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Bratislava-Staré Mesto 
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Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
b e r i e   n a   v e d o m i e , 
že na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva predloží miestny kontrolór 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
správu o stave plnenia uznesení 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2012 
 

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

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

 - návrh uznesenia 
- správu 
- tabuľkovú časť 

 
  



 
Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k 31.12.2012 



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

Bratislava–Staré Mesto 
k 31.12.2012 

 
 
V zmysle § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v z. n. p. Útvar miestneho kontrolóra vykonal 
kontrolu plnenia uznesení mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 
 
Správu predkladám v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto, čl. 10 ods. 4 prijatého uznesením č. 103/2011 z 13.12.2011.  
 
Kontrolované boli nesplnené uznesenia za obdobie rokov 2006 až I. polrok 2012 a všetky 
novoprijaté uznesenia v II. polroku 2012. 
 
Uznesením č. 101/2012 z 25.09.2012 Miestne zastupiteľstvo m. č. Bratislava–Staré Mesto 
zobralo na vedomie „Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto k 30.06.2012. Ako z danej správy vyplýva, za roky 2006 až I. polrok 
2012 sa z nesplnených a novoprijatých úloh podarilo splniť len časť (tabuľka č. 1), a tak 
ostatné je potrebné stále evidovať ako nesplnené, zrušené, pozastavené, priebežne plnené 
a ktoré stratili platnosť (tabuľky č. 2 až 6). Pri nesplnených uzneseniach je uvedený aj stav 
riešenia k 31.12.2012 a po konzultácii s gestorskými oddeleniami aj návrh ďalšieho riešenia. 
Pri „majetkových“ uzneseniach (prenájom/predaj) bola určená aj doba platnosti uznesenia. 
Z tohto dôvodu je aj v návrhu riešenia uvádzaný dátum, kedy uznesenie stráca platnosť.  
 
V novokontrolovanom období, teda v období II. polroku 2012 (6. volebného obdobia) prijalo 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto celkovo 66 uznesení, 
konkrétne: 
   13. zastupiteľstvo 25.09.2012       81 - 104      = 24 
   14. zastupiteľstvo 23.10.2012    105 - 120     = 16 
   15. zastupiteľstvo 27.11.2012    121 - 126  =   6 
   16. zastupiteľstvo 11.12.2012    127 - 146  =  20 
   Spolu:             66 
 
Z uvedeného celkového počtu prijatých uznesení bolo potrebné vyhodnotiť tie, ktoré mali 
„charakter“ realizovateľných (žiada, ukladá, splnomocňuje). Zostávajúce uznesenia mali 
informatívny, resp. deklaratívny charakter, preto sa neobjavujú vo vyhodnotení ako 
splnené/nesplnené/zrušené/priebežne plnené/stratená platnosť. 
 
 Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách: 
  
Tabuľka č. 1: Uznesenia – splnené 
Tabuľka č. 2: Uznesenia – nesplnené 
Tabuľka č. 3: Uznesenia – zrušené 
Tabuľka č. 4: Uznesenia – pozastavené * 
Tabuľka č. 5: Uznesenia – priebežne plnené 
Tabuľka č. 6: Uznesenia – stratená platnosť 
 
* Poz. Tabuľka č. 4 nie je uvádzaná – nebolo pozastavené žiadne uznesenie 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

1. 164/2010 14.9.2010 MZ  časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia 
s majetkom MČ BA – SM a s majetkom zvereným do správy MČ BA – SM predĺženie doby 
nájmu pre samostatne stojacu garáž – nachádzajúcu sa na Továrenskej ulici, na pozemku parcely 
registra „C číslo 9036/2, výmere 36 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10, na ktorej sa nachádza stavba, súp. č. 7362, zapísaná 
v katastri nehnut. na LV č. 4207 v katastr. území SM, na dobu neurčitú v prospech nájomcu: Jozef 
Majoroš a a manželky Aleny Majorošovej, rod. Goliášová, obaja trvale bytom Továrenská 4, BA 

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

Uznesením č. 112/2011 
z 13.12.2011 schválený predaj 
predmetnej nehnuteľnosti. 
Garáž aj s pozemkom pod garážou 
predané, kúpna zmluva  podpísaná 
dňa 17.07.2012, predané dňa 
07.09.2012. 
V-18846/12 zo dňa  07.09.2012. 

2. 91/2011 8.11.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje vyňatie sobôt 7.1.2012, 7.4.2012, 23.6.2012, 1.9.2012, 15.9.2012, 3.11.2012, 
24.11.2012, 22.12.2012, 29.12.2012 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady. 

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová  

Uznesenie mestská časť splnila.  

3. 112/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na 
ulici Továrenská, a to: 
• stavbu-garáž, súpisné číslo 7362, zapísanú v katastri nehnuteľností na LV č. 4207, vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
• pozemok pod predmetnou garážou, parc. č. 9036/2, zapísaný v katastri nehnuteľností na 

LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do 
bezpodielového spoluvlastníctva Jozefovi Majorošovi a Alene Majorošovej, obaja 
bytom Továrenská 4, 811 09  Bratislava, za cenu 11 540,00 EUR. 

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

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. 
Revayová 

Kúpna cena zaplatená dňa 
01.08.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva podaný dňa 
10.08.2012. Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastníckeho 
práva: 07.09.2012. 

4. 113/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov prevod vlastníctva bytu č. 5 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto ako prípad hodný osobitného zreteľa v bytovom 
dome na ulici Nám. 1. mája č. 13 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, súpisné číslo 2947, vedenom 
v katastri nehnuteľností na LV č. 7665 na parcele č. 7745/3, 7745/5 a pozemok pod stavbou parc. 
č. 7745/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 637 m2, vchod Nám. 1. mája č. 13, byt č. 5, 1. 
poschodie, výmera 19,32 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 144/10000, LV č. 7665, kupujúcemu: ROGER 

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

Zmluva o prevode vlastníckeho 
práva k bytu č. 010005112 bola 
uzavretá medzi zml. stranami dňa 
25.10.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností bol podaný dňa 
6.12.2012. Vklad povolený 
11.12.2012.  
Nájomný vzťah s nájomcom bol 
ukončený výpoveďou v zmysle § 
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jedna s.r.o., sídlo: Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava, IČO: 35 700 459 za cenu 15 446,82 EUR. 
Kúpna zmluva bude uzavretá po ukončení  nájomného vzťahu s nájomcom bytu č. 5. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

711 ods. 1 písm. c) nájom skončil 
uplynutím výpovednej lehoty dňa 
30.9.2012.  

5. 3/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mstskej časti Bratislava-Staré Mesto v bytovom dome na 
ul. Obchodná č. 10, súp. č. 101511, k.ú. SM, vedenom v kat. nehnut. na LV č. 5315 na pracele č. 
8422/2 a pozemok pod stavbou parc. č. 8422/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 408 m2, 
vchod Obchodná 10, suterén, priestor č. 12-NP26, o celkovej výmere 66,18 m2, spoluvlastnícky 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku o veľkosti 473/10000; kupujúcemu: Ladislav Švantner, bytom: Zrínskeho 19, 811 
03  Bratislava, za cenu 25 000,00 Eur.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.  

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

Zmluva o prevode vlastníckeho 
práva k NP č. 0100124 bola 
uzavretá medzi zmluvnými 
stranami dňa 31.5.2012. Návrh na 
vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností bol podaný 
dňa 22.8.2012. Vklad povolený 
5.11.2012.  

6. 4/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v bytovom dome 
na ul. Obchodná č. 10, súp.č. 101511, k.ú. SM, vedenom v kat.nehnut. na LV č. 5315 na parcele 
č. 8422/2 a pozemok pod stavbou parc. č. 8422/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 408 m2, 
vchod Obchodná 10, suterén, priestor č. 12-NP29, o celkovej výmere 137,11 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku o veľkosti 875/10000; kupujúcemu: ALCON spol. s r.o., so sídlom Gorského 
č. 11, 811 01  Bratislava, IČO: 17355035 za cenu 137 110,00 Eur.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.  

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

Zmluva o prevode vlastníckeho 
práva k NP č. 0100125 bola 
uzavretá medzi zmluvnými 
stranami dňa 31.5.2012. Návrh na 
vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností bol podaný 
dňa 22.8.2012. Vklad povolený 
19.9.2012.  
 
