
Mestská časť Bratislava·Staré Mesto 
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~ 

UZNESENIA 

zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v 6. volebnom období, konaného 11. decembra 2012 

L Návrh všeobecne záväzného nat'iadenia mestskej časti Bratislava·Staré Mesto č. 9/2012 
o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

Uznesenie č. 127/2012 

Miestne zastupi tel'stvo mestskej časti Bratislava·Staré Mesto 

schval'uje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej čast i Bratislava·Staré Mesto Č. 9/20 12 o povinnom zápise 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky s účinnosťou od I. januára 2013. 

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava·Staré Mesto na rokv 2013 - 2015 

Uznesenie č . 12812012 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava·Staré Mesto 

A. sch val' uje 

l . rozpočet mestskej časti Bratislava- Staré Mesto na rok 20 13 takto: 

príjmy bežného rozpočtu 
výdavky bežného rozpočtu 
príjmy kapitálového rozpočtu 

výdavky kapitálového rozpočtu 
príjmové finančné operácie 
výsledok hospodárenia 

16 280 903 Eur 
16 280 903 Eur 

84000 Eur 
938000 Eur 
854000 Eur 

O Eur 

2. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava- Staré Mesto na 
rok 20 13 takto: 

tvorba Fondu rozvoja bývania 
použitie Fondu rozvoja bývania 
použitie Fondu na obnovu budov škôl 
a školských zariadení 

84000 Eur 
827 000 Eur 

27000 Eur 

3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava- Staré Mesto na rok 20 13, 

4. príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo v)'ške 1,5 % z objemu 
vyplatených platov a miezd; 



B. berie na vedomie 

I. rozpočty mestskej časti Bratislava-S taré Mesto na roky 2014 a 20 15, 
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto na roky 

2014a 2015, 
3. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej čast i 

Bratislava- Staré Mesto na roky 2014 a 20 15, 
4. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2014 a 2015; 

C. splnomocňuje 

starostku mestskej časti 
vykonával' rozpočtové opatrenia na rok 2013 v súlade s § 14 ods. 2 zákona Č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpi sov. 

3. Návrh na poskvtnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 

Uznesenie č. 129/2012 

Miestne zastupiteľs tvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schva ľuj e 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej čast i Brat islava-Staré Mesto na rok 2012 takto: 

Slovenská katolícka charita, cirkevná organizácia 
Kapitul ská 18, 814 15 Bratislava 

účel: reali zácia výstavy fotografií 
1 Aktívnel starnutie vo svete 300,00 €. 

4. Návrh na pl'edaj pozemku parc. č. 7741/3 na Banskobystrickej ulici ako pripad hodn'Í' 
osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 13012012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa predaj nelUluteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-S taré Mesto, nachádzajúcej sa v Brati slave, k.ú . Staré Mesto na Banskobyst rickej 
ulici , a to pozemok parc. Č. 7741 /3, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV Č. IO ako záhrada 
o výmere 368 nl, do vlastníctva spoločnosti T-system, s.r.o., sídlo: Kragujevská 389, 010 Ol 
Žilina, za cenu 184 000,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
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3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do troch mesiacov odo 
diía prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto t)' kajúceho 
sa predaja nelUlute ľnosti , stratí uznesenie platnosť . ; 

B. konštatuje, 

že osobitný zrete ľ spočíva v tom, že žiadateľ má vo vlastníctve susedný pozemok parc. č. 774112, 
podiel na susednom zastavanom pozemku parc. Č. 7740 a tri byty v dome na pozemku parc. Č. 7740 
na Banskobystri ckej Č . 12. 

