
~ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

UZNESENIA 

z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v 6. volebnom období, konaného 25. septembra 2012 

l. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 
° povinnom príspevku na pobyt díeťaťa v materskej škole, povínnom príspevku na činnosť 
ško lského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského 
stravovania 

Uznesenie č. 8112012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

sc hvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 5/2012 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 úč i nnosťou od l. novembra 20 12. 

2. Nánh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . 6/2012 
° voľných pouličných aktivitách 

Uznesenie č . 82/2012 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

sc h vaľ uj e 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Brat islava-Staré Mesto Č . 6/20 12 o voľných pou l ičných 

akt ivitách s účinnosťou od 15. októbra 20 12. 



3. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
č ........ 12012 z ..... 0 poplatku za znečisťovanie ovzdušia malÝm zdrojom znečisťovania 
ovzdušia 

Uznesenie č. 83/2012 

Miestne zastup i teľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

A. sc hvaľuje 

stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy Č ... ./2012 z ... o poplatku za zneč i sťovani e ovzdušia mal)'m zdrojom zneč i sťovania 

ovzdušia bez pripomienok ; 

B. odporúča 

mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť všeobecne 
záväzné nariadeni e č. . . ./2012 z .. .. o poplatku za zneč i sťovanie ovzdušia malým zdrojom 
zneči sťovania ovzdušia bez pripomienok. 

4. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavv 
č ...... 12012 z .. .... . Prevádzkový poriadok pohrebisk na územi hlavného mesta Slovenskej 
republikv Bratislavv 

Uznesenie č. 84/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľ uje 

stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. ..... /2012 z .... 20 12 Prevádzkový pori adok pohrebisk na územi hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy nasledovne: 

Stanovisko Miestneho zastupite ľs tva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 
Miestne zastupiteľs tvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy schváliť všeobecne záväzné nariadenie č ... ./20 12 z .... Prevádzkový 
poriadok pohrebisk na územi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s týmito 
pripomienkami: 
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I . prevádzkový poriadok polu·ebisk uv i esť v prílohe všeobecne záväzného nariadenia, 
2. dorieš i ť maximálnu jednorazovú dobu nájmu, 
3. cenu služieb spojených s nájmom hrobového, urnového a kIyptového miesta za v i acročný 

nájom zvýhodniť oproti jednoročnému nájmu, 
4. vyriešiť problematiku neobjednania služieb spojených s nájmom hrobového, urnového 

a kryptového miesta, 
5. zmeniť cenu za vydanie súhlasu na osadenie l av i čky pri hrobovom alebo kryptovom mieste 

na pohrebisku na individuálne požiadan ie z 50,00 EUR na 10,00 EUR. 



5. Návrh na predaj pozemkov vo vnútrobloku Záhradnícka - Krížna, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, parc. č. 10224/7 a parc. č. 10242/3 

Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestneho zastupiteľstva 

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 
zreteľa 

Uznesenie č. 85/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. sc h vaľuje 

v súlade s ustanovením § 9a od. 8 písm. e) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodn)' osobitného zreteľa predaj 
nehnuteľností nachádzajúcich sa v Bratislave, k. Ú. Staré Mesto na Dunajskej ulici, a to: 
I. stavbu-garáž, súpisné čís lo 6236, zapísanú v katastri nehnuteľností na LV Č . IO, vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej čast i Brat islava-S taré Mesto, 
2. pozemok pod predmetnou garážou, parc. Č. 8846/6, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV Č . IO 

ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2
, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

v správe mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto do vlastníctva Mgr. Dagmar Kožuchovej, rod. 
Štecovej, bytom Vrančovičova 59, 841 03 Bratislava, spolu s garážou za cenu 20 000,00 EUR. 

3. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
4. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do jedného mesiaca odo 

dI'ía prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto týkajúceho 
sa predaja nehnuteľnosti , stratí uznesenie platnosť, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak; 

B. kon štatu j e, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka má v nájme garáž aj pozemok pod garážou na dobu 
neurčitú od 23.07.2009 aje spoluv lastn íčkou prístupových pozemkov parc. Č. 8846/2 a parc. 
Č. 8846/12 k predmetnej garáži. 

7. Návrh na predaj stavbv-garáže, súpisné čís lo 6195 a pozemku parc. č. 8988/7 pod 
predmetnou garážou vo dvore na Griisslingove j ulici č . 30, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

Návrh nezískal dostatočn)' počet hlasov. 
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8. Návrh na nalom nehnuteľnos ti súp. č. 2083, k. Ú. Staré Mesto, Prepoštská ul. č . I 
v Bratislave ako prípad hodnv osobitného zreteľa 

P redkladateľ stiahol návrh z rokovania miestneho zastupiteľstv a 

9. Návrh na nájom nebvtového priestoru - C O k rvt ako pdpad hodnv osobitného zreteľa na 
ulici K r ížna č . 9 

Uznesen ie č . 86/2012 

Miestne zastup i teľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

s ch v aľuj e 

I. V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 1381199 1 Z. z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodni osobitného zreteľa, nájom nebytového p r iestoru č. 22 -
CO kryt, spolu o v)'mere 123,00 m , nachádzajúceho sa v suteréne domovej nehnuteľnosti na 
ulici Krížna Č. 9 v Bratislave, súpisné č í s lo 4066, katastrálne územie Staré Mesto , vedenom 
v katastri nehnuteľností na li ste vlastnÍCtva Č . 5927, na parcele č . 10297, 10300, 10304, 10305, 
10306 a pozemky pod stavbou parc. Č. 10297 zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2

, parc. 
Č. 10300 zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2

, parc. Č. 10304 zastavané ľlochy a 
nádvoria o výmere 251 nl , parc. Č. 10305 zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m , parc. Č . 
10306 zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2

, pre spo ločnosť: Lekáreň Ruža, spol. s r. o., 
so sídlom: Čapaj evova 23, 080 Ol Prešov, IČO: 36 767 557. 

2. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
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I) osobi tné podmienky náj mu nebytových priestorov - ochralUlých stav ieb CO v zmysle 
Smerni ce o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti Brati slava-S taré Mesto a majetku 
zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a postupe pri uzatváraní 
zmlúv o nájme v sú lade s Č l. V. 

2) nájomné v sadzbe 5,00 Eur/m'lrok 
3) doba náj mu : neurčitá 

4) účel nájmu: sklad, priestory ku prevádzke lekárne. 



10. Návrh na nájom časti pozemku parc. Č. 2830/15 na Ma jakovského 13 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Uznesen ie č. 87/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľ uje 

l. V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č . 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zretel'a nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Majakovského 13, a to časť pozemku parc. č. 2830/ 15 (na geometrickom pláne 
č. 278/2004 vyhotovenom dt'ía 20. 12.2004 označená ako parc. Č. 2830/18), k. Ú. Staré Mesto 
zapísaného v katastri nelmutel'ností na LV Č. 10 ako záhrada o výmere 4 m2 z celkovej v)'mery 
17 m2

, do nájmu Kataríne Procházkovej, bytom Majakovského 13,811 04 Bratislava, za cenu , 
10,00 EUR/m-/rok. 

2. Cena za nájom bude zap latená po podpísaní nájomnej zmluvy podl'a podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 

3. Doba nájmu: neurčitá ; 

B. konštatuje, 

že osobitn)' zrete/' spočíva v tom, že na predmetnú čast' pozemku zasahuje stavba-pracovi\a, ktorú 
chce žiadatel' dodatočne skolaudovať. 

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

Uznesenie Č. 88/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. berie na vedomie 

správu o plnení rozpočtu mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto za I . polrok 2012; 

B. konštatuje, 

že v rozpočtovom roku 20 12 sa zhorši la efektívnosť výberu dane z nehnuteľnosti oproti roku 20 11 , 
čím sa ohrozuje finančné zabezpečen i e plnenia úloh mestskej čast i ; 

C. vyzýva 

primátora hlavného mesta SR Bratislavv. 
aby zabezpečil efektívnejší výber dane z nehnuteľnosti. 
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12, Návrh na šies tu zmenu rozpočtu mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 a zmenu 
tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mes tskej časti Bratislava-Stal'é Mesto na rok 
2012 

Uznesenie č , 89/201 2 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

s ch va l'uj c 

l, ) šiestu zmenu rozpočtu mestskej čas ti na rok 2012 takto: 

BE Ž N Ý R O Z P O Č E T - V Ý D A V K Y v Eur 

program 
schválený zvýšenie + upravený 

podprogram t ex t 
rozpočet zníženie - rozpočet 

I prvok 
1.2 Regionálny rozvoj 675 00 + I 000 68 SOO 
1J Finančná a rozpočtová politika 71 3 17 + 65 000 136 317 
3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest 33 0 000 - 200 000 130 000 
3.2 Zimná údržba ciest 460000 - 23 0 000 230000 
4.2 Verejná zeleií 704 3 11 + II 27 1 7 15 582 
53 Verej né záchody 125 500 - 14 592 110 908 
6.4 Detské ihriská 46 000 - 15 679 30 32 1 
7.2 Materské školy I 723 888 - 50 000 l 673888 
73 I Skolské jedálne 7992 12 - 80 000 7 192 12 
7.4 Skolské kl uby 549 000 - 49 000 500000 

Rozpočet spolu 17 437682 - 562 000 16 875682 

BEŽ N Ý R O Z P O Č E T - P R Í J M Y v tis. Eur 

t ex t 
schválený zvýšenie + upravený 
rozpočet zníženie - rozpočet 

Podiel na dani z príj mov FO 4843 139 - 143 000 47001 39 
Dalí za vjazd do hi s!. čas t i mesta 300000 - 70 000 230000 
Daň za užívanie ver. priestranstva I 200000 - 200 000 I 000000 
Ostatné príj my 375 000 - 250 000 125 000 
Seniorcentrum 430000 + 101 000 53 1 000 

Rozpočet spolu 17207682 - 562 000 16 645682 
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K A PIT Á L O V Ý R O Z P O Č E T - V Ý D A V K Y v Eur 

program 
schvá lený zvýšenie + upravený 

podprogram t ex t 
rozpočet zníženie - rozpoče t 

I prvok 
1.2 Regionálny rozvoj O + 103000 103000 
1.7.3 Správa a údržba nehnutel'ného majetku O + 12000 12000 
3.3 Cestná doprava O + 7 000 7000 
7.5 Ostatné výdavky školstva 123000 + 55 000 178 000 
6.3 Pisztoryho palác O +25000 25000 