 
 
 

7. 6/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Langsfeldovej ul. k.ú. SM,  a to 
pozemku parc. č. 3874/7, k.ú. SM, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 20 m2 do vlastníctva Róbertovi Skýpalovi, bytom Karpatské nám. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva V-14972/12 zo dňa 
24.07.2012.  
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č. 28, 831 06  Bratislava, za cenu 4 207,00 Eur. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

8. 19/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
návrh na premenovanie Nového mostu na Most SNP; 
B. predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh na premenovanie Nového mostu 
na Most SNP.  

Starostka 
Mgr. Stanová 

Uznesenie bolo splnené. Most bol  
slávnostne premenovaný 
28.08.2012.  

9. 49/2012 24.04.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Červeňovej ul., k.ú. SM, a to pozemku parc. č. 2608/6, k.ú. SM, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, do 
vlastníctva Viliamovi  Sameliakovi, bytom Komenského 506, 029 01 Námestovo, za cenu 
3 400,00 EUR.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.  

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

Pozemok pod stavbou predaný, 
kúpna zmluva podpísaná dňa 
13.06.2012, vklad do katastra dňa 
24.08.2012. 
 
 

10. 58/2012 22.05.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2012 o výške úhrad, 
spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
m.č. Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. júla 2012.  

Odd. 
sociálnych vecí 
Mgr. Jašková 

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto postupuje od 1.7.2012 
v súlade s platným VZN č. 3/2012.  

11. 69/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. .../2012 z ... 
o úprave podmienok predaja, podávania alebo používania alkoholických nápojov v zariadeniach 
spoločného stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach na území hl. mesta SR 
Bratislavy; 
B. odporúča 
mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy schváliť všeobecne záväzné nariadenie č. 
.../2012 z ... o úprave podmienok predaja, podávania alebo používania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach na území hl. 
mesta SR Bratislavy s pripomienkami uvedenými v stanovisku miestneho zastupiteľstva m.č. BA-
SM 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
Mgr. Juhász, 
Mgr. 
Čierniková 

Stanovisko m. č. Bratislava-Staré 
Mesto k návrhu VZN hl. mesta SR 
Bratislavy č. .../2012 o úprave 
podmienok predaja, podávania 
alebo používania alkoholických 
nápojov v zariadeniach spoločného 
stravovania alebo na iných verejne 
prístupných miestach na území hl. 
mesta SR Bratislavy bolo doručené 
hl. mestu SR Bratislava dňa 
04.07.2012.  
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12. 70/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu m.č. BA-SM na rok 2012 takto:  
1. Bratislavský Gašparko, Občianske združenie 
Wolkrova 3, 851 04 Bratislava 
účel: Letné stredy v Gašparkove                                            300 €, 
2. Rada rodičov pri Gymnáziu Grösslingová 18 
Grösslingová 18, 811 09 Bratislava 
účel: OH Gamča 2012                                                            600 €, 
3. AUREKA s.r.o. (za nájomníkov Sienkiewiczovej ul. 4) 
Homoloa 4, 841 02 Bratislava 
účel: skrášlenie predzáhradky na Sienkiewiczovej ul. 4          300 €, 
4. Nadácia Horský park 
Majakovského 13, 811 04 Bratislava 
účel: na sadbový materiál parčíka (Bäumler, Aut)                   250 €,  
5. Združenie rodičov pri ZŠ M.R.Štefánika 
Grösslingová 48, 811 08 Bratislava 
účel: Názov projektu: Dovidenia škola! 
(žiadi ZŠ s MŠ M.r. Štefánika Grösslingová  18, BA)             175 €, 
6. Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi 
Nábr. arm. gen. L Svobodu 9, 814 69 Bratislava 
účel: Názov projektu: Športové prázdniny na FTVŠ UK 2012 
(deti zo sociálne slabších skupín)                                             125 € 

Odd. finančné 
Ing. Papán, 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s uznesením 
a v súlade s VZN č. 2/2009 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mestskej časti v júli 2012.  

13. 72/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Dodatok č. 2 k Pravidlám nakladania s majetkom m.č. Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným 
majetkom zvereným do správy m.č. Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. júla 2012.  

Mgr. Komara Uznesenie splnené. Dodatok 
nadobudol účinnosť 1. júla 2012. 
Mestská časť pri svojom 
hospodárení postupuje v súlade 
s novelizovaným znením.  

14. 73/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v z.n.p., prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, v bytovom dome na ul. Kozia č. 19, súp.č. 608, k.ú. SM, 
vedenom v katastri nehnuteľností na LV č. 8095 na parcele č. 736 a pozemok pod stavbou parc. č. 
736, zastavané plochy a nádvoria o výmere 471 m2, vchod Kozia 19, suterén, priestor č. 12-11, 
o celkovej výmere 19,39 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 

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

Zmluva o prevode vlastníckeho 
práva k nebytovému priestoru č. 
010024112 bola uzavretá medzi 
zmluvnými stranami dňa 
21.9.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností bol podaný dňa 
22.11.2012. Vklad povolený 
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zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 171/10000; 
kupujúcemu: Zuzana Vykysalá, bytom: Kozia 19, 811 03 Bratislava, Juraj Vykysalý , bytom: 
Kozia 19, 811 03 Bratislava; do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 5 800,00 
EUR.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
V prípade, že uznesenie nebude naplnené, stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.  

21.12.2012.  

15. 75/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, nachádzajúcej 
sa v Bratislave na Mišíkovej ul., k.ú. SM, a to pozemku parc. č. 3096/10, k.ú. SM, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, do 
vlastníctva Pavlovi Kikovi , bytom Mišíkova 10, 811 04 Bratislava, a cenu 200,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že uznesenie nebude naplnené, stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 

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

Kúpna zmluva V-25466/12 zo dňa 
23.11.2012.   
Pozemok pod stqavbou predaný, 
kúpna zmluva podpísaná dňa 
05.10.2012, predané dňa 
23.11.2012.  

16. 76/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad 
hodný osobitného zreteľa nájom nehnut. vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. 
BA-SM, nachádzajúcej sa v Bratislave vo dvore na Obchodnej č. 42, a to pozemok parc. č. 8469, 
k.ú. SM, zapísaný v katastri nehnut. na LV č. 10 ako záhrada o výmere 113 m2, do nájmu 
spoločnosti Partners Slovakia s.r.o., sídlo: Obchodná 42, 811 06 Bratislava, IČO: 31341314 za 
cenu 18,00 EUR/m2/rok.   
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 
3. Doba nájmu: neurčitá; 
B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má v nájme od m.č. BA-SM susedný pozemok parc. 
č. 8466 a vo vlastníctve prístupový pozemok parc č. 8465/1.  

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

Zmluva o nájme č. 259/2012 
účinná od 15.09.2012.  

17.  81/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 o povinnom 
príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí 
a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení šk. stravovanie s účinnosťou od 1.11. 2012. 
 

Odd. školstva  
Mgr. Vasilová 

od 1.11.2012 bolo postupované 
v zmysle uvedeného VZN.  
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18. 82/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných 
pouličných aktivitách s účinnosťou od 15. októbra 

Odd. obchodu, 
ver. poriadku 
a miestnych 
daní  
Mgr Juhász 
Mgr. 
Čierniková 

VZN č. 6/2012 o voľných 
pouličných aktivitách sa od 
nadobudnutia účinnosť dňa 
15.10.2012 plní a v súvislosti 
s uskutočňovaním voľných 
pouličných aktivít sa postupuje 
v zmysle predmetného VZN.  

19. 83/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. .../2012 z ... o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 
ovzdušia bez pripomienok; 
B. odporúča 
mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť všeobecne 
záväzné nariadenie č. .../2012 z ... o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 
znečisťovania ovzdušia bez pripomienok 

Odd. územného 
rozvoja 
Ing. arch.,  
Mgr. art. 
Černík 

Dňa 2.10.2012 bol expedovaný list 
č. 7309/40932/2012/OÚR/Dro 
a pod. č. Magistrátu 401374/2012 
– Stanovisko MČ Staré Mesto 
k návrhu VZN hlavného mesta 
Bratislavy o poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom znečisťovania ovzdušia 
spolu s uznesením č. 83/2012. 
VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy o poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom znečisťovania ovzdušia 
nebolo dodnes schválené.  

