
Tabuľka č. 1

Prehľad splnených uznesení za roky 1998 - 2009

hodnotené obdobie
04/2010 - 08/2010

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

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

časť B. - uznesením č. 60/2010, časť A.z 20.4.2010 MZ schválilo predaj 100 
% akcií akciovej spol. SNP Invest, a.s. za kúpnu cenu  200 000 EUR do 
vlastníctva spol. Delta Vesper, s.r.o. Levice

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

uznesením č. 53/2010 z 20.4.2010 schválený predaj prebytočného majetku 
vo vl. MČ BA-SM do vl. TERMMING, a.s. (pretlakové kotly, horáky, 
zásobníky na teplú vodu, kotle nainštalované na Blumentálskej 12 a 24, 
Grösslingovej 9, Holekovej 1) s tým, že celková kúpna cena 123 412,67 € s 
DPH sa ako pohľadávka MČ BA-SM započíta s pohľadávkou TERMMING, 
a.s. vo výške 128 769,92 € (vynaložené investície -modernizácia kotolne a 
rozvodov ústr. kúrenia na ZŠ Škarniclova 1) v rozsahu, v akom sa 
pohľadávky kryjú - 123 412,67 €

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 

uznesením č. 59/2010 z 20.4.2010 zrušené uznesenie č. 14/2007 v časti C.

40/2009
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Sokolskej ul., pozemku p.č. 3718/19 - zast. plochy a nádv. (platné 
do 27.4.2010)

uznesenie stratilo platnosť dňom 28.4.2010 - na zákl. požiadavky 
magistrátu zo 14.5.2009 sa k udeleniu súhlasu primátora vypracoval znal. 
posudok na cenu nehnut. a ocenenie vec. bremena - doložený magistrátu 
17.12.2009, 15.3.2010 udelený súhlas primátora, 18.3.2010 zaslaný 
kupujúcemu na vyjadrenie návrh kúpnej zmluvy s upozornením na termín 
platnosti uznesenia, kupujúci nereagoval

59/2009 
Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Beblavého 4, stavby súp.č.4825 - ateliér a pozemku                  
p. č. 638/4,5 -  ost. plocha, zast. plochy a nádv.  (platné do 22.6.2010)

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností  2.6.2010                 
(21.5.2010 uhradených na účet MČ 33 550,97 €)

60/2009 
Návrh na predaj nehnuteľností na Šulekovej 46, stavby  súp. č. 2153 - ateliér a pozemku              p.č. 
2763/9 - zast. plochy a nádv. (platné do 22.6.2010)

14.5.2010 povolený vklad katastrom nehnuteľností                             
(3.5.2010 uhradených na účet MČ 19 956,27 €)

67/2009 
Návrh na predaj pozemku na Mýtnej ul., parc. č. 7938/33 - zast. plochy a nádv.                       (platné 
do 22.6.2010)

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 1.4.2010                 
(25.3.2010 uhradených na účet MČ 16 907,45 €)

68/2009 
Návrh na predaj pozemkov na ul. K Železnej studienke parc. č. 5170/1,2,3,4,7,8,17,18,19,20,21 - 
zast. plochy a nádv., záhrady, ost. plochy a  stavieb  súp. č. I.3857, I.3858, I.761, I. 3860         (platné 
do 22.6.2010- uznesením č. 118/2010 predĺžená platnosť do 31.12.2010)

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 23.7.2010                 
(8.7.2010 uhradených na účet MČ 215 000,00 €)

95/2009 
Návrh na predaj NP č. 12-911 v bytovom dome na Bezručovej 8, súp. č. 2537, podiel na pozemkoch 
parc. č. 8940/1, 8940/13, 8940/14, 8940/16 (platné do 2.11.2010)

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 25.3.2010                  
(24.3.2010 uhradených na účet MČ  49 965,59 €)

97/2009 
Návrh na predaj NP č. 12-NP9 v dome na Klariskej č. 10, súp.č. 326, podiel na pozemku p.č. 374   
(platné do 2.11.2010)

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 13.8.2010                 
(5.8.2010 uhradených na účet MČ  118 542,87 €)

98/2009 
Návrh na predaj 7 bytov č. 10 - č. 16 v bytovom dome na Obchodnej 7, súp. č. 544, podiel na 
pozemku parc. č. 8408 -  uznesením č. 20/2010 schválená zmena ceny - pôv. cena podľa znal. 
posudku zmenená na vyššiu cenu , kt. ponúkol víťaz ver. obch. súťaže (platné do 2.11.2010) 

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 19.5.2010                 
(11.5.2010 uhradených na účet MČ 56 500,00 €)
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Tabuľka č. 2

Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2009

hodnotené obdobie
04/2010 - 08/2010

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

729/1998

Návrh na predaj nehnuteľností - bod 3. - schválený predaj 
pozemku s domom na Špitálskej 31- p.č. 8509 - zastavaná 
plocha, p. č. 8510 - záhrada s tým, že kupujúci poskytne 
primeranú bytovú náhradu terajším nájomcom bytov v 
dome najneskôr do 1 roka odo dňa schvál. uznesenia

ukončený súdny spor (reštitúcia) v prospech MČ BA -SM,  kupujúci 
vyzvaný 20.11.2008 na splnenie uznesenia, na predloženie dohôd o 
skončení nájmu bytov v dome, na kt. úrad neobdržal odpoveď

listom z 10.8.2009 kupujúci 
opätovne vyzvaný na predloženie 
listín o bytovej (finančnej) 
náhrade a dohôd o ukončení 
nájmu bytov v dome