5. Návrh na nalom nebytového priestoru na Kolláľovom nám. č. 20 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Uznesenie č . 131/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

A. sc h vaľ uj e 

l. vyrovnanie dlhu na nájomnom a službách s nájmom spojených vo výške 19 382,54 Eur 
(na základe zmluvy o postúpení pohľadávky) po predchádzajúcom nájomcovi nebytového 
priestoru Č. 1-3 o výmere 149,19 m2

, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ulici 
Živnostenská 2,4, Kollárovo nám. Č. 20 v Brati slave, vchod Kollárovo nám. Č. 20, súpi sné čís l o 
2950, k. Ú. Staré Mesto, a to spo l očnost'ou: 

DVP FINANCE GROUP s. r. o., 
so sídlom: Záhoľácka 54, 901 01 Malacky 
IČO: 46420 762 

2. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č . 13811 991 Z. z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa , nájom nebytového priestoru 
č. 1 - 3 o výmere 149,19 m2

, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na uli ci 
Živnostenská 2, 4, Kollárovo nám. Č . 20 v Bratislave, vchod Ko llárovo nám. č . 20, súpi sné č í s lo 
2950, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri nelUluteľností na li ste vlastníctva 
Č . 5991, na parcele Č . 8286 a pozemok pod stavbou parc. Č . 8286, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1233 m2

, pre spo l očnost': DVP FINANCE GROUP s. r . o. , so sídlom: 
Záhoľácka 54, 90101 Malacky, IČO: 4642076 

3. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuj e s týmito podmienkami: 
a) V)'ška nájmu: zachovaná pôvodná výška nájomného po predchádzajúcom nájomcovi 

t. j . 81,36 EUR/m2/rok 
b) Doba nájmu: určitá - 5 rokov 
c) Účel nájmu: obchodné priestory 
d) Obchodná spoločnosť sa v nájomnej zmluve zaVIaže, že si bude počas priebehu 

súdneho konania o vypratanie riadne plniť povinnosti vyplývajúce z nájomnej 
zmluvy, no najmä riadne uhrádzať nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním 
nebytového priestoru. 

e) V prípade, že nájomcovi počas doby, kedy nemôže riadne už ívať priestor vzn ikne 
škoda (skutočná škoda, ušlý zisk) túto sa zaväzuje znášať na svoju ťarchu. Rovnako nájomca 
berie na vedomie, že nie je oprávnený domáhať sa vrátenia úlU'ad za nájom a úlU'ad za služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru , alebo iných finančných nárokov titu lom 
bezdôvodného obohatenia v zmysle predmetných ustanovení Obči anskeho zákonníka.; 
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B . konštatuje, 

l. že osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť DVP FINANCE GROUP s. ť. o. uhradí na 
základe zmluvy o postúpení pohl'adávky okamžite celý dlh na nájomnom a službách s nájmom 
spojených za predmetn)' nebytový priestor po predchádzajúcom nájomcovi a mestská časť 

Brati slava-Staré Mesto ako prenajímateľ nemusí dlžnú sumu vymáhať od b)'valého nájomcu 
súdnou cestou. Spo ločnosť DVP FINANCE GROUP s. r. o. bude ulu'ádzať nájomné v rovnakej 
v)'ške ako predchádzajúci nájomca. 

2. Spoločnosť DVP FINANCE GROUP s. r. o. berie na vedomie, že nebytový priestor nie j e 
vyprataný a mestskou časťou bude spoločnosť splnomocnená vypratať nebytový priestor na 
vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť, resp. bude oprávnená na podanie ža loby o vypratanie 
a to vo vlastnom mene spo ločnosti, na vlastnú zodpovednosť spoločnost i a na vlastné náklady 
spoločnosti. 

3. Budúci nájomca zároveľí v nájomnej zmluve berie na vedomie, že nebytový priestor nie j e 
vyprataný predchádzajúcim nájomcom. S uvedenou skutočnosťou nájomca súhlasí a zároveľí 

má za to , že uvedená skutočnosť nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy, výpoveď 
alebo iné ukončenie od zmluvy. 

4. Spo ločnosť DVP FINANCE GROUP s. ť. o. berie na vedomie, že na predmete nájmu viazne 
súdny spor týkajúci sa neplatnosti výpovede z nájmu. 