20. 84/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. .../2012 z ... 2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy nasledovne: 
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hl. mesta SR Bratislavy schváliť všeobecne záväzné nariadenie č. .../2012 z ... Prevádzkový 
poriadok pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy s týmito pripomienkami: 

1. prevádzkový poriadok pohrebísk uviesť v prílohe všeobecne záväzného nariadenia. 
2. doriešiť maximálnu jednorazovú dobu nájmu, 
3. cenu služieb spojených s nájmom hrobového, urnového a kryptového miesta za viacročný 

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

a kryptového miesta, 

Odd. soc. vecí 
Mgr. Jašková 

VZN č. 17/2012  - Prevádzkový 
poriadok pohrebísk na území hl. 
mesta SR Bratislavy schválené 
Mestským zastupiteľstvom hl. 
mesta SR Bratislavy dňa 
13.12.2012 a vyvesené na úradnej 
tabuli hl. mesta SR Bratislavy 
v dňoch od 14.12.2012 do 
31.12.2012.  
Pripomienky Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto k VZN 
neboli Magistrátom akceptované.  
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5. zmeniť cenu za vydanie súhlasu na osadenie lavičky pri hrobovom alebo kryptovom 
mieste na pohrebisku na individuálne požiadanie z 50,00 EUR na 10,00 EUR. 

21. 85/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na Dunajskej ulici, 
a to: 

1. stavbu-garáž, súpisné číslo 6236, zapísanú v katastri nehnuteľností na LV č. 10, vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, 

2. pozemok pod predmetnou garážou, parc. č. 8846/6, zapísaný v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 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 dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto týkajúceho sa predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť, ak nie je 
v uznesení alebo týchto pravidlách určené inak; 

B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka má v nájme garáž aj pozemok pod garážou na 
dobu neurčitú od 23.07.2009 a je spoluvlastníčkou prístupových pozemkov parc. č. 8846/2 a parc. 
č. 8846/12 k predmetnej garáži. 

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

Uznesenie splnené. Z časových 
dôvodov predĺžená lehota o jeden 
mesiac uznesením č. 109/2012. 
Kúpna zmluva podpísaná dňa 
13.11.2012.  

22. 87/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. 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 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 plánu č. 278/2004 vyhotovenom dňa 20.12.2004 označená ako parc. č. 
2830/18), k. ú. Staré Mesto zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako záhrada 
o výmere 4 m2 z celkovej výmery 17 m2, do nájmu Kataríne Procházkovej, bytom 
Majakovského 13, 811 04  Bratislava, za cenu 10,00 EUR/m2/rok. 

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

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

Zmluva o nájme nehnuteľnosti 
č. 421/2012 podpísaná dňa 
30.10.2012,  účinná od 13.11.2012.  
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v nájomnej zmluve. 
3. Doba nájmu: neurčitá; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že na predmetnú časť pozemku zasahuje stavba – pracovňa, 
ktorú chce žiadateľ dodatočne skolaudovať. 

23. 88/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2012; 
B. konštatuje,  
že v rozpočtovom roku 2012 sa zhoršila efektívnosť výberu dane z nehnuteľnosti oproti roku 
2011, čím sa ohrozuje finančné zabezpečenie plnenia úloh mestskej časti; 
C. vyzýva 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby zabezpečil efektívnejší výber dane z nehnuteľnosti. 

Odd. finančné 
Ing. Papán, 
Ing. Šutara 

Uznesenie splnené. Vedenie 
mestskej časti oslovilo primátora 
hlavného mesta SR v zmysle 
prijatého uznesenia č. 88/2012 
bodoch B a C. 

24. 89/2012 
 

25.09.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1) šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2012 
2) zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2012 
3) viazanie finančných prostriedkov na originálne kompetencie pre základné a materské školy 
s právnou subjektivitou nad minimálnu výšku stanovenú VZN č. 12/2010 na dosiahnutie príjmov 
bežného rozpočtu. 
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 
príjmy bežného rozpočtu    16 645 682 Eur 
výdavky bežného rozpočtu   16 875 682 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu        304 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu     1 008 000 Eur 
finančné operácie príjmové                     943 000 Eur 
tvorba Fondu rozvoja bývania          10 000 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania        535 000 Eur 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení         178 000 Eur 
použitie Rezervného fondu                     130 000 Eur 
výsledok hospodárenia 
celkom:            + 9 000 Eur 
 
 

Odd. finančné 
Ing. Papán,  
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Rozpočtové 
hospodárenie bolo v súlade 
s prijatým uznesením miestneho 
zastupiteľstva.  
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25. 90/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. V súlade s ustanovením § 16 ods. 5 a § 13 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, prevod spoluvlastníckeho podielu 
na pozemkoch parc. č. 3681/11 a parc. č. 3681/12 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 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, vedené na liste vlastníctva č. 
8670, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m2 a 63 m2 
prislúchajúce k nebytovému priestoru č. 13 – garáži, ktorá sa nachádza na prízemí bytového 
domu na ulici Fraňa Kráľa 23 v Bratislave, ev. č. 101979, vedenom na liste vlastníctva č. 
3031, k. ú. Staré Mesto. Spoluvlastnícky podiel na predmetných pozemkoch parc. č. 3681/11 
a parc. č. 3681/12 prislúchajúcich k nebytovému priestoru č. 13 – garáži je 
142000/27883200. 

2. Doc. MUDr. Petrovi Matisovi a Eve Matisovej bol uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 32/2012 zo dňa 27.3.2012 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 zmluvy zmluvnými stranami do jedného mesiaca 

odo dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
týkajúceho sa predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť, ak nie je v uznesení alebo 
týchto pravidlách určené inak.  

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

Uznesenie splnené. Z časových 
dôvodov predĺžená lehota o jeden 
mesiac uznesením č. 110/2012. 
Kúpna zmluva podpísaná dňa 
23.11.2012.  

26. 91/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Sokolskej 
ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 3718/9, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, do 
bezpodielového spoluvlastníctva Emílií Bahnovej, rod. Brňákovej a Ing. arch. Vladimírovi 
Bahnovi, obaja bytom Vígľašská 10, 851 06 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 dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
týkajúceho sa predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť.  

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

Uznesenie splnené. Z časových 
dôvodov predĺžená lehota o jeden 
mesiac uznesením č. 111/2012. 
Kúpna zmluva podpísaná dňa 
15.11.2012.  
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27. 93/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto obchodnou 
verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou, a to konkrétne v danom 
prípade: 
� pozemok parcela č. 2036/1 o výmere 2243 m2,  druh pozemku: záhrada, 
� pozemok parcela č. 2039 o výmere 2693 m2, druh pozemku: ostatné plochy, ktoré sa 

nachádzajú na ulici Nad lomom, sú zapísané na liste vlastníctva č. 10, 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. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou, 
a to:  
1. Predmet súťaže:  
� pozemok parcela č. 2036/1 o výmere 2243 m2, druh pozemku: záhrada 
� pozemok parcela č. 2039 o výmere 2693 m2, druh pozemku: ostatné plochy 

2. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne 2.10.2012. 
3. Súťažné podklady – tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať 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 doručiť v dňoch od 2.10.2012 do 17.10.2012 do 12.00 hod. 
5. Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých ponúkaných nehnuteľností. Na iný 
návrh súťažná komisia nebude prihliadať a vylúči ho zo súťaže.  
6. Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy podané na 
inom tlačive ako určenom, nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia sú povinní doručiť 
záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením: „verejná obchodná súťaž 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 výpis zo živnostenského registra nie starší 
ako jeden mesiac. Na súťažný návrh, pri ktorom nebude priložený vyššie uvedený doklad nebude 
súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže.  
9. Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu 

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

Uznesenie splnené. Verejná 
obchodná súťaž vyhlásená v dňoch 
02.10. – 17.10.2012. Do verejnej 
obchodnej súťaže sa neprihlásil 
žiadny záujemca.   
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náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume 16,50 EUR a to v hotovosti do pokladne Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-kStaré Mesto. 
10. Uchádzač v obchodnej verejnej súťaži alebo subjekt vstupujúci do zmluvného vzťahu 
s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ani akýkoľvek iný subjekt s personálnym, príp. 
majetkovým prepojením na tieto subjekty, 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.  
11. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené najneskôr 
do 25.10.2012.  
12. účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v obchodnej verejnej súťaži, 
ktorí splnili podmienky tejto súťaže, postupujú títo do záverečnej fázy výberu uchádzača formou 
elektronickej aukcie. Východiskovou cenou pre začiatok elektronickej aukcie je cena, ktorá bola 
po otvorení ponúk, obsahujúcich návrhy účastníkov, súťažnou komisiou vyhodnotená ako 
najvyššie zo všetkých ponúk. Podrobné podmienky účasti v elektronicej aukcii budú uvedené 
v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii.  
13. Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý splní podmienky súťaže, výber 
elektronickou aukciou sa nekoná. 
14. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podieha schváleniu Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
15. Konečné výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou budú zverejnené najneskôr v termíne do 31.1.2013.  
16. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník (§ 281 a nasl.) v znení neskorších predpisov a v súlade 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 obchodných verejných súťaží a Rozhodnutia č. 28/2011 
starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 6. júna 2011 o postupe pri prevode 
a prenájme majetku pri použití elektronickej aukcie.  
17. Predložený návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka. 
18. Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa naraz do 30 dní odo dňa podpísaní 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.  

