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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 05.02.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 12.02.2013 

 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na zrušenie uznesenia Miestneho zastupite ľstva mestskej časti  

Bratislava-Staré Mesto č. 10/2012 
 

     __________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh 
 

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného 

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu  
oddelenia majetkového 
      

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- písomná žiadosť o ukončenie 

prerokovávania návrhu 
o umiestnenie telekomunikačnej 
stavby na streche ZŠ Mudroňova 
ulica č. 83 

- výpis uznesenia č. 10/2012 



 
  

N á v r h   u z n e s e n i a 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
zrušuje 
 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 10/2012 zo dňa 
14.2.2012, ktorým bol schválený nájom priestorov pre umiestnenie a užívanie technologického 
zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej 
komunikačnej siete v nehnuteľnosti ZŠ Mudroňova č. 83 Bratislava, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



D  ô v o d  o  v  á      s  p  r  á  v a 
 
 
Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 10/2012 zo dňa 
14.2.2012 bol schválený nájom priestorov pre umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a 
príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej 
komunikačnej siete v nehnuteľnosti ZŠ Mudroňova č. 83 Bratislava, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa.  
 
   Ako dôvod zrušenia uznesenia sa uvádza, že žiadateľ, spoločnosť Slovak Telekom, a.s., 
v právnom zastúpení spoločnosťou MIKOM SERVIS s.r.o., písomne požiadal mestskú časť 
o ukončenie prerokovávania návrhu vo veci umiestnenia drobnej telekomunikačnej stavby ZS a RR 
bod na streche základnej školy Mudroňova ulica č. 83, Bratislava–Staré Mesto.  
   K ukončeniu zámeru žiadateľa došlo z dôvodu nesúhlasného stanoviska riaditeľa základnej školy 
a časti rodičov žiakov základnej školy. 
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I. .( MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

VÝPIS 
z uznesení 8. zasadnutia Miestneho zastupiteI'stva mestskej časti Bratislava

Staré Mesto v 6. volebnom období, konaného 14. februára 2012 

12. Návrh na nájom priestorov pre umiestnenie a užívanie technologického zariadenia 
a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej 
elektronickej komunikačnej siete v nehnutel'nosti ZŠ Mudroňova č. 83 Bratislava, ako 
prípad hodný osobitného zretel'a 

Uznesenie č. 10/2012 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schval'uje 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zretel'a, nájom priestranstva na streche 
nehnutel'nosti Základná škola Mudroňova č. 83 v Bratislave. Nehnutel'nosť je zapísaná v katastri 
nehnutel'ností vedenom na Katastrálnom úrade Bratislava, Správou katastra pre hlavné mesto SR 
Bratislavu, na liste vlastníctva Č. 8225, obec Bratislava - m. Č. Staré Mesto, okres Bratislava I, 
katastrálne územie Staré Mesto, ako Základná škola Mudroňova Č. 83, súp. Č. 1717, postavená na 
pozemku parcela Č. 2516/8, a to konkrétne priestoru na streche nehnutel'nosti, o celkovej výmere 
24 m2

, pre nájomcu obchodná spoločnosť Slovak Telekom a. s., so sídlom Karadžičova 10, 825 13 
Bratislava, IČO: 35 763 469. 
Nájom priestoru na streche nehnutel'nosti Základnej školy Mudroňova Č. 83 v Bratislave, sa 
schvai'uje s týmito podmienkami: 

a) nájomné v sadzbe 159,00 Eur/m2/rok, 
b) doba nájmu: určitá a to od 1.3.2012 do 31.12.2016 
c) účel: umiestnenie a využívanie technologického zariadenia verejnej elektronickej 

komunikačnej siete; 

B. splnomocňuje 

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

Bratislava, 5.4.2012 

Overil Mil' S_ šo",,/f 
prednosta miestneho úradu 

Spracoval: Ing. ScIurf~~ ~1 

Podateľňa úradu 

Vajanského nábr. 3 
81421 Bratislava 

Telefón 

02/59 246 111 

Bankové spojenie 

1526-012/0200 

PhDr. Tatiana ROSOV Á, v.r. 
starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

IČO 

OO 603147 

Internet 

www.staremesto.sk 