Rozpočet spolu 806000 + 202 000 l 008000 

K A PIT Á L O V Ý R O Z P O Č E T - P R Í J M Y v Eur 

t ex t 
schvá len)' zvýšenie + upravený 
rozpočet zníženie - rozpočet 

Príjmy z predaja majetku 48000 + 256 000 304000 

Rozpočet spolu 48000 + 256 000 304000 

F l NAN Č N É O PER Á C I E - P R Í J M Y v Eur 

tex t 
schválený zvýšenie + upravený 
rozpočet zníženie - rozpočet 

prevod z Fondu na obnovu budov škôl a škol. zar. 123000 + 55 000 178 000 
prevod z Rezervného fondu 230000 - 100000 130000 

Rozpočet spolu 988000 - 45 000 943 000 

2.) zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpoč tových fondov mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 20 12 takto: 

REZERVNÝ FOND 
v Eur 

t ex t 
schválený zv)'šenie + upravený 
rozpočet zníženie - rozpočet 

Prostriedky fondu na bankových "čtoch k 1.1.20 t 2 4 11 5 02 1 + 0 4 11 5 021 

Pou ž iti e fo ndu 

úhl'Oda schodku hospodáren ia z roku 20 II O +2 137806 2 137806 
Staromestská knižnica 100 000 - 100000 O 

POUŽ.ITlE FONDU SPOLU 230000 + 2 037806 2267806 

STAV FONDU k 3 1.1 2.2012 388502 1 - 2 037 806 I 8472 15 
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FOND NA OBNOVU BUDOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 
vEUR 

te x t 
schválený zv)'šenie + upravený 
rozpočet zníženie - rozpočet 

Prostriedky fondu na bankových ličtoch k 1.1 .2012 2 11217 + 0 2 11 217 

Po u ž itie fondu 

Vybudovanie škôlky na Heydukovej 11 3000 + 50 000 163 000 

ZŠ Dubová - umí'vačka riadu O + 5 000 5000 

POUŽITIE FONDU SPOLU 123000 + 55 000 178 000 

STAV FONDU k 31.12.2012 88217 - 55 000 33217 

3.) viazanie finančných prostriedkov na originálne kompetencie pre zák ladné a materské školy 
s právnou subjektivitou nad minimálnu výšku stanovenú VZN Č. 12/20 10 na dosialU1utie príjmov 
bežného rozpočtu. 

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 

príjmy bežného rozpočtu 
výdavky bežného rozpočtu 
príjmy kapitálového rozpočtu 
výdavky kapitálového rozpočtu 
finančné operácie príjmové 
tvorba Fondu rozvoja bývania 
použitie Fondu rozvoja bývania 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení 
použitie Rezervného fondu 
v)'sledok hospodárenia 
ce lkom: 

16645 682 Eur 
16 875 682 Eur 

304000 Eur 
1 008 000 Eur 

943 000 Eur 
IO 000 Eur 

535000 Eur 

178 000 Eur 
130000 Eur 

+ 9000 Eur 

13. NáYľh zmluvy o partnerstve pri organizácii a prevádzke vianočných tJ'llOv 

Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestneho zastupiteľsh'a 
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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 

Uznesenie č. 90/2012 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. V súlade s ustanovením § 16 ods. 5 a § 13 ods. I zákona Č. 182/1 993 Z. z. o vlastníctve bytov a 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemkoch parc. Č. 368 11 11 a parc. Č. 368 1/12 za celkovú cenu 600,00 EUR do vlastníctva 
doc. MUDr. Petrovi Matisovi a Eve Matisovej, rod. Polkovej, bytom Fraňa Kráľa 23, 811 05 
Bratislava. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Brati slavy, v správe 
mestskej čas ti Bratislava - Staré Mesto, vedené na li ste vlastníctva Č. 8670, k.ú. Staré Mesto , 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 nl a 63 m2 prislúchajúce 
k nebytovému priestoru Č. 13 - garáži, ktorá sa nachádza na prízemí bytového domu na ulici 
Fraňa Kráľa 23 v Brati slave, evo Č. 101 979, vedenom na li ste vlastníctva č. 303 1, k. ú. Staré 
Mesto. Spoluvlastnícky podiel na predmetných pozemkoch parc. Č. 368 1/1 1 a parc. Č . 368 1/12 
prislúchajúcich k nebytovému priestoru Č. 13 - garáži je 142000 / 27883200. 

2. Doc. MUDr. Petrovi Matisovi a Eve Matisovej bol uznesením Miestneho zastupitel'stva 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 32/20 12 zo dľía 27.3.20 12 schválený predaj predmetného 
nebytového priestoru - garáže v zmysle ustanovenia § 16 ods. 5 zákona Č. 182/1993 Z. Z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
3. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
4. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluV)' zmluvnými stranami do jedného mesiaca odo 

diía prijatia uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratis lava-S taré Mesto týkajúceho 
sa predaja nelU1utel'nosti, stratí uznesenie platnosť , ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak. 

IS. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolske j ulici, parc. č. 3751/5 

Návrh nezískal dostatočný počet hlasov. 