28. 94/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto rozhodnutím starostky zo 
dňa 8.10.2012 vyhlásila obchodnú 
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podmienky obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou, a to 
nasledovné: 
1. predmetom súťaže je prevod vlastníctva nebytových priestorov nachádzhajúcich sa v dome 

na ulici Radlinského č. 51, súpisné číslo 2785, k.ú. Staré Mesto, vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 6765 na parcele č. 7970/1 a pozemok pod stavbou parc. č. 7970/1, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m2, 
a) vchod Radlinského 51, suterén, priestor č. 12-901, o celkovej výmere 137,86 m2 
spoluvlastnícky podiela na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 2351/10000; 
b) vchod Radlinského 51, prízemie, priestor č. 12-902, o celkovej výmere 168,15 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 2584/10000, 

2. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne 8.10.2012. 
3. Súťažné podklady – tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke 

www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 8.10.2012 do 24.10.2012 do 10.00 
hod. v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

4. Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 8.10.2012 do 24.10.2012 do 12.00 hod. 
5. Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie oboch ponúkaných nehnuteľností. Na iný 

návrh súťažná komisia nebude prihliadať a vylúči ho zo súťaže.  
6. Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy podané na 

inom tlačive, ako určenom, nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia sú povinní 
doručiť záväzné súťažné návrh y v zalepenej obálke s označením „obchodná verejnáí súťaž 
predaj nebytových priestorov na ulici Radlinského č. 51 „NEOTVÁRAŤ!“ 

7. Minimálna kúpna cena je 182 508,16 EUR. Z toho všeobecná hodnota nebytového priestoru 
č. 12-901 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku je 78 791,79 EUR (nebytový 
priestor má hodnotu 25 599,00 EUR a spoluvlastnícky podiel na pozemku 53 192,79 EUR) 
a všeobecná hodnota nebytového priestoru č. 12-902 vrátane spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, a spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku je 103 716,37 EUR (nebytový priestor má hodnotu 45 249,66 EUR 
a spoluvlastnícky podiel na pozemku 58 466,71 EUR). 

8. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť peňažnú zábezpeku 
v sume 10 000,00 EUR, a to buď v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré mesto alebo prevodom na účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

9. Navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú, bude peňažná zábezpeka najneskôr v lehote 10  
pracovných dní odo dňa termínu vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže, najneskôr 

Mgr. Malinová verejnú súťaž na predaj 
predmetných nehnuteľností 
formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou za 
podmienok schválených 
uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 94/2012 
zo dňa 25.9.2012. Do obchodnej 
verejnej súťaže sa nik neprihlásil.  
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však do 30 dní vrátená prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu.  
10. Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do 

obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. Fyzické osoby 
podnikatelia priložia k záväznému súťažnému návrhu výpis zo živnostenského registra nie 
starší ako jeden mesiac. Na súťažný návrh, pri ktorom nebude priložený vyššie uvedený 
doklad nebude súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže.  

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

12. Uchádzať v obchodnej verejnej súťaži alebo subjekt vstupujúci do zmluvného vzťahu 
s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ani akýkoľvek iný subjekt s personálnym, príp. 
majetkovým prepojením na tieto subjekty, nesmie mať nevyrovnané záväzky po lehote 
splatnosť 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 sú súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené 
najneskôr do 5.11.2012.  

14. Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v obchodnej verejnej súťaži, 
ktorí splnili podmienky tejto súťaže, postupujú títo do záverečnej fázy výberu uchádzača 
formou elektronickej aukcie. Východiskovou cenou pre začiatok elektronickej aukcie je cena, 
ktorá bola po otvorení ponúk, obsahujúcich návrhy účastníkov, súťažnou komisiou 
vyhodnotená ako najvyššia zo všetkých ponúk. Podrobné podmienky účasti v elektrinickej 
aukcii budú uvedené v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii.  

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

16. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

17. Konečné výsledky vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže budú zverejnené najneskôr 
v termíne do 30.11.2012. 

18. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník (§ 281 a nasl.) v znení neskorších predpisov a v súlade 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 obchodných verejných súťaží 
a Rozhodnutia č. 28/2011 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 6. júna 2011 
o postupe pri prevode a prenájme majetku pri použití elektronickej aukcie. 
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19. Predložený návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka.  

20. Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa naraz do 30 dní odo dňa podpísania 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.  

29. 95/2012 25.09.2012 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
1) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 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 liste vlastníctva č. 995, 

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

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

a nádvoria, 
2. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne 8.10.2012. 
3. Súťažné podklady – tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke 
www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 8.10.2012 do 24.10.2012 do 10.00 hod. 
v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
4. Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 8.10.2012 do 24.10.2012 do 12.00 hod. 
5. Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých ponúkaných nehnuteľností. Na iný 
návrh súťažná komisia nebude prihliadať a vylúči ho zo súťaže.  
6. Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy podané na 
inom tlačive, ako určenom, nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia sú povinní doručiť 
záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením „obchodná verejná súťaž predaj 
nehnuteľnosti - rekreačná chata na Duchonke „NEOTVÁRAŤ!“ 

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

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto rozhodnutím starostky zo 
dňa 8.10.2012 vyhlásila obchodnú 
verejnú súťaž na predaj 
predmetných nehnuteľností 
formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou za 
podmienok schválených 
uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 94/2012 
zo dňa 25.9.2012. Do obchodnej 
verejnej súťaže sa nik neprihlásil. 
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7. Minimálna kúpna cena je 31 000,00 EUR. 
8. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť peňažnú zábezpeku 
v sume 10 000,00 EUR, a to buď v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto alebo prevodom na účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
9. Navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú, bude peňažná zábezpeka najneskôr v lehote 10 
pracovných dní odo dňa termínu vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže, najneskôr však 
do 30 dní vrátená prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu.  
10. Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do 
obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. Fyzické osoby 
podnikatelia priložia k záväznému súťažnému návrhu výpis zo živnostenského registra nie starší 
ako jeden mesiac. Na súťažný návrh, pri ktorom nebude priložený vyššie uvedený doklad nebude 
súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže.  
11. Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu 
náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume 16,50 EUR a to v hotovosti do pokladne 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 akýkoľvek iný subjekt s personálnym, príp. 
majetkovým prepojením na tieto subjekty, nesmie mať nevyrovnané záväzky po lehote splatnosť 
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 súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené najneskôr 
do 5.11.2012.  
14. Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v obchodnej verejnej súťaži, 
ktorí splnili podmienky tejto súťaže, postupujú tíeto 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 účasti v elektronickej aukcii budú uvedené 
v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii.  
15. Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý splní podmienky súťaže, výber 
elektronickou aukciou sa nekoná.  
16. vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
17. Konečné výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou budú zverejnené najneskôr v termíne do 30.11.2012.  
18. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
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Obchodný zákonník (§ 281 a nasl.) v znení neskorších predpisov a v súlade 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 obchodných verejných súťaží a Rozhodnutia č. 28/2011 
starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 6. júna 2011 o postupe pri prevode 
a prenájme majetku pri použití elektronickej aukcie.  
19. Predložený návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka. 
20. Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa naraz do 30 dní odo dňa podpísania 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.  