140/2005

Návrh na predaj nehnuteľností,  pozemky p. č. 3163/2, 3 - 
zastavané plochy, Palisády 43 - celková výmera 77 m2, za 
cenu 385 000 Sk (12 779,66 €)  -  uznesením č. 40/2010 
schválená zmena ceny na 25 559,38 €

2.8.2010 podpísaná kúpna zmluva 
po zaplatení kúpnej ceny- vklad do 
katastra

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 

stanovisko primátora uvedené pri 
uznesení č. 16/2007

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 
podiel. spoluvlastníci, 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  

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

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

na základe žiadostí MČ týkajúcich sa riešenia objektu bývalej ZŠ na 
Lazaretskej  ul. bolo listom primátora z 22.1.2010 oznámené, že hl. mesto 
neprevezme nehnuteľnosť do priamej správy spolu aj so zml. záväzkami a 
to z dôvodu, že v súčasnej dobe  musí pri prevodoch nehnuteľného 
majetku  postupovať podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Z. z. v 
z.n.p. 

v liste primátora z 22.1.2010 
uvedené, že prevzatie nehnut.  do 
priamej správy je možné len za 
predpokl., že nebudú prevzaté 
zml. záväzky, v prípade, že 
nehnut. nebude slúžiť na 
prevádzku školy je MČ povinná 
ako správca podľa protokolu o 
zverení správy NM hl. mesta z 
15.4.2003 odovzdať ju do správy 
hl. mestu
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Tabuľka č. 2

Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2009

hodnotené obdobie
04/2010 - 08/2010

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

1. úloha sa plní priebežne -  budú 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 zariad.);                                                 
- v zmysle operačných programov relevantných pre Bratislavu a v zmysle 
rozvojových priorít MČ, kt. sú stanovené v PHSR MČ pripravila projekt 
Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska, kt. nebol schválený;                
- založená nezisk. org. poskytujúca všeob.-prospešné služby - Lokálne 
partnerstvo sociálnej inklúzie MČ BA-SM, n.o., v zmysle výzvy FSR  
predložený projekt spolu so žiadosťou o nenávr. fin. príspevok v 12/2009, 
ktorý nebol schválený                                                                      

1. postupné vypracovanie 
projektov v zmysle PHSR a výziev, 
ktoré budú vyhlasované k 
jednotlivým relevantným 
operačným programom                                                                                                                                                                                                                                             

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 zástupcovi 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 

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 

časť C. - 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 

časť C. - plní sa priebežne -  
postupne sa vyberá majetok, ktorý 
sa bude odpredávať a ktorý si 
mestská časť ponechá 
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Tabuľka č. 2

Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2009

hodnotené obdobie
04/2010 - 08/2010

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

129/2008

Návrh parkovacej politiky mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto, časť B. – MZ schvaľuje Parkovaciu politiku MČ 
BA-SM; časť C. – MZ žiada starostu 1. zabezp. rokovanie 
s prevádzk. park. služieb o zmene a doplnení náj. zmluvy v 
súlade so schvál. park. politikou (T:11/2008), 2. zabezp. 
výber prevádzkovateľa park. služieb v novej zóne s 
dopr.obmedz. a pred vyhl. súťaže predložiť podm. na 
schválenie MZ  (T:I. polrok 2009), 3. zabezp. 
vypracovanie čas. harmonogramu na realiz.park. politiky s 
finančným zabezp. (T: 30.6.2009)                                                                     

časť C. - 1.  nakoľko rokovania s prevádzk. park. miest boli neúspešné, 
MČ podala žalobu vo veci ochrany vlastníckeho práva, § 126 ods. 1 a 2 
Občianskeho zákonníka  proti neoprávnenému užívaniu;                              
2.  pokiaľ sa nezmení zákon o pozemných komunikáciách, MČ nebude 
potrebovať žiadneho prevádzkovateľa park. služieb;                                    
3. úloha sa plní priebežne -  realizácia I. parkovacej zóny ukončená, v 
auguste 2010 prebieha realizácia II. park. zóny, na september 2010 je 
plánovaná realizácia III. parkovacej zóny

časť C. - 1. v júni 2010 bolo 
vytýčené pojednávanie, BPS 
ospravedlnila svoju neúčasť, nový 
termín je vytýčený na október 
2010;                                              
3.  realizácia parkovacej politiky 
prebieha v súlade s vypracovaným 
časovým harmonogramom 

139/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na Vlčkovej ul. - pozemky 
p.č.3394,3395 - zast. plochy a nádv. (platné do 8.12.2009)

6.4.2009 podpísaná kúpna zmluva, kúpna cena nezaplatená

14.4.2010 podanný návrh na hl. 
mesto SR - vlastníkovi nehnut.  na 
odstúpenie od zmluvy z dôvodu 
nezaplatenia kúpnej ceny

