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Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
 

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava – Staré Mesto 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať správu 
o stave plnenia uznesení Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava– 
Staré Mesto 
 

 
Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
 

 - v materiáli  

    
 
    
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
Anna Repková 
Útvar miestneho kontrolóra 

 - návrh uznesenia 
- správu 
- tabuľkovú časť 
 

 



 
Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k 30.06.2012 



S p r á v a 
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava–Staré Mesto 
k 30.06.2012 

 
 
V zmysle § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v z. n. p. Útvar miestneho kontrolóra vykonal 
kontrolu plnenia uznesení mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 
 
Správu predkladám v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto, čl. 10 ods. 4 prijatého uznesením č. 103/2011 z 13.12.2011.  
 
Kontrolované boli nesplnené uznesenia za obdobie rokov 2006 až II. polrok 2011 a všetky 
novoprijaté uznesenia v I. polroku 2012. 
 
Uznesením č. 37/2012 z 27.03.2012 Miestne zastupiteľstvo m. č. Bratislava–Staré Mesto 
zobralo na vedomie „Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto k 31.12.2011. Ako z danej správy vyplýva, za roky 2006 až II. polrok 
2011 sa z nesplnených a novoprijatých úloh podarilo splniť len časť (tabuľka č. 1), a tak 
ostatné je potrebné stále evidovať ako nesplnené, zrušené, pozastavené, priebežne plnené 
a ktoré stratili platnosť (tabuľky č. 2 až 6). Pri nesplnených uzneseniach je uvedený aj stav 
riešenia k 30.06.2012 a po konzultácii s gestorskými oddeleniami aj návrh ďalšieho riešenia. 
Pri „majetkových“ uzneseniach (prenájom/predaj) bola určená aj doba platnosti uznesenia. 
Z tohto dôvodu je aj v návrhu riešenia uvádzaný dátum, kedy uznesenie stráca platnosť.  
 
V novokontrolovanom období, teda v období I. polroku 2012 (6. volebného obdobia) prijalo 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto celkovo 80 uznesení, 
konkrétne: 
   8. zastupiteľstvo 14.02.2012     01 - 24     = 24 
   9. zastupiteľstvo 27.03.2012    25 - 44     = 20 
 10. zastupiteľstvo 24.04.2012    45 - 57  = 13 
 11. zastupiteľstvo 22.05.2012    58 - 66  =   9 
 12. zastupiteľstvo 26.06.2012    67 - 80  = 14 
 Spolu:             80 
 
Z uvedeného celkového počtu prijatých uznesení bolo potrebné vyhodnotiť tie, ktoré mali 
„charakter“ realizovateľných (žiada, ukladá, splnomocňuje). Zostávajúce uznesenia mali 
informatívny, resp. deklaratívny charakter, preto sa neobjavujú vo vyhodnotení ako 
splnené/nesplnené/zrušené/priebežne plnené/stratená platnosť. 
 
 Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách: 
  
Tabuľka č. 1: Uznesenia – splnené 
Tabuľka č. 2: Uznesenia – nesplnené 
Tabuľka č. 3: Uznesenia – zrušené 
Tabuľka č. 4: Uznesenia – pozastavené * 
Tabuľka č. 5: Uznesenia – priebežne plnené 
Tabuľka č. 6: Uznesenia – stratená platnosť 
 
* Poz. Tabuľka č. 4 nie je uvádzaná – nebolo pozastavené žiadne uznesenie 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

1. 35/2011 26.4.2011 MZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva bytov, nebytových priestorov a pozemkov vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. Ba – SM, ktoré sú uvedené v prílohách 1,2,3 
tohto uznesenia, formou verejnej obchodnej súťaže v súlade s § 9 ods. 2 písm. a a § 9a ods. 1 
psím. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška 
Príloha č. 2 – 
Mgr. Malinová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 3 – 
Ing. Ferko, 
Mgr. Malinová 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 2: Dňa 27.06.2011 bola 
rozhodn.. starostky m.č. vyhlásená 
verejná obchodná súťaž formou 
výberu víťaza elektronickou 
aukciou na predaj bytov v byt. 
dome na ul. Obchodná 25 
a Obchodná 23 v Bratislave. 
Uzávierka podávania súť. návrhov 
bola 15.07.2011 do 12.00 h. 
V oboch prípadoch sa z dôvodu 
prihlásenia viacerých záujemcov 
konala dňa 05.08.2011 
elektronická aukcia. 
V elektronickej aukcii na predaj 
bytov na Obchodnej 23 bola 
najúspešnejším uchádzačom 
spoločnosť ERLAN s.r.o., ktorej 
bol predaj predmetných bytov 
odsúhlasený za sumu 209 300 
EUR. V elektronickej aukcii na 
predaj bytov na Obchodnej 25 bola 
najúspešnejším uchádzačom opäť 
spoločnosť ERLAN s.r.o., ktorej 
bol predaj predmetných bytov 
odsúhlasený za sumu 172 000 
EUR. 
Bod 1 a 3: Dňa 27.06.2011 bola 
rozhodnutím starostky m.č. 
vyhlásená 
a) verejná obch. súťaž formou 
výberu víťaza elektronickou 
aukciou na predaj pozemku parc. 
č. 1975/8 na ul. Pod Vinicami 
v Bratislave, 
b) verejná obchodná súťaž na 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

predaj pozemku parc. č. 4744/61 
na Matúšovej ul. v Bratislave; 
Uzávierka podávania súť. návrhov 
bola dňa 15.07.2011 do 12.00 h. 
V oboch prípadoch sa do obch. 
verejnej súťaže prihlásil len jeden 
záujemca. V zmysle schválených 
podmienok obch. ver. súťaže sa pri 
účasti len jedného účastníka, ktorý 
splnil všetky podmienky súťaže, 
elektronická aukcia nekonala.  

2. 46/2011 14.6.2011 MZ schvaľuje v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. 
podmienky obchodnej verejnej súťaže k realizácii prevodu vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 
1975/8, k.ú. Staré Mesto formou elektronickej aukcie. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť 
uznesenia. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko, 
Mgr. Malinová 

Dňa 27.06.2011 bola rozhodnutím 
starostky m.č. vyhlásená verejná 
obchodná súťaž formou výberu 
víťaza elektronickou aukciou na 
predaj pozemku parc. č. 1975/8 na 
ul. Pod Vinicami v Bratislave. 
Uzávierka súť. návrhov bola 
15.07.2011 do 12.00 h.  
Do obch. ver. súťaže sa prihlásil 
len jeden záujemca. V zmysle 
schválených podmienok obch. ver. 
súťaže sa pri účasti len jedného 
účastníka, ktorý splnil všetky 
podmienky súťaže, elektronická 
aukcia nekonala. Návrh ďalšieho 
postupu: príprava a realizácia 
prevodu vlastn. v prospech úspeš. 
uchádzača v obch. ver. súťaži. 

3. 47/2011 14.6.2011 MZ schvaľuje v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí 
v z.n.p. podmienky obchodnej verejnej súťaže k realizácii prevodu vlastníckeho práva k bytom 
nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. Obchodná č. 25 v Bratislave, súpisné č. 553, pozemok 
parc. č. 8385, k. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I, vrátane spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve domu a spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku parc. č. 8385 v k. ú. Staré Mesto formou elektronickej aukcie. Príloha č. 1 
tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia. 

Odd. 
majetkové, 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
 Mgr. Malinová 

Dňa 27.06.2011 bola rozhodnutím 
starostky m.č. vyhlásená verejná 
obchodná súťaž formou výberu 
víťaza elektronickou aukciou na 
predaj bytov v byt. dome na ul. 
Obchodná 25 v Bratislave. 
Uzávierka podávania súťažných 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

návrhov bola 15.07.2011 do 12.00 
h. Z dôvodu prihlásenia viacerých 
záujemcov sa dňa 05.08.2011 
konala elektronická aukcia. 
V elektronickej aukcii bola 
najúspešnejším uchádzačom 
spoločnosť ERLAN s.r.o., ktorá 
zvíťazila v aukcii a predaj 
predmetných bytov bol 
odsúhlasený na sumu 172 000 
EUR.  

4. 48/2011 14.6.2011 MZ schvaľuje v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. 
podmienky obchodnej verejnej súťaže k realizácii prevodu vlastníckeho práva k bytom 
nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. Obchodná č. 23 v Bratislave, súpisné číslo 552, 
pozemok parc. č. 8386, k. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I, vrátane spoluvlastníckych podielov 
na spoločných zariadeniach domu a príslušenstve domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
parc. č. 8386 v k.ú. Staré  Mesto formou elektronickej aukcie. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú 
súčasť uznesenia. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
 Mgr. Malinová 

Dňa 27.06.2011 bola rozhodnutím 
starostky m.č. vyhlásená verejná 
obchodná súťaž formou výberu 
víťaza elektronickou aukciou na 
predaj bytov v bytovom dome na 
ul. Obchodná 23 v Bratislave. 
Uzávierka podávania súťažných 
návrhov bola dňa 15.07.2011 do 
12.00 h.. Z dôvodu prihlásenia sa 
viacerých záujemcov sa dňa 
05.08.2011 konala elektronická 
aukcia. V elektronickej aukcii bola 
najúspešnejším uchádzačom  
spoločnosť ERLAN s.r.o., ktorá 
zvíťazila v aukcii a predaj 
predmetných bytov bol 
odsúhlasený za sumu 209 300 
EUR.  

5. 51/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava – Staré mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ul. 
Langsfeldova, pozemku parc. č. 3874/6, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, do vlastníctva Ing. Alešovi a Jana Tomečkovcom, 
obaja bytom Langsfeldova 34, 811 04 Bratislava, za cenu 4207,00 EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Cipcipar, 
JUDr. 
Revayová 

Predaj realizovaný. Kúpna cena 
zaplatená dňa 03.01.2012. Návrh 
na vklad vlastníckeho práva 
podaný dňa 31.01.2012. 
Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva: 24.02.2012. 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

časť B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri 
prepisovaní a výpočtoch. 

6. 52/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. 
Ba – SM, nachádzajúcej sa v Ba, k.ú. SM na u. Palisády, pozemku parc. č. 754/3, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, do 
vlastníctva Romanovi Šestákovi, bytom Benediktiho 6, 811 05 Bratislava za cenu 6 270,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia, ak sa kúpa nerealizuje. 
časť B. splnomocňuje starostku m. č. vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri 
prepisovaní a výpočtoch. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Kúpna cena zaplatená dňa 
30.05.2012. Kupujúci vyzvaný na 
úhradu správneho poplatku – 
doručenie kolkov. 

7. 64/2011 13.9.2011  MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 7/2011 
o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť 
školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania 
s účinnosťou od 1.10.2011 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Od 01.10.2011 bolo postupované 
v zmysle uvedeného VZN. 

8. 71/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na Matúšovej ulici, 
a to pozemok parc. č. 4744/61, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako záhrada 
o výmere 31 m2, do vlastníctva spoločnosti Thalia s.r.o., sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02  
Bratislava, IČO: 35 761 440,  za cenu 4 200,00 EUR s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej 
primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
B. splnomocňuje 
starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní 
a výpočtoch. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Predaj realizovaný. Kúpna cena 
zaplatená dňa 04.11.2011. Návrh 
na vklad vlastníckeho práva 
podaný dňa 05.12.2011. 
Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva: 30.12.2011.  
 

9. 72/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
A. schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici Pod 
vinicami, a to pozemok parc. č. 1975/8, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako záhrada 
o výmere 230 m2, do vlastníctva Ing. Miroslavovi Kulíkovi a Ing. Eve Kulíkovej, rod. Kollárovej, 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Prevod realizovaný. Kúpna cena 
zaplatená dňa 02.01.2012. Návrh 
na vklad vlastníckeho práva 
podaný dňa 09.02.2012. 
Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva: 28.02.2012.  
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Oddelenie - 
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Spôsob plnenia 

obaja bytom Gessayova 21, 851 03  Bratislava, za cenu 75 001,00 EUR s tým, že v prípade vyššej 
ceny schválenej primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri 
prepisovaní a výpočtoch. 

10. 73/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Červeňovej ulici, k.ú. 
Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 2631/5, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností 
na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, do vlastníctva Prof. Štefana Nosáľa 
a PhDr. Viery Nosáľovej, rod Brychtovej, bytom Bradlianska 9, Bratislava, za cenu 4 400,00 Eur.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
B. splnomocňuje starostku m. č. vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní 
a výpočtoch.  

Odd právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Prevod realizovaný. Kúpna cena 
zaplatená dňa 30.12.2011. Návrh 
na vklad vlastníckeho práva 
podaný dňa 31.01.2012. 
Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva: 28.02.2012.  

11. 74/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj 
nehnuteľností vo vlastn.hl. m.SR Bratislavy, v správe m.č. Ba - SM, nachádzajúcej sa v Bratislave 
na Šoltésovej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 9857/2, k.ú. Staré Mesto, zapísaného 
v katastri nehnut. na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, do vlastníctva 
Moniky Crespovej, rod. Grolmusovej, bytom Šoltésovej 30, Bratislava, za cenu 4 884,00 EUR.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po  uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.  
B. splnomocňuje starostku m. č. vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní 
a výpočtoch. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Prevod realizovaný. Kúpna cena 
zaplatená dňa 09.01.2012. Návrh 
na vklad vlastníckeho práva 
podaný dňa 31.01.2012. 
Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva: 24.02.2012. 

12. 75/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje  
v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava–Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Továrenskej ulici, k.ú. Staré 
Mesto, a to pozemku parc. č. 9053/8, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV 
č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, do vlastníctva Ing. Mikuláša Lipského 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Prevod realizovaný. Kúpna cena 
zaplatená dňa 03.01.2012. Návrh 
na vklad vlastníckeho práva 
podaný dňa 31.01.2012. 
Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva: 16.02.2012.  
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a Márie Lipskej, rod. Csicsayovej, obaja bytom Mierová 70, Bratislava, za cenu 3 600,00 EUR.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo jeho prijatia. 
B. splnomocňuje starostku MČ vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní 
a výpočtoch. 

13. 76/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Wilsonovej ulici, k.ú. 
Staré Mesto, a to pozemku  parc. č. 10362/9, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností 
na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, do vlastníctva MUDr. Silvii 
Chorvátovej, rod. Kriveňkovej, bytom Blumentálska 13, Bratislava, za cenu 4 800,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri 
prepisovaní a výpočtoch. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Prevod realizovaný. Kúpna cena 
zaplatená dňa 29.12.2011. Návrh 
na vklad vlastníckeho práva 
podaný dňa 31.01.2012. 
Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva: 24.02.2012. 

14. 90/2011 8.11.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
plán zimnej služby na sezónu 2011/2012; 
B. žiada štáb zimnej služby zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť takým spôsobom, aby činnosť 
sama a jej dôsledky nezhoršovali životné prostredie, to znamená minimalizovať v maximálnej 
možnej miere posyp chemickým materiálom. 

Odd. dopravy 
Ing. Olejárová 

Uznesenie splnené uznesením č. 
47/2012 z 24.04.2012 (MZ zobralo 
na vedomie vyhodnotenie zimnej 
služby za sezónu 2011/2012). 

