
ff~B MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Zápisnica a uznesenia 

z 12. rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 
18. septembra 2012 

Prítomní členovia miestnej rady: : Ing. Ján Krta, MUDr. Peter Osuský, CSc., PaedDr. Barbora 
Oráčová, PhD. , Ing. Kamil Procházka, Ing. Martin Borguľa 
Ostatní prítomní: PhDr. Tatiana Rosová, Ing. Oliver Paradeiser, Mgr. Sven Šovčík, Ing. Július 
Papán, Mgr. PhDr. Štefan Jaška, Ing. Tomáš Halán, Mgr. Vladimír Cipciar, Mgr. Ľuboslava 
Vasilová, Mgr. Dominik Juhász, Mgr. Michal Drotován, JUDr. Mária Barátiová, Ing. Anna 
Reinerová, Mgr. Viera Jašková, Mgr. Kamil Homoľa 

PROGRAM: 

l . Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č .... . 120 12 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej ško le, povinnom 
príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie 
v zariadení ško lského stravovania 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č .... ./2012 o voľných pouli čn)'ch aktivitách 

3. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č. . ... .. ./20 12 z ..... 0 poplatku za znečisťovanie ovzdušia ma lým 
zdrojom znečisťovania ovzdušia 

4. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č ... .. ./20 12 z ....... Prevádzkový poriadok pohreb ísk na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

5. Návrh na predaj pozemkov vo vnútrobloku Záhradnícka - Krížna, ako prípad 
hodn)' osobitného zre teľa, parc. č. 10224/7 a parc. č . 10242/3 

6. Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné č í s lo 6236 a pozemku parc. č. 8846/6 pod 
predmetnou garážou vo dvore na Dunajskej ulici č. 28, ako prípad hodný 
osobitného zre te ľa 

7. Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné čís lo 6 195 a pozemku parc. č. 8988/7 pod 
predmetnou garážou vo dvore na Gross lingovej ulici č . 30, ako prípad hodný 
osobi tného zreteľa 

8. Návrh na nájom nehnute ľnosti súp. č. 2083, k. ú. Staré Mesto, Prepoštská ul. č. l 

v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 

9. Návrh na nájom nebytového priesto ru - CO kryt ako prípad hodný osobi tného 
zreteľa na ulici Krížna č. 9 

10. Návrh na nájom čast i pozemku parc. č. 2830/ 15 na Majakovského 13 ako prípad 
hodn)' osobitného zreteľa 

ll. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za l. polrok 20 12 
12. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 

20 12 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej čast i 

Bratislava-S taré Mesto na rok 20 12 
13. Návrh zmluvy o partnerstve pri organ izác ii a prevádzke vianočných trhov 



14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26 . 

26/A. 
27. 

28. 

Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. Č. 368 1/11 a parc. 
Č . 368 1/12 prislúchajúcich k nebytovému priestoru - garáži na ul. Frai1a Kráľa 23 
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici , parc. Č. 3751/5 
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici , parc. Č. 3718/9 
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej uli ci, parc. Č . 10362/6 
Návrh na schvá lenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc. Č. 2036/1 
a parc. Č. 2039 na ulici Nad lomom a na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou 
Návrh na schválen ie podmienok obchodnej verej nej súťaže k prevodu vlastníctva 
nebytových priestorov na ulici Radlinského Č. 51 formou výberu víťaza 

elektronickou aukciou 
Návrh na schvá lenie spôsobu prevodu vlastníctva nelUluteľnosti rekreačnej chaty 
na Duchonke, k. ú. Prašice, okres: Topoľčany a podmienok obchodnej verejnej 
súťaže formou výberu víťaza elekt ronickou aukciou 
Návrh na schválen ie súťažn)'ch podmienok obchodnej verejnej súťaže 

o naj vhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu 
Návrh na vypratávanie nebytových priestorov mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto v prípadoch skončenia nájmu nebytových priestorov 
Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnost i Konventná 
Č. 5 v Brati slave 
Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Medená 
Č. 35 v Bratislave 
Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí "ISRl\110 OPBK - Staré Mesto -
Blumentál" 
Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto k 30.6.201 2 
Správa o vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie I. polrok 201 2 
Informácia o reali zácii investičného zámeru vl'stavby zariadenia sociálnych 
služieb mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto, ul. K že leznej studienke 
Rôzne 

Rokovanie miestnej rady otvorila a viedla PhDr. Tatiana Rosová, starostka mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovan ím: za 3, proti O, zdržal sa O, neprítomní: 2 
č lenovia miestnej rady schválili program rokovania miestnej rady. 