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

Uznesenie č. 91/2012 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnutel'nosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
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mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Sokolskej ulici , k. ú. 
Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 37 18/9, k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnutel'ností 
na LV č . IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2

, do bezpodielového 
spoluvlastníctva Emílii Bahnovej, rod. Brňákovej a Ing. al'Ch. Vladímírovi Bahnovi, obaja 
bytom Vígľašská 10, 85106 Bratislava za cenu 3 990,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do jedného mesiaca odo 

dI'ía prijatia uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Brat islava-Staré Mesto týkajúceho 
sa predaja nehl1utel'nost i, stratí uznesenie p latnosť. 

17. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákove j ulici, parc. č. 10362/6 

Uznesenie Č. 92/2012 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

sc hvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnutel'nosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Bernolákovej ulici , k. ú. 
Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 10362/6, k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnutel'ností na LV č. IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2

, do vlastníctva 
Petrovi Knížatovi, bytom Beethovenova 14,949 11 Nitra, za cenu 4 830,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do jedného mes iaca odo 

dI'ía prijati a uznesenia Miestneho zastupitel's tva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho 
sa predaja nehnutel'nosti, stratí uznesenie p l atnosť. 

18. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemlwv parc. č. 2036/1 a parc. Č. 2039 
na ulici Nad lomom a na schválenie podmienok obchodnej vere jnej s úťaže formou výberu 
víťaza elektr'onickou aukciou 

Uznesenie Č. 93/2012 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

sc h val' uj e 

l) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. I písm. a) zákona č . 1381199 1 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto obchodnou verejnou súťažou 
formou výberu víťaza elektronickou aukciou, a to konkrétne v danom prípade: 
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• pozemok parcela č. 2036/1 o výmere 2243 m2
, druh pozemku: záhrada, 

• pozemok parcela č . 2039 o v)'mere 2693 nl, druh pozemku: ostatné plochy, ktoré sa nachádzaj ú 
na ulici Nad lomom, sú zapísané na li ste vlastníctva č . IO, pre katastrálne územie Staré Mesto za 
cenu najmenej vo výške 2 432 214,00 EUR. 

2) v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
podmíenky obchodnej verejnej súťaže formou výberu \'íťaza elektronickou aukciou, a to : 

I. Predmet súťaže: 
• pozemok parcela č . 2036/1 o výmere 2243 m2

, druh pozemku: záhrada, 
• pozemok parcela č. 203 9 o výmere 2693 m2

, druh pozemku: ostatné plochy 
2. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne 2.10.2012. 
3. Súťažné podklady - tlač ivá záväzných ponúk, bude možné z í skať na internetovej stránke 

www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 2.10.2012 do 17.10.2012 do 
10.00 hod. v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto . 

4. Súťažný návrh bude možné doruč iť v d!'íoch od 2.10.2012 do 17.10.2012 do 12.00 hod. 
5. Súťažn)' návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých ponúkaných nehnuteľností. 

Na in)' návrh súťažná komisia nebude prihliadať a vylúč i ho zo súťaže. 
6. Súťažný návrh je možné podať len na tlač i ve záväznej ponuky. Na súťažné návrhy 

podané na inom tlač i ve ako určenom, nebude súťažná komisia pr i h liadať. Navrhovatelia 
sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v za lepenej obá lke s označením: 
"verejná obchodná sút'až predaj pozemkov Nad lomom NEOTVÁRAŤ!" 

7. Minimálna kúpna cena je 2 432 214,00 EUR. 
8. 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 v)'pis zo živnostenského reg istra nie 
starší ako jeden mes iac. Na súťažný návrh, pri ktorom nebude priložený vyšš ie uvedený 
dok lad nebude súťažná komisia prihli adať a vy l úči ho zo súťaže. 

9. Navrhovatelia sú povilmí pred podaním záväzného súťažného návrhu zap latiť paušálnu 
náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume 16,50 EUR a to v hotovost i do pokladne Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

10 . Uchádzač v obchodnej verej nej súťaž i alebo subjekt vstupujúci do zmluvného 
vzťahu s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ani ak)'koľvek iný subjekt 
s personálnym, príp. majetkovým prepojením na tieto subjekty, nesmie mať 

nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voč i mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto, čo 
preukáže čestn)'m vyhlásením podpísaným oprávnenou osobou uchádzača alebo 
subjektu vstupujúceho do zmluvného vzťahu s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. 

ll . Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené 
najneskôr do 25.10.201 2. 

12. Účastník beri e na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v obchodnej verejnej súťaž i , 
ktorí splnili podmienky tejto súťaže, postupujú títo do záverečnej fázy výberu uchádzača 
formou elektronickej aukcie. V)'chodiskovou cenou pre začiatok elektronickej 
aukcie je cena, ktorá bola po otvorení ponúk, obsahujúcich návrhy účastníkov, 

súťažnou komisiou vyhodnotená ako naj vyššia zo všetkých ponúk. 
Podrobné podmienky účas ti v elektronickej aukcii budú uvedené v pozvánke na účasť 

v elektronickej aukcii . 
13. Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý sp lní podmienky súťaže, výber 

elektronickou aukciou sa nekoná. 
14. Vybran)' účastník obchodnej verej nej súťaže podlieha schvá leniu Miestnym zastupiteľs tvom 

mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto. 
15. Konečné výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza 

elektronickou aukciou budú zverejnené naj neskôr v termíne do 31. 1.20 13. 
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16. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/199 1 Zb. 
Obchodný zákonník (§ 28 1 a nasl.) v znení neskorších predpisova v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom mestskej časti Brati slava-Staré Mesto a majetkom zvereným do 
správy mestskej časti Brati slava-Staré Mesto a Smernicou mestskej časti Brati slava-Staré 
Mesto, ktorou sa určujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaž í a 
Rozhodnutia č. 2812011 starostky mestskej čas ti Brati slava-Staré Mesto zo dila 6. júna 
20 II o postupe pri prevode a prenájme majetku pri použití elektronickej aukcie. 