6. Návrh na nájom pozemkov parc. Č. 2850/3 a parc. č. 2850/4 na Bi'eclavskej ulici ako prípad 
hodn" osobitného zreteľa 

Uznesenie Č. 132/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č . 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnost í vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Brati slavy, v správe mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcich sa 
v Bratislave na Bľec1avskej ulici , a to pozemok parc.č. 2850/3, k.ú. Staré Mesto, zapísan)' 
v katastri nehnuteľností na LV Č. 10 ako ostatné plochy o výmere 546 m2 a pozemok parc.č . 
2850/4, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV Č . IO ako ostatné plochy 
o v)'mere 463 m2 do nájmu Milanovi Horvátovi, bytom Hany Meličkovej 3, 841 05 
Bratislava, za cenu 0,66 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 osobitn)' zreteľ spočíva v tom, že oba predmetné pozemky mal ž iadateľ v nájme na dobu 10 rokov 
od 29.11.2002 do 30.09.20 12. 
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7. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2848 a parc. č. 2850/5 na Bi'eclavskej ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 133/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

A. schvaľuje 

l. v sú lade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č . 1381199 1 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcich sa 
v Bratislave na Bfeclavskej ulici , a to pozemok parc . č. 2848, k. Ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV Č. 10 ako ostatné plochy o výmere 310 nl a pozemok parc . č . 
2850/5, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV Č . IO ako ostatné plochy 
o výmere 490 m2 do nájmu Petrovi Orlickému, bytom Rovinka 723, PSČ 900 41, okres Senec, , 
za cenu 0,66 EUR/m-/rok. 

2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 

3. Doba nájmu: neurčitá. ; 

B. konštatuje, 

že osobitn)' zreteľ spočíva v tom, že oba predmetné pozemky mal žiadatel' v nájme na dobu 10 rokov 
od 29. 11.2002 do 30.09.20 12. 

8. Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodn)' osobitného zreteľa, 

parc. č. 4289/16 

Predkladateľ stiahol návrh z p"ogramu rokovania miestneho zastupiteľstva. 

9. Návrh na nalom časti pozemkov parc. č. 9143/5, parc. č. 9143/6 a parc. č. 9134/9 na 
križovatke Landererovej a Čulenovej ulice ako prípad hodný osobitného zretel'a 

Uznesenie č. 13412012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

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 zreteľa nájom nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Landererovej ulici , a to čast' pozemku parc.č. 9143/5 o výmere 71 m2 z ce lkovej 
v)'mery 188 m2

, čast' pozemku parc. Č. 9143/6 o výmere 63 m2 z celkovej výmery 359 m2 a čast' 
pozemku parc.č. 9134/9 o výmere 80 m2 z celkovej výmery 1838 m2

, k.ú. Staré Mesto, zapísané 
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v katastri nelmutel'ností na LV Č . IO ako zastavané plochy a nádvoria do nájmu spoločno sti 

Panorama byty, s. r. O., síd lo: Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 46 627596 
za nájomné: 
a) 18,00 EUR/m2/rok za časť predmetných pozemkov označených na situačnej snímke ako 

SO 110, SO 510 a SO 530 o celkovej výmere 152 m2 za účelom vybudovania spevnených 
plôch, komunikácií a cestnej dopravnej signali zácie 

b) 8,00 EUR/m2/rok za časť predmetných pozemkov označených na situačnej snímke ako 
SO 130 o celkovej výmere 62 m2 za účelom realizácie sadovníckych úprav. 

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 na častiach tak predmetných ako aj okolitých 
pozemkov zámer vybudovať na vlastné náklady spevnené plochy, komunikácie, cestné dopravné 
signalizácie a zrealizovať sadovnícke úpravy, pričom takto zhodnotený majetok zostane vo 
vlastníctve, resp. správe mestskej časti. 

