. a organizačné zabezpečenie vjazdu a výjazdu 
do pešej zóny s kontrolou vjazdu a výjazdu 24 h denne s 
účinnosťou od 1.1.2009

na materiálno-technickom a organizačnom zabezpečení vjazdu a výjazdu sa 
priebežne pracuje

na novembrové zasadnutie MZ bude 
predložené VZN o pešej zóne, ktoré 
zavedie kontrolu vjazdu 

107/2007

Návrh rozpočtu MČ na r. 2008-2010 a návrh tvorby a použitia 
mimorozp. fondov MČ na r. 2008-2010,                                   
časť C.- MZ viaže použitie fin. prostr. kapit. rozp. v pol. 
08.2.0.-revitalizácia Pisztoryho paláca vo výške 15 mil. Sk do 
schválenia Projektu revit. Piszt. paláca miest. zastupit.;                         
časť D. - MZ žiada starostu, aby každé navýšenie príjmov 
MČ, alebo úspora výdavkov v priebehu r. 2008 boli pri 
návrhoch na zmenu rozpočtu prioritne smerované na čistotu 
kumunikácií a údržbu zelene do úrovne rozp. VEPOS na 
r.2007, po zohľadnení pozit. dopadov reštrukt. VEPOS

časť C.- uznesením č. 73/2008 MZ schválilo zmenu uznesenia č. 107/2007 
v časti C tak, že viaže zo schvál. 15 mil. Sk použitie 14,7 mil. Sk do 
schválenia Projektu revit. Piszt. paláca MZ, 300 tis. Sk bude použitých na 
vypracovanie prípravnej a projekt. dokumentácie - "Zámeru obnovy 
Pisztoryho paláca"                                                                                                            
časť D.- platnosť uznesenia trvá celoročne, uznesením č. 27/2008 schválená 
I. zmena rozpočtu MČ na rok 2008 (zvýšený príjem podielu na dani z 
príjmov FO) - zvýšený rozpočet výdavkov org. VEPOS v pol. 05.1.0 - 
čistenie komunikácií, odvoz odpadu o 480 tis. Sk                

časť C.- realizácia revitaliz.Piszt. 
paláca začne až po schválení 
Projektu revit. Piszt. paláca MZ;     
časť D. - v prípade navýšenia 
príjmov MČ, alebo úspory výdavkov 
v priebehu r. 2008 bude postupované 
v súlade s uznesením                                        

109/2007

Správa o činnosti zástupcu starostu mestskej časti Bratislava - 
Staré Mesto za obdobie prvého volebného roka, časť C. -  MZ 
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 

12.2.2008 predložený na rokovanie MZ "Návrh na nakladanie s 
nehnuteľným majetkom v správe mestskej časti Bratislava Staré Mesto" - 
uznesením č. 5/2008 MZ berie na vedomie uvedený materiál ako 
východiskový podklad pre ďalšie rokovanie komisií s cieľom efektívne a 
transparentne nakladať s majetkom MČ a hl. mesta SR Bratislavy v správe 
MČ BA-SM 

plní sa priebežne -  postupne sa 
vyberá majetok, ktorý sa bude 
odpredávať a ktorý si mestská časť 
ponechá 
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Tabuľka č. 3

Prehľad splnených uznesení za I. polrok 2008 

hodnotené obdobie
02/2008 - 08/2008

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

9/2008
Návrh na predaj spoluvl. podielu 2/9 na nehnuteľnostiach na ul. Laurinská 16 - stavba, pozemok, 
zastavané plochy a nádvoria  (platnosť do 11.2.2009)

kúpna zmluva daná do katastra nehnuteľností 25.8.2008                       
(22.8.2008 uhradených na účet MČ 3 600,0 tis. Sk)