30. 99/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. súhlasí 
s vyporiadaním podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti stavba súpisné č. 112, postavená na 
pozemku parcela č. 132/3 o výmere 411 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 
nachádzajúci sa na Medenej ulici č. 35 v Bratislave, zapísaný na liste vlastníctva č. 212, formou 
uzavretia Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k predmetnej 
nehnuteľnosti, po uplynutí výpovedných lehôt nájomcov nasledovne: 
a) hlavné mesto SR Bratislava – v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa stáva 

výlučným vlastníkov bytov č. 2, č. 4, č. 6, č. 10, č. 12, č. 13, č. 15, č. 18, č. 21 (spolu 9 
bytov), o celkovej výmere podlahovej plochy 791,75 m2, 

b) spoluvlastníci bytového domu sa stávajú výlučnými vlastníkmi bytov č.3, č.7, č.14, č.1, č.11, 
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 Mgr. Jozef Motešický sa stáva výlučným vlastníkom bytov č.3, č.7, č.14; 
- spoluvlastníčka  Daniela Motešická sa stáva výlučným vlastníkom bytov č.1, č. 1, č.19; 
- spoluvlastníčka Pharm.Dr. Lucia Ščasná sa stáva výlučným vlasníkom bytov č.9, č. 17, č. 20, 
- spoluvlastník Ing. Boris Vojtáš sa stáva výlučným 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 podlahových plôch bytov, 
d) spoluvlastníci sa zaväzujú doplatiť rozdiel vo výmere podlahových plôch vo veľkosti 45,97 

m2 hlavnému mestu SR Bratislava – v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to vo  
výške určenej podľa zákona č. 18/1996 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 naplneniu 
tohto uznesenia. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar 
Mgr. Bauer 

Uznesenie realizované. Uzavretá 
dohoda o zrušení a vyporiadaní 
podielového spoluvlastníctva dňa 
11.12.2012.  
Povolený vklad v katastri č. vkladu 
V 29670/12.  
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31. 103/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 takto: 
1. Združenie zdravotne postihnutých 
Tehelná 26, 832 40 Bratislava (pobočka Jeséniova 51) 
účel: rehabilitačné a kultúrne aktivity pre členov MČ SM   300 €, 
2. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Sekulská 1, 842 50  Bratislava (pobočka Zochova 16/8 
účel: rekondícia a rehabilitácia, výučba základných zručností 
pre členov MČ SM                    300 €. 

Odd. finančné 
Ing. Papán, 
Ing. Šutara  

Uznesenie je splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s uznesením 
MZ. Jedna dotácia nebola 
vyúčtovaná v termíne a bola 
vrátená na účet mestskej časti.  

32. 107/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 takto:  
1. Slovenská katolícka charita, cirkevná organizácia 
Kapitulská 18, 814 15  Bratislava 
účel: realizácia výstavy fotografií 
(Aktívne) starnutie vo svete        50,00 € 
2. Zámoček, Občianske združenie 
Kuzmányho 9,    811 05  Bratislava 
účel: projekt: Naša spoločná Olympiáda                  600,00 € 
3. Autistické centrum Andreas, n.o. 
Galandova 7, 811 06  Bratislava 
účel – projekt: „Muzikoterapia v Autistickom centre Andreas“ 
pre deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra                200,00 € 
4. Rodinné centrum Prešporkovo 
Zochova 16/11, 811 03  Bratislava 
účel – projekt: „Moja obľúbená rozprávka“ 
zakúpenie ozvučovacej techniky a potrebný materiál                               200,00 € 

Odd. finančné 
Ing. Papán, 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie 
boli poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením MZ.  

33. 109/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 85/2012 zo 
dňa 25. septembra 2012 v časti A v bode č. 4 takto: 
slová „do jedného mesiaca odo dňa prijatia uznesenia“ na nahrádzajú slovami „do dvoch 
mesiacov odo dňa prijatia uznesenia“ 
V ostatnej časti zostáva uznesenie nezmenené. 
 

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

Uznesenie splnené. Z časových 
dôvodov išlo o predĺženie lehoty 
o jeden mesiac uznesenia č. 
85/2012. Kúpna zmluva podpísaná 
dňa 13.11.2012.  
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34. 110/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje  
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 90/2012 zo 
dňa 25. septembra 2012 v bode 4 takto: 
slová „do jedného mesiaca odo dňa prijatia uznesenia“ sa nahrádzajú slovami „do dvoch 
mesiacov odo dňa prijatia uznesenia“. 
V ostatnej časti zostáva uznesenie nezmenené.  

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

Uznesenie splnené. Z časových 
dôvodov išlo o predĺženie  jeden 
mesiac pre uznesenie č. 90/2012. 
Kúpna zmluva podpísaná dňa 
23.11.2012. 

35. 111/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 91/2012 zo 
dňa 25. septembra 2012 v bode č. 3 takto: 
slová „do jedného mesiaca odo dňa prijatia uznesenia“ sa nahrádzajú slovami „do dvoch 
mesiacov odo dňa prijatia uznesenia“. 
V ostatnej časti zostáva uznesenie nezmenené.  

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

Uznesenie splnené, z časových 
dôvodov išlo o predĺženie o jeden 
mesiac pre uznesenie č. 91/2012. 
Kúpna zmluva podpísaná dňa 
15.11.2012.  

36. 116/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
deleguje 
zástupcov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do rady školy pri Základnej škole s materskou 
školou M.R. Štefánika, Grösslingová 48, 811 09  Bratislava, ktorej zriaďovateľom je mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto 
 

P.č.  Škola Zástupcovia mestskej časti 
1. ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Grösslingová 

48, 811 09  Bratislava 
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., 
RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH, Mgr. 
Miroslava Babčanová, Ivana Bogdányová 

 
 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Zástupcovia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto boli 
delegovaní do rady školy pri ZŠ 
s MŠ M.R. Štefánika, 
Grösslingová 48, 811 09  
Bratislava menovaním dekrétom 
s účinnosťou od 24.10.2012.  

37. 121/2012 27.11.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. súhlasí 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy doručeným mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto dňa 7. novembra 2012; 
B. žiada 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
zriadiť stálu pracovnú skupinu za účelom pravidelného hodnotenia deľby pôsobnosti, daňových 
príjmov a výnosov z predaja majetku medzi hlavné mesto a jeho mestské časti 
 
 

Starostka 
Mgr. Stanová 

Uznesenie bolo zo strany mestskej 
časti splnené. Mestská časť 
požiadala hlavné mesto o zriadenie 
tejto skupiny, k jej zriadeniu, ktoré 
je však už v kompetencii 
zastupiteľstva hl. mesta SR 
Bratislavy zatiaľ nedošlo.  
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38. 129/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 takto: 
Slovenská katolícka charita, cirkevná organizácia 
Kapitulská 18, 814 15  Bratislava 
účel: realizácia výstavy fotografií 
/aktívne) starnutie vo svete      300,00 €.  

Odd. finančné 
Ing. Papán, 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Vrátená 
dotácia (viď uznesenie č. 
103/2012) poskytnutá inému 
subjektu.  

39. 145/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2012  
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 
príjmy bežného rozpočtu      16 745 682 Eur 
výdavky bežného rozpočtu    16 745 682 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu          410 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu      1 008 000 Eur 
finančné operácie príjmové          553 000 Eur 
tvorba Fondu rozvoja bývania            10 000 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania          145 000 Eur 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení          178 000 Eur 
použitie Rezervného fondu          130 000 Eur 
výsledok hospodárenia 
celkom                        0 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Rozpočtové 
hospodárenie bolo v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  

 



Uznesenia nesplnené k 31.12.2012 
       Tabuľka č. 2 

 1 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

1. 
 

80/2006 
 

19.9.2006 
 

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

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

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

 

2.  90/2006 
 

19.9.2006 
 

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

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

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

 

3. 
 

16/2007 
 

27.3.2007 
 

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

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Dňa 13.9.2010 podala obchodná 
spoločnosť Noavista s.r.o. žalobu 
o náhradu školy na m.č. 
Bratislava-Staré Mesto, v tejto 
veci prebieha súdne konanie. 
Mestská časť je v tejto veci 
zastupovaná externou 
advokátskou kanceláriou.   

Návrh ďalšieho postupu 
bude závisieť od výsledku 
ukončenia súdneho sporu.  

4. 
 

129/2008 
 

4.11.2008 
 

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

Starostka 
Mgr. Stanová 

Časť C - Uznesenie sa plní 
čiastočne. 

Vzhľadom na neaktuálnosť 
navrhuje odd. dopravy MiÚ 
bod č. 2 a 3 uznesenia č. 
129/2008 zrušiť, návrh bude 
predložený na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva 
v apríli 2013.  

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

Starostka 
Mgr. Stanová 

Mestská časť si kanál ponecháva 
za účelom prevádzky vlastnej 
televízie v najbližších týždňoch. 

Na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva v apríli 2013 
bude preto predložený návrh 
na zrušenie predmetného 
uznesenia.  