Hlasovaním: za 3, proti O, zdržal sa O, neprítomní: 2 
za overovateľa zápisnice bol schválený zástupca starostky Ing. Ján Krta, č len miestnej rady. 
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K bodu l: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. .. .. 12012 o povinnom príspevku na pobvt dieťaťa v materskej škole, 
povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku 
na stravovanie v zariadení školského stravovania 

Mgr. Vasilová - uviedla Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej čast i Bratislava-S taré 
Mesto č. ", ./201 2 o povinnom príspevku na pobyt di eťaťa v materskej ško le, povirll1om 
príspevku na č innosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení 
školského stravovania, 

Uznesenie č. 85/2012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti O, zdržal sa O, neprítomný: 

odporú ča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto Č ... .. 120 12 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, 
povinnom príspevku na č innosť školského klubu detí a povi llliom príspevku na stravovan ie 
v zariadení školského stravovania. 

K bodu 2: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č . .... 12012 o vol'ných pouličných aktivitách 

JUDr. Barátiová - uvied la Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava
Staré Mesto Č . .... 120120 vol'n)'ch pouli čných aktivitách. 

Uznesenie č. 86/2 012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdržal sa O 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Brati slava-Staré Mesto Č .... ./20 12 o vol'ných pouličných aktivitách. 
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K bodu 3: Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č ........ 12012 z ..... 0 poplatku za zneč isťovanie ovzdušia malým 
zdrojom znečisťovania ovzdušia 

Mgr. Drotován - uviedol Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta SR Bratislavy Č ....... ./2012 z ..... 0 poplatku za zneč isťovanie ovzdušia malým zdrojom 
znečisťovania ovzdušia. 
PhDr. Rosová - požiadala spracovateľa , aby na zasadnutí miestneho zastupiteľstva bolo uvedené 
zrozumiteľne pre bežného obyvateľa , koho sa podľa VZN týka poplatková povinnosť, resp. 
uv iesť koho sa net)'ka. 

Uznesenie č . 8712012 

Miestna rada mestskej časti Brat islava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti 0, zdržal sa 

odporúča 

miestnemu zastupiteľs tvu prerokovať Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy Č . ...... ./20 12 z ..... 0 poplatku za zneč i sťovanie ovzdušia 
malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. 

K bodu 4: Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy Č. .. ... 12012 z....... Prevádzkový poriadok pohrebísk na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Mgr. Jaškoyá - uviedla Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta SR Bratislavy Č . .... ./20 12 z ....... Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Uznesenie Č. 88/2012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy Č . .... ./201 2 z ....... Prevádzkový poriadok polu'ebísk na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
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K bodu 5: Návrh na predaj pozemkov vo vnútro bloku Záhradnícka - Krížna, ako prípad 
hodný osobitného zretcl'a, parc. č. 10224/7 a parc. č. 10242/3 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj pozemkov vo vnútrobloku Záhmdnícka - Krížna, 
ako prípad hodný osobitného zretel'a, parc. Č. 10224/7 a parc, č, 10242/3, 

PhDr. Rosová - oznámila, že materiál bude zaraden)' do programu rokovania miestneho 
zastupitel'stva len v prípade, ak do termínu zasadnutia bude mestskej časti doložený písomný 
záväzok žiadatel'a obsiahnutý v časti B, návrhu uznesenia miestneho zastupitel'stva, 
Členovia miestnej rady požiadali upraviť časť B, návrhu uznesenia miestneho zastupitel'stva : 

v prvej a v druhej vete slovo "chce" nalu-adiť slovom "sa zaväzuje" 
na konci prvej vety za slová "parkovacie miesta" doplniť slová "pre verej nost"', 

Uznesenie č. 89/2012 

Miestna rada mestskej čast i Brat islava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdrža l sa O 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na predaj pozemkov vo vnútrobloku Zálu'adnícka -
Krížna, ako prípad hodný osobitného zretel'a, parc, č, 10224/7 a parc, č, 10242/3 po doložení 
písomného záväzku ž iadatel'a obsialU1utom v časti B, návrhu uznesenia miestneho zastupitel'stva, 