11/2008

Návrh optimalizácie rozmiestnenia predškol. zariadení a zariad. sociálnych služieb MČ BA-SM - 
časť C. - MZ žiada starostu konzultovať špecifikáciu požiadaviek na kapacitu objektu a rozsah 
poskytovaných služieb nového zariad. sociálnych služieb pre seniorov Dobšinského 2 z hľadiska 
potrieb občanov a rozvoja sociál. služieb poskytovaných seniorom v podmienkach samosprávy 
Starého Mesta s Komisiou sociálnou, zdravotnou a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto (komisia SZR) 

26.3.2008 diskusia členov komisie SZR so starostom k zriadeniu ZOS, 
optimalizácia -obj. Dobšinského 2-uznesenie komisie č. 7/2008 -komisia 
odporúča pre novozriad. ZOS kapacitu min.30 klientov a max.45 klientov a 
rozsah poskyt. služieb podľa prílohy 1 zápisnice komisie SZR z 26.3.08; 
uznesenie MZ č. 51/2008, časť A.- MZ schvaľuje a) zastavenie prijímania 
detí do MŠ Dobšinského 2 pre školský rok 2008/2009, b) ukončenie 
prevádzkovania MŠ Dobšinského 2 k dátumu 30.6.2009; upresňujúce 
rokovania pokračujú súbežne s prípravou proj. dokumentácie

17/2008
Návrh vecného plánu opráv a údržby komunikácií III. a IV. tr. v MČ BA-SM na r. 2008, časť B - MZ 
ukladá riaditeľovi org. VEPOS Bratislava – Staré Mesto do konca februára 2008 spresniť termíny 
opráv a údržby v roku 2008

na int. stránke MČ zverejnený - 19.2.2008 - "Plán opráv, výtlkov a  prepadov 
na komunikáciách III. a IV.tr. na I. kvartál 2008"; 
3.4.2008 - "Plán opráv,výtlkov a  prepadov na komunikáciách III. a IV.  
triedy na II. kvartál 2008"; 6.8.2008 - "Plán opráv,výtlkov a prepadov na 
komunikáciách III. a IV. tr. na III. a IV. štvrťrok 2008"

18/2008

Návrh harmonogramu čistenia komunikácií pre mestskú časť Bratislava – Staré Mesto od 15.2.2008, 
časť B. - MZ žiada prednostu zabezpečiť  a) s navrhnutým harmonogramom čistenia komunikácií 
informovanie verejnosti  prostredníctvom internetu a lokálnych médií,
b) zriadenie telefónnej linky na MiÚ, kde by bolo možné nahlásiť prípadné nedostatky v čistení 
komunikácií podľa harmonogramu a jej zverejnenie na internetovej stránke,
c) zverejnenie dispečerského čísla org. VEPOS Bratislava – Staré Mesto na internet. stránke

od 15.2.2008 zverejnené na int. stránke MČ BA - SM v časti "Aktuality- 
Všeobecné informácie - Verejná kontrola čistenia" - harmonogram čistenia 
komunikácií, telefónne linky na MiÚ a čísla mob. telefónov asistentov 
verejného poriadku podľa územných obvodov a telefónne čísla dispečerskej 
služby org. VEPOS Bratislava - Staré Mesto

19/2008
Návrh vecného plánu údržby zelene v mestskej časti BA-SM na rok 2008, časť B. - MZ ukladá         
1. riaditeľovi org. VEPOS Bratislava - Staré Mesto upresniť a doplniť rozdelenie výdavkov na rok 
2008 v časti „údržba zelene – dodávatelia“ a predložiť na nasledujúce zastupiteľstvo (t. j. 1.4.2008)

1. - 1.4.2008 uznesením č. 48/2008 vzalo MZ na vedomie upresnenie a 
doplnenie rozdelenia výdavkov na rok 2008 v časti údržba zelene - 
dodávatelia

32/2008

Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Staré Mesto a zriadenie rozp. 
organizácie Seniorcentrum Staré Mesto, časť F. - MZ ukladá starostovi vykonať všetky úkony 
potrebné k vykonaniu tohto uznesenia 