9/A. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 4733/3 na Matúšovej ulici ako prípad hodn" 
osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 135/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

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 zreteľa nájom nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcich sa 
v Bratislave, k. Ú. Staré Mesto na Matúšovej ulici, a to novovytvorený pozemok parc. Č. 4733/3 
o v)'mere 563 m2

, ktorý bol geometrickým plánom Č. 113/98 úradne overeným dt'ía 12. 10.1 998 
pod Č . 220/98 od členen)' z pozemku parc. Č . 4733/3 o výmere 11 27 m2 zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV Č . 10 ako záhrada, do nájmu JUDr. Jane Bezákovej, rod. Gajdošíkovej, 
bytom Bartókova 6, 811 02 Bratislava, za cenu 0,70 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 osobitn)' zre teľ spočíva v tom, že žiadateľ má v nájme predmetný pozemok od 2 1.08.1 998 
do 31.12.2012. 
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10. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutel'nosti na ulici Špitálska č. 29 
a podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vÝberu víťaza elektronickou aukciou 

Uznesenie č. 136/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schval'uje 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. l písm. a) zákona 138/1 991 Zb. o majetku obci v znení 
neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnutel'nosti, vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, verejnou obchodnou súťažou 

formou výberu víťaza elektronickou aukciou, a to konkrétne: 
• stavba súp. Č. 2193 - druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parc. Č. 85 14/2 
• pozemok parc. Č. 8514/2 o výmere 659 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici Špitálska Č. 29 v Bratislave a sú 
zapísané na li ste vlastníctva Č. 10, Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislava; 

B. súhlasí 

s nasledovnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže formou v)'beru víťaza elektronickou 
aukciou: 

• minimálna výška kúpnej ceny nehnuteľností uvedených v časti A. uznesenia je 
540 100,00 EUR, 

• navrhovatelia budú pred podaním súťažného návrhu povinní zaplatiť peňažnú zábezpeku vo 
výške 250 000,00 EUR a to buď v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto alebo na účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; víťazovi verejnej 
obchodnej súťaže bude finančná zábezpeka započítaná s kúpnou cenou, 

• v prípade, že víťaz verejnej obchodnej súťaže (formou výberu víťaza elektronickou aukciou) 
z dôvodov nespočívajúcich sa strane mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto, ale z akýchkoľvek 
dôvodov od uzavretia kúpnej zmluvy odstúpi, prepadne zábezpeka v prospech mestske j časti 
Bratislava-Staré Mesto ako zmluvná pokuta v zmysle § 544 zákona Č . 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, s čím navrhovateľ verejnej obchodnej súťaže súhlasÍ. Zárovel'í ak v íťaz, 

ako kupujúci neuhradí kúpnu cenu v lehote dohodnutej v uzavretej zmluve, finančná 

zábezpeka prepadne ako zmluvná pokuta v prospech mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, s čím navrhovateľ vo verejnej obchodnej súťaže súhlasí, a zárovei'! to zakladá dôvod 
na odstúpenie od zmluvy predávajúcim. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od 
zač iatku (ex tune) v zmysle § 48 ods. 2 zákona Č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník. 

• navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú bude pet'íažná zábezpeka najneskôr v lehote 
S pracovných dní odo dt'ía termínu vyhlásenia výs ledkov verejnej obchodnej súťaže, vrátená 
prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu, 

• víťaz verejnej obchodnej súťaže sa zaväzuje najneskôr do IO pracovných dní od vyhlásenia 
v)'sledkov verejnej obchodnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou a podpisu 
kúpnej zmluvy, z l ožiť pet'íažné prostriedky, ako odstupné za byt súčasn)'m nájomníčkam 

(p. Nadežda Farbulová a p. Katarína Bojkovská), každej sumu vo výške 117 500,00 EUR 
do notárskej úschovy. Notár uvoľní pet'íažné prostriedky súčasným nájomníčkam na základe 
predloženia originálu protokolu o odovzdaní bytu na Špitálskej ul. Č. 29 v Bratislave, ktorý 
bude podpísaný nájomcom, mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako prenajímateľom 
a víťazom verejnej obchodnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou, 