6. 60/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9c, ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, predaj 100 % akcií akciovej spol. SNP Invest a.s. so sídl. 
Vajanského nábr. 3, BA, IČO: 35 804 092 za kúpnu cenu 200 000 

Starostka 
Mgr. Stanová 

K prevodu nedošlo, SNP Invest 
a.s. sa pretransformovala na spol. 
Staromestská a.s., 
prostredníctvom ktorej bude 

Na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva v apríli 2013 
bude preto predložený návrh 
na zrušenie predmetného 
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EUR do vlastníctva obch. spoločnosti Delta Vesper, s.r.o. so sídlom 
Ku Bratke 3078/5, 940 01  Levice, IČO: 44631383 
žiada starostu mestskej časti vykonať všetky úkony potrebné 
k vykonaniu tohto uznesenia 

mestská časť vykonávať rôzne 
komunálne služby.   

uznesenia.  

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

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

Dňa 10.12.2012 zaslaná žiadosť 
na Magistrát hl. mesta SR 
Bratislavy o predchádzajúci 
súhlas  s predajom pozemku, 
v ktorej je spätne zahrnuté aj 
nájomné.  

V prípade súhlasu 
z Magistrátu – odpredaj 
pozemku, v opačnom 
prípade vyzvanie vlastníka 
stavby na zaplatenie 
nájomného.  

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

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

Dňa 10.12.2012 zaslaná žiadosť 
na Magistrát hl. mesta SR 
Bratislavy o predchádzajúci 
súhlas s predajom pozemku, 
v ktorej je spätne zahrnuté aj 
nájomné.  

V prípade súhlasu 
z Magistrátu – odpredaj 
pozemku, v opačnom 
prípade vyzvanie vlastníka 
stavby na zaplatenie 
nájomného.  

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

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška 
Mgr. Malinová 

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

Zrušiť uznesenie. 
 

10. 186/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., ako prípade hodný osobitného 
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zreteľa, a podľa čl. 12 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom MČ 
BA – SM a s majetkom zvereným do správy MČ BA – SM predaj 
obchodného podielu m.č. BA – SM v obchodnej spoločnosti TV 
CENTRUM, s.r.o., so sídlom Heydukova 25, BA, IČO: 35 955 716 
za kúpnu cenu 1 328,- EUR do vlastníctva Ing. Jána Staneka, bytom 
Obchodná 14, BA. 
časť B. žiada starostu m. č. vykonať všetky úkony potrebné 
k vykonaniu tohto uznesenia s tým, že v zmluve o prevode 
obchodného podielu bude zakotvené: 
- predajom obchodného podielu sú všetky záväzky m. č. voči 
spoločnosti splnené. Mestská časť sa zároveň vzdáva nárokov na 
podiel na zisku a strate spoločnosti za rok 2010. 

 
 
 
 
 
 
Časť B – 
starostka 
Mgr. Stanová 

 
 
 
 
 
 
časť B: Uznesenie sa plní. 
Zmluvná dokumentácia je 
prichystaná. 

 
 
 
 
 
 
Čaká sa na podpis druhej 
zmluvnej strany. 
 

11. 25/2011 26.4.2011 MZ časť A. schvaľuje zmenu uznesenia MZ č. 140/2010 zo 
14.9.2010 v časti A takto: slová „pre spoločenstvo vlastníkov bytov 
a NP BYTOVÝ DOM Sokolská 8, so sídlom Sokolská 8, 811 04  
Bratislava“ sa nahrádzajú slovami „pre Jozefa Oravca, ml., Sokolská 
8, 811 04  Bratislava“. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška 
Mgr. Malinová 

Zo strany Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto bola 
vypracovaná nájomná zmluva č. 
670/2010, ktorej predmetom 
nájmu bol nebytový priestor – CO 
kryt na ul. Sokolská 8 v Bratislave 
v zmysle schválených podmienok 
uznes. MZ (doba nájmu neurčitá, 
výška nájmu – 5 €/m2/rok; účel 
nájmu – klubová miestnosť). 
Nájomca však odmietol NZ 
podpísať z dôvodu chyby 
v komunikácií medzi zml. 
stranami v identifikácii žiadateľa 
a nájomcu o prenájom NP. 
Žiadateľom o prenájom NP 
nebolo samotné spoločenstvo  
vlastníkov B a NP bytového domu 
Sokolská 8, ale fyzická osoba: p. 
Jozef Oravec ml., bytom Sokolská 
8, Bratislava. Uzn. č. 25/2011 
bola schválená zmena uzn. 
č.140/2010, ktorej podstatou bola 
oprava v osobe žiadateľa a násl. 

Stav nezmenený. Zrušiť 
uznesenie.  
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nájomcu  NP na p. Jozefa Oravca 
ml., bytom Sokolská 8, BA. 
Nájomca od zmluvy odstúpil 
listom zo dňa 9.8.2011 z dôvodu 
straty záujmu si predmetný 
priestor prenajať.  

12. 5/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve BaNP v z.n.p., prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. 
mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, v bytovom dome na ul. 
Špitálska č. 18, súp. č. 2213, k.ú. SM, vedenom v kat. nehnut. na 
LV č. 6835 na parcele č. 8690/11 a pozemok pod stavbou parc. č. 
8690/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 453 m2, 
1. vchod Špitálska 18, prízemie, priestor č. 12-N7, o celkovej 
výmere 214,27 m2, spoluvlastn. podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastn. podiel k pozemku 
o veľkosti 2860/10000; 
2. vchod Špitálska 18, prízemie, priestor č. 12-N8, o celkovej 
výmere 52,94 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločn. častiach 
a spoločn. zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 
o veľkosti 669/10000 kupujúcemu: Iveta Rusňáková, bytom Ul. 
29. augusta č. 4, 811 07  Bratislava za cenu 90 000 Eur.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo 
dňa jeho prijatia.  

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

Žiadosť o vypracovanie zmluvy 
o prevode vlastníctva NP zadaná 
na právne odd. aj spolu so 
všetkými podkladmi 3.4.2012. Na 
základe informácie z právne odd. 
JUDr. Cili zaslal návrh kúpnej 
zmluvy elektronickou formou 
druhej zml. strane na 
pripomienkovanie. Kupujúca p. 
Rusňáková navštívila na prelome 
október – november osobne odd. 
majetkové a investičné. Na 
rokovaní za prítomnosti PhDr. 
Jašku a Mgr. Malinovej prisľúbila 
podpis kúpno-predajnej zmluvy 
v januári 2013 z dôvodu riešenia 
finančných prostriedkov.  

Vec v riešení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
14.02.2013. 

13. 10/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje  
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. 
o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom 
priestranstva na streche nehnuteľnosti ZŠ Mudroňova č. 83 
v Bratislave. Nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností 
vedenom v Katastrálnom úrade Bratislava, Správou katastra pre hl. 
mesto SR Bratislavu, na LV č. 8225, obec BA-m.č. SM, okres BA I, 
kat. územie SM, ako ZŠ Mudroňova č. 83, súp. č. 1717, postavená 
na pozemku parcele č. 2516/8, a to konkrétne priestoru na streche 

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

Právne odd. vypracovalo návrh 
zmluvy, ktorej predmetom mal 
byť prenájom priestoru na streche 
nehnuteľnosti – Základnej školy 
na ul. Mudroňova č. 83 
v Bratislave. Dňa 30.3.2012 m.č. 
Ba-SM obdržala od spoločnosti 
Slovak Telekom a.s. žiadosť 
o ukončenie prerokovávania 
zámeru prenajať si priestor na 

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

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

14. 12/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. 
BA-SM verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou, a to konkrétne v danom prípade: 
� stavba súp. č. 2194 – druh stavby: bytový dom, postavené na 

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

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

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

M.č. Ba-SM obdržala v decembri 
2012 súhlas primátora hl. mesta 
SR Bratislavy  k prevodu 
predmetnej nehnuteľnosti. 
Miestne zastupiteľstvo m.č. Ba-
SM schválilo uznesením č. 
137/2012 zo dňa 11.12.2012 
konkrétne podmienky vyhlásenia 
obchodnej verejnej súťaže formou 
výberu  Víťaza elektronickou 
aukciou.   

Vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže je 
naplánované  na 6.2.2013. 
Priebeh prvej časti – 
prijímanie návrhov sa bude 
konať do 22.2.2013. 
V prípade, ak sa do súťaže 
prihlási viacero účastníkov, 
ktorí budú spĺňať stanovené 
podmienky, zabezpečí 
referát verej. obstarávania 
priebeh druhej časti súťaže 
t.j. elektronickej aukcie.  