Domov dôchodcov Staré Mesto zrušený k 30.6.2008, od 1.7.2008 začalo 
Seniorcentrum s poskytovaním sociálnych služieb občanom v pôsobnosti 
danej zriaďovacou listinou, zainteresované odelenia MiÚ vykonali všetky 
potrebné organizačno-technické náležitosti (majetkové, finančné, mzdové, 
personálne)

37/2008 Návrh na predaj nehnuteľností na Dunajskej ul. - 3 pozemky - zastavané plochy (platné do 31.3.2009)
kúpna zmluva daná do katastra nehnuteľností 16.7.2008                       
(11.7.2008 úhrada MČ 151,9 tis. Sk)

38/2008
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Klemensovej ul. - pozemok - zastavaná plocha (platné do 
31.3.2009)

kúpna zmluva daná do katastra nehnuteľností 22.7.2008                       
(11.7.2008 uhradených na účet MČ 67,5 tis. Sk)

39/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na Mariánskej ul.- bod 1.- pozemok - zastavaná plocha (platné do 
31.3.2009)

kúpna zmluva daná do katastra nehnuteľností 20.8.2008                       
(4.7.2008 uhradených na účet MČ 94,5 tis. Sk)
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Tabuľka č. 3

Prehľad splnených uznesení za I. polrok 2008 

hodnotené obdobie
02/2008 - 08/2008

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

42/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na Čulenovej ul. - 2 pozemky - zastavané plochy (platné do 
31.3.2009)

kúpna zmluva daná do katastra nehnuteľností 22.7.2008                       
(11.7.2008 uhradených na účet MČ 216,0 tis. Sk)

44/2008
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dankovského ul. - pozemok - zastavaná plocha  (platné do 
31.3.2009)

kúpna zmluva daná do katastra nehnuteľností 20.8.2008                       
(24.7.2008 uhradených na účet MČ 77,6 tis. Sk)

46/2008

Dodatok č. 8 Pravidiel odmeňovania poslancov MZ MČ BA-SM a členov komisií MZ MČ BA-SM – 
neposlancov v znení zmien schválených uznesením MZ č. 1/F1995 a dodatkami 1-7, časť B. - MZ 
žiada starostu vyhlásiť úplné znenie Pravidiel odmeňovania poslancov MZ MČ BA-SM a členov 
komisií MZ MČ BA-SM – neposlancov v znení schváleného Dodatku č. 8  

7.4.2008 vyhlásené úplné znenie Pravidiel odmeňovania poslancov MZ MČ 
BA-SM a členov komisií MZ MČ BA-SM – neposlancov v znení 
schváleného Dodatku č. 8, zverejnené na int. stránke MČ

60/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na Jedlíkovej ul. - 2 pozemky - zastavané plochy (uznesenie platné do 
12.5.2009)

kúpna zmluva daná do katastra nehnuteľností 30.7.2008                       
(24.7.2008 uhradených na účet MČ 8 140,2 tis. Sk)

62/2008
Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2007-2008, časť B. - MZ žiada riaditeľa VEPOS Bratislava- 
Staré Mesto  2. vyhodnotiť pôsobenie organizácie VEPOS Bratislava-Staré Mesto po 
reštrukturalizácii a) hodnotenie za I. štvrťrok predložiť na zasadnutie MZ v júni 2008 

24.6.2008 uznesením č. 87/2008, časť A. vzalo MZ na vedomie 
vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS Bratislava-Staré Mesto 
za I. štvrťrok 2008

67/2008

Informácia o petícii  občanov proti likvidácii parku na Belopotockého ulici, časť C. - MZ žiada 
starostu, aby v spolupráci s primátorom hl. mesta SR Bratislavy a Mestským zastupiteľstvom hl. 
mesta SR Bratislavy hľadali riešenie a podnikli všetky potrebné kroky, aby zeleň na Belopotockého 
ul. bola zachovaná a opätovne sprístupnená občanom ako verejný park

starosta opätovne preveril možnosť zámeny pozemkov zverených MČ BA-
SM s vlastníkom pozemku na Belopotockého, požiadal listom dňa 28.5.2008 
p. primátora o rokovanie s investorom o zámene pozemku za iný, kt. je vo vl. 
hl. mesta;                                                                                                                    
10.7.2008 bolo doručené MČ stanovisko Hl. mesta SR Bratislavy, ktorým 
akceptovalo upozornenie prokurátora (z 22.4.2008) a v intenciách uvedeného 
zabezpečuje zosúladenie územného plánu Hl. mesta SR, v kt. sa územie 
dotknutej lokality mení zo zelene na zastavané územie 