15. 92/2011 8.11.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje návrh na zmenu názvu verejného priestranstva Predstaničné námestie na „Námestie 
Franza Liszta“  
B. predkladá Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Návrh 
na zmenu názvu verejného priestranstva Predstaničné námestie na Námestie Franza Liszta“. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Komara 

Mestské zastupiteľstvo hl. mesta 
SR Bratislavy schválilo VZN 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 
6/2012 z 27.júna 2012 o zmene 
názvov námestí v mestských 
častiach Bratislava –Ružinov 
(Nábr. M.R: Štefánika 
a Bratislava-Staré Mesto (Nám. 
Franza Liszta) s účinnosťou od 1. 
augusta 2012. 

16. 95/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 8/2011 o miestnej dani za 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 

VZN č. 8/2011 o miestnej dani za 
užívanie verejného priestranstva na 
území m.č. Bratislava-Staré Mesto 
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užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava–Staré Mesto s účinnosťou od 
1. januára 2012. 

a miestnych 
daní 
JUDr. 
Barátiová 

s účinnosťou od 1. januára 2012 sa 
plní a pri vyrubovaní tejto miestnej 
dane sa postupuje podľa 
uvedeného predpisu.  

17. 96/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 9/2011 o miestnej dani za 
vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto s účinnosťou od 1. januára 2012. 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
JUDr. 
Barátiová 

VZN č. 9/2011 o miestnej dani za 
vjazd a zotrvanie motorového 
vozidla v historickej časti mesta na 
území m.č. BA-SMs účinnosťou 
od 1. januára sa plní a pri 
vyrubovaní tejto miestnej dane sa 
postupuje podľa uvedeného 
predpisu. 

18. 97/2011 13.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 10/2011 o miestnej dani 
za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto s účinnosťou od 1. januára 2012. 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
JUDr. 
Barátiová 

VZN č. 10/2011 o miestnej dani za 
psa, za predajné automaty a za 
nevýherné hracie prístroje na 
území m.č. BA-SM s účinnosťou 
od 1. januára 2012 sa plní a pri 
vyrubovaní tejto miestnej dane sa 
postupuje podľa uvedeného 
predpisu.  

19. 98/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 11/2011 o určení 
školských obvodov základných škôl v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto s účinnosťou od 1. 
januára 2012.  

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová  

VZN bolo uvedené do praxe 
zápisom na školský rok 
2012/2013. 

20. 99/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
schvaľuje  
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 12/2011 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto s účinnosťou od 1. januára 
2012. 

Odd. obchodu, 
ver. poriadku 
a miestnych 
daní 
JUDr. 
Barátiová 

VZN č.12/2011 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku na území m.č. 
BA-SM s účinnosťou od 1. januára 
2012 sa plní a pri vyrubovaní tejto 
miestnej dane sa postupuje podľa 
uvedeného predpisu.  

21. 102/2011 13.12.2011  MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje Dodatok č. 1 k Pravidlám nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto schválených uznesením č. 82/2009 zo dňa 29. septembra 2009.  

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Komara 

Dodatok č. 1 k Pravidlám 
nakladania s nehnuteľným 
majetkom m.č. Ba-SM 
a s nehnuteľným majetkom 
zvereným do správy m.č. Ba-SM 
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nadobudol účinnosť 01.01.2012. 
Pri nakladaní s majetkom m.č. sa 
postupuje podľa novelizovaného 
znenia pravidiel.  

22. 103/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. zrušuje k 31. decembru 2011  
1. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto zo 14. 
februára 1995. 
2. Dodatok č. 1 rokovacieho poriadku, nadobudol účinnosť 10. februára 2010. 
3. Dodatok č. 2 rokovacieho poriadku, nadobudol účinnosť 15. septembra 2010. 
B. schvaľuje Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
s účinnosťou od 1. januára 2012. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Komara 

Rokovací poriadok Miestneho 
zastupiteľstva m.č. Ba-SM 
nadobudol účinnosť 01.01.2012. 
Na rokovaniach MZ sa postupuje 
podľa Rokovacieho poriadku, 
naďalej sa sleduje rokovacia prax 
a vyhodnocuje efektívnosť 
rokovania.  

23. 104/2011 13.12.2011 Uznesenie č. 104/2011 – MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. zrušuje k 31. decembru 2011  
Pravidlá odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto – 
neposlancov z 22. marca 1994 (Uznesenie č. 34/1994) v znení neskorších dodatkov (1-8); 
B. schvaľuje Pravidlá odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
– neposlancov s účinnosťou od 1. januára 2012.  

Prednosta MiÚ 
Mgr. Šovčík 

Od 01.01.2012 sa odmeny 
poslancom MiZ a členom komisií 
MiZ – neposlancov vyplácajú 
podľa schválených Pravidiel 
odmeňovania.  

24. 105/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. zrušuje uznesenia č. 30/2003, č. 152/2003 časť A, č. 44/2004, č. 92/2007, č. 126/2009, č. 
127/2009, č. 128/2009, 
B. schvaľuje 
1. Výšku príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu v Zichyho paláci mimo určených sobášnych dní vo výške 100 Eur s účinnosťou 
od 1. januára 2012. 
2. Výšku príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu v Zichyho paláci pre obyvateľov s trvalým pobytom mimo územia mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto vo výške 100 Eur s účinnosťou od 1. januára 2012. 
3. Výšku príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu na ktoromkoľvek vhodnom mieste (mimo Zichyho paláca) 
- vo výške 200 Eur v rámci pešej zóny (podľa § 1 písm. a,b,c,d platného VZN o pešej zóne), 
- vo výške 300 Eur v rámci pešej zóny (podľa § 1 písm. e,f,g,h,i platného VZN o pešej zóne) 
a mimo nej na území Starého Mesta s účinnosťou od 1. januára 2012. 
 O vhodnosti miesta sobášneho obradu rozhoduje Matričný úrad a v prípade sporu 

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová, 
 

Uznesenie je platné a mestská časť 
od 01.01.2012 postupuje v súlade 
s prijatým uznesením.  
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rozhoduje starostka mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 
 Od príspevku sú oslobodení: 

a) snúbenci v prípade, že sobášny obrad sa vykoná v ich byte alebo v nemocnici, pokiaľ 
jeden z nich je pripútaný na lôžko, alebo aspoň jeden z nich sa zo závažných 
zdravotných dôvodov nemôže dostaviť na sobášny obrad do určenej sobášnej siene, 

b) snúbenci, z ktorých aspoň jeden má tvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto a ak sa obrad vykoná v kancelárii starostky mestskej časti, Staromestskej 
sieni alebo v kancelárii matriky. 

25. 107/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Sokolskej ulici, k.ú. 
Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 3719/6, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností 
na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, do vlastníctva JUDr. Marte 
Škvareninovej, rod. Žatkovej, bytom Sokolská 10, 811 04  Bratislava v podiele ½ a MUDr. 
Zuzane Ochodnickej, rod. Škvareninovej, bytom Potravinárska 19, 949 01 Nitra v podiele ½, za 
cenu  3 200,00 EUR.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Kúpna cena zaplatená dňa 
10.04.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva podaný dňa 
03.05.2012. Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastníckeho 
práva: 05.06.2012 

26. 108/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Flöglovej ulici, k.ú. Staré 
Mesto, ato pozemku parc. č. 3453/4, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV 
č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, do vlastníctva Zore Jurákovej, rod. 
Ranostajovej, bytom Flöglova 3, 811 05  Bratislava, za cenu 4 680,00 EUR.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.  

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Kúpna cena zaplatená dňa 
16.03.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva podaný dňa 
30.03.2012. Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastníckeho 
práva: 27.04.2012 

27. 109/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Šoltésovej ulici, k.ú. 
Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 9855/4, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností 

Odd. právne  
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Kúpna cena zaplatená dňa  
16.03.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva podaný dňa 
30.03.2012. Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastníckeho 
práva: 27.04.2012.  
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na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, do vlastníctva Mgr. Dušanovi 
Kocholovi, bytom Tbiliská 13, Bratislava, za cenu 3 774,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

28. 110/2011 13.12.2011  MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na ulici Stará vinárska, k.ú. 
Staré Mesto, a to na pozemku parc. č. 2758/25, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 do bezpodielového 
spoluvlastníctva Ing. Ladislavovi Mikušovi a Valentíne Mikušovej, rod. Vorobieva, obaja bytom 
Stará vinárska 9, Bratislava, za cenu 6 624,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Kúpna cena zaplatená dňa 
11.04.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva podaný dňa 
15.05.2012. Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastníckeho 
práva: 27.06.2012. 

29. 111/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 23 ods. 1 a § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov predaj podielovej časti nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
nachádzajúcej sa v Bratislave na ulici Fraňa Kráľa 23, k.ú. Staré Mesto, a to podielu 224/300 na 
priľahlom pozemku parc. č. 3681/3, k.ú. Staré Mesto, zapísanom v katastri nehnuteľností na LV 
č. 4226 ako záhrada o celkovej výmere 193 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva doc. MUDr. 
Petrovi Matisovi a Evy Matisovej, rod. Polkovej, bytom Fraňa Kráľa 23, 811 05  Bratislava, za 
cenu 7 175,19 EUR.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Kúpna cena zaplatená dňa 
25.05.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva podaný dňa 
26.06.2012. Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastníckeho 
práva: 24.07.2012.  

30. 116/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
návrh na vyradenie Základnej školy Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl  a školských zariadení 
dňom 30.6.2012; 
B. zrušuje 
Základnú školu Jesenského 6 v Bratislave ku dňu vyradenia zo siete škôl a školských zariadení. 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

ZŠ Jesenského 6 v Bratislave 
vyradená zo siete škôl a školských 
zariadení k 30.06.2012 
rozhodnutím MŠ VVaŠ SR č. 
2012-6331/17677:2-923 
z 23.04.2012. 

31. 123/2011 20.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
D. ukladá 
prednostovi miestneho úradu predložiť na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva analýzu 

 
Časť D.: 
Prednosta MiÚ 

 
Miestne zastupiteľstvo m.č. Ba-
SM, uznesením č. 2/2012, časť A, 
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lokalizácie zariadenia opatrovateľskej služby najmä z hľadiska územného, majetkoprávneho, 
finančného a časového a na základe tejto analýzy navrhnúť definitívne umiestnenie 
pripravovaného zariadenia opatrovateľskej služby. 

Mgr. Šovčík zo dňa 14.02.2012 schválilo 
materiál – Investičný zámer 
výstavby zariadenia sociálnych 
služieb m.č. Ba-SM, ktorý 
obsahoval 1. návrh riešenia – 
projekt novostavby, 2. časový 
harmonogram prípravy a realizácie 
stavby, 3. finančné zabezpečenie 
projektu, v závere materiálu bol 
uvedený návrh výstavby jedného 
zariadenia pre všetky sociálne 
služby s umiestnením na Cesta na 
Červený most.  

32. 1/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012 takto: 
1. Združenie zdravotne postihnutých občanov v SR-ZO 1 
MKC Gaštanová 19, 811 04  Bratislava 
účel: rehabilitácie členov, rekondičné pobyty,  
odborné prednášky, účasť na kultúrnych akciách                                                                     100 €, 
2. ECHO Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
Zrínskeho 11, 811 03  Bratislava 
účel: Klubová a vzdelávacia činnosť, víkend zdravia, plavecký víkend, divadelné predstavenie, 
mikulášske posedenie                                                                                                             300 €, 
3. Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 
Haanova 10 852 23  Bratislava 
účel: sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti  
o nepočujúcichobčanov                                                                                                           300 €, 
4. Katolícka jednota mesta Bratislavy, Pobočka KJ Staré Mesto – klub dôchodcov, Cukrová 6, 
811 06  Bratislava 
účel: finančná podpora aktivít Katolíckej jednoty BA-SM a Klubu dôchodcov Katolíckej jednoty 
BA-SM                                                                                                                                    700 €, 
5. Združenie kresťanských Seniorov Slovenska 
Žabotova 2, 811 04  Bratislava 
účel: aktivácia staršej populácie, riešenie osamelosti a nepotrebnosti staršej generácie, aktívna 
staroba, začlenenie seniorov do spoločnosti                                                                              700 €, 
6. Charita Blumentál OZ, Vazovova 8, 811 07  Bratislava 

Odd. finančné 
Ing. Strejčková 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s uznesením.  
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účel: klubové stretnutia, zájazdy, púte, spoločenské akcie, návštevy výstav, múzeí, návštevy 
chorých                                                                                                                                     700 €, 
7. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov BA-SM, Radlinského 51, Bratislava 
účel: kultúrno-poznávacie zájazdy                                                                                           100 €, 
8. Klub dôchodcov Pokoj a dobro, Františkánska 2, 811 01  Bratislava,  
účel: návštevy chorých, domov dôchodcov                                                                              700 €,  
9. OZ Charita Blumentál Bratislava, Vazovova 8, 811 07  Bratislava 
účel: letný tábor detí                                                                                                                  600 € 
10. Slovenský zväz telesne postihnutých ZO 127, Ševčenkova 19, 851 01  Bratislava 
účel: sociálna a humanitná činnosť                                                                                          150 €,  
11. Senior klub Kalvária, Na Kalvárii 10, 811 04  Bratislava,  
účel: na činnosť a aktivity klubu                                                                                              700 €,  
12. Bratislavská arcidiecézna charita, Haydukova 14, 811 08 Bratislava, 
účel: Pastoračné centrum Quo Vadis – „Aktívne aj v seniu“                                                   700 €. 

33. 7/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanov. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, nájom NP č. 12-NP13-CO krytu (2 miestnosti), spolu o výmere 29,45 
m2, nachádzajúce sa v suteréne domovej nehnut. na ul. Fraňa Kráľa č. 7 v Bratislave, súpisné č. 
972, kat. územie SM, vedenom v kat.nehnut. na LV č. 5563, na parcele č. 3506/1, 3506/9, 
3506/11, 3506/11, 3506/12 a pozemok  pod stavbou paarc. č. 3506/1, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 288 m2 pre Jaroslava Hamana a Michala Sluku, obaja bytom: Fraňa Kráľa 7, 811 05  
Bratislava. Nájom NP sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
1) osobitné podmienky nájmu v zmysle Smernice o podmienkach prenájmu majetku m.č. BA-SM 
a majetku zvereného do správy m.č. BA-SM a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme v súlade s čl. 
V. 
2) nájomné v sadzbe 3,00 Eur/m2/rok 
3) doba nájmu: neurčitá 
4) účel nájmu: sklad.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

V súlade s prijatým uznesením 
bola uzavretá Zmluva o nájme 
nebytového priestoru č. 66/2012, 
podpísaná oboma zmluvnými 
stranami dňa 09.03.2012. Nájomca 
si fyzicky prevzal nebytový 
priestor 09.03.2012. Nebytový 
priestor nájomca užíva v súlade 
s nájomnou zmluvou za 
podmienok stanovených 
uznesením č. 7/2012.  