• navrhovatelia verejnej obchodnej súťaže berú na vedomie, že odstupné za byty v celkovej 
v)'ške 335 000,00 EUR, nie je súčasťou finančnej zábezpeky vo výške 250 000,00 EUR, ktoré 
sú povitmí uhradiť pred podaním súťažného návrhu, 
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• víťaz verejnej obchodnej súťaže berie na vedomie, že aj nedôjde k notárskej úschove 
a zloženiu pei'íažných prostriedkov, uvedené je dôvodom na odstúpenie od zmluvy 
predávajúcim. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od zač iatku (ex tune) v zmysle § 48 
ods. 2 zákona Č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník. Víťaz zároveň berie na vedomie, že 
v prípade odstúpenia od zm luvy, uhradená finančná zábezpeka vo výške 250 000,00 EUR, 
prepadá v prospech mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako zmluvná pokuta v zmysle § 544 
zákona Č . 4011964 Zb. Občiansky zákonník, 

• v prípade ak odstúpi víťaz verejnej obchodnej súťaže od uzavretia zmluvy, mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto ako predávajúci a vyhlasovatel' súťaže písomne vyzve na uzavretie 
zmluvy ďal š ieho v poradí vyhodnotených výsledkov verejnej obchodnej súťaže formou 
výberu víťaza elektronickou aukciou, 

• ostatné podmienky budú v sú lade so Smernicou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou 
sa ustanovujú pravidlá pri organi zovaní verej ných obchodných súťaží a zákona Č. 5131199 1 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia starostky č .2 8/20 II 
mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto zo diía 6.júna 20 11 o postupe pri prevode a prenájme 
majetku pri použití elektronickej aukcie, 

• podmienkou účast i vobchodnej verejnej súťaži je, že uchádzač je povinný preukázať, že 
nemá nedoplatky voči vyh lasovatel'ovi súťaže, štátnemu rozpočtu SR, sociálnej poisťovni , 

zdravotným poisťovn iam resp. voč i iným tretím osobám, z ktorých je možné vyvodiť záver 
o finančnej nespol'ahlivosti , platobnej neschopnosti resp. iných závažných skutočnostiach , na 
zák lade ktorých možno mať pochybnosti o schopnosti víťaza súťaže plniť si záväzky 
vyplývajúce z tejto verejnej obchodnej súťaže . V uvedenom prípade má vyhlasovatel' právo 
od s t úpiť od už uzavretej zmluvy resp. zmluvu neuzatvoriť, pokial' sa o týc hto skutočnost iach 

dozvie po vyhlásení výsledkov verejnej obchodnej súťaže formou ví'beru víťaza 

elektronickou aukciou.; 

C. splnomocňuje 

starostku mestskej časti 
na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo k naplneniu tohto uznesenia. 

ll. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutel'nosti na ulici Špitálska č. 31 
a podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou 

Uznesen ie č. 137/2012 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. I písm. a) zákona 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-S taré Mesto, verejnou obchodnou súťažou 

formou výberu víťaza elektronickou aukciou , a to konkrétne: 
• stavba súpi sné Č . 2194, druh stavby: bytový dom, postavená na pozemku parcela Č. 8509, 
• pozemku parcela Č . 8509 o výmere 630 m', druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici Špitálska Č. 3 1 v Bratislave a sú 
zapísané na liste vlastníctva Č. IO, Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislava; 
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B. súhlasí 

s nasledovnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže formou výberu v íťaza elektronickou 
aukciou: 

o minimálna výška kúpnej ceny nehnuteľností uvedených v časti A. uznesenia je 
487 200,00 EUR, 

o navrhovatelia budú pred podaním súťažného návrhu povinní zap l atiť peiíažnú zábezpeku 
vo výške 250 000,00 EUR a to buď v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto alebo na účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; víťazov i verejnej 
obchodnej súťaže bude finančná zábezpeka započítaná s kúpnou cenou, 