91/2008

Návrh a) na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, b) na vydanie rozhodnutia vo veci 
samej - MZ A. rozhodlo, že poslanci MZ MČ BA-SM  Ing.V. Pištek a Mgr. R. Števčík  porušili čl. 7 
ods.1 Úst. zák. č. 357/2004 Z.z. a preto sa týmto poslancom B. ukladá pokuta vo výške ich mesačnej 
odmeny, t.j. 8100,- Sk, ktorú sú povinní uhradiť do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na 
účet MČ

5.8.2008 príjem  na účet MČ 8 100,- Sk od Mgr. Števčíka;                 
18.8.2008 príjem na účet MČ 8 100,- Sk od Ing. Pišteka 
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Tabuľka č. 4

Prehľad nesplnených uznesení za I. polrok 2008

hodnotené obdobie
02/2008 - 08/2008

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

11/2008

Návrh optimalizácie rozmiestnenia predškol. zariadení a 
zariad. sociálnych služieb MČ BA-SM, časť B. - MZ 
poveruje starostu rokovať s primátorom hl. mesta SR 
Bratislavy a všetkými dotknutými subjektmi o realizácii 
návrhu optimal. rozm. predšk. zariad. a zariad. soc.služieb

rokovania prebiehajú, p. primátor prejavil vôľu previesť časť 
nehnuteľného majetku, kt. slúži MČ na plnenie samospr. 
funkcií,.al. na prenesený výkon št. správy do vlastníctva MČ - tým 
by bolo umožnené MČ voľné nakladanie s nehnut. majetkom v 
zmysle prijatej optimalizácie

podmienené prijatím zákona, kt. sa zmení 
zákon č. 377/1990 Zb. o hl. meste SR 
Bratislavy v z.n.p.

19/2008

Návrh vecného plánu údržby zelene v mestskej časti BA-
SM na rok 2008, časť B. - MZ ukladá 2. prednostovi  
zvážiť možnosť vybudovania vlastného zdroja úžitkovej 
vody (studne), ktorý bude určený na polievanie komunikácií 
a zelene v Starom Meste

2. prevedená analýza zabezpečenia polievania zelene v mestskej 
časti BA-SM prostredníctvom VEPOS-u, t.j. lokalít, m3, Sk; 
uskutočnili sa rokovania na stavebnom úrade, špecializovanom 
stavebnom úrade i s projektantom; bol objednaný predbežný 
hydrogeologický prieskum za účelom posúdenia možnosti 
vybudovania studní v lokalite Hviezdoslavovho a Hodžovho nám.

po dodaní hydrogeologického prieskumu a 
jeho vyhodnotení bude rozhodnuté o ďalšom 
postupe

31/2008

Návrh Dodatku č. 1 Organizačného poriadku MiÚ BA-SM, 
časť B. - MZ ukladá  1. starostovi zabezpečiť 
pracovnoprávne rozhodnutia spojené so zmenou 
Organizačného poriadku MiÚ MČ BA-SM,  2. prednostovi 
a) zabezpečiť organizačné zmeny spojené so zmenou 
Organizačného poriadku, b) zapracovať súvisiace zmeny v 
rozpočte MČ na r. 2008 a predložiť návrh na úpravu 
rozpočtu MČ na zasadnutie MZ 24.6.2008