57/2009 

Návrh na zrušenie Organizačného poriadku samosprávy 
MČ BA-SM v znení nesk. predpisov, časť C. - MZ žiada 
starostu predkladať MZ informáciu o organizácii 
samosprávy MČ BA-SM pri každej zmene organizácie 
samosprávy MČ BA-SM, najmenej však raz za rok

z dôvodu zmeny predložená na rokovanie MZ informácia o organizácii 
samosprávy MČ BA-SM k 20.4.2010 - MZ zobralo na vedomie 
uznesením č. 50/2010

v súlade s uznesením bude v  
prípade zmeny organizácie 
samosprávy MČ BA-SM, resp. 
najmenej raz za rok predložená 
informácia o organizácii 

62/2009

Návrh na predaj NP v byt. dome na Dunajskej 18 a 
Grösslingovej 23, súp. č. 2310, podiel na parc.č. 8862,        
časť B. - MZ poveruje starostu podpísaním dohody o 
urovnaní s Maticou slovenskou; časť C. - MZ schvaľuje        
1. za podm. uzatvorenia dohody o urovnaní prevod 
vlastníctva  NP č.20 a č.22 - Dunajská 18, NP č. 20 - 
Grösslingova 23  a prísl. spoluvl. podielu na spol. častiach  
a spol. zariad. a na pozemku Matici slovenskej;                          
2. započítanie kúpnej ceny NP s pohľadávkou Matice 
slovenskej na náhradu nákl. vložených vo forme investície 
do byt. domu súp. č. 2310  (platné do 22.6.2010 - 
uznesením č. 68/2010 predĺžená platnosť do 31.12.2010 
a zmenená cena)  

7.6.2010 udelený súhlas primátora, zmluva o prevode vlastníctva NP 
vypracovaná, odoslaná kupujúcemu na prípadné pripomienkovanie

po podpísaní zmluvy o prevode 
vlastníctva NP, zaplatení kúpnej 
ceny - vklad do katastra , spolu so 
zmluvou o prevode vl. NP bude 
podpísaná aj dohoda o urovnaní 
trvajúcich súdnych sporov                              
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Tabuľka č. 2

Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2009

hodnotené obdobie
04/2010 - 08/2010
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66/2009

Návrh na predaj pozemkov na Búdkovej ul. parc.č. 
4289/16, 4290/10, 11; 4292/2,3,4 a na ul. Na stráni parc.č. 
4286/4,5, 4287/1,3;  4297/2, 4289/1,12,26; 4290/5,6,7,8,9; 
4293/3 - zast. plochy a nádv., záhrady, ost. plochy - KZ, kt. 
predmetom bude prevod pozemkov bude uzatv. až po 
zániku resp. zrušení predb. opatrenia súdu zakazujúcemu 
MČ BA-SM a Hl. mestu SR nakladať s uved. pozemkami; 
KZ , kt. predmetom bude pozemok parc. č. 4287/3 bude 
uzatv. po ukončení súdneho sporu-určenie neplatnosti 
výpovede NZ na uved. pozemok (platné do 22.6.2010 - 
uznesením č. 67/2010 predĺžená platnosť do 31.12.2010)

22.7.2010 udelený súhlas primátora, kúpna zmluva vypracovaná, 
odoslaná kupujúcemu na prípadné pripomienkovanie

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

96/2009
Návrh na predaj NP č. 12-290 v dome na Gorkého č. 1, 
súp. č. 100206,  podiel na pozemku p. č.120                                  
(platné do 2.11.2010)

2.3.2010 udelený súhlas primátora, znenie zmluvy o prevode vlastníctva 
NP schválené právnym zástupcom kupujúceho, realizácia odpredaja po 
udelení súhlasu od Mc Donald´s Europe pre kupujúceho

po podpísaní zmluvy o prevode 
vlastníctva NP, zaplatení kúpnej 
ceny - vklad do katastra

99/2009
Návrh na predaj NP č. 12-NP 4 v bytovom dome na 
Banskobystrickej 12, súp.č. 3029, podiel na pozemku 
p.č.7740   (platné do 2.11.2010)

2.3.2010 udelený súhlas primátora, zmluva o prevode vlastníctva NP 
podpísaná

po zaplatení kúpnej ceny - vklad 
do katastra

100/2009
Návrh na predaj NP č. 12-108 v bytovom dome na Gorkého 
č. 15, súp. č. 100200, podiel na pozemku p. č. 107/1         
(platné do 2.11.2010)

2.3.2010 udelený súhlas primátora, zmluva o prevode vlastníctva NP 
vypracovaná

po podpísaní zmluvy o prevode 
NP, zaplatení kúpnej ceny - vklad 
do katastra
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Tabuľka č. 3

Prehľad splnených uznesení za I. polrok 2010

hodnotené obdobie
04/2010 - 08/2010

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

33/2010 
Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Cintorínska 19:  1. stavby súp. č. 102359 - iná budova, pozemku p. č. 
8719;   2. pozemku p. č. 8720/12 - zast. plochy a nádv. (platné do 19.4.2011)

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 18.5.2010           
(30.4.2010 uhradených na účet MČ 330 176,32 €)