o v prípade, že víťaz verejnej obchodnej súťaže (formou výberu v íťaza elektronickou aukciou) 
z dôvodov nespoč ívajúcich sa strane mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ale z ak)'Cllkol'vek 
dôvodov od uzavretia kúpnej zmluvy odstúpi, prepadne zábezpeka v prospech mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto ako zmluvná pokuta v zmysle § 544 zákona Č. 4011964 Zb. 
Občiansky zákonník, s čím navrhovatel' verejnej obchodnej súťaže súhlasÍ. Zároveľí ak víťaz, 
ako kupujúci neuhradí kúpnu cenu v lehote dohodnutej v uzavretej zmluve, 
finančná zábezpeka prepadne ako zmluvná pokuta v prospech mestskej časti Brat islava
Staré Mesto, s čím navrhovateľ vo verejnej obchodnej súťaže súhlasí, a zároveľí to zakladá 
dôvod na odstúpenie od zmluvy predávajúcim. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od 
zač iatku (ex tunc) v zmysle § 48 ods. 2 zákona Č. 40/1964 Zb. Obči ansky zákonník. 

o navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú bude peľíažná zábezpeka najneskôr v lehote 
5 pracovných dní odo dľía termínu vyhlásenia v)'sledkov verej nej obchodnej súťaže, vrátená 
prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu, 

o v prípade ak odstúpi víťaz verej nej obchodnej súťaže od uzavreti a zmluvy, mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto ako predávajúci a vyh l asovateľ súťaže písomne vyzve na uzavretie 
zmluvy ďalšieho v poradí vyhodnotených výsledkov verejnej obchodnej súťaže formou 
v)'beru víťaza elektronickou aukciou, 

o ostatné podmienky budú v súlade so Smernicou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto , ktorou 
sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní verejných obchodných sút'aží a zákona Č. 51311991 
Zb. Obchodný zákormík v znení neskorších predpisova Rozhodnutia starostky č . 28/20 II 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo diía 6.júna 20 11 o postupe pri prevode a prenáj me 
majetku pri použití elektronickej aukcie, 

o podmienkou účast i v obchodnej verejnej súťaži je, že uchádzač je povinný preukázať, že 
nemá nedoplatky voči vyhlasovatel'ovi súťaže, štátnemu rozpočtu SR, sociálnej poisťovni , 

zdravotným poi sťovniam resp. voč i iným tretím osobám, z ktorých je možné vyvod iť záver 
o finančnej nespoľahl ivos ti , platobnej neschopnosti resp. iných závažných skutočnostiach , na 
základe ktorých možno mať pochybnosti o schopnosti víťaza súťaže p l niť si záväzky 
vypl)'vajúce z tejto verejnej obchodnej súťaže. V uvedenom prípade má vyhlasovatel' právo 
odstúpi ť od už uzavretej zmluvy resp. zmluvu neuzatvoriť, pokiaľ sa o týchto skutočnostiach 

dozvie po vyhlásení výsledkov verejnej obchodnej súťaže formou výberu víťaza 

elektronickou aukciou. ; 

C. s plnomocňuje 

starostku mestskej časti 
na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak , aby došlo k naplneniu tohto uznesen ia. 
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12. Správa o výsledku kontrolv hospodárenia v Centre hudby Bratislava-Staré Mesto 
sídliaceho na Ventúrskej ul. č. 9 za rok 2011 vrátane galérie Cvpriána Majerníka 

Uznesenie č. 138/2012 

Miestne zastupiteľs t vo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

správu o výs ledku kontroly hospodárenia v Centre hudby Bratislava-Staré Mesto sídliaceho na 
Ventúrskej ul. Č . 9 za rok 20 II vrátane galérie Cypriána Majerníka. 

13. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Centre vizuálneho umenia Bratislava-Staré 
Mesto za rok 2011 

Uznesenie č. 139/2012 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 

beri e na vedomie 

správu o výsledku kontroly hospodárenia v Centre vizuálneho umenia Bratislava-Staré Mesto 
za rok 20 ll . 