1. úloha sa plní priebežne podľa potreby nástupu jednotlivých 
pracovníkov;                                                                                                  
2. a) v súvislosti so schválenými zmenami zrušenie niekoľkých 
prac. miest, presun resp. kumulácia niekt. pozícií na odd. soc. vecí a 
na odd. kultúry, od 1.7.2008 vznik Seniorcentra do kompetencie kt. 
prešiel výkon opatrovateľskej služby z odd. soc. vecí, vznik Centra 
divadla, Centra vizuálneho umenia a Centra hudny Bratislava Staré 
Mesto, vyhlásené výb. konanie na obsadenie miest nových vedúcich 
jednotlivých centier (doterajší vedúci odvolaní a poverení vedením 
do 30.9.2008);                                                                                                                  
b) k 24.6.2008 nevznikli požiadavky na úpravu rozpočtu MČ               
v súvislosti so zmenou Organizačného poriadku MiÚ MČ BA-SM  

1. zabezpečované pracovnoprávne rozhodnutia 
podľa potreby;                                                              
2. a) v súvislosti s uvedenými zmenami 
vypracoval vedúci odd. kultúry Vyhodnotenie 
zmeny organizačnej štruktúry odd. kultúry a 
Centier umenia z hľadiska mzdových financií, 
kt. po schválení vedením bude realizované;                                                
b) úprava rozpočtu, ktorá súvisí so 
schválenými organ. zmenami k 30.6.2008 
bude predmetom rokovania MZ v septembri 
2008 v nadväznosti na informáciu o plnení 
rozpočtu MČ za I. polrok 2008

36/2008
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Drotárskej ceste - 
pozemok - zastavaná plocha  (platné do 31.3.2009)

kupujúci nesúhlasí s cenou (6000 Sk/m2 schvál. primátorom)
zaslaný list primátorovi o prehodnotenie 
kúpnej ceny

39/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na Mariánskej ul.- bod 2. a 
3.- pozemky - zastavané plochy (platné do 31.3.2009)

kúpne zmluvy podpísané,                                                             
30.6.2008 uhradených na účet MČ 97,2 tis. Sk

po schválení súdom podpisu kúpnych zmlúv 
zákonnými zástupcami za maloletú dcéru 
(kupujúca) - vklad do katastra

40/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na Somolického ul. -                 
3 pozemky - zastavané plochy (platné do 31.3.2009)

kupujúci vyzvaní na zaplatenie kúpnej ceny po zaplatení kúpnej ceny - vklad do katastra

41/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na Somolického ul. -               
2 pozemky - zastavaná plocha, ostatná plocha - podiel 1/15 
(platné do 31.3.2009)

kupujúci nesúhlasí s cenou (7500 Sk/m2 schvál. primátorom)
kupujúci oslovia predávajúceho o 
prehodnotenie kúpnej ceny

43/2008
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Bartoňovej ul. -         
pozemok - zastavaná plocha  (platné do 31.3.2009)

po predložení dohody o zúžení BSM kupujúcim - podpis kúpnej 
zmluvy

po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny - vklad do katastra

45/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na Timravinej ul. - pozemok 
(22 m2) a spoluvl. podiely na pozemkoch  - zastavané 
plochy (platné do 31.3.2009)

kupujúci nesúhlasí s cenou (7500 Sk/m2 - pozemok pod garážou a 
2000 Sk/m2 -spoluvl. podiely - schvál. primátorom)

zaslaný list primátorovi o prehodnotenie 
kúpnej ceny
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Tabuľka č. 4

Prehľad nesplnených uznesení za I. polrok 2008

hodnotené obdobie
02/2008 - 08/2008

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

51/2008

Informácia o stave DJ Javorinská 9 a MŠ Dobšinského, 
časť B. - MZ mení uznesenie  č. 66/2007 časť B. tak, že 
pôvodný text sa nahrádza textom: "Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto schvaľuje zámer 
zriadiť MŠ v objekte bývalých DJ Javorinská 9 v Bratislave 
s termínom ukončenia rekonštrukcie objektu do konca 

uznesením MZ č. 72/2008 schválená III. zmena rozpočtu MČ BA-
SM - kapit. rozpočet- výdavky - v pol. 09. MŠ Javorinská -
rekonštr., upravený rozpočet na 20 700 tis. Sk (zvýšenie o 8 700 tis. 
Sk)

termín ukončenia rekonštrukcie stanovený MZ 
do konca augusta 2008 

61/2008
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Korabinského ul. - 
pozemok - záhrada (platné do 12.5.2009)

kupujúci vyzvaní na zaplatenie kúpnej ceny po zaplatení kúpnej ceny - vklad do katastra