34. 8/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru č. 12-NP12, spolu o výmere 181,90 
m2, nachádzajúce sa v suteréne a na prízemí bytového domu na ul. Grösslingova č. 6 
v Bratislave, súp. č. 2479, k.ú. SM, postavený na pozemku parc. č. 8900/1, druh pozemku – 
zastavané plochy a nádvoria; zapísaný na LV č. 5674 a pozemok na LV č. 6895 pre JUDr. Július 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Zmluva o nájme nebytových 
priestorov č. 68/2012 uzavretá dňa 
02.03.2012. 
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Brichta  – advokátska kancelária, sídlo: Grösslingova č. 6-8, 811 09  Bratislava.  
Nájom NP sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
1) nájomné v sadzbe: 300,00 Eur/m2/rok (plocha predajne o výmere 22,8 m2 – prízemie), 90,00 
Eur/m2/rok (plocha kancelárie o výmere 12,8 m2 – prízemie), 33,19 Eur/m2/rok (plocha vedľ. 
priest. o výmere 21 m2 – prízemie), 33,00 Eur/m2/rok (plocha o výmere 125,30 m2 – suterén); 
2) doba nájmu: neurčitá 
3) účel nájmu: kancelárske a skladové priestory 
4) osobitné podmienky nájmu v zmysle Smernice o podmienkach prenájmu majetku m.č.  BA-SM 
a majetku zvereného do správy m.č. BA-SM a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme v súlade s čl. 
IV., počas vykonávania stavebných a udržiavacích prác, najdlhšie však po dobu 6 mesiacov odo 
dňa vzniku nájmu.  

35. 9/2012 
 

14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako 
prípad hodný osibitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe m.č. BA-SM, nachádzajúcej sa v Bratislave na Ostravskej ul., a to pozemok parc. č. 
3776, k. ú. SM, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatná plocha o výmere 283 
m2, do nájmu: 
1. JUDr. Ivanovi Feješovi, bytom Prokopa Veľkého 17, 811 04  BA,  
2. Monike Ferešovej, bytom Prokopa Veľkého 17m 811 04 BA,  
3. Robertovi Walachovi, bytom Hofmannsthalgasse 4/3/24, Viedeň, 
4. Vlaste Walachovej, bytom Malinová 24, 811 04 BA, 
5. Dr. Kataríne Hečkovej, bytom Révová 19, 811 02  BA 
za cenu 16,00 Eur/m2/rok. 
Cena za nájom bude zaplatená pod podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve.  
Doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však na dva 
roky.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška 
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme ukončená dňom 
právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia dňa 07.06.2012.  

36. 11/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe m. č. BA-SM verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou, 
a to konkrétne v danom prípade: 
nebytové priestory nachádzajúce sa v dome na ul. Radlinského č. 51, súp. č. 2785, k.ú. SM, 
vedenom v kat. nehnuteľností na LV č. 6765 na parcele č. 7970/1 a pozemok pod stavbou parc. č. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

M.č. BA-SM rozhodnutím 
starostky zo dňa 14. mája 2012 
vyhlásila obchodnú verejnú súťaž 
na predaj predmetných 
nehnuteľností formou výberu 
víťaza elektronickou aukciou za 
podmienok schválených 
uznesením MZ m.č. BA-SM č. 
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7970/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m2, 
1. vchod Radlinského 51, suterén, priestor č. 12-901, o celkovej výmere 137,86 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku o veľkosti 2351/10000; 
2. vchod Radlinského 51, prízemie, priestor č. 12-902, o celkovej výmere 168,15 m2, 
spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 2584/1000.  

50/2012 zo dňa 24. apríla 2012.  

37. 26/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN m.č. BA-SM č. 1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 
miestach v m.č. Bratislava-SM s účinnosťou od 15. apríla 2012.  

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
JUDr. 
Barátiová 

VZN č. 1/2012 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovaní 
služieb na trhových miestach 
v m.č. BA-SM s účinnosťou od 15. 
apríla 2012 sa plní 

38. 27/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN m.č. BA-SM č. 2/2012, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice, 
príležitostné trhy a ambulantný predaj na území m.č. BA-SM s účinnosťou od 15.apríla 2012. 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
JUDr. 
Barátiová 

VZN č. 2/2012, ktorým sa 
vydávajú trhové poriadku pre 
trhoviská, tržnice, príležitostné 
trhy a ambulantný predaj na území 
m.č. BA-SM s účinnosťou od 15. 
apríla 2012 sa plní.  

39. 28/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu m.č. BA-SM na rok 2012 takto: 
1. Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva 
Banskobystrická 6, 811 06 Bratislava 
účel: Názov projektu:  
Odkryté kapitoly Bratislavy-cyklus výstav                                                                             150 €, 
2. Spolok Dychová hudba Spojár 
Žilinská 1, 811 05 Bratislava 
účel: Názov projektu:  
Sada koncertných kníh v počte 25 kusov                                                                                250 €, 
3. Nadácia Milana Rastislava Štefánika 
Albrechtova 11, 821 03  Bratislava 
účel: vydanie knižnej publikácie  
„Milan Rastislav Štefánik žije v národe“                                                                                300 €, 
4. Zväz diabetikov Slovenska 

Odd. finančné 
Ing. Strejčková 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s uznesením. 
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Súťažná 18, 821 08  Bratislava 
účel: projekt: Návrat do života  
– zvýšiť záujem diabetikov  
dôchodcov o edukácie                                                                                                             100 €, 
5. Liga proti rakovine SR 
Brestová 6, 821 02 Bratislava 
účel: projekt: Návrat do života 
- psychosociálna pomoc ženám                                                                                                150 €. 

40. 31/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Smernici m.č. BA-SM, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní 
obchodných verejných súťaží, s účinnosťou od 01.apríla 2012; 
B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb v písaní 
a chýb vzniknutých pri prepisovaní.  

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Mestská časť postupuje od 01. 
apríla 2012 v súlade so Smernicou 
m.č. Ba-SM, ktorou sa ustanovujú 
pravidlá pri organizovaní 
obchodných verejných súťaží a jej 
Dodatkom č. l (v zmysle uznesenia 
č. 31/2012). 

41. 34/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru č. 12-
NP2 o výmere 22,40 m2, nachádzajúci sa na prízemí domovej nehnuteľnosti na ul. Staromestská 
č. 6/D v Bratislave, súp. č. 596, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV  č. 6410, na parcele č. 3252/1 a pozemok pod stavbou parc. č. 3252/1, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2, pre VetLINE,  s.r.o., so sídlom: Pankúchova 5, 
851 04 Bratislava, IČO: 43868665. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

V súlade s uznesením MZ bola 
vypracovaná a podpísaná zmluva 
o nájme nebytového priestoru č. 
133/2012 zo dňa 31.05.2012. 
Nájomca predmetný priestor 
riadne užíva.  

42. 38/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje  
v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
Zmluvu o spolupráci s VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z., predmetom ktorej je 
vytvorenie a realizácia projektu „Kultúrne centrum Pistory“ v Pisztoryho paláci.  

Odd. právne 
Mgr. Cipciar,  
JUDr. Cilli 

Zmluva o spolupráci č. 485/2011 
bola podpísaná zmluvnými 
stranami dňa 03.04.2012. 
Zverejnenie zmluvy na web 
stránke m.č.: 03.04.2012. Účinnosť 
zmluvy: 04.04.2012. Platnosť 
zmluvy: od 03.04.2012 do 
04.04.2015. 

43. 39/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu, 
Škarniclova 1, Bratislava. 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Schválený dodatok k Zriaďovacej 
listine ZŠ s MŠ Milana Hodžu, 
Škarniclova 1, Bratislava. 
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44. 42/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. vstup mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do Združenia historických miest a obcí SR, 
2. úhradu jednorazového vstupného príspevku vo výške 100,00 EUR, 
3. úhradu alikvotnej časti ročného členského príspevku na rok 2012 vo výške 0,03 EUR na 
jedného obyvateľa mestskej časti, spolu vo výške 1 232,58 EUR v termíne do 30. júna 2012.  

Kancelária 
starostky 
Mgr. Stanová 
Odd. kultúry 
Ing. Huska 

K bodu 1: Do Združenia 
historických miest a obcí SR 
mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto vstúpila. 
K bodu 2,3: V súlade s uznesením 
MZ zaplatený jednorazový 
vstupný príspevok a uhradená 
alikvotná časť ročného členského 
príspevku.  

45. 45/2012 24.04.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1.) tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2012-07-31 Bilancia rozpočtu po navrhnutej 
zmene 
príjmy bežného rozpočtu                                         16 983 046 Eur 
výdavky bežného rozpočtu                                      17 213 046 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu                                         48 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu                                    806 000 Eur 
finančné operácie príjmové                                          988 000 Eur 
tvorba Fondu rozvoja bývania                                        10 000 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania                                   535 000 Eur 
použitie fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení                                            123 000 Eur 
použitie Rezervného fondu                                           230 000 Eur 
výsledok hospodárenia 
celkom                                                                                   + 0 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Strejčková 

Rozpočtové hospodárenie je 
v súlade s uznesením. 

46. 46/2012 24.04.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu m.č. BA-SM na rok 2012 takto: 
1. Veterán klub Tatra 141 
Technická 5, 821 04  Bratislava 
účel: propagácia podujatia: Prvomájová Tatra Rely                                                                150 €, 
2. Marenčin PT 
Jelenia 6, 811 05  Bratislava 
účel: vydanie knižnej publik. Chatam Sofer Memoriál                                                           300 €, 
3. Občianske združenie Klub Happyland 
Brnianska 13, 811 04  Bratislava 

Odd. finančné 
Ing. Strejčková  

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s uznesením. 
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účel: projekt: EkoHappyland 2012 na materiál a pomôcky 
(farby, lepidlá, látky, krepový papier, výkresy, fotografie, 
náučné knihy, atlasy ...)                                                                                                           200 €. 

47. 48/2012 24.04.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Uprkovej ul., a to pozemku parcela registra „E“, parc. č. 4768, k.ú. SM, 
zapísaného v kat. nehnuteľností na LV č. 8925 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 756 m2, 
do vlastníctva spoločnosti Funiversity, s.r.o so sídlom na Gajovej 21, 811 09  Bratislava, IČO: 
35941618 za cenu 226 800,00 EUR.  
Kúpna zmluva bude podpísaná najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prijatia tohto uznesenia, inak 
uznesenie stratí platnosť.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva V–13522/12 zo dňa 
14.06.2012. 

48. 50/2012 24.04.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. podmienky 
obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou, a to nasledovne: 
1. Predmetom súťaže je prevod vlastníctva nebytových priestorov nachádzajúcich sa v dome na 
ul. Radlinského č. 51, súp.č. 2785, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnuteľností na LV č. 6765 na 
parcele č. 7970/1 a pozemok pod stavbou parc. č. 7970/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
414 m2, 
a) vchod Radlinského 51, suterén, priestor č. 12-901, o celkovej výmere 137,86 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku o veľkosti 2351/10000; 
b) vchod Radlinského 51, prízemie, priestor č. 12-902, o celkovej výmere 168,15 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku o veľkosti 2584/1000.  
2. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne 14.5.2012. 
3. Súťažné podklady – tlačivá záväzných ponúk bude možné získať na internetovej stránke 
www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 14.5.2012 do 29.5.2012 do 10.00 hod. 
v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
4. Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 14.5.2012 do 29.5.2012 do 12.00 hod.  
5. Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie oboch  ponúkaných nehnuteľností. Na iný 
návrh súťažná komisia nebude prihliadať a vylúči ho zo súťaže.  
6. Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy podané na 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto rozhodnutím starostky zo 
dňa 14. mája 2012 vyhlásila 
obchodnú verejnú súťaž na predaj 
predmetných nehnuteľností 
formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou za 
podmienok schválených týmto 
uznesením MZ m.č. BA-SM.  
Obchodná verejná súťaž 
prebiehala od 14.05.2012 do 
29.05.2012. Súťažné návrhy boli 
komisiou vyhodnotené dňa 
31.05.2012. V danom prípade však 
nebola doručená žiadna súťažná 
obálka, a z tohto dôvodu sa 
nekonala následne ani elektronická 
aukcia za účelom výberu víťaza 
súťaže. 
Výsledky obchodnej verejnej 
súťaže boli zverejnené a vyvesené 
od 14.06.2012 – 16.07.2012.  
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inom tlačive, ako určenom, nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia sú povinní doručiť 
záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením „obchodná verejná súťaž, predaj 
nebytových priestorov na ul. Radlinského č. 51 „NEOTVÁRAŤ“!. 
7. Minimálne kúpna cena je 182 508,16 EUR. Z toho všeobecná hodnota nebytového priestoru č. 
12-901 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu, a spoluvlastníckeho podielu na pozemku je 78 791,79 EUR (nebytový priestor má hodnotu 
25 599,00 EUR a spoluvlastnícky podiel na pozemku 53 192,79 EUR) a všeobecná hodnota 
nebytového priestoru č. 12-902 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku je 103 716,37 EUR 
(nebytový priestor má hodnotu 45 249,66 EUR a spoluvlastnícky podiel na pozemku 58 466,71 
EUR). 
8. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť peňažnú zábezpeku 
v sume 10 000,00 EUR, a to buď v hotovosti do pokladne MiÚ m.č. BA-SM alebo prevodom na 
účet m.č. BA-SM. 
9. Navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú, bude peňažná zábezpeka najneskôr v lehote 10 
pracovných dní odo dňa termínu vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže, najneskôr však 
do 30 dní vrátená prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu.  
10. Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do 
obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. Fyzické osoby 
podnikatelia priložia k záväznému súťažnému návrhu výpis zo živnostenského registra nie starší 
ako jeden mesiac. Na súťažný návrh, pri ktorom nebude priložený vyššie uvedený doklad nebude 
súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže. 
11. Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu 
náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume  16,50 EUR a to v hotovosti do pokladne MiÚ m.č. BA-
SM. 
12. Uchádzač v obchodnej verejnej súťaži alebo subjekt stupujúci do zmluvného vzťahu s m.č. 
BA-SM, ani akýkoľvek iný subjekt s personálnym, príp. majetkovým prepojením na tieto 
subjekty, nesmie mať nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči m.č. BA-SM, čo preukáže 
čestným vyhlásením podpísaným oprávnenou osobou uchádzača alebo subjektu vstupujúceho do 
zmluvného vzťahu s m.č. BA-SM. 
13. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené najneskôr 
do 12.6.2012. 
14. Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v obch. ver. súťaži, ktorí splnili 
podmienky tejto súťaže, postupujú títo do záverečnej fázy výberu uchádzača formou elektronickej 
aukcie. Východiskovou cenou pre začiatok elektronickej aukcie je cena, ktorá bola po otvorení 
ponúk, obsahujúcich návrhy účastníkov, súťažnou komisiou vyhodnotená ako najvyššia zo 
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všetkých ponúk. Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii budú uvedené v pozvánke na 
účasť v elektronickej aukcii.  
15.  Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý splní podmienky súťaže, výber 
elektronickou aukciou sa nekoná.  
16. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu MZ m.č. BA-SM.  
17. Konečné výsledky vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže budú zverejnené najneskôr 
v termíne do 30.9.2012. 
18. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník (§ 281 a nasl.) v z.n.p. a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom m.č. 
BA-SM a majetkom zvereným do správy m.č. BA-SM a Smernicou m.č. BA-SM, ktorou sa 
určujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží a Rozhodnutia starostky č. 28/2011 
m.č. BA-SM zo dňa 6.júna2011 o postupe pri prevode a prenájme majetku pri použití 
elektronickej aukcie.  
19. Predložený návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka. 
20. Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa naraz do 30 dní odo dňa podpísania 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.  