15. 13/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p., čl. 11 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia 
s majetkom m.č. BA-SM a s majetkom zvereným do správy m.č. 
BA-SM, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. B) Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom m.č. BA-SM a s nehnuteľným majetkom 
zvereným do správy m.č. BA-SM a v zmysle § 140 Obč. zákonníka, 
1. predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti  153/648 vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM: 
� k stavbe súp.č. 380, druh stavby: iná budova, k.ú. SM, 

postavená na pozemku parc. č. 393 

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

viď. uznesenie č. 43/2012.  
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� k pozemku parc.č. 393 o výmere 647 m2; druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria 

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

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

 
Uznesenie platné do 
14.02.2013. 

16. 14/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
že mestská časť Bratislava-Staré Mesto na základe Rozsudku 
Okresného súdu Bratislava 1, č.k. 19C12/2004 zo dňa 23.04.2008, 
právoplatného dňa 10.06.2008, uzatvorí v súlade so zákonom č. 
182/1993 Z. z. o vlastn. bytových a nebytových priestorov v z.n.p. , 
zmluvu o prevode vlastníctva garáže s: 
1. JUDr. Adolfom Baloghom a Margitou Baloghovou, postavená 
na pozemku parc. č. 2758/2, zapísaná na LV č. 10, v k.ú. SM,  
2. Pavlom Kadlečíkom a Miladou Kadlečíkovou, postavená na 
pozemku parc. č. 2758/4, zapísaná na LV č. 10, v k.ú. SM, 
3. Naďou Kollárovou, postavená na pozemku parc. č. 2758/22, 
zapísaná na LV  č. 10, v k.ú. SM, 
4. Martinom Kollerom, postavená na pozemku parc. č. 2758/21, 
zapísaná na LV č. 10, v k.ú. SM,  
5. Katarínou Šiškovou a Tomášom Mázikom, postavená na 
pozemku parc. č. 2758/3, zapísaná na LV č. 10, v k.ú. SM 
6. MUDr. Žofiou Netíkovou a Rudolfom Netíkom a Evou 
Netíkovou, postavená na pozemku parc. č. 2758/2, zapísaná na LV 
č. 10, v k.ú. SM, 
za kúpnu cenu zodpovedajúcu ustanoveniam zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v z.n.p.  
B. splnomocňuje starostku m.č. na všetky úkony nevyhnutné 
k naplneniu uznesenia uvedeného v bode A. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Predaj nerealizovaný. Kupujúci 
nesúhlasil s ustanoveniami 
zmluvy týkajúce sa ceny. Voči 
rozsudku OS BA I č.k. 
22C/53/2010 bolo podané 
odvolanie na Krajský súd.  

Návrh ďalšieho postupu 
bude závisieť od výsledku 
súdneho konania.  

17. 21/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta 
SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, nachádzajúcej sa v Bratislave 
na Brnianskej ul., k.ú. SM, a to pozemku parc. č. 4886/2, k.ú. SM, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 22 m2, do vlastníctva Patrikovi 
Kromerovi, bytom Brnianska 33, 811 04 Bratislava za cenu             

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

Žiadateľ nepodpísal kúpnu 
zmluvu. 
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2 870,00 Eur. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia.  

 
 
 
Uznesenie platné do 
14.02.2013. 

18. 22/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/19691 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov ako dôvod hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti 
vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, 
nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. SM na Ostravskej ul., a to 
pozemok parc. č. 3762/25, zapísaný v kat. nehnut. na LV č. 10 ako 
záhrada o výmere 285 m2 a pozemok parc. č. 3762/64, zapísaný 
v kat. nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavaná plocha o výmere 22 
m2 do vlastníctva Márii Jurkovičovej, bytom Šándorova 9, 
Bratislava, spoločne za cenu 113 000,00 Eur. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
Toto uznes. stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

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

Dňa 13.03.2012 bola doručená 
žiadosť z Magistrátu 
o vysporiadanie stavby na 
pozemku parc. č. 3762/64. 
K vysporiadaniu došlo až 
08.11.2012.   
Dňa 20.11.2012 bola na Magistrát 
znovu zaslaná žiadosť 
o predchádzajúci súhlas 
primátora.  

Ak bude odpoveď 
z Magistrátu súhlasná, 
predloží sa návrh na prevod 
pozemkov opäť do MZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
14.02.2013. 

19. 32/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s § 16 ods. 5 zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov 
a NP v z.n.p. prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM v bytovom dome na 
ul. Fraňa Kráľa 23, ev. č. 101979, k.ú. SM, vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 3031, parc. č. 3681/1 a pozemok pod 
stavbou parc. č. 3681/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 
m2, LV č. 8670, pričom vchod je z ulice Fraňa Kráľa 23, prízemie, 
nebytový priestor č. 13 o celkovej výmere 18,96 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu je 1796/92944 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku parc. č. 3681/1 je 142000/27883200, do vlastníctva doc. 
MUDr. Petrovi Matisovi a Evy Matisovej, rod. Polkovej, bytom 
Fraňa Kráľa 23, 811 05 Bratislava, za cenu 9 900,00 EUR. Kúpna 
cena bude zaplat. jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúp. zmluvy.  

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

Zvýšená predajná cena 
Magistrátom hl. mesta SR 
Bratislavy.  

Zrušiť a predložiť nové 
uznesenie na cenu 
schválenú Magistrátom hl. 
m. SR Bratislavy. 
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20. 33/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 a § 13 ods. 1 zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a NP v z.n.p., prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku parc. č. 8690/13 vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, vedenom na LV č. 6113, k.ú. SM, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 308 m2, 
prislúchajúci k nebytovým priestorom č. 12-N7 a č. 12-N8, ktoré 
sa nachádzajú na prízemí bytového domu na ul. Špitálska č. 18 
v Bratislave,  súp. č. 2213, vedenom na LV č. 6835, k.ú. SM 
1. spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k nebytovému priestoru 
č. 12-N7, o veľkosti 344/10000 za cenu 2 234,48 EUR 
2. spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k nebytovému priestoru 
č. 12-N8, o veľkosti 344/10000 za cenu 2 234,48 EUR 
kupujúcemu: Iveta Rusňáková, bytom: Ul. 29. augusta č. 4, 811 
07 Bratislava spolu za cenu 4 468,986 EUR, ktorému bol 
uznesením Miestneho zastupiteľstva m.č. BA-SM č. 5/2012 zo dňa 
14.02.2012 schválený predaj predmetných nebytových priestorov 
v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
Toto uznes. stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.  

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

Žiadosť o vypracovanie zmluvy 
o prevode vlastníctva NP zadaná 
na právne oddelenie aj spolu so 
všetkými podkladmi 3.4.2012. Na 
základe informácie z právneho 
odd. JUDr. Cili zaslal návrh 
kúpnej zmluvy elektronickou 
formou druhej zmluvnej strane na 
pripomienkovanie. Kupujúca p. 
Rusňáková navštívila na prelome 
október – november osobne odd. 
majetkové a investičné. Na 
rokovaní za prítomnosti PhDr. 
Jašku a Mgr. Malinovej prisľúbila 
podpis kúpno-predajnej zmluvy 
v januári 2013 z dôvodu riešenia 
finančných prostriedkov.  

Vec v riešení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
27.03.2013. 

21. 43/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-StaréMesto č. 12/2012 zo dňa 14.februára 2012 
nasledovne:  
Bod 1 uznesenia č. 13/2012 sa mení a znie nasledovne: 
1. predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 153/648 vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM: 
� k stavbe súp. č. 380, druh stavby: Iná budova, k.ú. Staré Mesto, 

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

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

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

Právne odd. vypracovalo návrh 
zmluvy o prevode 
spoluvlastníckeho podielu 
a odovzdalo obom zmluvným 
stranám na pripomienkovanie. 
Zmluva o prevode 
spoluvlastníckeho podielu č. 
98/2012 s p. Hudekom bola 
uzavretá a podpísaná dňa 
7.6.2012. Vklad vlastníckeho 
práva (V-20143/12 zo dňa 
6.9.2012 )v katastri nehnuteľností 
povolený.  