62/2008

Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2007-2008, časť B. - 
MZ žiada riaditeľa VEPOS Bratislava-Staré Mesto              
1. doplniť správu o zimnej službe, 2. vyhodnotiť pôsobenie 
org. VEPOS Bratislava-Staré Mesto po reštrukturalizácii      
b) hodnotenie za I. polrok 2008 predložiť na zasadnutie MZ 
v septembri 2008, 3. zabezpečovať verejné obstarávanie 
maximálne na dobu 2 rokov za účasti členov prísl. komisie 
MZ pri zadávaní podm. výberového konania aj pri 
vyhodnocovaní verejného obstarávania

2.b) - uznesením stanovený termín predlož. materiálu - 16.9.2008;    
3.- uznesením č. 87/2008, časť B. - MZ mení uznesenie č. 62/2008 
v časti B. v bode 3. takto: "B. ukladá riaditeľovi org. VEPOS 
Bratislava-Staré Mesto zabezpečovať ver. obstrávanie max.na dobu 
5 rokov. VEPOS Bratislava-Staré Mesto bude za účasti poslancov 
MZ MČ BA-SM menovaných starostom zadávať podmienky 
výberového konania, ako aj vyhodnocovať ver. obstarávanie a 
prerokúvať zmluvné podmienky poskytovaných služieb" - poslanci 
MZ menovaní starostom  (Ing. Procházka, Ing. Borguľa, Mgr. 
Števčík) sa 30.6.2008 zúčastnili prvého zasadnutia výberovej 
komisie pre verejné obstarávanie

1. materiál bude predložený na rokovanie MZ;           
2.b) materiál bude predložený na rokovanie 
MZ;                                                                                         
3. menovaní poslanci sa budú zúčastňovať 
každého zasadnutia až do ukončenia verejného 
obstarávania

71/2008

Návrh VZN MČ BA-SM  č. 6/2008, kt. sa mení a dopĺňa 
VZN č. 10/2004 o bližších podm. poskytovania sociálnych 
služieb, o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe 
platenia úhrady za soc. služby, časť B. - MZ žiada 
starostu, aby každoročne rozhodnutím určil aktuálnu výšku 
úhrad podľa VZN č. 10/2004 v znení VZN č. 6/2008

od 15.7.2008 sa realizuje poskytovanie sociálnych služieb, spôsob a 
výška úhrady, ako aj spôsob platenia úhrady za tieto služby podľa 
VZN č. 10/2007 v znení VZN č. 6/2008

časť B uznesenia sa vzťahuje a bude sa 
uplatňovať až v roku 2009, nakoľko sa výška 
úhrad od 15.7.2008 určila priamo v znení 
VZN č. 6/2008

75/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Srnčia - stavba  a 
pozemky parc.č. 4592,4593, 4594 - záhrada, zastavané 
plochy a nádv., ost.plochy (platnosť do 23.6.2009)

kúpna zmluva v štádiu podpisovania jej účastníkmi
po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny - vklad do katastra

76/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Šafránova - Srnčia -  
pozemky parc.č. 4588/1,4588/2- záhrada,  zastavané plochy 
a nádv. (platnosť do 23.6.2009)

kúpna zmluva v štádiu podpisovania jej účastníkmi
po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny - vklad do katastra

77/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Šafránova - Srnčia -  
pozemky parc.č. 4569, 4570 - záhrada , zastavané plochy a 
nádv. (platnosť do 23.6.2009)

kúpna zmluva v štádiu podpisovania jej účastníkmi
po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny - vklad do katastra