17. Predložený návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení 
Obči an skeho zákOlulíka. 

18. Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovatel'a naraz do 30 dní odo dľía podpísania 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami . 

19. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže li p revodu vlastníctva 
nebvtových priestorov na ulici Radlinského č. 51 formou vÝberu víťaza elekh'onickou 
aukciou 

Uznesenie č . 94/201 2 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

schval' u je 

v sú lade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 1381199 1 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
podmienky obchodnej verejnej súťaže formou v)'beru víťaza elektronickou a ukciou, a to 
nasledovné: 
I . predmetom súťaže je prevod vlastn íctva nebytových priestorov nachádzajúcich sa v dome 

na ulici Radlinského Č. 51, súpisné č í s l o 2785, k. ú. Staré Mesto, vedenom v katastri 
nelmutel'ností na LV č . 6765 na parce le č. 797011 a pozemok pod stavbou parc. č. 797011, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m2

, 

a) vchod Radlinského 51 , suterén, priestor č . 12-901, o celkovej ví'mere 137,86 m2
, 

spoluvlastnícky podiel na spo ločných čast i ach a spo ločných zariadeniach domu a 
spoluvlastnícky podie l k pozemku o vel'kosti 235 111 0000; 

b) vchod Radlinského 51 , prízemie, priestor č. \2-902 , o celkovej výmere 168,15 m2
, 

spoluvlastnícky podiel na spo ločných čast i ach a spo l očných zariadeniach domu a 
spoluvlastnícky pod iel k pozemku o vel'kosti 2584/10000, 

2. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne 8. 10.201 2. 
3. Súťažné podklady - t lač i vá záväzných ponúk, bude možné z í skať na internetovej stránke 

www.staremesto.sk a lebo osobne prevziať v termíne od 8. 10. 20 12 do 24. 10.20 12 do 
10.00 hod. v podatel'ni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

4. Súťažný návrh bude možné doruč iť v dI'íoch od 8. 10.201 2 do 24. 10.2012 do 12.00 hod. 
5. Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie oboch ponúkaných nehnutel'ností. Na iný návrh 

súťažná komisia nebude prihli adať a vy l úči ho zo súťaže. 
6. Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy podané 

na inom t l ačive, ako určenom, nebude súťažná komisia pr i h liadať. Navrhovatelia sú POV ilUlí 
doručiť záväzné súťažné návrhy v za lepenej obálke s označením "obchodná 
vereJna súťaž predaj nebytových priestorov na ulici Radlinského č. 51 
"NEOTVÁRAŤ! " 
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7. Minimálna kúpna cena je 182 508,16 EUR. Z toho všeobecná hodnota nebytového priestoru 
Č. 12-90 l vrátane spoluvlastníckeho podielu na spo l očných čast iach a spo ločn)'ch zariadeniach 
domu, a spoluvlastníckeho podielu na pozemku je 78 791,79 EUR (nebytový priestor má hodnotu 
25599,00 EUR a spoluvlastnícky podiel na pozemku 53 192,79 EUR) a všeobecná hodnota 
nebytového priestoru Č. 12-902 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných čast iach a 
spo ločných 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 
58466,7 1 EUR). 

8. Účastníc i súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zap l atiť pei'íažnú zábezpeku v sume 
10 000,00 EUR, a to buď v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti Bratis lava
Staré Mesto alebo prevodom na účet mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto. 

9. Navrhovateľom, ktorí v tejto súťaž i neuspejú, bude peiíažná zábezpeka najneskôr v lehote 10 
pracovn)'ch dní odo dI'ia termínu vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže , najneskôr 
však do 30 dní vrátená prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu. 

10. Navrhovateli a, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do obálky 
výpis z registra , v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. Fyz ické osoby podnikatelia 
priložia k záväznému súťažnému návrhu výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden 
mesiac. Na súťažný návrh, pri ktorom nebude priložený vyšš ie uvedený doklad nebude súťažná 
komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže . 

ll . Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 
výdavkov vyhlasovate ľa v sume 16,50 EUR a to v hotovosti do pokladne Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

12. Uchádzač v obchodnej verejnej súťaži alebo subjekt vstupujúci do zmluvného vzťahu 
s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ani ak)'kol'vek ll1Ý subjekt s personálnym, 
príp. majetkovým prepojením na tieto suhjekty, nesmie mať nevyrovnané záväzky po 
lehote splatnosti voči mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, čo preukáže čestným vyhlásením 
podpísaným oprávnenou osobou uchádzača alebo subjektu vstupujúceho do zmluvného 
vzťahu s Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. 

13. Obálky so súťažným i návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené 
najneskôr do 5.11.20 12. 

14. Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerí'ch účastníkov v obchodnej verejnej sút'aži, 
ktorí splni li 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 všetkých ponúk. Podrobné podmienky účast i v elektronickej 
aukcii budú uvedené v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii . 

15. Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý sp lní podmienky súťaže, výber 
elektronickou aukciou sa nekoná. 

16. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schválen iu Miestnym zastupitel'stvom 
mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto. 

17. Konečné výsledky vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže budú zverej nené najneskôr 
v termíne do 30. 11.20 12. 

18. Obchodná verejná súťaž bude vyh lásená v súlade s ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník (§28 1 a nasl.) v znení neskorších predpisova v sú lade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a majetkom zvereným do 
správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Smernicou mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto , ktorou sa určujú pravidlá pri organizovaní obchodn)'ch verejných súťaží a 
Rozhodnutia Č. 28/20 II starostky mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto zo dI'ia 6. júna 20 II 
o postupe pri prevode a prenájme majetku pri použití elektronickej aukcie. 

19. Predložený návrh kúpnej zm luvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho 
zákonníka. 
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20. Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa naraz do 30 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

20. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti rekreačnej chaty na 
Duchonke, I<. Ú. Prašice, okres: Topoľčanv a podmienok obchodnej vere jnej súťaže formou 
v,' beru víťaza elektroníckou aukciou 

Uznesenie č. 95/2012 

Miestne zastupite ľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

I) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. I písm. a) zákona Č. 13811991 Zb. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Brat islavy, v správe mestskej čast i Bratislava - Staré Mesto 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 katastrálnom území : Prašice, obec: Prašice, okres: 
Topoľčany a sú zapísané na li ste vlastníctva Č. 995 , 

za cenu najmenej vo výške 31 000,00 EUR. 
2) v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona Č . 13811991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže formou vj'beru víťaza elektronickou 
aukciou , a to: 
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l. 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 8.10.2012. 
3. Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, bude možné z ískať na internetovej stránke 

·",,\vw.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 8.10. 20 12 do 24. 10. do 10.00 hod. 
v podateľni Miestneho úradu mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto. 

4. Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 8.10.2012 do 24. 10.20 12 do 12.00 hod. 
5. Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých ponúkaných nelmuteľnostL Na iný 

návrh súťažná komisia nebude prihliadať a vyl úči 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 
sút'až predaj nehnutel'nosti - rekreačná chata na Duchonke "NEOTVÁRAŤ!" 

7. Minimálna kúpna cena je 31 000,00 EUR. 
8. Účastníci súťaže sú povilmí pred podaním súťažného návrhu zaplatiť peiíažnú zábezpeku 

v sume IO 000,00 EUR, a to buď v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-S taré Mesto alebo prevodom na účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
9. Navrhovateľom, ktorí v tej to súťaži neuspejú, bude peiíažná zábezpeka naj neskôr v lehote IO 

pracovných dní odo diía 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 , pri ložia k záväznému súťažnému návrhu do 
obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. Fyzické osoby 
podnikatelia pri ložia k záväznému súťažnému návrhu výpis zo živnostenského regi stra nie 
starší ako jeden mesiac. Na súťažný návrh, pri ktorom nebude priložený vyššie uvedený 
doklad nebude súťažná komisia prihliadať a vy lúč i ho zo súťaže . 

11. Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zap lat iť paušálnu 
náhradu výdavkov vyhlasovatel'a v sume 16,50 EUR a to v hotovosti do pokladne Miestneho 
úradu mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto. 

12. Uchádzač v obchodnej verejnej súťaž i alebo subjekt vstupujúci do zmluvného 
vzťahu s mestskou časťou Brati slava-Staré Mesto , ani ak)'ko l'vek iní' subjekt 
s personálnym, príp. majetkovým prepojením na ti eto subjekty, nesmie mať 

nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto, čo 
preukáže čestným vyhlásením podpísan)'m oprávnenou osobou uchádzača alebo 
subjektu vstupujúceho do zmluvného vzťahu s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. 

13. Obálky so súťažn)'mi návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené 
najneskôr do 5.11.20 12. 

14. Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerí'ch účastníkov v obchodnej verejnej súťaži , 
ktorí splnili podmienky tejto súťaže, postupujú títo do záverečnej fáz)' výberu uchádzača 
formou elektronickej aukcie. Východiskovou cenou pre začiatok elektronickej 
aukcie j e cena, ktorá bola po otvorení ponúk, obsahujúcich návrhy účastníkov, 
súťažnou komisiou vyhodnotená ako najvyššia zo všetkých ponúk. 
Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukc ii 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 schválen iu Miestnym zastup itel'stvom 

mestskej čast i Bratislava-S taré Mesto. 
17. Konečné výsledky vyhodnoten ia obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza 

elektronickou aukciou budú zverej nené najneskôr v termíne do 30.11 .20 12. 
18 . Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v súlade s ustanoveniami zákona č . 513/ 199 1 Zb. 

Obchodný zákonník (§ 28 1 a nasl. ) v znení neskorších predpisova v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom mestskej časti Brat islava-Staré Mesto a majetkom zvereným 
do správy mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto a Smernicou mestskej čast i Bratislava
Staré Mesto, ktorou sa určujú pravidlá pri organizovaní obchodných verej ní'ch súťaží a 
Rozhodnutia Č . 28/201 1 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dľía 6. júna 
20 Il o postupe pri prevode a prenáj me majetku pri použití elektronickej aukcie. 

19. Pred ložený návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmys le príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka. 

20. Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovatel'a naraz do 30 dní odo dľía podpísania 
kúpnej zmluvy oboma zmluvn)'mi stranami . 
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21. Návdl na schválenie s úťažnÝch podmienok obchodnej vere jne j súťaže o na jvhodne jší 
návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok mestske j ča s ti Bratislava-Sta ré 
Mesto t rete j osobe za odpla tu 

Uznesenie č . 96/201 2 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. sc h va ľuj e 

l. Zámer postúp i ť poh ľadávky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za odplatu. 
2. Spôsob postúpenia poh ľadávok mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto na základe výsledkov 

obchodnej verejnej súťaže . 

3. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže OVS pp 0 1/201 2 o najvhodnej ší návrh na 
uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti Brat islava-Staré Mesto tretej osobe za 
odplatu; 

B . s pln omocň u je 

starostku mestskej časti 

vykonať nevyhnutné opravy prípadní'ch chýb v písaní a chýb vzni knutých pri prepisovaní. 

22. Návrh na vvpratávanie nebvtov-í'ch priestorov mestskou časťou Bratislava-Staré M esto 
v prípadoch s l<ončenia nájmu nebvtových priestorov 

Uznesenie č. 97/2012 

Miestne zastupi teľs tvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

A . b er i e n a ve d o m ie 

I . doteraj ší postup mestskej čast i Brati slava-S taré Mesto pn správe a vymáhaní pohľadávok za 
nájom nebytoví'ch priestorov, 

2. návrh nového postupu mestskej časti Brati slava-Staré Mesto pri správe a vymáhaní pohľadávok 
za nájom nebytových priestorov, 

3. návrh novej zmluvy o nájme nebytových priestorov, 
4. právnu analýzu "Právny postup mestskej čas t i Bratislava-Staré Mesto pri vyprataní nebytových 

priestorov po skončení nájmu"; 

B . s chvaľuje 

vypratávanie nebytových priestorov mestskou časťou Brati slava-Staré Mesto v prípadoch skončenia 
nájmu nebytových priestorov, a to tak, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto po skončení nájmu 
nebytového priestoru pristúpi k jeho vyprataniu aj bez právoplatného exekučného titu lu; 
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C. sp lnomocňuj e 

starostku mestskej časti 

vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb v písaní a chýb vzniknutých pri prepisovaní. 

23. Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti K onventná č. 5 
v Bratislave 

Uznesenie č. 98/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. súhlasí 

s vyporiadaním podielového spoluvlastníctva k nehnutel'nosti stavba súpisné č. 623, postavená 
na pozemku parcela č. 3222, o v)'mere 720 m', druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
nachádzajúci sa na Konventnej ulici č. 5 v Bratislave, zapísaný na li ste vlastníctva č. 2759, formou 
uzavretia Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastn íctva k predmetnej 
nehnuteľnosti po uplynutí výpovedných lehôt nájomcov nasledovne: 
a) hlavné mesto SR Bratislava - v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa stáva 

výlučn)'m vlastníkom bytov č. 1 (súčasný nájomca Vi liam Bíro), č. 2 (súčasný nájomca Štefan 
Šimuni st. ) č. 3 (vo l'ný byt), č. 10 (vo l'n)' byt), č. 13 (súčasný nájomca Víťazoslav Orth), spolu 
5 bytov, o celkovej výmere podlahovej plochy 218,52 m', 

b) spoluvlastníci bytového domu sa stávajú výlučnými vlastníkmi bytov č. 4 (súčasný nájomca 
Terézia Turčániková) , č . 5 (súčasný nájomca Jozef Sklenák), č. 6 (súčasný nájomca Štefan 
Šimuni mL), č. 7 (súčas ný nájomca Dalibor Kán), č. 8 (súčasn)' nájomca Fridrich Va lkovič), č. 9 
(súčasný nájomca Jaroslav Juráš), č. 11 (súčasný nájomca Mária Hambálková), č. 12 (súčasný 
nájomca Jana Lacková), spolu 8 bytov, o celkovej výmere pod lahovej plochy 517,12 m', 

c) spoločné časti a spoločné zariadenia domu a pozemok sa stávajú podielovým spoluvlastníctvom 
vlastníkov bytov a nebytového priestoru v pomere podlahových plôch bytov a nebytového 
priestoru, 

d) spoluvlastník sa zaväzuje doplatiť rozdiel vo v)'mere podlahových plôch bytov hlavnému mestu 
SR Bratislava - v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto, a to vo v)'ške určenej podl'a 
zákona Č . 18/ 1996 Z. z. o cenách v platnom znení , 

e) spoluvlastník vykoná rekonštrukciu nelmutel'nosti s tým, že hlavné mesto SR Bratislava -
v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa bude podi e l 'ať na kompenzácií nák ladov na 
predmetnú obnovu nehnutel'nosti , v rozsahu jej súčasného spoluvlastníckeho podielu 1/3 
z celku, maximálne však do vj'šky ceny bytu č. 2 o v:l'mere podlahovej plochy 24,00 m', ktor)' 
bude vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava - v správe mestskej časti Brat islava-Staré 
Mesto, za cenu určenú znaleckým posudkom. 

Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí jedného roka odo dľía jeho prijatia. 