36/2010 
Návrh na predaj NP č. 12-901, č. 12-902 v byt.dome na ul. Leškova 2, súp. č.3014, podiel na pozemku p. č. 
7964   (platné do 19.4.2011)

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 10.8.2010            
(28.7.2010 uhradených na účet MČ 102 644,84 €)

37/2010 
Návrh na predaj NP č. 12-NP20, č. 12-NP21 v byt.dome na ul. Obchodná 7, súp. č.544, podiel na pozemku 
p. č. 8408 (platné do 19.4.2011)

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 19.5.2010            
(11.5.2010 uhradených na účet MČ 13 223,89 €)

38/2010
Návrh na predaj NP č.12-N901 v byt.dome na ul. Štefánikova 33, súp. č. 890, podiel na pozemkoch p. č. 
3478, č.3479 (platné do 19.4.2011)

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 13.7.2010 
(7.6.2010 uhradených na účet MČ 7 375,00 €)

39/2010 
Návrh na predaj NP č. 12-N900 v byt.dome na ul. Štefánikova 33, súp. č. 890, podiel na pozemkoch p. č. 
3478, č.3479 (platné do 19.4.2011)

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností  23.8.2010    
(6.8.2010 uhradených na účet MČ 26 711,85 €)

44/2010
Návrh na predaj pozemkov pod garážami ul. Drotárska cesta: 1.p.č.2491/18; 2.p.č. 2491/19; 3.p.č. 2491/20; 
6. p.č. 2491/2    (platné do 19.4.2011)

1. návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 13.8.2010 
(6.8.2010 uhradených na účet MČ 1 991,60 €);                                       
2. návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 25.8.2010 
(18.8.2010 uhradených na účet MČ 1 892,02 €);                                    
3. návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 13.8.2010 
(11.8.2010 uhradených na účet MČ 1 892,02 €);                                  6. 
návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 25.8.2010 
(18.8.2010 uhradených na účet MČ 1 892,02 €);                                                                   

45/2010
Návrh na predaj pozemkov pod garážami na ul. Drotárska cesta : 1. p.č.4548/11; 2. p.č. 4436/7;  3. p.č. 
4436/9; 4. p.č. 4436/10;  9.  p.č. 4436/16   (platné do 19.4.2011)

1. návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 21.7.2010 
(15.7.2010 uhradených na účet MČ 1 792,44 €);                                     
2. návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 25.8.2010 
(23.8.2010 uhradených na účet MČ 1 991,60 €);                                      
3. návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 4.8.2010 
(2.8.2010 uhradených na účet MČ 3 784,04 €);                                      
4. návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 13.8.2010          
(11.8.2010 uhradených na účet MČ 1 892,02 €)                                     
9. návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 25.8.2010 
(23.8.2010 uhradených na účet MČ 1 892,02 €);    

46/2010

Návrh na prenájom nebytových priestorov spoločnosti TERMMING, a.s. - MZ schvaľuje nájom 25 NP 
nachádzajúcich sa v domových nehnuteľnostiach na uliciach (zoznam v uznesení ) nájomcovi spol. 
TERMMING, a.s. na dobu určitú do ukončenia prevádzkovania tepelne-energet. zariad. nájomcom, 
najneskôr do 30.11.2015 za nájomné vo výške 10 €/m²/rok

od 17.6.2010 platné nájomné zmluvy na prenájom NP podľa uznesenia, 
nájom uzatvorený na dobu určitú, t. j.  od 1.7.2010 - 30.11.2015 za 
nájomné vo výške 10 €/m²/rok, okrem  NP na Hlbokej 1 - dohoda o 
ukonč. nájmu k 31.3.2010

48/2010
Návrh na prenájom vnútroblokového priestoru - Šancová- MZ schvaľuje nájom pozemku tvoriaceho 
vnútrobl. priest. medzi domami na ul. Šancová, Björnsonova, Povraznícka, Žilinská obč. zdr. Vnútroblok 
Slávia na dobu neurčitú za cenu 1,00 EUR za celú dobu nájmu za účelom rekultiv. živ.prostr.

uzatvorená zmluva o nájme v súlade so schváleným uznesením platná a 
účinná od 27.7.2010, na dobu neurčitú za cenu 1,00 € za celú dobu 
nájmu
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51/2010
Návrh na odpustenie dlhu - NP nám. SNP 23 - MZ schvaľuje odpustenie dlhu vo výške 1 698,31 € Ing. V. 
Andrášovi, za podm. uhradenia vš. pohľad. voči MČ a uhradenia bud. pohľadávok - v prípade nesplnenia 
tejto podmienky uznesenie stráca platnosť uplynutím 2 mesiacov od jeho prijatia, t. j. od 20.4.2010

dlh odpustený, vš. pohľadávky voči MČ uhradené v lehote ,  odpustenie 
dlhu oznámené povinnému listom z 28.5.2010