K bodu 6: Návrh na predaj stavbv-garáže, súpisné číslo 6236 a pozemku parc. č. 8846/6 
pod predmetnou garážou vo dvore na Dunajskej ulici č. 28, ako prípad hodný 
osobitného zretel'a 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedo l Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné č í s lo 6236 a pozemku parc, 
č, 8846/6 pod predmetnou garážou vo dvore na Dunajskej ulici č , 28, ako prípad hodný 
osobitného zrele l'a , 

Uznesenie č. 90/2012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdržal sa O 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6236 a 
pozemku parc , č , 8846/6 pod predmetnou garážou vo dvore na Dunajskej ulici č, 28, ako prípad 
hodný osobitného zretel'a, 
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K bodu 7: Návrh na predaj stavbv-garáže, súpisné číslo 6195 a pozemku parc. č. 8988/7 
pod predmetnou garážou vo dvore na Griisslingovej ulici č. 30, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné č í s lo 6195 a pozemku parc. 
č. 8988/7 pod predmetnou garážou vo dvore na Grosslingovej ulici č. 30, ako prípad hodný 
osobitného zretel'a. 

Uznesenie č. 91/2012 

Miestna rada mestskej čast i Brat islava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdržal sa ° 
odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6195 a 
pozemku parc. č. 8988/7 pod predmetnou garážou vo dvore na Grosslingovej ulici Č. 30, ako 
prípad hodný osobitného zretel'a. 

K bodu 8: Návrh na nájom nehnuteľnosti súp. č. 2083, k. ú. Staré Mesto, Prepoštská ul. 
č . 1 v Bratislave ako prípad hodn\' osobitného zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - Návrh na nájom nehnutel'nost i súp. Č. 2083 , k. Ú. Staré Mesto, Prepoštská 
ul. Č . I v Bratislave ako prípad hodný osobitného zretel'a. 
PhDr. Rosová - požiadala, aby do časti B návrhu uznesenia miestneho zastupitel'stva bol 
doplnený ešte jeden dôvod osobitného zretel'a, a to že žiadate l' sa zaväzuje rešpektovať práva a 
povinnosti vyplývajúce z existujúceho nájomného vzťahu v predmetnej nehnutel'nosti. 

Uznesenie č. 92/2012 

Miestna rada mestskej čast i Bratis lava-Staré Mesto 

hlasovan ím: za 4, proti I, zdržal sa ° 
odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na nájom nehnutel'nosti súp. Č. 2083 , k. Ú. Staré 
Mesto, Prepoštská ul. č. I v Bratislave ako prípad hodn)' osobitného zretel'a. 

K bodu 9: Návrh na nájom nebvtového priestoru - CO kryt ako prípad hodný osobitného 
zreteľa na ulici KrÍŽna č. 9 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom nebytového priestoru - CO kryt ako prípad hodný 
osobitného zretel'a na ulici Krížna Č . 9. 
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Uznesenie č. 9312012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdržal sa O 

odporúča 

miestnemu zastup i teľstvu prerokovať Návrh na nájom nebytového priestoru - CO kryt ako prípad 
hodný osobitného zreteľa na ulici Krížna č. 9. 

K bodu 10: Návrh na nalom časti pozemku parc. č. 2830/15 na Ma jakovského 13 ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 283 0115 na Majakovského 
13 ako prípad hodný osobitného zreteľa . 

Uznesenie č. 94/2012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdržal sa O 

odporúča 

miestnemu zastupiteľs tvu prerokovať Návrh na nájom časti pozemku parc. č . 2830115 na 
Majakovského 13 ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

K bodu ll: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za l. polrok 
2012 

Ing. Papán - uviedol Správu o plnení rozpočtu mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto za 
l. polrok 20 12. 

Uznesenie č . 95/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdržal sa O 

odporú ča 

miestnemu zastupiteľs tvu prerokovať Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto za l. polrok 20 12. 
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K bodu 12: Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2012 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 

Ing. Papán - uviedol Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej čast i Bratislava-S taré Mesto na 
rok 20 12 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 20 12. 
Ing. BOI'guľa - požiadal , aby v budúcnosti bola predkladaná podrobnejšia dôvodová správa 
zrozumitel'nejšia pre občana. 

Uznesenie č. 96/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdržal sa O 

odporúča 

miestnemu zast upiteľstvu prerokovať Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto na rok 20 12 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 

Brat islava-Staré Mesto na rok 2012. 