49. 51/2012 24.04.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p. spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe m.č. BA-SM obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou 
aukciou, a to konkrétne v danom prípade:  
� stavba súp. č. 866 – druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely, postavená na pozemku 

parc. č. 3544/32 
� pozemku parc. č. 3544/32 o výmere 125 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

ktoré sa nachádzajú na Duchonke, v katastr. území: Prašice, obec: Prašice, okres: Topoľčany 
a sú zapísané na LV č. 995, 

za cenu najmenej vo výške 31 000,00 Eur; 
2) v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. podmienky 
obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou, a to:  
1: Predmet súťaže: 
� stavba súp. č. 866 – druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely, postavená na pozemku 

parc. č. 3544/32 
� pozemok parc.č. 3544/32 o výmere 125 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. 
2. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne 14.5.2012. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto rozhodnutím starostky zo 
dňa 14. mája 2012 vyhlásila 
obchodnú verejnú súťaž na predaj 
predmetných nehnuteľností 
formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou za 
podmienok schválených týmto 
uznesením MZ m.č. BA-SM. 
Obchodná verejná súťaž 
prebiehala od 14.05.2012 do 
29.05.2012. Súťažné návrhy boli 
komisiou vyhodnotené dňa 
31.05.2012. V danom prípade však 
nebola doručená žiadna súťažná 
obálka, a z tohto dôvodu sa 
nekonala následne ani elektronická 
aukcia za účelom výberu víťaza 
súťaže.  
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3. Súťažné podklady – tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke 
www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 14.5.2012 do 29.5.2012 do 10.00 hod. 
v podateľni Miestneho úradu m.č. BA-SM. 
4. Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 14.5.2012 do 29.5.2012 do 12.00 hod.  
5. Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých ponúkaných nehnuteľností. Na iný 
návrh súťažná komisia nebude prihliadať a vylúči ho zo súťaže.  
6. Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy podané na 
inom tlačive, ako určenom, nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia sú povinní doručiť 
záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením „obchodná verejná súťaž predaj 
nehnuteľností – rekreačná chata na Duchonke „NEOTVÁRAŤ!“ 
7. Minimálna kúpna cena je 31 000,00 EUR. 
8. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť peňažnú zábezpeku 
v sume 10 000,00 EUR, a to buď v hotovosti do pokladne MiÚ m.č. BA-SM alebo prevodom na 
účet m.č. BA-SM. 
9. Navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú, bude peňažná zábezpeka najneskôr v lehote 10 
pracovných dní odo dňa termínu vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže, najneskôr však 
do 30 dní vrátená prevodom na účet uvedené v súťažnom návrhu. 
10. Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do 
obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. Fyzické osoby 
podnikatelia priložia k záväznému súťažnému návrhu výpis zo živnostenského registra nie starší 
ako jeden mesiac. Na súťažný návrh, pri ktorom nebude priložený vyššie uvedený doklad nebude 
súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže.  
11. Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu 
náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume 16,50 EUR a to v hotovosti do pokladne MiÚ m.č. BA-
SM.  
12. Uchádzač v obchodnej verejnej súťaži alebo subjekt vstupujúci do zmluvného vzťahu s m.č. 
BA-SM, ani akýkoľvek iný subjekt s personálnym, príp. majetkovým prepojením na tieto 
subjekty, nesmie mať nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči m.č. BA-SM, čo preukáže 
čestným vyhlásením podpísaným oprávneniu osobou uchádzača alebo subjektu vstupujúceho do 
zmluvného vzťahu s m.č. BA-SM; 
13. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené najneskôr 
do 12.6.2012.  
14. Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v obchodnej verejnej súťaži, 
ktorí splnili podmienky tejto súťaže, postupujú títo do záverečnej fázy výberu uchádzača formou 
elektronickej aukcie. Východiskovou cenou pre začiatok elektronickej aukcie je cena, ktorá bola 
po otvorení ponúk, obsahujúcich návrhy účastníkov, súťažnou komisiou vyhodnotená ako 

Výsledky obchodnej verejnej 
súťaže boli zverejnené a vyvesené 
od 14.06.2012 – 16.07.2012 
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najvyššia zo všetkých ponúk. Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii budú uvedené 
v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii.  
15. Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý splní podmienky súťaže, výber 
elektronickou aukciou sa nekoná.  
16. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu MZ m.č. BA-SM.  
17. Konečné výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou budú zverejnené najneskôr v termíne do 30.9.2012. 
18. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník (§ 281 a nasl.) v z.n.p. a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom m.č. 
BA-SM a majetkom zvereným do správy m.č. BA-SM a Smernicou m.č. BA-SM, ktorou sa 
určujú pravidlá pri organizoaní obchodných verejných súťaží a Rozhodnutia starostky č. 28/2011 
m.č. BA-SM zo dňa 6.júna 2011 o postupe pri prevode a prenájme majetku pri použití 
elektronickej aukcie.  
19. Predložený návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení OZ.  
20. Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa naraz do 30 dní odo dňa podpísania 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.  

50. 53/2012 24.04.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Koncepciu rozvoja informačných systémov m.č. BA-SM 

Odd. 
informatiky,VO 
a vnút. kontroly 
p. Ježek,  
Mgr. Spál 

Na základe schváleného uznesenia 
Odd. informatiky, VO a vnútornej 
kontroly vykonalo všetky potrebné 
administratívne úkony k zabezp. 
Koncepcie rozvoja inf. systémov 
m.č. BA-SM.  

51. 55/2012 24.04.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
deleguje  
zástupcov m.č. Bratislava-Staré Mesto do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti m.č. BA-SM 
1. ZŠ Dubová 1 – Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.; Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.; Ing. 
Kamil Procházka; Mgr. Sven Šovčík; 
2. ZŠ Hlboká cesta 4 – Mgr. Ľuboslava Vasilová; Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc; PhDr. Štefan 
Holčík; Mgr. Gabriela Ištvánová; 
3. ZŠ Jelenia 16 – Mgr. Ľuboslava Vasilová; PhDr. Štefan Holčík; Slavomír Frešo; Renáta 
Jančárová; 
4. ZŠ Mudroňova 83 – MUDr. Marek Čambal., PhD.; Ing. Kamil Procházka; Ing. Pavol Baxa; 
Mgr. Sven Šovčík 
5. ZŠ s MŠ M. Hodžu, Škarniclova – Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.; Miloš Domorák; Doc. 
Mgr. art. Štefan Bučko; Viera Valovičová; 
6. ZŠ Vazovova 4 – Ing. Ján Krta; Doc. RNDr. Ian Haverlík, CSc.; Ing. Eva Bellová; Mgr. 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Zástupcovia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto boli 
delegovaní do rád škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislava-Staré Mesto 
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Gabriela Ištvánová; 
7. MŠ Beskydská 7 – Slavomír Frešo; 
8. MŠ Búdková 21 – Anastázia Pittnerová; 
9. MŠ Ferienčíkova 12 – Anastázia Pittnerová; 
10. MŠ Gorazova 6 – Ing. Paulína Schmidtová; 
11. MŠ Javorinská 9 – MUDr. Marek Čambal., PhD. 
12. MŠ Karadžičova 51 – Livia Chlebová 
13. MŠ Kuzmányho 9 – MUDr. Peter Osuský, CSc. 
14. MŠ Malá 6 – Mgr. Ľuboslava Vasilová 
15. MŠ Medená 24 – Mgr. Miroslava Babčanová 
16. MŠ Myjavská 22 – Anastázia Pittnerová 
17. MŠ Špitálska 49 – Livia Chlebová 
18. MŠ Šulekova 35 – Ing. Pavol Baxa; Miloš Domorák 
19. MŠ Tabaková 10 – Lívia Chlebová 
20. MŠ Timravina 8 – MUDr. Peter Osuský, CSc.; Doc.mgr.art. Štefan Bučko 
21. MŠ-Óvoda Ul. 29. augusta 6 – Soňa Párnická 
22. MŠ Vazovova 16 – Soňa Párnická 

52. 57/2012 24.04.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
1. starostke m.č. plat s účinnosťou od 01.04.2012 v celkovej výške 3 772,00 EUR, pozostávajúci 
z platu podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov v z.n.p. zvýšeného o 66 % v súlade s § 4 ods. 2 zákona; 
2. miestnemu kontrolórovi m.č. plat s účinnosťou od 01.04.2012 vo výške 1 761,00 EUR; 
3. vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi m.č. vo výške 25 % zo súčtu mesačných platov 
vyplatených za obdobie december 2011 až marec 2012 v najbližšom výplatnom termíne.  

Vedúci 
kancelárie 
prednostu 
Ing. Lauko 

1. Plat starostky m.č. Ba-SM je 
s účinnosťou od 01.04.2012 
vyplácaný v celkovej výške 
3 772,00 EUR; 
2. Plat miestneho kontrolóra m.č. 
Ba-SM je s účinnosťou od 
01.04.2012 vyplácaný vo výške 
1 761,00 EUR; 
3. Odmena miestnemu 
kontrolórovi m.č. Ba-SM za 
obdobie december 2011 až marec 
2012 bola vyplatená vo výplatnom 
termíne apríl 2012.    

53. 59/2012 22.05.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie m.č. Bratislava-Staré Mesto č. 4/2012 o pešej zóne s účinnosťou od 
11. júna 2012. 

Odd. dopravy  
Ing. Rausová 

Mestská časť postupuje v súlade 
s prijatým uznesením.  

54. 60/2012 22.05.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 

Na základe uznesenia bola a 
vypracovaná a podpísaná zmluva 
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1. V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru č. 12-907 o výmere 44,16 m2 
a nebytového priestoru č. 12-908 o výmere 45,67 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu 
na ul. Obchodná č. 52 v Bratislave, súp. č. 530, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnuteľností na LV 
č. 8364, na parcele č. 8479 a pozemok pod stavbou parc. č. 8479, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1371 m2, pe spoločnosť KONTAKT A, s.r.o., so sídlom: Obchodná č. 52, 811 06 
Bratislava, IČO: 31373101. 
2. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
a) nájomné v sadzbe: 49,79 EUR/m2/rok 
b) doba nájmu: neurčitá; prenajímateľ je oprávnený vypovedať zmluvu o nájme písomne aj bez 
udania dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace (§ 10 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 
a podnájme nebytových priestorov 
c) účel nájmu: administratíva; sklady pre už existujúcu prevádzku kaviarne v danom objekte; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že spočíva v tom, že spoločnosť KONTAKT A, s.r.o. požiadala 
o prenájom nebytových priestorov v správe m.č. z dôvodu ich využitia na účely skladu pre 
existujúcu prevádzku kaviarne v ich vlastníctve nachádzajúcu sa v danom bytovom dome.  

Jaška,  
Mgr. Malinová 

o nájme nebytového priestoru č. 
197/2012 zo dňa 20.06.2012. 
Nájomca si fyzicky prevzal 
nebytový priestor 20.06.2012. 
Nájomca nebytový priestor riadne 
užíva.  

55. 62/2012 22.05.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Odd. finančné 
Ing. Strejčková 

Rozpočtové hospodárenie je 
v súlade s uznesením, schodok bol 
uhradený z rezervného fondu 
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Návrh ďalšieho postupu 

1. 
 

80/2006 
 

19.9.2006 
 

MZ schvaľuje 1. na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej v zmysle § 281 OZ a odporúčania výberovej komisie 
starostu m.č. výber investora na rekonštrukciu a modernizáciu 
objektu na Lazaretskej 3, ktorým je obchodná spoločnosť 
NOAVISTA, s.r.o.; 2. prenechanie do nájmu nehnuteľnosti a) 
stavba súp. č. 2394 postavená na pozemku parc. č. 8704, b) 
pozemok parc. č. 8704 o výmere 2 490 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, c) pozemok parc. č. 8703/5 o výmere 
156 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúce 
sa na ulici Lazaretská a Cukrová ul. v BA, kat.. územie BA SM, 
zapísané na LV č. 1656 KÚ v BA, Správa katastra pre hl. mesto SR 
BA, pracovisko BA I spoločnosti NOAVISTA, s.r.o., Leškova 3, 
BA za podmienok, že časť objektu a pozemku, ktorá bude po 
rozdelení určená na účel výstavby školy bude prenajatá v cene 1,- 
Sk a časť objektu a pozemku, ktorú bude užívať investor, za sumu 
100,- Sk na m2/ročne. Účelom nájmu bude modernizácia a 
rekonštrukcia objektu podľa záväzných podmienok verejnej 
obchodnej súťaže a projektu vybraného investora. Uvedené platí za 
podmienky dokončenia rekonštrukcie a modernizácie do 30.6.2008. 
3. budúci prevod časti objektu situovaného do ulice Cukrová a 
pozemku parc. č. 8704/4 o výmere 1 367 m2 a pozemku parc. č. 
8703/5 o výmere 156 m2 do vlastníctva spoločnosti NOAVISTA, 
s.r.o., Leškova 3, BA za kúpnu cenu 44 776 200,- Sk (29 400 
Sk/m2), 4. budúcu úhradu nákladov na zhodnotenie objektu ZŠ za 
cenu garantovanú investorom spoločnosťou NOAVISTA, s.r.o. 
Leškova 3 BA v sume 54 576 000,- Sk, pričom táto cena je konečná 
pre účely vzájomného zápočtu a za podmienky, že realizácia 
modernizácie a rekonštrukcie objektu bude vykonaná v zmysle 
záväzných súťažných podmienok, 5. vzájomné započítanie oboch 
uvedených súm s tým, že m. č.  sa zaväzuje finančný rozdiel v sume 
9 799 800,- Sk vyplatiť spoločnosti NOAVISTA, s.r.o., Leškova 3, 
BA za podmienok špecifikovaných v dohode o vzájomnej 
spolupráci 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Pozri str. 2, poradové č. 3 – 
Uznesenie č. 16/2007 

 

2.  90/2006 
 

19.9.2006 
 

MZ schvaľuje v bytovom dome na ul. Medená 35, súp. č. 112 s 
pozemkami parc. č. 132/3 zastavaná plocha o výmere 411 m2, parc. 
č. 132/2 zastavaná plocha a o výmere 23 m2, parc. č. 132/1 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Nerealizované. Zvážiť návrh na zrušenie 
uznesenia. 
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zastavaná plocha o výmere 116 m2, LV č. 212, kat. územie SM 1. 
vstavbu na rovnej streche, mezonetový byt č. 23 na 5. a 6. poschodí 
o podlahovej ploche 233,75 m2, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 
23375/209724 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na 
pozemkoch. 2. za stavebníka Ing. Branislava Sťahuliaka s 
manželkou Mgr. Monikou Sťahuliakovou, obaja bytom Mierová 64, 
BA, 3. cenu 103 480,- Sk za spoluvlastnícky podiel hl. mesta SR 
Bratislavy na pozemkoch 

 

3. 
 