52/2010
Návrh na odpustenie dlhu - NP Lužická 7 - MZ schvaľuje odpustenie dlhu vo výške 1401,52 € Ing. J. 
Zelenákovi, za podm. uhradenia vš. pohľad. voči MČ a uhradenia bud. pohľadávok - v prípade nesplnenia 
tejto podmienky uznesenie stráca platnosť uplynutím 2 mesiacov od jeho prijatia, t. j. od 20.4.2010

uznesenie stratilo platnosť  - dlh mal byť odpustený po zaplatení 1/3 
dlžnej sumy (700,76 €) do 15 kalend. dní od doručenia písomnej výzvy - 
doručená 7.6.2010, povinný v lehote nezaplatil

53/2010

Návrh na vzájomné vysporiadanie záväzkov a pohľadávok medzi MČ BA-SM a TERMMING, a.s. - MZ 
schvaľuje  predaj prebytočného majetku vo vl. MČ BA-SM do vl. TERMMING, a.s. (pretlak. kotly, horáky, 
zásobníky na teplú vodu, kotle nainštal. na Blumentálskej 12 a 24, Grösslingovej 9, Holekovej 1)    s tým, že 
celková kúpna cena 123 412,67 € s DPH sa ako pohľadávka MČ BA-SM započíta s pohľadávkou 
TERMMING, a.s. vo výške 128 769,92 € (vynaložené investície -modernizácia kotolne a rozvodov ústr. 
kúrenia na ZŠ Škarniclova 1) v rozsahu, v akom sa pohľadávky kryjú - 123 412,67 €

21.5.2010 uzavretá kúpna zmluva medzi predávajúcim (MČ) a 
kupujúcim (TERMMING, a.s.) v súlade s uznesením;                       
23.6.2010 uhradený MČ kupujúcemu rozdiel vo výške 5 357,25 € 

61/2010

Potreba regulácie chovu a držania domácich a hosp. zvierat na území MČ, časť B. - MZ ukladá prednostovi 
MiÚ  predložiť komisii verejného poriadku návrh VZN o podmienkach chovu a držania domácich a úžitk. 
zvierat v katastr. území SM v termíne do 11.5.2010, časť C. - MZ žiada starostu MČ  zabezpečiť proces 
prijímania VZN tak, aby návrh mohol byť predložený na rokovanie MZ dňa 8.6.2010

 zrušené uznesením č. 114/2010 z 8.6.2010 

70/2010 Návrh na predaj 100 % obchodného podielu v obch. spol. R.B.I., s.r.o. (platné do 7.6.2011)
11.6.2010 uhradených na účet MČ 5 170  000 € podľa zmluvy  o 
prevode obch. podielu

80/2010
Návrh na predaj NP č.12-N904 v byt.dome na ul. Šancová 80, 82 podielu na pozemku p. č. 7961       (platné 
do 7.6.2011)

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 19.8.2010 
(17.8.2010 uhradených na účet MČ 40 549,85 €)

83/2010 
Návrh na predaj NP č.12-1 v byt.dome na ul. Obchodná 25 podielu na pozemku p. č. 8385                        
(platné do 7.6.2011)

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 15.7.2010         
(2.7.2010 uhradených na účet MČ 64 831,69 €)

86/2010
Návrh na predaj NP č.12-NP56 v byt.dome na ul. Blumentálska 20,22,24, podielu na pozemku p. č.10268/1 
(platné do 7.6.2011)

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 20.8.2010                 
(18.8.2010 uhradených na účet MČ 236 054,64  €)

87/2010
Návrh na predaj NP č.12-219 v byt.dome na ul. Gorkého 8, podielu na pozemku p. č.124                    (platné 
do 7.6.2011)

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 23.7.2010 
(15.7.2010 uhradených na účet MČ 9 252,02 €)

89/2010
Návrh na predaj NP č.12-102 v byt.dome na ul. Nám. SNP 17, podielu na pozemkoch p. č.8882/1, 8882/5  
(platné do 7.6.2011)

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 23.7.2010 
(14.7.2010 uhradených na účet MČ 10 695,43 €)

90/2010
Návrh na predaj NP č.3-NP8 v byt.dome na ul. Obchodná 9, podielu na pozemku p. č.8405                   
(platné do 7.6.2011)

návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 23.7.2010 
(20.7.2010 uhradených na účet MČ 8 304,15 €)

96/2010 Návrh na predaj pozemku pod garážou p.č.4797/8 na Kubániho ul. (platné do 7.6.2011)
návrh na vklad predložený do katastra nehnuteľností 4.8.2010        
(14.6.2010 uhradených na účet MČ 1 800,00 €)

107/2010
Návrh na zmenu Zásad hospodárenia s majetkom MČ BA-SM a s majetkom zvereným do správy MČ BA-
SM, časť B. - MZ žiada starostu MČ zabezpečiť vypracovanie úplného znenia Zásad v znení dodatku č. 1

úplné znenie zásad v znení dodatku č. 1 účinného od 15.6.2010 
vypracované a zverejnené aj na int. stránke MČ v júni 2010
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34/2010
Návrh na predaj NP č.12-900 v byt.dome na Františk. nám. 7, 
súp.č.412, podiel na pozemku p.č.22                        (platné 
do 19.4.2011)

15.8.2010 podpísaná zmluva o prevode vlastníctva NP  po zaplatení kúpnej ceny- vklad do katastra