K bodu 13: Návrh zmluvv o partnerstve pri organizácii a prevádzke vianočných trhov 

Mgr. Juhász - uviedol Návrh zmluvy o partnerstve pri organizácii a prevádzke vianočných 
trhov. 
PhDr. Rosová - informova la č l enov miestnej rady, že na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
bude predložen)' definitívne upravený text návrhu zmluvy so zapracovanými zmenami: 

montovať stánky bude povinnosťou partnera a nie mestskej čast i , 

prenosných drevených predajných stánkov nie je 22 ale 20, servisné stánky nie sú 4 ale 3. 
Ing. Procházka - žiadal doplniť do návrhu zmluvy: 

v Článku V do bodu 5.5.9. doplniť na konci "a odovzdanie na ekologické spracovanie"; 
v Článku V doplniť nový bod : ,,5.5.2 1. nepoškodzovať prírodné prvky poskytnutého 
verejného priestranstva (stromy, trávni ky) a v prípade ri zika poškodenia, tieto prvky 
chrániť technickými opatreniami . V prípade poškodenia týchto prvkov obstarať nápravu 
poškodenia" . 

Uznesenie č. 97/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti O, zdrža l sa O, neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh zmluvy o pattnerstve pri orgaI1lzácii a prevádzke 
vianočných trhov. 
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K bodu 14: Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. č. 3681/11 
a parc. č. 3681/12 prislúchajúcich k nebytovému priestoru - garáži na ul. 
Fraňa Kráľa 23 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. Č. 
368111 1 a parc. Č . 3681112 prislúchajúc ich k nebytovému priestoru - garáži na ul. Fralla 
Kráľa 23. 

Uznesen ie č. 98/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti 0, zdrža l sa ° 
odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch 
parc. Č . 368111 1 a parc. Č . 3681112 prislúchajúcich k nebytovému priestoru - garáži na ul. Frai\a 
Kráľa 23. 

K bodu 15: Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc. č. 3751/5 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici , parc. Č . 
3751/5. 

Uznesenie č. 99/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti 0, zdržal sa ° 
odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici , 
parc. Č . 375115. 

K bodu 16: Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc. č. 3718/9 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici , parc. Č. 
3718/9. 

Uznesenie č. 100/2012 

Miestna racia mestskej časti Bratislava·Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti 0, zdržal sa O 
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odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici , 
parc. Č. 37 18/9 

K bodu 17: Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/6 

Mgr. PhDr. Jašlm - uviedol Návrh na predaj pozemku pod garážou Bernolákovej uli ci, parc. Č. 
10362/6. 

Uznesenie č. 10112012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdržal sa O 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na predaj pozemku pod ga rážou na Bernolákovej 
ulici, parc. Č. 10362/6. 

K bodu 18: Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc. č. 2036/1 
a parc. č. 2039 na ulici Nad lomom a na schválenie podmienok obchodnej 
vere jnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou 

Mgr. PhD ... Jaška - uviedol Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc. 
Č. 2036/1 a parc. Č. 2039 na ulici Nad lomom a na schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže formou výberu víťaza elekt ronickou aukciou. 

Uznesenie č. 102/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdrža l sa O 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva 
pozemkov parc. Č . 2036/1 a parc. Č. 2039 na ulici Nad lomom a na schvá lenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou. 
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K bodu 19: Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu 
vlastníctva nebytoVÝch priestorov na ulici Radlinského č. 51 formou v,'beru 
víťaza elektronickou aukciou 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

k prevodu vlastníctva nebytových priestorov na ulici Radlinského Č . 5 1 formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou. 

Uznesenie č. 103/2012 

Miestna rada mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdržal sa O 

odporú ča 

miestnemu zastupiteľs tvu prerokovať Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
k prevodu vlastníctva nebytových priestorov na ul ici Radlinského Č. 5 1 formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou. 

K bodu 20: Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutel'nosti rekreačnej 
chaty na Duchonke, k. ú. Prašice, okres: Topol'čanv a podmienok obchodnej 
verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnos ti 

rekreačnej chaty na Duchonke, k. Ú. Prašice, okres: Topol'čany a podmienok obchodnej verejnej 
súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou. 

Uznesenie č. 104/2012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdržal sa O 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva 
nehnuteľnosti rekreačnej chaty na Duchonke, k. Ú. Prašice, okres: Topoľčany a podmienok 
obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou. 
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K bodu 21: Návrh na schválenie súťažn)'ch podmienok obchodnej vere jne j súťaže 
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu 

Mg ... C ipciar - uviedol Návrh na schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže 

o najvhodnejší návrh na uzatvoren ie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti Bratislava
Staré Mesto tretej osobe za odplatu. 