16/2007 
 

27.3.2007 
 

MZ časť A. súhlasí s tým, aby MČ BA -  SM vrátila objekt bývalej 
ZŠ na ul. Lazaretská 3 v BA, stavbu súp. č. 2394 postavenú na 
pozemku parc. č. 8704 ako aj pozemok parc. č. 8704 o výmere 2490 
m2 a pozemok parc. č. 8703/5 o výmere 156 m2, ktorý má zverený 
do správy, späť hl. mestu SR BA spolu so zmluvnými záväzkami, 
časť B. splnomocňuje starostu MČ na všetky úkony nevyhnutné k 
realizácii uznesenia v časti A. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Dňa 13.09.2010 podala obchodná 
spoločnosť Noavista s.r.o. žalobu 
o náhradu škody na m.č. BA-SM, 
v tejto veci prebieha súdne 
konanie. Mestská časť je v tejto 
veci zastupovaná externou 
advokátskou kanceláriou.  

Návrh ďalšieho postupu 
bude závisieť od výsledku 
ukončenia súdneho sporu. 

4. 
 

129/2008 
 

4.11.2008 
 

MZ časť B. – schvaľuje Parkovaciu politiku MČ BA – SM,  
časť C – MZ žiada starostu  
1. zabezpečiť rokovanie s prevádzk. par. služieb o zmena a doplnení 
nájomnej zmluvy v súlade so schválenou parkovacou politikou (T: 
11/2008). 
2. zabezpečiť výber prevádzkovateľa parkovacích služieb v novej 
zóne s dopravným obmedzením súťažnou metódou a pred 
vyhlásením súťaže predložiť podmienky na schválenie MZ (T: I. 
polrok 2009. 
3. zabezpečiť vypracovanie časového harmonogramu na realizáciu 
parkovacej politiky s finančným zabezpečením (T: 30.6.2009 
 
 

Odd. dopravy 
Ing. Olejárová 

Časť C, K bodu 1: Najvyšší súd 
dovolaniu MČ BA-SM vyhovel, 
zrušil uznesenie krajského súdu 
o rozhodnutí o prerušení 
I.stupňového  súdu a vrátil vec na 
nové konanie. Krajský súd zmenil 
pôvodné rozhodnutie o prerušení 
a potvrdil uznesenie okresného 
súdu, že prerušenie konania, ktoré 
podala BPS Park, sa zamieta. 
K bodu 2 a 3: Nesplnené 
uznesenie. 

K bodu 1: Okresný súd 
koná, vytýčil nové 
pojednávanie. 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2 a 3:  Zrušiť 
uznesenie. 

5. 57/2010 20.4.2010 MZ časť B odporúča poskytnúť TV kanál mestskej časti 
v základnom súbore UPC pre vysielanie TV Bratislava 

Starostka 
 

Nesplnené uznesenie. Zrušiť uznesenie. 

6. 60/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9c, ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, predaj 100 % akcií akciovej spol. SNP Invest a.s. so sídl. 
Vajanského nábr. 3, BA, IČO: 35 804 092 za kúpnu cenu 200 000 
EUR do vlastníctva obch. spoločnosti Delta Vesper, s.r.o. so sídlom 
Ku Bratke 3078/5, 940 01  Levice, IČO: 44631383 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar,  
Mgr. Komara 

Uznesenie nesplnené. Na september 2012 je 
naplánované  zvolanie 
rokovania predstavenstva 
a dozornej rady spoločnosti.  
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žiada starostu mestskej časti vykonať všetky úkony potrebné 
k vykonaniu tohto uznesenia 

7. 137/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustan. § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, nájom pozemku par. č. 2330/17 vo výmere 79 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. SM v Slávičom 
údolí v BA pre ZSE Disstribúcia, a.s. IČO: 36 361 518, so sídlom 
Čulenova 6, BA. Nájom pozemku sa schvaľuje s týmito 
podmienkami: 1. nájomné v sadzbe 33,20 EUR/m2/rok; 2. doba 
nájmu: neurčitá, 3. účel: umiestnenie trafostanice TS 507. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

Predbežné jednania s vlastníkom 
stavby o odpredaji pozemku. 

Opätovne vyzvať vlastníka 
stavby na zaplatenie 
nájomného. 

8. 138/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustan. § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, nájom pozemku par. č. 7731/3 vo výmere 40 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. SM na Námestí 1. 
mája v BA, pre ZSE Distribúcia, a.s., IČO 36 361 518, so sídlom 
Čulenova 6, BA. Nájom pozemku sa schvaľuje s týmito 
podmienkami: : 1. nájomné v sadzbe 33,20 EUR/m2/rok; 2. doba 
nájmu: neurčitá, 3. účel: umiestnenie trafostanice TS 901. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

Predbežné jednania s vlastníkom 
stavby o odpredaji pozemku. 

Opätovne vyzvať vlastníka 
stavby na zaplatenie 
nájomného. 

9. 140/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9a ods. 9 písm. c) zák. 
č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru 12-NP – CO kryt, 
vo výmere 157 m2, nachádzajúci sa v suteréne domovej 
nehnuteľnosti súp. č. 103240, postavenej na pozemku par. č. 3719/5, 
na Sokolskej ul. 8 v BA, zapísaný na LV č. 5451, v k. ú. SM pre 
spoločenstvo vlastníkov bytov a NP: BYTOVÝ DOM Sokolská 8, 
so sídlom Sokolská 8, BA. Nájom NP – CO kryt sa schvaľuje 
s týmito podmienkami: 1. osobitné podmienky nájmu v zmysle 
Smernice o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv 
o nájme v súlade s čl. V.; 2. nájomné v sadzbe 5,00 EUR/m2/rok; 
doba nájmu: neurčitá; účel: klubová miestnosť. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška 
Mgr. Malinová 

Pozri str. 4,5 
Uznesenie č. 25/2011 
z 26.04.2011.  

Zrušiť uznesenie. 
 

10. 164/2010 14.9.2010 MZ  časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. c) 
Zásad hospodárenia s majetkom MČ BA – SM a s majetkom 
zvereným do správy MČ BA – SM predĺženie doby nájmu pre 
samostatne stojacu garáž – nachádzajúcu sa na Továrenskej ulici, na 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko, 

Odd. majetkové a investičné 
zadalo na právne odd. 
vypracovanie dodatku č. 1 k náj. 
zmluve 16.11.2010 z dôvodu 

Návrh na zrušenie 
uznesenia.  
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pozemku parcely registra „C číslo 9036/2, výmere 36 m2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10, na ktorej sa nachádza stavba, súp. č. 
7362, zapísaná v katastri nehnut. na LV č. 4207 v katastr. území 
SM, na dobu neurčitú v prospech nájomcu: Jozef Majoroš 
a a manželky Aleny Majorošovej, rod. Goliášová, obaja trvale 
bytom Továrenská 4, BA 

Mgr. Malinová predĺženia doby nájmu z určitej 
na dobu neurčitú a úpravy výšky 
nájmu. Nájomca však dodatok č. 
1 ku zmluve odmietol podpísať 
(súhlasil so zmenou doby nájmu, 
ale nesúhlasil so zmenou výšky 
nájomného). 

 
Uznesením č. 112/2011 
z 13.12.2011 schválený 
predaj predmetnej 
nehnuteľnosti. 

11. 186/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., ako prípade hodný osobitného 
zreteľa, a podľa čl. 12 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom MČ 
BA – SM a s majetkom zvereným do správy MČ BA – SM predaj 
obchodného podielu m.č. BA – SM v obchodnej spoločnosti TV 
CENTRUM, s.r.o., so sídlom Heydukova 25, BA, IČO: 35 955 716 
za kúpnu cenu 1 328,- EUR do vlastníctva Ing. Jána Staneka, bytom 
Obchodná 14, BA. 
časť B. žiada starostu m. č. vykonať všetky úkony potrebné 
k vykonaniu tohto uznesenia s tým, že v zmluve o prevode 
obchodného podielu bude zakotvené: 
- predajom obchodného podielu sú všetky záväzky m. č. voči 
spoločnosti splnené. Mestská časť sa zároveň vzdáva nárokov na 
podiel na zisku a strate spoločnosti za rok 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Časť B – 
starostka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
časť B: Nesplnené uznesenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpísanie zmluvy za 
mestskú časť bude 
prehodnotené. 
 
 

12. 25/2011 26.4.2011 MZ časť A. schvaľuje zmenu uznesenia MZ č. 140/2010 zo 
14.9.2010 v časti A takto: slová „pre spoločenstvo vlastníkov bytov 
a NP BYTOVÝ DOM Sokolská 8, so sídlom Sokolská 8, 811 04  
Bratislava“ sa nahrádzajú slovami „pre Jozefa Oravca, ml., Sokolská 
8, 811 04  Bratislava“. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška 
Mgr. Malinová 

Zo str. MČ vypracovaná NZ č. 
670/2010, ktorej predmetom 
nájmu bol NP – CO kryt na ul. 
Sokolská 8 v Ba v zmysle 
schválených podmienok 
uznesením MZ. Nájomca však 
odmietol NZ podpísať z dôvodu 
chyby v komunikácii medzi 
zmluvnými stranami 
v identifikácii žiadateľa 
a záujemcu o prenájom NP. 
Žiadateľom o prenájom NP 
nebolo samotné spoločenstvo 
vlastníkov B a NP, ale fyzická 
osoba p. Jozef Oravec  ml., bytom 

Zrušiť uznesenie. 
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Sokolská 8, Ba. MČ opravila 
svoju chybu v komunikácii 
prijatím uznesenia č. 25/2011, 
ktorým schválilo zmenu uznes. 
140/2010 spočívajúcu v osobe 
žiadateľa- budúceho nájomcu, bol 
vyhotovený návrh zmluvy 
v prospech žiadateľa. Dňa 
6.6.2011 zaslaný mailom návrh 
zmluvy na preštudovanie p. 
Oravcovi. Dňa 28.7.2011 mailom 
a neskôr aj doporučene písomne 
dňa 9.8.2011 p. Oravec nám dal 
na vedomie, že stratil záujem 
o prenájom predmetného NP.  
Nájomca od zmluvy odstúpil 
listom zo dňa 9.8.2011 z dôvodu 
straty záujmu si predmetný 
priestor prenajať. 

13. 69/2011 13.9.2011 Uznesenie č. 69/2011 – MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
prevod bytov vo vlastníctve hlavného mesta SR  Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, podľa zákona č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, 
v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 23 v Bratislave, súpisné č. 
552, postavený na pozemku parcela č. 8386, o výmere 633 m2, druh 
pozemku – zastavené plochy a nádvoria, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 8056, nachádzajúci sa v katastrálnom území Staré 
Mesto, 
byt č. 4, o výmere 46,59 m2, prízemie a spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 739/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 
veľkosti 739/10000,  
byt č. 7, o výmere 42,57 m2, prízemie a spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Prevod nerealizovaný. Do 
dnešného dňa zmluva o prevode 
bytového  vlastníctva nepodpísaná 
a kúpna cena neuhradená. 
Predchádzajúci súhlas primátora 
stratil platnosť.  

V predmetnom prípade 
prebiehajú rokovania 
s kupujúcim o návrhu 
ďalšieho postupu.  
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veľkosti 685/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 
veľkosti 685/10000, 
byt č. 8, o výmere 44,75 m2, 1. poschodie a spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 712/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 
veľkosti 712/10000, 
do vlastníctva kupujúcemu obchodnej spoločnosti ERLAN spol. 
s r.o., so sídlom J. Alexyho 3, 841 01 Bratislava, IČO: 35 809949, 
za kúpnu cenu spolu vo výške 209.300,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorázovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 
B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné 
opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
13.9.2012.  

14. 70/2011 13.9.2011 Uznesenie č. 70/2011 – MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
prevod bytov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, podľa zákona č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, 
v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 25 v Bratislave, súpisné č. 
553, postavený na pozemku parcela č. 8385, o výmere 583 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 6932, nachádzajúci sa v katastrálnom území Staré 
Mesto, 
byt č. 1, o výmere 64,28 m2, prízemie, a spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 1150/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 
veľkosti 1150/10000, 
byt č. 4, o výmere 20,82 m2, prízemie, a spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 386/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 
veľkosti 386/10000, 
byt č. 7, o výmere 43,59 m2, 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Prevod nerealizovaný. Do 
dnešného dňa zmluva o prevode 
bytového vlastníctva nepodpísaná 
a kúpna cena neuhradená. 
Predchádzajúci súhlas primátora 
stratil platnosť. 

V predmetnom prípade 
prebiehajú rokovania 
s kupujúcim o návrhu 
ďalšieho postupu.  
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veľkosti 783/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 
veľkosti 783/10000, 
byt č. 8, o výmere 17,69 m2, 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 335/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 
veľkosti 335/10000, 
byt č. 11, o výmere 51,13 m2, 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 890/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 
veľkosti 890/10000, 
byt č. 12, o výmere 23,83 m2, 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 464/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo 
veľkosti  464/10000,  
do vlastníctva kupujúcemu obchodnej spoločnosti ERLAN spol. 
s r.o., so sídlom J. Alexyho 3, 841 01  Bratislava, IČO: 35 809949, 
za kúpnu cenu spolu vo výške 172.000,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorázovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 
B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnuté opravy 
chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
13.9.2012. 

15. 112/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľností 
nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici 
Továrenská, a to: 

• stavbu-garáž, súpisné číslo 7362, zapísanú v katastri 
nehnuteľností na LV č. 4207, vo vlastníctve mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 

• pozemok pod predmetnou garážou, parc. č. 9036/2, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. Revayová 

Kúpna cena zaplatená dňa 
01.08.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva podaný dňa 
10.08.2012. 
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mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do bezpodielového 
spoluvlastníctva Jozefovi Majorošovi a Alene Majorošovej, 
obaja bytom Továrenská 4, 811 09  Bratislava, za cenu 
11 540,00 EUR. 

Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 

 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
13.12.2012. 

16. 113/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod 
vlastníctva bytu č. 5 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v bytovom dome na ulici Nám. 1. mája č. 13 
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, súpisné číslo 2947, vedenom 
v katastri nehnuteľností na LV č. 7665 na parcele č. 7745/3, 7745/5 
a pozemok pod stavbou parc. č. 7745/3, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 637 m2, vchod Nám. 1. mája č. 13, byt č. 5, 1. poschodie, 
výmera 19,32 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
o veľkosti 144/10000, LV č. 7665, kupujúcemu: ROGER jedna 
s.r.o., sídlo: Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava, IČO: 35 700 459 
za cenu 15 446,82 EUR. 
Kúpna zmluva bude uzavretá po ukončení  nájomného vzťahu 
s nájomcom bytu č. 5. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové a investičné 
zadalo na právne odd. žiadosť 
o vypracovanie zmluvy o prevode 
vlastníctva predmetného bytu.  
V súčasnom období je už 
vypracovaný návrh kúpnej 
zmluvy a kupujúci čaká len na 
ukončenie nájmu s nájomcom p. 
Majerom. Odd. majetkové 
a investičné v súčinnosti 
s právnym odd. sa snaží 
zabezpečiť kroky smerujúce 
k ukončeniu nájmu s nájomcom 
predmetného bytu a pridelenia 
náhradného bývania. Postup je 
zložitejší z dôvodu nedostupnosti 
a nezastihnuteľnosti nájomcu. 
Komisia pre posudzovanie 
žiadostí odsúhlasila dňa 
21.03.2012 náhradu bývania pre 
p. Majera v podobe pridelenia 
bytu nachádzajúceho sa na 
Vajanského nábr. č. 17. Obe 
oddelenia (majetkové a investičné 
a právne) boli neúspešné pri 
vyhľadávaní akéhokoľvek 
spojenia s p. Majerom – 
nájomcom predmetného bytu 

Po uplynutí výpovednej 
lehoty sa môže pristúpiť 
k realizácii prevodu 
vlastníctva bytu v prospech 
spoločnosti ROGER jedna 
s.r.o.. P. Majerovi bude 
pridelený náhradný byt na 
ul. Vajanského nábr. č. 17 
v Bratislave.  
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(odoslaná korešpondencia či 
doporučená alebo obyčajná sa 
vrátila vždy späť a zároveň 
nepomohla ani písomná výzva na 
dostavenie sa na Miestny úrad 
vyvesená priamo na dverách 
predmetného bytu). Z tohto 
dôvodu po vzájomnej dohode 
a v súčinnosti s právnym odd. 
bola vypracovaná písomná 
výpoveď z nájmu bytu v zmysle § 
711 ods. 1 písm. c) s podmienkou 
pridelenia náhradného bývania, 
t.j. výpoveď bola daná z dôvodu 
verejného záujmu s bytom alebo 
s domom naložiť tak, že byt 
nemožno užívať, alebo ak byt 
alebo dom vyžaduje opravy, pri 
ktorých vykonávaní nemožno byt 
alebo dom najmenej počas 6 
mesiacov užívať. Písomná 
výpoveď bola odoslaná dňa 
25.05.2012. Oznam o zásielke 
vyvesený na úradnej tabuli 
z dôvodu „adresát neznámy“.  