41/2010
Návrh na predaj pozemku pod garážou p.č. 2983/13 na ul. 
Vlčkova (platné do 19.4.2011)

12.8.2010 podpísaná kúpna zmluva po zaplatení kúpnej ceny- vklad do katastra

42/2010
Návrh na predaj pozemku pod garážou p.č. 3751/8 na ul. Za 
Sokolovňou (platné do 19.4.2011)

kupujúci nemá záujem o kúpu pozemku pod garážou pozemok pod garážou ostáva v nájme

43/2010
Návrh na predaj pozemku pod garážou p.č. 3751/13 na ul. Za 
Sokolovňou  (platné do 19.4.2011)

kupujúci nemá záujem o kúpu pozemku pod garážou za cenu 
znaleckého posudku, schvál. MZ

pozemok pod garážou ostáva v nájme

44/2010
Návrh na predaj pozemkov pod garážami ul. Drotárska cesta:   
4. p.č. 2491/21; 5. p.č. 2491/22; 7. p.č. 2491/24;  8. p.č. 
2491/25  (platné do 19.4.2011)

4., 5., 7. -  kúpna zmluva v štádiu podpisovania;                                     
8. - 22.6.2010 zaslaný návrh kúpnej zmluvy kupujúcemu - nesúhlasí 
s cenou schválenou MZ

4. ,5.,7. - po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení 
kúpnej ceny - vklad do katastra;                        
8. pozemok pod garážou ostáva v nájme

45/2010

Návrh na predaj pozemkov pod garážami na ul. Drotárska 
cesta : 5. p.č. 4436/12; 6. p.č. 4436/13;  7. p.č. 4436/14;     
8. p.č. 4436/15;  10. p.č. 4436/17; 11. p.č. 4436/19;              
12. p.č. 4436/20  (platné do 19.4.2011)

 6., 7., 11.  - kúpna zmluva podpísaná 2.8.2010;                               
5., 8., 10. - kúpna zmluva podpísaná 12.8.2010;                                
12. kupujúci odmietol podpísať kúpnu zmluvu z dôvodu výšky ceny 
schválenej MZ

 5., 6., 7., 8.,10.,11. - po zaplatení kúpnej ceny- 
vklad do katastra;                                             
12. pozemok pod garážou ostáva v nájme

47/2010

Návrh na prenájom vnútroblok. priestoru - Blumentálska - 
MZ schvaľuje nájom pozemkov tvoriacich vnútroblokový 
priestor medzi domami na ul. Blumentálska, Vazovova, 
Krížna obč. združ. Blumentál na dobu neurčitú za cenu 1,00 
EUR za celú dobu nájmu za účelom zveľadenia obyt. zóny

v realizácii
po ukončení revitalizácie vnútrobloku 
uzatvorená nájomná zmluva v súlade s 
uznesením

57/2010

Návrh na ukončenie zmluvnej spolupráce so spol. TV 
Centrum, s r.o. , časť A. - MZ žiada starostu MČ 
bezodkladne ukončiť zmluvnú spoluprácu so spol. TV 
Centrum Bratislava ako nevýhodnú a neefektívnu, časť B. - 
MZ odporúča  poskytnúť TV kanál MČ v zákl. súbore UPC 
pre vysielanie TV Bratislava

časť A. - nakoľko sa nepodarilo vysporiadať zmluvné vzťahy s TV 
Centrom, MČ pristúpila k výpovedi zmluvy o nájme NP spoločnosti, 
výpoveď prevzatá TV Centrom 29.7.2010, 3- mesačná výpovedná 
lehota sa počíta od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení 
výpovede

časť B. - po uplynutí výpovednej doby môže 
starosta začať rokovanie s UPC pre presun 
kanálu pre TV Bratislava

60/2010
Návrh na predaj 100 % akcií akciovej spol. SNP Invest a.s.- 
MZ schvaľuje predaj 100 % akcií za kúpnu cenu 200 tis. € 
do vl. Delta Vesper, s.r.o., Levice

návrh kúpnej zmluvy u kupujúceho na pripomienkovaní
po podpísaní kúpnej zmluvy realizácia 
odpredaja

69/2010

Návrh na predaj NP č. 16,17,18,19,21 v dome na ul. 
Dunajská 18, NP č. 15,16,17,18,19,21 v dome na ul. 
Grösslingova 23, podiel na pozemku p.č. 8862                        
(platné do 7.6.2011)

28.6.2010 udelený súhlas primátora,  zmluva o prevode vlastníctva 
NP vypracovaná

po podpísaní  zmluvy o prevode vlastníctva NP, 
zaplatení kúpnej ceny - vklad do katastra

71/2010
Návrh na predaj NP č. 12-NP10 v byt. dome na ul. 
Továrenská 9 - Karadžičova 1, podiel na pozemkoch 
p.č.9057, 9058,9059 (platné do 7.6.2011)

kupujúci odstúpil od kúpy NP z dôvodu výšky kúpnej ceny 
schválenej MZ

návrh na zrušenie uznesenia, NP ostáva v nájme 
pôvodnému nájomcovi
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72/2010
Návrh na predaj NP č. 12-NP9 v byt. dome na ul. Vysoká 10, 
podiel na pozemku p. č. 8355 (platné do 7.6.2011)