78/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Šafránova - Srnčia -  
pozemky parc.č. 4565, 4564 - záhrada, zastavané plochy a 
nádv. (platnosť do 23.6.2009)

kúpna zmluva v štádiu podpisovania jej účastníkmi
po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny - vklad do katastra

79/2008
Návrh na predaj nehnuuteľností na Sklenárskej ul. - stavby a  
pozemky parc.č. 4606, 4607/1,2,3, 4609, 4610 - záhrady, 
zastavané plochy a nádv. (platnosť do 23.6.2009)

kúpna zmluva v štádiu podpisovania jej účastníkmi
po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny - vklad do katastra
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Tabuľka č. 4

Prehľad nesplnených uznesení za I. polrok 2008

hodnotené obdobie
02/2008 - 08/2008

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

80/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na Svetlej ul. - parc. č. 2256, 
2257/1 2257/2 - 2 záhrady a  zastavaná plocha                                                      
(platnosť do 23.6.2009)

kúpna zmluva v štádiu podpisovania jej účastníkmi
po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny - vklad do katastra

81/2008
Návrh na predaj NP č. 901 v dome na Františkánskom nám. 
7  a spoluvl. podielu na spol. častiach, spol. zariadeniach 
domu a na pozemku (platnosť do 23.6.2009)

kúpna zmluva v štádiu podpisovania jej účastníkmi
po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny - vklad do katastra

82/2008
Návrh na predaj NP č. 13 v dome na Grösslingovej 49   a 
spoluvl. podielu na spol. častiach, spol. zariadeniach domu a 
na pozemku (platnosť do 23.6.2009)

čaká sa na predch. súhlas primátora - žiadosť zaslaná 18.6.2008
realizácia odpredaja NP po udelení predch. 
súhlasu primátora

83/2008
Návrh na predaj NP č. 10 v dome na Panenskej 26 a 
spoluvl. podielu na spol. častiach, spol. zariadeniach domu, 
na príslušenstve a na pozemku (platnosť do 23.6.2009)

čaká sa na predch. súhlas primátora - žiadosť zaslaná 18.6.2008
realizácia odpredaja NP po udelení predch. 
súhlasu primátora

84/2008

Návrh na predaj NP č. 9 v dome na ul. Palisády 59 a návrh 
na predaj nehnuteľností na ul. Palisády 59 - NP a spoluvl. 
podiel na spol. častiach, spol. zariadeniach domu a na 
pozemku, stavba - sociálna budova (bez súp.č.), pozemok - 
zastavaná plocha

21.7.2008 udelený predch. súhlas primátora
požiadané MV SR o metodické usmernenie vo 
veci aplikácie ustanovenia § 9 ods. 5  zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

89/2008

Návrh na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny 
Blumentálska, časť B. - MZ ukladá 1. zást. starostu 
zabezpečiť financovanie celk. oprávnených výdavkov na 
projekt do výšky 6 715 000,- Sk (6 379 250,- Sk 
refundovateľných zo štrukturálnych fondov EÚ a št. 
rozpočtu, 335 750,- Sk vl. prísp. MČ) a výdavkov na 
riadenie projektu a publicitu do výšky 500 000,- Sk počas 
celej doby jeho realizácie z vlastných zdrojov MČ;                                                            
2. prednostovi hľadať prostredníctvom odd. projektov 
ďalšie možnosti  realizácie projektov v iných lokalitách

1. úloha sa plní priebežne, projekt je v príprave a bude predkladaný 
na MVRR SR v októbri 2008;                                                                    
2. úloha je dlhodobá, plní sa priebežne, oddelenie projektov skúma 
ďalšie možnosti projektových návrhov

1. v prípade schválenia projektu MVRR SR 
bude jeho priebežné financovanie zapracované 
do rozpočtu MČ na rok 2009;                                              
2. ďalšie možnosti projektových návrhov v 
oblasti revitaliz. verejných priestranstiev budú 
preskúmané po predložení projektu 
"Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska" 
na MVRR SR a po vyhodnotení podmienok 
pre podávanie projektov v tejto oblasti pre 
r.2009
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