Uznesenie č. 105/201 2 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

hlasovaním : za 5, proti O, zdržal sa O 

odporúča 

miestnemu zastup i teľstvu prerokovať Návrh na schválenie súťažných podmienok obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu. 

K bodu 22: Návrh na vypratávanie nebytových priestorov mestskou časťou Bratislava
Staré Mesto v prípadoch skončenia nájmu nebytových priestorov 

Mgr. Cipciar - uviedol Návrh na vypratávanie nebytových priestorov mestskou časťou 

Bratislava-Staré Mesto v prípadoch skončen ia nájmu nebytových priestorov. 

Uznesenie č. 106/201 2 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-S taré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti O, zdrža l sa O, neprítomný: 

odporú ča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na vypratávanie nebytov)'ch priestorov mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto v prípadoch skončenia nájmu nebytových priestorov. 

K bodu 23: Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnutel'nosti 
Konventná Č. 5 v Bratislave 

Mgr. Cipciar - uviedol Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti 
Konventná č . 5 v Bratislave. 
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Uznesenie č. 107/2012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti O, zd ržal sa O, neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 
k nelU1utel'nosti Konventná č. 5 v Bratislave. 

K bodu 24: Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Medená 
č. 35 v Bratislave 

Mgr. Cipciar - uviedo l Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnutel'nosti 
Medená Č. 35 v Bratislave. 

Uznesenie č. 108/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti O, zdržal sa O, neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupi tel'stvu prerokovať Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 
k nehnutel'nosti Medená Č. 35 v Bratislave. 

K bodu 25: Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí "ISRMO OPBK - Staré 
Mesto - Blumentál" 

Ing. Reinerová - uviedla Návrh Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí "ISRMO OPBK 
- Staré Mesto - Blumentál" . 

Uznesenie č. 109/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti O, zdržal sa O, neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí 
"ISRMO OPBK - Staré Mesto - Blumentál" . 
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K bodu 26: Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto k 30.6.2012 

Ing. Paradeiser - uviedol Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupitel'stva mestskej 
časti Brati slava-Staré Mesto k 30.6.201 2. 

Uznesenie č. 110/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním : za 4, proti O, zdržal sa O, neprítomný: 

ber i ena ved o mie, 

že na rokovanie miestneho zastupitel'stva predloží miestny kontrolór mestskej časti Bratislava
Staré Mesto Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupitel'stva mestskej čast i Bratislava
Staré Mesto k 30.6.201 2. 

K bodu 26/A: Správa o vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie I. polrok 
2012 

Ing. Paradeiser - uviedol Správu o vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie 
1. po lrok 201 2. 

Uznesenie č. 111/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti O, zdržal sa O, neprítomný: 

berie na vedomie 

Správu o vyhodnotení plnenia uznesení miestnej rady za obdobie I. polrok 201 2. 

K bodu 27: Informácia o realizácii investičného zámeru vÝstavby zariadenia sociálnych 
služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Informáciu o rea lizácii invest ičného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke. 
PhDr. Rosová - požiadala dopl n iť aktuálny stav na rokovanie miestneho zastupitel'stva. 
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Uznesenie č. 112/2012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 

berie na vedomie, 

že na rokovanie miestneho zastupiteľstva predloží prednosta miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto Informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke. 

28. Rôzne 

PhDr. Rosová - informovala členov miestnej rady, že na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
25 .9.20 12 predloží materiál - Informácia o príprave invest i čného zámeru: "Podzenmé garáže, 
Šafárikovo námestie v Bratislave". 
Ing. Krta - informova l č lenov miestnej rady, že na rokovanie miestneho zastupiteľstva 

25.9.20 12 predloží finančné oddelenie materiál - Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislva-Staré Mesto na rok 20 12 za sociálnu oblasť. 

Uznesenie č. 113/2012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 

ber i ena ved o mie, 

že na rokovanie miestneho zastupiteľstva v bode Rôzne starostka predloží materiál - Informácia 
o príprave investičného zámeru: "Podzemné garáže, Šafárikovo námestie v Bratislave" 
a finančné oddelenie predloží materiál - Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej čas ti 

Bratislva-Staré Mesto na rok 20 12 za sociálnu oblasť. 

Zapísala: Ing. Sclm1idtová 
V Bratislave, 19.09.20 12 

--
PhDr. Tatiana ROSOV Á 
starostka mestskej časti 
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