24.5.2010 požiadané o súhlas primátora, neudelený súhlas primátora - 
doručené na MiÚ 29.6.2010

NP ostáva v nájme pôvodnému nájomcovi

73/2010
Návrh na predaj NP č. 12-NP21 v byt. dome na ul. Tabaková 
4,6,8,10 - Záhrebská 10,12, podiel na pozemkoch  p. č. 
7941/1-4  (platné do 7.6.2011)

zmluva o prevode vlastníctva NP pripravená na podpis
po podpísaní  zmluvy o prevode vlastníctva NP, 
zaplatení kúpnej ceny - vklad do katastra

74/2010
Návrh na predaj NP č. 12-N101 v byt. dome na ul. Medená 
33, podiel na pozemku p. č. 164 (platné do 7.6.2011)

po podpise  zmluvy o prevode vlastníctva NP kupujúci písomne 
odstúpil od kúpy NP

návrh na zrušenie uznesenia, NP ostáva v nájme 
pôvodnému nájomcovi

75/2010
Návrh na predaj NP č. 20 v byt. dome na Ulici 29. augusta 
15, podiel na pozemkoch p. č. 9086/1-3, 9088, 9089/2  
(platné do 7.6.2011)

31.5.2010 požiadané o súhlas primátora, neudelený súhlas primátora - 
doručené na MiÚ 13.7.2010

návrh na zrušenie uznesenia, NP ostáva v nájme 
pôvodnému nájomcovi

76/2010

Návrh na predaj NP č. 12-101 v byt. dome na ul. Dunajská 2, 
podiel na pozemku p. č. 8880 - MZ schvaľuje 1. prevod 
vlastn. NP spol. PATRIOT, s r.o. za cenu 2 441 162,65 €;   
2. započítanie kúpnej ceny NP s pohľadávkou spol. voči MČ 
na náhradu nákladov vložených formou investície do NP v 
sume 696 534,96 € (platné do 7.6.2011)

27.7.2010 udelený súhlas primátora, zmluva o prevode vlastníctva 
NP vypracovaná a odoslaná kupujúcemu na prípadné 
pripomienkovanie

po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva NP, 
zaplatení kúpnej ceny - vklad do katastra

77/2010
Návrh na predaj NP č. 37, 44, 46 v byt.dome na ul. 
Dostojevského rad 1, podiel na pozemku p.č. 8942       
(platné do 7.6.2011)

kupujúci vyzvaný k podpisu zmluvy o prevode vlastníctva NP 
po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva NP, 
zaplatení kúpnej ceny - vklad do katastra

78/2010
Návrh na predaj NP č. 49 v byt.dome na ul. Dostojevského 
rad 1, podiel na pozemku p.č.8942 (platné do 7.6.2011)

30.7.2010 podpísaná zmluva o prevode vlastníctva NP po zaplatení kúpnej ceny- vklad do katastra

79/2010
Návrh na predaj NP č. 12-NP47 v byt. dome na ul. 
Dostojevského rad 1, podiel na pozemku p.č.8942                 
(platné do 7.6.2011)

kupujúci vyzvaný k podpisu zmluvy o prevode vlastníctva NP 
po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva NP, 
zaplatení kúpnej ceny - vklad do katastra

81/2010
Návrh na predaj NP č.12-902 v byt. dome na ul. Vajanského 
nábr. 9 podielu na pozemku p. č. 220 (platné do 7.6.2011)

zmluva o prevode vlastníctva NP pripravená na podpis
po podpísaní  zmluvy o prevode vlastníctva NP, 
zaplatení kúpnej ceny - vklad do katastra

82/2010
Návrh na predaj NP č.12-908 v byt.dome na ul. Hollého 13, 
podielu na pozemkoch p. č. 8529-8532 (platné do 7.6.2011)

28.6.2010 udelený súhlas primátora, zmluva o prevode vlastníctva 
NP vypracovaná

po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva NP, 
zaplatení kúpnej ceny - vklad do katastra

84/2010
Návrh na predaj NP č.12-23 v byt.dome na ul. Krížna 7 
podielu na pozemkoch p. č.10297, 10300,10304-6               
(platné do 7.6.2011)

30.3.2010 udelený súhlas primátora, zmluva o prevode vlastníctva 
NP vypracovaná a odoslaná kupujúcemu na podpis

po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva NP, 
zaplatení kúpnej ceny - vklad do katastra

85/2010
Návrh na predaj NP č.1-N904 v byt.dome na ul. Krížna 
34,36,38, podielu na pozemkoch p. č.10239,10243,10245  
(platné do 7.6.2011)

30.3.2010 udelený súhlas primátora, zmluva o prevode vlastníctva 
NP vypracovaná 

po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva NP, 
zaplatení kúpnej ceny - vklad do katastra

88/2010
Návrh na predaj NP č.12-114 v byt. dome na ul. Gorkého 6, 
podielu na pozemku p. č.123 (platné do 7.6.2011)

čaká sa na súhlas primátora - žiadosť predložená 2.6.2010
realizácia odpredaja po udelení 
predchádzajúceho súhlasu primátora