B. s plnomocňuje 

starostku mestske j časti 

na opravu prípadn)'ch ch)'b v písaní a počítaní, tak aby došlo k naplnenie tohto uznesenia. 
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24. NáYľh na vvporiadanie pod ielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Medená č. 35 
v Bratislave 

Uznesenie č. 99/2012 

Miestne zastupiteľs tvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. súhlasí 

s vyporiadaním podielového spoluvlastníctva k nehnutel'nosti stavba súpisné č. 11 2, postavená na 
pozemku parcela Č . 132/3 o výmere 411 m', druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, 
nachádzajúci sa na Medenej ulici č. 35 v Bratis lave, zapísaný na li ste vlastníctva č . 212, formou 
uzavretia Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k prcdmetnej 
nehnutel'nosti, po uplynuti výpovedných lehôt nájomcov nasledovne : 
a) hlavné mesto SR Bratislava - v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa stáva 

v)' lučn)'m vlastníkom bytov č. 2, Č. 4, č. 6, Č. 10, č. 12, č . 13 , č . 15, Č. 18, Č. 2 1 
(spolu 9 bytov), o celkovej výmere podlahovej plochy 791,75 m', 

b) spoluvlastníci bytového domu sa stávajú výlučnými vlastníkmi bytov Č. 3, Č . 7, Č . 14, Č. l, 
Č. ll , č. 19, č. 9, Č. 17, č. 20, Č. 5, Č. 8, Č. 16 (spolu 12 bytov), o celkovej výmere podlahovej 
plochy 837,72 m2 a to nasledovne: 

spoluvlastník p. Mgr. Jozef Motešický sa stáva v)' lučným vlastníkom bytov Č. 3, č . 7, Č. 14, 
spo luv l astníčka p. Daniela Motešicl<á sa stáva výlučným vlastnikom bytov č. I, č. II , č . 19, 
spoluvlastníčka p. PharmDr. Lucia Ščasná sa stáva v)'lučným vlastníkom bytov č. 9, Č. 17, 
č.20, 

spoluvlastník p. Ing. Boris Vojtáš sa stáva výlučn)'m vlastníkom bytov č. 5, Č. 8, č. 16, 
c) spoločné časti a spoločné zariadenia domu a pozemok sa stávajú podielovým spoluvlastníctvom 

vlastníkov bytov v pomere podlahov)'ch plôch bytov, 
d) spoluvlastníci sa zaväzujú doplatiť rozdiel vo výmere podlahových plôch vo vel'kosti 45,97 m' 

hlavnému mestu SR Bratislava - v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mcsto, a to vo 
výške určenej podľa zákona Č. 1811996 Z. z. o cenách v platnom znení , vo výške určenej 

znaleckým posudkom; 

B. splnomocňuje 

starostku mestskej časti 
na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní , tak aby došlo k naplnenie tohto uznesenia. 
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25. Integrovaná stratégia rozvoja mestskÝch oblastí "ISRMO OPBK - Staré Mesto -
Blumentál" 

Uznesenie Č . 100/2012 

Miestne zastupiteľs tvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. zrušuje 

uznesenie Miestneho zastupiteľs tva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 711201 2 zo di1a 
26.6.201 2, ktorým bol schválený materi ál "Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí 
(JSRMO)-Bratislava-Staré Mesto-Obl asť Blumentál", 

B. sch val' uje 

I . ISRMO "ISRMO OPBK 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 hlavného mesta SR Bratislavy, 
platn)'m Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl avného mesta SR Bratis lavy a 
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto, 

3. vybranú mestskú obl asť ako miesto rea lizác ie ISRMO: "Bratislava-Staré Mesto-Oblasť 
Blumentál", 

4. projektové návrhy I . "Revitali zácia vnútrobloku Sláv ia", 2 . "Moderni zácia denného stacionára, 
Záhrebská 9", 3. "Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova", 4. "Rekonštrukc ia budovy SŠ 
Vazovova" , 5. " Rekonštru kcia a moderni zácia Komunitného centra, Školská 14", 
6. "Moderni zácia MŠ Beskydská a revitalizácia dvora" a 7. " Moderni zácia MŠ Vazovova", ktoré 
sú súčasťou ISRMO, 

5. predloženie rozpracovaných projektových návrhov vo forme žiadostí o nenávratný finančn)' 

príspevok (NFP) vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá bude vyhlásená po procese 
predvýberu Cv prípade schválenia projektového návrhu). 

26. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastup íteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k 30.6.2012 

Uznesenie Č. 10112012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k 30.6.201 2. 

19 



27. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mes to 

Uznesenie č. 102/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o realizácii invest i čného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K Železnej studienke, Bratis lava-Staré Mesto. 

28. Rôzne 

28/A. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Br'atislava-Staré Mesto na rok 
201 2 

Uznesenie č. 103/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 takto: 

I. Združenie zdravotne postihnutých 
Tehelná 26, 83240 Bratislava Ipobočka Jeséniova Sil 

účel : rehabi litačné a ku ltúrne aktivity pre členov MČ-SM 

2. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Sekulská I , 842 50 Bratislava Ipobočka Zochova 16/81 

účel: rekondícia a rehabilitác ia, výučba základných 
zručnos tí pre č lenov MČ-SM 
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29. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 104/2012 

Miestne zastupi teľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

beri e na vedomie 

In formáciu o vybaveni interpelácií pos lancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto. 

Bratislava 26.9.20 12 

Mgr. Sven ŠOVČÍK 
prednosta miestneho úradu 

PhDr. Tatiana R O S O V Á 
starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
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