17. 3/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mstskej časti Bratislava-
Staré Mesto v bytovom dome na ul. Obchodná č. 10, súp. č. 
101511, k.ú. SM, vedenom v kat. nehnut. na LV č. 5315 na pracele 
č. 8422/2 a pozemok pod stavbou parc. č. 8422/2, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 408 m2, vchod Obchodná 10, suterén, priestor 
č. 12-NP26, o celkovej výmere 66,18 m2, spoluvlastnícky podiel na 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

Odd. právne vypracovalo zmluvu 
o prevode vlastníctva nebytového 
priestoru č. 01 00 124/12. Kúpna 
zmluva bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 
31.05.2012. Kupujúci uhradil 
kúpnu cenu (MČ platba potvrdená 
ku dňu 29.06.2012) 

Odd. majetkové a investičné 
čaká na písomné potvrdenie 
o zaplatení 50 % kúpnej 
ceny na účet hlavného 
mesta. Po obdržaní 
potvrdenia od Magistrátu hl. 
mesta bude zmluva 
o prevode vlastníctva NP 
vložená do katastra.  
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spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 473/10000; 
kupujúcemu: Ladislav Švantner, bytom: Zrínskeho 19, 811 03  
Bratislava, za cenu 25 000,00 Eur.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia.  

 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
14.02.2013 

18. 4/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, v bytovom dome na ul. Obchodná č. 10, súp.č. 
101511, k.ú. SM, vedenom v kat.nehnut. na LV č. 5315 na parcele 
č. 8422/2 a pozemok pod stavbou parc. č. 8422/2, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 408 m2, vchod Obchodná 10, suterén, 
priestor č. 12-NP29, o celkovej výmere 137,11 m2, spoluvlastnícky 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 875/10000; 
kupujúcemu: ALCON spol. s r.o., so sídlom Gorského č. 11, 811 
01  Bratislava, IČO: 17355035 za cenu 137 110,00 Eur.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

Odd. právne vypracovalo zmluvu 
o prevode vlastníctva NP č. 01 
00 125/12. Kúpna zmluva bola 
podpísaná oboma zmluvnými 
stranami dňa 31.05.2012. 
Kupujúci uhradil kúpnu cenu 
(MČ platba potvrdená ku dňu 
29.06.2012). 

Odd. majetkové a investičné 
čaká na písomné potvrdenie 
o zaplatení 50 % kúpnej 
ceny na účet hl. mesta. Po 
obdržaní potvrdenia od 
Magistrátu hl. mesta bude 
zmluva o prevode 
vlastníctva nebytového 
priestoru vložená do 
katastra.  
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
14.02.2013 

19. 5/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve BaNP v z.n.p., prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. 
mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, v bytovom dome na ul. 
Špitálska č. 18, súp. č. 2213, k.ú. SM, vedenom v kat. nehnut. na 
LV č. 6835 na parcele č. 8690/11 a pozemok pod stavbou parc. č. 
8690/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 453 m2, 
1. vchod Špitálska 18, prízemie, priestor č. 12-N7, o celkovej 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

Žiadosť o vypracovanie zmluvy 
o prevode vlastníctva NP zadaná 
na právne odd. aj spolu so 
všetkými podkladmi dňa 
03.04.2012. 
 Na základe informácie 
z právneho odd., právnym odd.  
bol zaslaný návrh kúpnej zmluvy 
elektronickou formou druhej 

Vec v riešení.  
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výmere 214,27 m2, spoluvlastn. podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastn. podiel k pozemku 
o veľkosti 2860/10000; 
2. vchod Špitálska 18, prízemie, priestor č. 12-N8, o celkovej 
výmere 52,94 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločn. častiach 
a spoločn. zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 
o veľkosti 669/10000 kupujúcemu: Iveta Rusňáková, bytom Ul. 
29. augusta č. 4, 811 07  Bratislava za cenu 90 000 Eur.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia.  

zmluvnej strane na 
pripomienkovanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
14.02.2013. 

20. 6/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na 
Langsfeldovej ul. k.ú. SM,  a to pozemku parc. č. 3874/7, k.ú. SM, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 20 m2 do vlastníctva Róbertovi 
Skýpalovi, bytom Karpatské nám. č. 28, 831 06  Bratislava, za 
cenu 4 207,00 Eur. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva V-14972/12 zo 
dňa 24.07.2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do  
14.02.2013. 

21. 10/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje  
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. 
o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom 
priestranstva na streche nehnuteľnosti ZŠ Mudroňova č. 83 
v Bratislave. Nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností 
vedenom v Katastrálnom úrade Bratislava, Správou katastra pre hl. 
mesto SR Bratislavu, na LV č. 8225, obec BA-m.č. SM, okres BA I, 
kat. územie SM, ako ZŠ Mudroňova č. 83, súp. č. 1717, postavená 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

Právne odd. vypracovalo návrh 
zmluvy, ktorej predmetom mal 
byť prenájom priestoru na streche 
nehnuteľnosti – ZŠ na ul. 
Mudroňova č. 83 v Bratislave. 
Dňa 30.03.2012 m.č. BA-SM 
obdržala od spoločnosti Slovak 
Telekom a.s. žiadosť o ukončenie 
prerokovávania zámeru prenajať 

Zrušiť uznesenie.  
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na pozemku parcele č. 2516/8, a to konkrétne priestoru na streche 
nehnuteľnosti, o celkovej výmere 24 m2, pre nájomcu obchodná 
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. so sídlom Karadžičova 10, 825 
13 Bratislava, IČO35763469.  
Nájom priestoru na streche nehnuteľnosti ZŠ Mudroňova č. 83 
v Bratislave, sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
a) nájomné v sadzbe 159,00 Eur/m2/rok, 
b) doba nájmu: určitá a to od 1.3.2012 do 31.12.2016 
c) účel: umiestnenie a využívanie technologického zariadenia 
verejnej elektronickej komunikačnej siete; 
B. splnomocňuje starostku m. č. vykonať nevyhnutné opravy chýb 
vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

si priestor na streche ZŠ za 
účelom umiestnenia drobnej 
telekomunikačnej stavby ZS 
a RR, t.j. spoločnosť od uzavretia 
zmluvy odstúpila. 

22. 12/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. 
BA-SM verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou, a to konkrétne v danom prípade: 
� stavba súp. č. 2194 – druh stavby: bytový dom, postavené na 

pozemku parc. č. 8509 
� pozemku parc. č. 8509 o výmere 630 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, 
ktoré sa nachádzajú v katastr. úz. SM na ul. Špitálska 31 v BA a sú 
zapísané na LV č. 10 Správy katastra pre hl. mesto SR Bratislavu.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

Uznesenie doposiaľ nesplnené, 
nakoľko m.č. BA-SM neobdržala 
do dnešného dňa písomnýsúhlas 
primátora k predaju 
nehnuteľností. Žiadosť 
o predchádzajúci súhlas bola 
osobne doručená na Magistrát hl. 
mesta dňa 21.02.2012.  

Písomná urgencia na 
Magistrát hl. mesta SR 
Bratislavy o zaslanie 
vyjadrenia. 

23. 13/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p., čl. 11 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia 
s majetkom m.č. BA-SM a s majetkom zvereným do správy m.č. 
BA-SM, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. B) Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom m.č. BA-SM a s nehnuteľným majetkom 
zvereným do správy m.č. BA-SM a v zmysle § 140 Obč. zákonníka, 
1. predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti  153/648 vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM: 
� k stavbe súp.č. 380, druh stavby: iná budova, k.ú. SM, 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

viď. uznesenie č. 43/2012.  
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postavená na pozemku parc. č. 393 
� k pozemku parc.č. 393 o výmere 647 m2; druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria 
� k pozemku parc.č.394 o výmere 61 m2; druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria 
� k pozemku parc.č.395 o výmere 88 m2;druh pozemku: záhrady 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území SM na ul. Michalská č. 
25 v BA a sú zapísané na LV č. 4291 Správy katastra pre hl. mesto 
SR Bratislavu 
kupujúcemu: JUDr. Hudek Ľudovít, ČSc., bytom Michalská 25, 
bratislava v podiele 165/648, Kurhajec Peter, bytom: Sartorisova 
14, Bratislava v podiele 330/648 za cenu 351 680,79 Eur, z toho 
JUDr. Hudek Ľudovít, CSc. za cenu 117 250,37 Eur, Kurhajec 
Peter za cenu 234 430,41 Eur, s výnimkou pamätnej tabule z roku 
1712, ktorá ostáva majetkom mesta, ale bude trvalo umiestnená na 
pôvodnom mieste.  
2. Na pozemok parc. č. 394, k.ú. SM, obec Bratislava, m.č. SM sa 
zriadi vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku 
parc.č. 394 strpieť právo prechodu a prejazdu časovo neobedzene 
a bezplatne v prospech hl. mesta SR Bratislavy. Zriadenie vecného 
bremena je podmienkou realizácie prevodu.  
3. Ak bude návrh kúpnej zmluvy akceptovať len jeden zo 
spoluvlastníkov je mestská časť BA-SM oprávnená predať celý svoj 
spoluvlastnícky podiel len tomuto spoluvlastníkovi.  
4. Ak nebude žiadne zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti Michalská 25 
Bratislava akceptovať návrh kúpnej ceny a podmienky kúpnej 
zmluvy je mestská časť BA-SM ako podielový spoluvlastník 
oprávnená zrušiť predaj spoluvlastníckeho podielu alebo po márnom 
uplynutí lehoty podľa § 605 OZ tento predať tretej osobe. 
5. M.č. BA-SM je povinná najneskôr do 30 kalendárnych dní odo 
dňa schválenia predaja miestnym zastupiteľstvom a súčasne odo dňa 
udelenia súhlasu primátorom hl. mesta SR Bratislavy predložiť 
podľa § 605 OZ návrh kúpnej zmluvy budúcemu kupujúcemu. 
6. Spoluvlastníci, resp. ten z nich, ktorý bude akceptovať návrh 
kúpnej ceny a zmluvné podmienky predložené predávajúcim je 
povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu a zaplatiť kúpnu cenu najneskôr 
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do 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy, inak má 
predávajúci právo od zmluvy odstúpiť.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia.  

 
 
Uznesenie platné do 
14.02.2013. 

24. 14/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
že mestská časť Bratislava-Staré Mesto na základe Rozsudku 
Okresného súdu Bratislava 1, č.k. 19C12/2004 zo dňa 23.04.2008, 
právoplatného dňa 10.06.2008, uzatvorí v súlade so zákonom č. 
182/1993 Z. z. o vlastn. bytových a nebytových priestorov v z.n.p. , 
zmluvu o prevode vlastníctva garáže s: 
1. JUDr. Adolfom Baloghom a Margitou Baloghovou, postavená 
na pozemku parc. č. 2758/2, zapísaná na LV č. 10, v k.ú. SM,  
2. Pavlom Kadlečíkom a Miladou Kadlečíkovou, postavená na 
pozemku parc. č. 2758/4, zapísaná na LV č. 10, v k.ú. SM, 
3. Naďou Kollárovou, postavená na pozemku parc. č. 2758/22, 
zapísaná na LV  č. 10, v k.ú. SM, 
4. Martinom Kollerom, postavená na pozemku parc. č. 2758/21, 
zapísaná na LV č. 10, v k.ú. SM,  
5. Katarínou Šiškovou a Tomášom Mázikom, postavená na 
pozemku parc. č. 2758/3, zapísaná na LV č. 10, v k.ú. SM 
6. MUDr. Žofiou Netíkovou a Rudolfom Netíkom a Evou 
Netíkovou, postavená na pozemku parc. č. 2758/2, zapísaná na LV 
č. 10, v k.ú. SM, 
za kúpnu cenu zodpovedajúcu ustanoveniam zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v z.n.p.  
B. splnomocňuje starostku m.č. na všetky úkony nevyhnutné 
k naplneniu uznesenia uvedeného v bode A. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Predaj nerealizovaný, kupujúci 
nesúhlasili s ustanoveniami 
v zmluve. V predmetnom prípade 
prebieha na Okresnom súde 
Bratislava I súdne konanič č.k. 
22C/53/2010. Dňa 06.08.2012 
doručený rozsudok mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Voči 
uvedenému rozsudku podá m.č. 
odvolanie na Krajský súd 
v Bratislave. 

Návrh ďalšieho postupu 
bude predložený po 
ukončení súdneho konania, 
vzhľadom k tomu, že 
uzavretie mimosúdnej 
dohody nie je medzi 
účastníkmi sporu možné.  

25. 19/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
návrh na premenovanie Nového mostu na Most SNP; 
B. predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh na 
premenovanie Nového mostu na Most SNP.  

Kancelária 
starostky 
Mgr. Stanová 

Most bude slávnostne 
premenovaný 28.08.2012.  

 

26. 21/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

 Čaká sa na vyjadrenie kupujúceho 
k výške predajnej ceny 
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v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta 
SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, nachádzajúcej sa v Bratislave 
na Brnianskej ul., k.ú. SM, a to pozemku parc. č. 4886/2, k.ú. SM, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 22 m2, do vlastníctva Patrikovi 
Kromerovi, bytom Brnianska 33, 811 04 Bratislava za cenu             
2 870,00 Eur. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
14.02.2013. 

27. 22/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/19691 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov ako dôvod hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti 
vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, 
nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. SM na Ostravskej ul., a to 
pozemok parc. č. 3762/25, zapísaný v kat. nehnut. na LV č. 10 ako 
záhrada o výmere 285 m2 a pozemok parc. č. 3762/64, zapísaný 
v kat. nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavaná plocha o výmere 22 
m2 do vlastníctva Márii Jurkovičovej, bytom Šándorova 9, 
Bratislava, spoločne za cenu 113 000,00 Eur. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 

 Čaká sa na vyjadrenie kupujúceho 
k výške predajnej ceny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
14.02.2013. 