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava
Staré Mesto na I. polrok 2013 

Uznesenie č . 140/2012 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

plán kontrolnej č innosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
l. polrok 201 3. 
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15. Návrh Orientačného plánu termínov zasadnutí Miestnej radv a Miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 

Uznesenie č. 141/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. berie na vedomie 

plán termínov zasadnutí Miestnej rady mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto na rok 20 13 ; 

B. schval'uje 

plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 20 13. 

16. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavbv zariadenia sociálnvch služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 

Uznesenie č. 142/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na ve domie 

informáciu o realizácii investičného zámeru v)'stavby zariadenia sociálnych služieb mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K železnej studienke, Bratislava. 

17/A. Správa o vÝsledku kontrolv hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania 
s majetkom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorú vykonal Najvvšší kontro lný 
úrad Slovenskej republiky za rok 2011 

Uznesenie č. 143/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

správu o výs ledku kontroly hospodárenia s finančnými prostri edkami a nakladania s majetkom 
v mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
za rok 20 11 . 
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17/B. Správa o vÝsledku kontrolv správy registratúry na Miestnom úrade mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, ktorú wkonal odbor registľatúr a sprá"" dokumentov 
Ministerstva vnútra Slovenske j republikv za rokv 2005-2012 

Uznesenie č. 144/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

berie na vedomie 

správu o výsledku kontroly správy registratúry na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, ktorú vykonal odbor registratúr a správy dokumentov Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky za roky 2005-20 12. 

17/C. Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestske j časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 
a zmenu tvorbvapoužitia mimorozpočtoví'ch fondov mestskej časti Bratislava-Staľé 

Mesto na rok 2012 

Uznesenie č. 145/2012 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

sc hvaľuje 

I. siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 20 12 takto: 

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

program 
upravený zvýšenie + upravený 

podprogram t ex t 
rozpočet zníženie - rozpočet 

prvok 
5.1. Správa a údržba bytovanebyt. priestorov 882 500 - 83 000 799500 
8.1. Seniorcentrum I 7 14 909 - 47 000 I 667909 

Rozpočet spolu 16875 682 - 130000 16745682 

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

t ex t 
upravený zvýšenie + upravený 
rozpočet zníženie - rozpočet 

Príjmy za ZS 150000 + 100000 250000 

Rozpočet spolu 16645682 + 100000 16745682 
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FIN A N Č N É O PER Á CIE P R Í J M Y v Eur 

tex t 
upravený zvýšenie + upravený 
rozpočet zníženie - rozpočet 

I prevod z Fondu rozvoja bývania 535 000 - 390 000 145000 

Rozpočet spolu 943000 - 390 000 553 000 

2. zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Brat islava- Staré Mesto 
na rok 20 12 takto: 

FOND ROZVOJA BÝVANIA 

tex t 

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 
1.1.20 12 

Tvorba fondu 
a) príjem z prevodu vlastníctva bytov, nebyt. 

I priestorov 
ZDROJE FONDU SPOLU 
POUZITIE FONDU SPOLU 

STAV FONDU k 31.1 2.20 12 

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 

príjmy bežného rozpočtu 
výdavky bežného rozpočtu 
príjmy kapitálového rozpočtu 
výdavky kapitálového rozpočtu 
finančné operác ie príjmové 
tvorba Fondu rozvoja bývania 
použitie Fondu rozvoja bývania 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a ško lských zariadení 
použitie Rezervného fondu 
výsledok hospodárenia 
ce lkom: 

schválen)' zvýšenie + 
ro~očet zníženie -
3450464 

IO 000 

3460464 
535 000 

2925 464 

16745 682 Eur 
16 745 682 Eur 

410 000 Eur 
I 008000 Eur 

553000 Eur 
IO 000 Eur 

145 000 Eur 

178000 Eur 
130000 Eur 

o Eur 

- 390 000 

-390000 

v Eur 
upravený 
rozpočet 

145000 

2535 464 
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18. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 146/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej čast i Brati slava
Staré Mesto. 

Bratislava 12. 12.20 12 
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Mgr. Kamil Homoľa 

prednosta miestneho úradu 

--I ff, 
PhDr. Tatiana R O S O V Á 

starostka mestskej čast i 
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