91/2010
Návrh na predaj pozemku na ul. Moskovská, novovytvorený 
pozemok p.č. 10196/3 -záhrady (platné do 7.6.2011)

1.7.2010 udelený súhlas primátora, kúpna zmluva vypracovaná 
po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny - vklad do katastra
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92/2010
Návrh na predaj NP č.2-36 v byt.dome na ul.Panenská 30, 
podielu na pozemku p. č.3306 (platné do 7.6.2011)

kupujúci vyzvaný k podpisu zmluvy o prevode vlastníctva NP 
po podpísaní  zmluvy o prevode vlastníctva NP, 
zaplatení kúpnej ceny - vklad do katastra

93/2010
Návrh na predaj pozemkov pod garážami na ul. Hollého:        
1. p. č. 8486/2;  2. p.č. 8486/3  (platné do 7.6.2011)

1., 2. - kúpne zmluvy v štádiu prípravy
1., 2. - po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení 
kúpnej ceny - vklad do katastra

94/2010
Návrh na predaj pozemkov pod garážami na ul. Boženy 
Němcovej:  1. p. č. 3653/3;  2. p.č. 3653/11                  
(platné do 7.6.2011)

1., 2. - kúpne zmluvy v štádiu podpisovania
1., 2. - po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení 
kúpnej ceny - vklad do katastra

95/2010
Návrh na predaj pozemku pod garážou p.č.2608/12 na 
Červeňovej ul. (platné do 7.6.2011)

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

97/2010
Návrh na predaj pozemku pod garážou p.č. 3021/3 na 
Novosvetskej ul. (platné do 7.6.2011)

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

98/2010
Návrh na predaj pozemkov pod garážami na ul. Prokopa 
Veľkého:  1. p. č. 4840/39; 2. p.č. 4840/41; 3. p.č. 4840/42 
(platné do 7.6.2011)

1., 2., 3. - kúpne zmluvy v štádiu podpisovania
1., 2., 3. - po podpísaní kúpnej zmluvy, 
zaplatení kúpnej ceny - vklad do katastra

99/2010
Návrh na predaj spoluvl. podielu 2/8 na pozemkoch p.č. 4560- 
zastavané plochy a nádv., p. č. 4561 - záhrady na ul. 
Šafránová (platné do 7.6.2011)

kupujúci nemá záujem o kúpu podielu  z dôvodu výšky ceny podľa 
znaleckého posudku schválenej MZ

pozemok ostáva v nájme

100/2010
Návrh na predaj pozemku pod garážou p.č. 2491/12 na ul. 
Drotárska cesta (platné do 7.6.2011)

kúpna zmluva v štádiu prípravy
po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny - vklad do katastra

101/2010
Návrh na predaj pozemku pod garážou p.č. 3718/8 na 
Sokolskej ul. (platné do 7.6.2011)

kúpna zmluva v štádiu prípravy
po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny - vklad do katastra

102/2010
Návrh na predaj pozemku pod garážou p.č. 3768/3 na ul. Na 
Kalvárii (platné do 7.6.2011)

kúpna zmluva v štádiu prípravy
po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny - vklad do katastra

103/2010
Návrh na predaj pozemkov pod garážami na ul. Jelenia:       
1. p. č. 7347/4; 2. p.č. 7347/6  (platné do 7.6.2011)

1., 2. - kúpne zmluvy v štádiu prípravy
1., 2. - po podpísaní kúpnych zmlúv zaplatení 
kúpnej ceny - vklad do katastra

104/2010
Návrh na predaj pozemku pod garážou p.č. 9053/19 na 
Továrenskej ul. (platné do 7.6.2011)

kúpna zmluva v štádiu prípravy
po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny - vklad do katastra

105/2010
Návrh na predaj pozemkov pod garážami na Timravinej ul.:   
1. p. č. 3024/18; 2. p.č.3026/11 (platné do 7.6.2011)

1. kúpna zmluva v štádiu podpisovania; 2. kupujúci nemá záujem o 
kúpu pozemku pod garážou za cenu znaleckého posudku, schvál. MZ

1. po podpísaní kúpnej zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny - vklad do katastra ;                      2. 
pozemok pod garážou ostáva v nájme 

110/2010

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb MČ BA-SM 
časti IV. a V., časť A.- MZ schvaľuje Komunitný plán soc. 
služieb pre cieľ. skupiny - občania odkázaní na osobitnú 
pomoc a rodiny s deťmi, časť B. - MZ žiada predsedníčku 
komisie soc., zdrav. a rodiny a pover. čl. miestnej rady 
skompletizovať Komunitný plán soc. služieb MČ BA-SM - 
časti I. až V. a predložiť skrátenú prezentačnú verziu na 
septembrové zasadnutie MZ

časť B.- uznesením stanovený termín časť B. - materiál predložený na rokovanie MZ
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119/2010

Návrh na doplnenie nákresu vo VZN č. 3/2010 o pešej zóne - 
MZ ukladá prednostovi MiÚ doplniť do VZN č. 3/2010 
nákres, na kt. bude zakreslené dodržiavanie vzdialenosti 
podľa predpisu na Zelenej ul.

návrh na zrušenie uznesenia materiál predložený na rokovanie MZ
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