28. 32/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s § 16 ods. 5 zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov 
a NP v z.n.p. prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM v bytovom dome na 
ul. Fraňa Kráľa 23, ev. č. 101979, k.ú. SM, vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 3031, parc. č. 3681/1 a pozemok pod 
stavbou parc. č. 3681/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr.  
Jaška,  
Ing. Ferko 

Zvyšená predajná cena 
Magistrátom hl. mesta SR 
Bratislavy.  

Zrušiť a predložiť nové 
uznesenie na cenu 
schválenú Magistrátom hl. 
m. SR Bratislavy. 
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m2, LV č. 8670, pričom vchod je z ulice Fraňa Kráľa 23, prízemie, 
nebytový priestor č. 13 o celkovej výmere 18,96 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu je 1796/92944 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku parc. č. 3681/1 je 142000/27883200, do vlastníctva doc. 
MUDr. Petrovi Matisovi a Evy Matisovej, rod. Polkovej, bytom 
Fraňa Kráľa 23, 811 05 Bratislava, za cenu 9 900,00 EUR.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  

29. 33/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 a § 13 ods. 1 zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a NP v z.n.p., prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku parc. č. 8690/13 vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, vedenom na LV č. 6113, k.ú. SM, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 308 m2, 
prislúchajúci k nebytovým priestorom č. 12-N7 a č. 12-N8, ktoré 
sa nachádzajú na prízemí bytového domu na ul. Špitálska č. 18 
v Bratislave,  súp. č. 2213, vedenom na LV č. 6835, k.ú. SM 
1. spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k nebytovému priestoru 
č. 12-N7, o veľkosti 344/10000 za cenu 2 234,48 EUR 
2. spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k nebytovému priestoru 
č. 12-N8, o veľkosti 344/10000 za cenu 2 234,48 EUR 
kupujúcemu: Iveta Rusňáková, bytom: Ul. 29. augusta č. 4, 811 
07 Bratislava spolu za cenu 4 468,986 EUR, ktorému bol 
uznesením Miestneho zastupiteľstva m.č. BA-SM č. 5/2012 zo dňa 
14.02.2012 schválený predaj predmetných nebytových priestorov 
v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
Toto uznes. stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

Žiadosť o vypracovanie zmluvy 
o prevode vlastníctva nebytových 
priestorov zadaná na právne 
oddelenie aj spolu so všetkými 
podkladmi dňa 03.04.2012. 
 Na základe informácie 
z právneho odd. , právnym odd. 
bol zaslaný návrh kúpnej zmluvy 
elektronickou formou druhej 
zmluvnej strane na 
pripomienkovanie. 

Vec v riešení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
27.03.2012. 

30. 43/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-StaréMesto č. 12/2012 zo dňa 14.februára 2012 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

Právne odd. vypracovalo návrh 
zmluvy o prevode 
spoluvlastníckeho podielu 
a odovzdalo obom zmluvným 

Vec v riešení na právnom 
odd.  
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nasledovne:  
Bod 1 uznesenia č. 13/2012 sa mení a znie nasledovne: 
1. predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 153/648 vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM: 
� k stavbe súp. č. 380, druh stavby: Iná budova, k.ú. Staré Mesto, 

postavená na pozemku parc. č. 393; 
� k pozemku parc. č. 393 o výmere 647 m2; druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria; 
� k pozemku parc. č. 395 o výmere 88 m2; druh pozemku: 

záhrady, 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území SM, na ul. Michalská 25 
v Bratislave a sú zapísané na LV č. 7291 Správy katastra pre hl. 
mesto SR Bratislavu 
kupujúcemu: JUDr. Hudek Ľudovít, CSc., bytom Michalská 25, 
Bratislava v podiele 165/648; Kurhajec Peter, bytom Sartorisova 
14, Bratislava v podiele 330/648 za cenu 351 680,79 Eur, z toho 
JUDr. Hudek Ľudovit, CSc. za cenu 117 250,37 EUR, Kurhajec 
Peter za cenu 234 430,41 EUR s výnimkou pamätnej tabule z roku 
1712, ktorá ostáva majetkom mesta, ale bude trvalo umiestnená na 
pôvodnom mieste.  
Bod 2 uznesenia č. 13/2012 sa vypúšťa.  
Body 3,4,5,6 uznesenia č. 13/2012 sa menia na body 2,3,4,5. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia.  

stranám na pripomienkovanie. 
Dňa 29.05.2012 však jeden zo 
spoluvlastníkov – p. Hudek podal 
na Okresný súd Bratislava I. 
predbežné opatrenie spočívajúce 
v zákaze nakladať 
s nehnuteľnosťami o veľkosti 
102/648 stavbu súp. č. 380 
postavenú na pozemku parc. č. 
393, pozemok parc. č.393 s 395.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
27.03.2013 

31. 49/2012 24.04.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta 
SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, nachádzajúcej sa v Bratislave 
na Červeňovej ul., k.ú. SM, a to pozemku parc. č. 2608/6, k.ú. SM, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 17 m2, do vlastníctva Viliamovi  
Sameliakovi, bytom Komenského 506, 029 01 Námestovo, za 
cenu 3 400,00 EUR.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva v príprave.   
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Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia.  

Uznesenie platné do 
24.04.2013. 

32. 52/2012 24.04.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
postúpenie pohľadávky m.č. BA-SM voči Ing. Peter Horečný – 
HOMACO, Drotárska 4, 811 04 Bratislava, IČO: 17461928, vo 
výške 14 699,14 EUR s príslušenstvom, ktorej dôvodom vzniku je 
nesplatené nájomné a služby zo Zmluvy o nájme NP zo dňa 
12.07.1994, predmetom ktorej bol nájom NP o výmere 178,20 m2 
na ul. Krížna 7, a to JUDr. Michaele Törökovej, advokátke, so 
sídlom Ul. 29. augusta č. 5, 811 05 Bratislava za sumu 5 879,66 
EUR.  
B. splnomocňuje starostku m.č. vykonať nevyhnutné opravy 
prípadných chýb v písaní a chýb vzniknutých pri prepisovaní.  

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. Cilli 

Stav plnenia: zmluva o postúpení 
pohľadávky č. 182/2012 je 
zmluvnými stranami podpísaná, 
nadobudla platnosť dňom 
04.07.2012, účinnosť nadobudne 
právoplatným zastavením 
exekúcie Ex 32/2005 vedenej 
v súvislosti s postúpenou 
pohľadávkou. Dôvod nesplnenia: 
právne odd. po prijatí uznesenia 
vykonalo riadne a včas všetky 
kroky smerujúce k splneniu 
uznesenia; dôvodom nesplnenia 
uznes. je zmätočné konanie súdu 
pri rozhodovaní o návrhu na 
zastavenie exekúcie. Úkony m.č.: 
Mestská časť dňa 10.05.2012 
podala na súd návrh na zastavenie 
exekúcie. Vzhľadom na 
skutočnosť, že súd mal problém 
sa s jasným návrhom vysporiadať, 
m.č. listom zo dňa 12.06.2012 
vysvetlila súdu, že má rozhodnúť 
o zastavení exekúcie a nie 
o zámene účastníkov konania. 
Súd uznesením č.k. 
3Er/351/2005-16 zo dňa 
27.06.2012 zastavil exekúciu iba 
v časti istiny, nie však v časti trov 
exekúcie, t.j. nerozhodol o návrhu 
na zastavenie exekúcie v celku, 
tak ako bol podaný. Mestská časť 
listami zo dňa 19.07.2012 
a 25.07.2012 vyzvala súd na 

Predpokladáme, že 
v priebehu nasledujúcich 
dní bude doručené m.č. 
uznesenie o zastavení 
exekúcie, po nadobudnutí 
právoplatnosti ktorého 
nadobudne účinnosť 
Zmluva o postupení 
pohľadávky č. 182/2012. 
Mestská časť následne 
zverejní zmluvu na svojom 
webovom sídle. V prípade, 
že uznesenie nebude m.č. 
skoro doručené, právne odd. 
pošle súdu urgenciu.  
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nápravu. Uznesenie o zastavení 
exekúcie v celom rozsahu 
doposiaľ m.č. nebolo doručené.  

33. 58/2012 22.05.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 3/2012 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za 
poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti m.č. 
Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. júla 2012.  

Odd. sociálnych 
vecí 
Mgr. Jašková 

V súlade s uznesením bolo 
uzatvorených 335 dohôd 
o ukončení zmlúv o poskytovaní 
sociálnych služieb. Uzatvorených 
bolo 335 nových zmlúv 
o poskytovaní sociálnych služieb. 
10 zmlúv je neuzatvorených 
z dôvodu opakovaných rokovaní 
a konzultácií a čerpania 
dovoleniek príbuzných. 

 

34. 61/2012 22.05.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. 
mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, nachádzajúcej sa 
v Bratislave vo dvore na Špitálskej ul. č. 16, k.ú. SM, a to pozemku 
parc. č. 8690/9, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 14 m2, do vlastníctva Marianne Lesič, rodenej 
Chanovej, bytom Špitálska 16, 811 05 Bratislava, za cenu 
7 280,00 EUR. 
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že uznesenie nebude naplnené, stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Čaká sa na vyjadrenie kupujúceho 
k výške predajnej ceny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
22.05.2013. 

35. 63/2012 22.05.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s kúpou spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 34/120 za cenu 
minimálne vo výške znaleckého posudku, t.j. vo výške 388 166,66 
EUR k nehnuteľnostiam v k.ú. SM zapísaných na LV č. 4272 a to:  
- k pozemku parcela č. 499, ako parcela registra „C“, druh  pozemku 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 493 m2, 
-  k stavbe súp. č. 168, ktorá sa na tomto pozemku nachádza do 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

V predmetnom prípade prebieha 
na Okresnom súde Bratislava 
I súdne konanie vo veci 
vysporiadania podielového 
spoluvlastníctva k nehnuteľnosti 
Hviezdoslavovo nám. 11 
v Bratislave. Právny zástupca m.č. 
na ústnom pojednávaní 

Návrh ďalšieho postupu 
bude predložený po 
pojednávaní v 12/2012.  
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vlastníctva hl. mesta SR Bratislava, v správe m.č. BA-SM uskutočnenom v 06/2012 
predniesol zámer m.č. odkúpiť 
podiel vo veľkosti 34/120 
v súlade s prijatým uznesením. 
Pojednávanie odročené na 
12/2012. 

36. 69/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR 
Bratislavy č. .../2012 z ... o úprave podmienok predaja, podávania 
alebo používania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného 
stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach na území 
hl. mesta SR Bratislavy; 
B. odporúča 
mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy schváliť 
všeobecne záväzné nariadenie č. .../2012 z ... o úprave podmienok 
predaja, podávania alebo používania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných verejne 
prístupných miestach na území hl. mesta SR Bratislavy 
s pripomienkami uvedenými v stanovisku miestneho zastupiteľstva 
m.č. BA-SM 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
JUDr. Barátiová 

Uznesenie bolo k 30.06.2012 
nesplnené. 

Stanovisko k návrhu VZN 
hl. mesta SR Bratislavy č. 
.../2012 o úprave podmienok 
predaja, podávania alebo 
používania alkoholických 
nápojov v zariadeniach 
spoločného stravovania 
alebo na iných verejne 
prístupných miestach na 
území hl. mesta SR 
Bratislavy bolo doručené 
primátorovi hlavného mesta 
SR Bratislavy doc. RNDr. 
Milanovi Ftáčnikovi, CSc 
dňa 04.07.2012.  

37. 70/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu m.č. BA-SM na rok 2012 takto:  
1. Bratislavský Gašparko, Občianske združenie 
Wolkrova 3, 851 04 Bratislava 
účel: Letné stredy v Gašparkove                                            300 €, 
2. Rada rodičov pri Gymnáziu Grösslingová 18 
Grösslingová 18, 811 09 Bratislava 
účel: OH Gamča 2012                                                            600 €, 
3. AUREKA s.r.o. (za nájomníkov Sienkiewiczovej ul. 4) 
Homoloa 4, 841 02 Bratislava 
účel: skrášlenie predzáhradky na Sienkiewiczovej ul. 4          300 €, 
4. Nadácia Horský park 
Majakovského 13, 811 04 Bratislava 
účel: na sadbový materiál parčíka (Bäumler, Aut)                   250 €,  

Odd. finančné 
Ing. Strejčková 

Uznesenie k 30.06.2012 nebolo 
splnené. 

Dotácie boli poskytnuté 
v súlade s uznesením 
a s VZN v mesiaci júl 2012. 
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5. Združenie rodičov pri ZŠ M.R.Štefánika 
Grösslingová 48, 811 08 Bratislava 
účel: Názov projektu: Dovidenia škola! 
(žiadi ZŠ s MŠ M.r. Štefánika Grösslingová  18, BA)             175 €, 
6. Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi 
Nábr. arm. gen. L Svobodu 9, 814 69 Bratislava 
účel: Názov projektu: Športové prázdniny na FTVŠ UK 2012 
(deti zo sociálne slabších skupín)                                             125 € 

38. 72/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Dodatok č. 2 k Pravidlám nakladania s majetkom m.č. Bratislava-
Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy m.č. 
Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. júla 2012.  

Odd. právne  
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Komara 

Uznesenie k 30.06.2012 
nesplnené (plynie legisvakačná 
lehota právneho predpisu). 

Dodatok č. 2 nadobudne 
účinnosť od 1. júla 2012. 
M.č. bude postupovať 
v súlade s prijatým 
uznesením, pri nakladaní 
s majetkom aplikovať 
aktuálne znenie Pravidiel.  

39. 73/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p., prevod 
vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, v bytovom dome na ul. Kozia č. 
19, súp.č. 608, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnuteľností na LV č. 
8095 na parcele č. 736 a pozemok pod stavbou parc. č. 736, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 471 m2, vchod Kozia 19, 
suterén, priestor č. 12-11, o celkovej výmere 19,39 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 
171/10000; 
kupujúcemu: Zuzana Vykysalá, bytom: Kozia 19, 811 03 
Bratislava, Juraj Vykysalý , bytom: Kozia 19, 811 03 Bratislava; 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 5 800,00 
EUR.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
V prípade, že uznesenie nebude naplnené, stratí platnosť po uplynutí 
1 roka odo dňa jeho prijatia.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

Právne oddelenie vypracovalo 
zmluvu o prevode nebytového 
priestoru, ktorá je v súčasnom 
období na pripomienkovaní 
a podpise u druhej zmluvnej 
strane.  

V riešení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
26.06.2013. 
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40. 74/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov ako dôvod hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti 
vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, 
nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. SM na Radlinského ul., a to 
parc. č.  7976 o výmere 479 m2 a parc. č. 7979 o výmere 125 m2, 
zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné plochy, do 
vlastníctva spoločnosti Team Nový Dom s.r.o., sídlo: Trnavská 
cesta č. 100, 821 01 Bratislava, IČO: 35880503, za cenu 
241 600,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že uznesenie nebude naplnené, stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia; 
B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má v nájme oba 
predmetné pozemky na dobu neurčitú a je súčasne vlastníkom 
susedných pozemkov parc. č. 7980/1, 7980/2, 7981/1, na ktorých 
vlastní aj stavby. Žiadateľ má tiež vo vlastníctve susedný pozemok 
parc. č. 7977/1 aj so stavbou a pozemok parc. č. 7978/1.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

Čaká sa na vyjadrenie žiadateľa 
k predajnej cene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
26.06.2012. 

41. 75/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. 
mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Mišíkovej ul ., k.ú. SM, a to pozemku parc. č. 
3096/10, k.ú. SM, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 
ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, do vlastníctva 
Pavlovi Kikovi , bytom Mišíkova 10, 811 04 Bratislava, a cenu 
200,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že uznesenie nebude naplnené, stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva v príprave.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
26.06.2013. 
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42. 76/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 
nehnut. vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-
SM, nachádzajúcej sa v Bratislave vo dvore na Obchodnej č. 42, 
a to pozemok parc. č. 8469, k.ú. SM, zapísaný v katastri nehnut. na 
LV č. 10 ako záhrada o výmere 113 m2, do nájmu spoločnosti 
Partners Slovakia s.r.o., sídlo: Obchodná 42, 811 06 Bratislava, 
IČO: 31341314 za cenu 18,00 EUR/m2/rok.  
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy 
podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve. 
3. Doba nájmu: neurčitá; 
B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má v nájme od m.č. 
BA-SM susedný pozemok parc. č. 8466 a vo vlastníctve prístupový 
pozemok parc č. 8465/1.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme v príprave.   

43. 77/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 
nehnuteľností vo vlastn. hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-
SM,  nachádzajúcich sa v Bratislave na Korabinského ul., a to 
pozemky parc. č. 4487/1 o výmere 352 m2, parc. č. 4487/2 
o výmere 56 m2 a parc. č. 4488 o výmere 414 m2, k.ú. SM, 
zapísané v kat. nehnut. Správy katastra pre hl. mesto SR Bratislava 
na LV č. 10 ako záhrady do nájmu RNDr. Tatiane Železníkovej 
PhD., bytom Žitavská 2, 821 07 Bratislava, za cenu 1,00 
EUR/m2/rok.  
Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa 
podmienok uvedených v nájomnej zmluve. Doba nájmu: neurčitá. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme v príprave.   
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1. 97/2007 
časť D 

13.11.2007 MZ schvaľuje 1. tretiu zmenu rozpočtu MČ na r. 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) 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. Jaška 

Uznesenie zrušené uznesením č. 35/2012 
z 27.03.2012. 

2. 109/2007 11.12.2007 MZ časť C. 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 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. Jaška 

Uznesenie zrušené uznesením č. 36/2012 
z 27.03.2012. 

3. 57/2011 14.6.2011 MZ časť A. schvaľuje 1. návrh na vyradenie Školskej jedálne pri Základnej škole 
Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení dňom 31. augusta 2011; 
2. návrh na zaradenie Výdajne školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 
v Bratislave do siete škôl a školských zariadení dňom 1.septembra 2011; 
časť B. zrušuje Školskú jedáleň pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave ku dňu 
jej vyradenia zo siete škôl a školských zariadení; 
časť C. zriaďuje Výdajňu školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 
v Bratislave ku dňu jej zaradenia do siete škôl a školských zariadení 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Uznesenie zrušené uznesením č. 54/2012 
z 24.04.2012. 
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1. 48/2007 29.5.2007 
 

MZ časť A. berie na vedomie Indikatívne možnosti čerpania fondov EÚ v 
programovacom období 2007 - 2013 v podmienkach MČ BA - SM a na spracovanie 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  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 

Kanc. 
starostky 
Mgr. Stanová 

Kancelária starostky prostredníctvom  referátu 
riadenia a koordinácie projektov sústavne 
a dôsledne monitoruje výzvy na podávanie 
žiadostí o nenávratný fin.príspevok a v prípade 
ich vyhlásenia a oprávnenosti MČ ako 
žiadateľa vypracúva v spolupráci s prísl. odd. 
MiÚ (najmä odd. majetkové a inv., soc. vecí 
a odd. školstva) projekty s prísluš. zameraním.  
Momentálne je m.č. zapojená do 2 operačných 
programov: 
- Operačný program Bratislavský kraj 
(OPBK): Kancelária starostky prostredníctvom 
referátu riadenia a koordinácie projektov 
(RRKP) pripravila projektový návrh – 
materiál, tzv. Integrované stratégie rozvoja 
mestských  oblastí (ISRMO), ktorý dňa 
26.6.2012 uznesením č. 71/2012 schválilo MZ 
m.č. Bratislava-Staré Mesto a neskôr aj MsZ 
hl. mesta SR Bratislavy. RRKP v súčinnosti  
s odd. majetkovým a invest. momentálne 
pripravuje dokumentáciu pre ďalšiu fázu 
realizácie OPBK s lehotou 1.10.2012. 
- Operačný program LIFE+ na Ministerstve 
živ. prostredia – m.č. pripravuje žiadosť o NFP 
na účely projektu lodnej dopravy na Dunaji 
(tzv. „Propeler“). Lehota na podanie žiadosti je 
26.09.2012. 

2. 57/2009 23.6.2009 MZ časť C. žiada starostu predkladať MZ informáciu o organizácii samosprávy MČ BA – 
SM pri každej zmene organizácie samosprávy MČ, najmenej však raz za rok 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Komara 
 

MZ na svojom zasadnutí 14.02.2012 
uznesením č. 15/2012 zobralo na vedomie 
informáciu o organizovaní samosprávy m.č. 
Ba-SM k 01.02.2012.  

3. 149/2010 14.9.2010 
MZ schvaľuje podmienky nájmu pozemkov pod garážami vo vlastn. hl. m. SR Bratislavy, 
v správe m. č. BA-SM pod stavbami – garážami, ktoré sú vo vlastn. fyzických osôb, za  
týchto podmienok: 1. nájomné: 10,00 EUR/m2/ročne, 2. doba nájmu: neurčitá v súlade s § 
9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobit. zreteľa. 

Odd.majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko, 
Mgr. Malinová 

Podmienky nájmu pozemkov pod garážami, 
ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb 
zostávajú nezmenené, dodržiavané. Uznesenie 
sa priebežne plní.  
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4. 63/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
schvaľuje s účinnosťou od 1.10.2011 všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto č. 6/2011 z 13. septembra 2011 o poskytovaní prepravnej služby. 

Odd. sociálne 
Mgr. Jašková 

Prepravná služba seniorom a poberateľom 
invalidného dôchodku je poskytovaná v súlade 
s VZN m.č. Ba-SM č. 6/2011 zo dňa 
13.09.2011. Počas šiestich mesiacov 
prevádzky prepravnej služby bol odo dňa 
13.07.2012 zavedený režim prepravy, v rámci 
prevádzkového času určeného VZN takto: 
v čase od 8.00 h do 12.00 h sú prepravení 4 
klienti. Čas potrebný na prepravu jedného 
klienta z domácnosti k lekárovi, s ohľadom na 
pristavenie auta poskytujúceho prepravnú 
službu na uvedené adresu, bol po 
skúsenostiach vymedzený na 1 hodinu. 
Obdobie od 12.00 h do 12.45 h bolo určené na 
hygienickú a obednú prestávku pre vodiča 
zabezpečujúceho prepravnú službu. 
V popoludňajších hodinách sa už zvyčajne 
realizujú spiatočné cesty klientov od lekárov 
na domáce adresy. Vzhľadom na potrebné 
vyčistenie vozidla a prípravu vozidla na 
nasledujúci deň, bolo potrebné, aby vodič 
prepravnej služby mal minimálne 30 minút 
pred koncom svojej pracovnej doby čas na 
uvedené činnosti.  

5. 91/2011 8.11.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje vyňatie sobôt 7.1.2012, 7.4.2012, 23.6.2012, 1.9.2012, 15.9.2012, 3.11.2012, 
24.11.2012, 22.12.2012, 29.12.2012 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady. 

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová  

Uznesenie je naďalej platné a mestská časť 
postupuje v súlade s prijatým uznesením. 

6. 122/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
B. žiada 
starostku mestskej časti o vydanie rozhodnutia o delegovaní poslancov Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto do pracovných skupín podieľajúcich 
sa na realizácii PHSR. 

Kanc. 
starostky 
Mgr. Stanová 

Keďže sa ukázalo, že tieto komisie v minulosti 
zanikli, vyžadovalo si splnenie tohto uznesenia 
potrebné preskúmanie postupu obsadzovania 
predmetných komisií v minulosti tak, aby bol 
zabezpečený súlad. Pripravený návrh riešenia 
obsadenia pracovných komisií pre PHSR zo 
strany poslancov bude doručený do odvetvovo 
príslušných komisií MZ na ich najbližšie 
zasadnutie.  
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7. 2/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, záujmové miesto Cesta na Červený most, Bratislava-Staré Mesto 
B. splnomocňuje 
prednostu miestneho úradu zabezpečiť realizáciu investičného zámeru výstavby ZSS 
Cesta na Červený most, Bratislava-SM 

Prednosta MiÚ  
Mgr. Šovčík 

Odd. majetkové a investičné bolo poverené 
dlhodobou úlohou zabezpečiť realizáciu 
investičného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb m.č. Ba-SM, o priebehu 
plnenia úlohy je podávaná na každé 
zastupiteľstvo informácia o stave plnenia 
úlohy.  

8. 23/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
ukladá 
prednostovi miestneho úradu predkladať na každé rokovanie MZ písomnú informáciu 
o postupe prác pri realizácii zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb v lokalite 
Cesta na Červený most.  

Prednosta MiÚ 
Mgr. Šovčík 

Miestne zastupiteľstvo m.č. Ba-SM svojím 
uznesením č. 40/2012 zo dňa 27.03.2012, 
uznesením č. 56/2012 zo dňa 24.04.2012, 
uznesením č. 65/2012 zo dňa 22.05.2012 
a uznesením č. 79/2012 zo dňa 26.06.2012 
zobralo na vedomie informáciu o priebehu 
realizácie investičného zámeru výstavby 
zariadenia sociálnych služieb m.č. Bratislava-
Staré Mesto v súlade s požiadavkou  miestnych 
poslancov.  

9. 67/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
aktualizáciu Parkovacej politiky m.č. BA-SM 
B. žiada  
starostku mestskej časti jednať s primátorom hl. mesta SR Bratislavy o zverení 
komunikácií I. a II. triedy za účelom realizácie jednotnej parkovacej politiky na území 
m.č. BA-SM. 

Kancelária 
starostky  
Mgr. Stanová 
Odd. dopravy 
Ing. Rausová 

Bod A.: Mestská časť postupuje v súlade 
s prijatým uznesením. 
 
Bod B.: Uznesenie sa plní priebežne. 

10. 71/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
1. návrh „Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO) mestskej časti  
„ISRMO Bratislava-Staré Mesto – Oblasť Blumentál“ a jej predloženie v rámci oznamu 
o možnosti predkladania ISRMO,  
2. ciele ISRMO, ktoré sú v súlade s platným Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, 
s územným plánom m.č. Bratislava-Staré Mesto a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja m.č. Bratislava-Staré Mesto, 
3. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO: Bratislava-Staré Mesto – Oblasť 
Blumentál“,  
4. projektové návrhy 1. „Revitalizácia vnútrobloku Slávia (ohraničený ulicami Šancová-

Kancelária 
starostky 
Mgr. Stanová 

Uznesenie sa plní podľa plánu, momentálne sú 
vypracovávané projektové návrhy a ostatná 
dokumentácia s termínom predloženia MP SR 
ako riadiacemu orgánu zo strany Magistrátu hl. 
mesta SR Bratislavy 01.10.2012.  
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Björnsonova-Povraznícka)“, 2. „Modernizácia denného stacionára, Záhrebská 9“, 3. 
Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova“, 4. Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova (projekt 
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom školy)“, 5.  Rekonštrukcia 
a modernizácia Komunitného centra, Školská 14“, 6. „Modernizácia MŠ Beskydská 
a revitalizácia dvoru“ a 7. Modernizácia MŠ Vazovova“, ktoré sú súčasťou ISRMO,  
5. predloženie rozpracovaných projektových návrhov vo forme žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (NFP) vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá bude 
vyhlásená po procese predvýberu (v prípade schválenia projektového návrhu).  
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1. 35/2011 26.4.2011 MZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva bytov, nebytových priestorov a pozemkov vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. Ba – SM, ktoré sú uvedené v prílohách 
1,2,3 tohto uznesenia, formou verejnej obchodnej súťaže v súlade s § 9 ods. 2 písm. a a § 
9a ods. 1 psím. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. 
majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška 
Príloha č. 1 -
Mgr. Malinová 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 3 –  
Ing. Ferko, 
Mgr. Malinová 

Príloha č. 1 – nebytové priestory: Majetkovo-
finančná komisia na  svojom zasadnutí 
rozhodla, že NP budú ponúknuté na prenájom 
formou verejnej obch. súťaže.  
Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená dňa 
01.07.2011 a následne opakovane aj dňa 
06.10.2011, 13.02.2012, 14.05.2012. Väčšina 
NP sa úspešne prenajala a zazmluvnila, 
konkrétne: Grösslingova 28, Grösslingova 52 
(všetkých päť NP), Klemensoa 5, Kozia 19, 
Leškova 7, Obchodná 39, Podjavorinskej 13, 
Ul. 29. augusta 34, Žilinská 8, Vazovova 7, 
Žilinská 10, Záhradnícka 11, Krížna 21. 
Pri pokuse prenajať nebytové priestory na ul. 
Björnsonova 13 (3 NP), Gorkého 15, 
Klemensova 5a, Kollárovo nám. 20, Krížna 10, 
Medená 33, Špitálska 31 bola mestská časť 
niekoľkokrát neúspešná.  
Uznesenie stratilo platnosť 26.04.2011. 
 
Príloha č. 3, Bod 2: pozemok parc.č. 2983/1 
na Vlčkovej ul. – materiál na predaj daného 
pozemku bol predložený na prerokovanie do 
Komisie pre nakl. s majetkom a financie 
konanej dňa 02.06.2011.Komisia neodporučila 
realizáciu predaja z dôvodu, že m.č. cca pred 
rokom vybudovala na tomto pozemku nové 
odvodňovacie zariadenie.  
Bod 4 – pozemok parc. č. 10224/7 a Bod 5  - 
pozemok parc. č. 10242/3 (vnútroblok 
Záhradnícka – Krížna): dňa 14.06.2011 bol 
pripravený a predložený materiál do MZ na 
schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže k realizácii prevodu vlastníckeho práva 
k predmetným pozemkom. Materiál však bol 
stiahnutý z rokovania.  
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Bod 6 – pozemok parc.č. 3015/19 na ul. 
Timravina – Komisia pre nakl. s majetkom 
a financie navrhla dňa 28.10.2011 zmenu 
spôsobu prevodu vlastníctva, a to schválenie 
spôsobu prevodu vlastníctva ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
Bod 7 – pozemok parc. č. 4289/24 na 
Búdkovej ul. – členovia Komisie pre nakl. 
s majetkom a financie neodporučili predaj 
predmetného pozemku.  
Uznesenie stratilo platnosť 26.04.2012.  

 
 

 
 
 
 

 