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

 
Zmluva o prevode 
spoluvlastníckeho podielu č. 
97/2012 s p. Kurhajcom bola 
uzavretá a podpísaná dňa 
7.6.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva bol podaný 
pod V-26357/2012 zo dňa 
9.11.2012. Konanie v danej veci 
prerušené, a to z dôvodu návrhu 
na začatie konania v právnej veci 
navrhovateľa Doc. JUDr. 
Ľudovíta Hudeka proti odporcovi 
Hl. mesto SR Bratislava a spol. 
Okresným súdom Bratislava 
I spis.zn. 18C/223/2012, ide 
o žalobu o neplatnosť právneho 
úkonu podľa P-3682/12 zo dňa 
14.11.2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
27.03.2013 

22. 52/2012 24.04.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
postúpenie pohľadávky m.č. BA-SM voči Ing. Peter Horečný – 
HOMACO, Drotárska 4, 811 04 Bratislava, IČO: 17461928, vo 
výške 14 699,14 EUR s príslušenstvom, ktorej dôvodom vzniku je 
nesplatené nájomné a služby zo Zmluvy o nájme NP zo dňa 
12.07.1994, predmetom ktorej bol nájom NP o výmere 178,20 m2 na 
ul. Krížna 7, a to JUDr. Michaele Törökovej, advokátke, so sídlom 
Ul. 29. augusta č. 5, 811 05 Bratislava za sumu 5 879,66 EUR.  
B. splnomocňuje starostku m.č. vykonať nevyhnutné opravy 
prípadných chýb v písaní a chýb vzniknutých pri prepisovaní.  

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
JUDr. Bauer 

Uznesenie nesplnené Zmluva o postúpení 
pohľadávky bude 
prepracovaná.  

23. 61/2012 22.05.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. 
mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, nachádzajúcej sa 
v Bratislave vo dvore na Špitálskej ul. č. 16, k.ú. SM, a to pozemku 

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

Čaká sa na vyjadrenie kupujúceho 
k výške predajnej ceny.  
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parc. č. 8690/9, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 14 m2, do vlastníctva Marianne Lesič, rodenej 
Chanovej, bytom Špitálska 16, 811 05 Bratislava, za cenu 
7 280,00 EUR. 
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že uznesenie nebude naplnené, stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
22.05.2013. 

24. 63/2012 22.05.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s kúpou spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 34/120 za cenu 
minimálne vo výške znaleckého posudku, t.j. vo výške 388 166,66 
EUR k nehnuteľnostiam v k.ú. SM zapísaných na LV č. 4272 a to:  
- k pozemku parcela č. 499, ako parcela registra „C“, druh  pozemku 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 493 m2, 
-  k stavbe súp. č. 168, ktorá sa na tomto pozemku nachádza do 
vlastníctva hl. mesta SR Bratislava, v správe m.č. BA-SM 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Kúpa spoluvlastníckeho podielu 
nerealizovaná.  
Momentálne prebiehajú rokovania 
so spoluvlastníkom, vzhľadom 
k súdnemu vyporiadaniu 
podielového spoluvlastníctva 
a mimosúdnemu ukončeniu sporu.  

Návrh ďalšieho postupu 
bude závisieť od dohody so 
spoluvlastníkom 
a rozhodnutia Magistrátu hl. 
mesta SR Bratislava.  

25. 74/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov ako dôvod hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti 
vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM, 
nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. SM na Radlinského ul., a to 
parc. č.  7976 o výmere 479 m2 a parc. č. 7979 o výmere 125 m2, 
zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné plochy, do 
vlastníctva spoločnosti Team Nový Dom s.r.o., sídlo: Trnavská 
cesta č. 100, 821 01 Bratislava, IČO: 35880503, za cenu 
241 600,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že uznesenie nebude naplnené, stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia; 
B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má v nájme oba 

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

Čaká sa na vyjadrenie žiadateľa 
k predajnej cene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
26.06.2012. 
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predmetné pozemky na dobu neurčitú a je súčasne vlastníkom 
susedných pozemkov parc. č. 7980/1, 7980/2, 7981/1, na ktorých 
vlastní aj stavby. Žiadateľ má tiež vo vlastníctve susedný pozemok 
parc. č. 7977/1 aj so stavbou a pozemok parc. č. 7978/1.  

26. 77/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 
nehnuteľností vo vlastn. hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-
SM,  nachádzajúcich sa v Bratislave na Korabinského ul., a to 
pozemky parc. č. 4487/1 o výmere 352 m2, parc. č. 4487/2 o výmere 
56 m2 a parc. č. 4488 o výmere 414 m2, k.ú. SM, zapísané v kat. 
nehnut. Správy katastra pre hl. mesto SR Bratislava na LV č. 10 ako 
záhrady do nájmu RNDr. Tatiane Železníkovej PhD., bytom 
Žitavská 2, 821 07 Bratislava, za cenu 1,00 EUR/m2/rok.  
Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa 
podmienok uvedených v nájomnej zmluve. Doba nájmu: neurčitá. 

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

Zmluva o nájme v príprave.   

27. 86/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré mesto 
schvaľuje 
1. V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru č. 22 – 
CO kryt, spolu o výmere 123,00 m2, nachádzajúceho sa 
v suteréne domovej nehnuteľnosti na ulici Krížna č. 9 
v Bratislave, súpisné číslo 4066, katastrálne územie Staré 
Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 
5927, na parcele č. 10297, 10300, 10304, 10305, 10306 
a pozemky pod stavbou parc. č. 10297 zastavené plochy 
a nádvoria o výmere 254 m2, parc. č. 10300 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 252 m2, parc. č. 10304 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 251 m2 parc. č. 10305 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 250 m2, parc. č. 10306 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 252 m2, pre spoločnosť: Lekáreň Ruža, 
spol. s r.o., so sídlom Čapajevova 23,  080 01  Prešov, IČO: 
36 767 557. 

2. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito 

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

Odd. majetkové a investičné 
zadalo dňa 2.10.2012 všetky 
podklady na právne odd. 
z dôvodu vypracovania návrhu 
nájomnej zmluvy v zmysle 
schválených podmienok 
uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č 86/2012. 
Vec v riešení na právnom odd.  

Urgencia druhej zmluvnej 
strany k podpisu nájomnej 
zmluvy.  
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podmienkami: 
1) osobitné podmienky nájmu nebytových priestorov – 

ochranných stavieb CO v zmysle Smernice 
o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a majetku zvereného do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a postupe pri 
uzatváraní zmlúv o nájme v súlade s čl. V.  

2) nájomné v sadzbe 5,00 EUR/m2/rok 
3) doba nájmu: neurčitá 
4) 4) účel nájmu: sklad, priestory ku prevádzke lekárne. 

28. 92/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti 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 nehnuteľností na LV č. 10 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 mesiaca odo dňa prijatia uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
týkajúceho sa predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť.  

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

Čaká sa na vklad do katastra.  Viď. uzn. č.  112/2012 

29. 96/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. Zámer postúpiť pohľadávky mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto tretej osobe za odplatu. 
2. Spôsob postúpenia pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže. 
3. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže OVS PP 

01/2012 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy 
o postúpení pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar,  
JUDr. Cilli 

Právne odd. predloží pani 
starostke na podpis návrh 
rozhodnutia o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže na 
postúpenie pohľadávok v zmysle 
uznesenia (predpoklad 
predloženia návrhu rozhodnutia 
na podpis – 03/2013) 
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na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže.  
B. splnomocňuje 
starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy prípadných 
chýb v písaní a chýb vzniknutých pri prepisovaní.  

30. 98/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. súhlasí 
s vyporiadaním podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti stavba 
súpisné č. 623, postavená na pozemku parcela č. 3222, o výmere 
720 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa 
na Konventnej ulici č. 5 v Bratislave, zapísaný na liste vlastníctva 
č. 2759, formou uzavretia Dohody o zrušení a vyporiadaní 
podielového spoluvlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti po 
uplynutí výpovedných lehôt nájomcom nasledovne:  
a) hlavné mesto SR Bratislava – v správe mestská časť 

Bratislava-Staré Mesto sa stáva výlučným vlastníkom bytov č. 
1 (súčasný nájomca Viliam Bíro), č. 2 (súčasný nájomca Štefan 
Šimuni st.), č. 3 voľný byt), č. 10 (voľný byt), č. 13 (súčasný 
nájomca Víťazoslav Orth) spolu 5 bytov, o celkovej výmere 
podlahovej plochy 218,52 m2, 

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 (súčasný nájomca Dalibor Kán), č. 8 
(súčasný nájomca Fridrich Valkovič), č. 9 (súčasný nájomca 
Jaroslav Juráš), č. 11 (súčasný nájomca Mária Hambálková), č. 
12 (súčasný  nájomca Jana Lacková), spolu 8 bytov, o celkovej 
výmere podlahovej plochy 517,12 m2,  

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 výmere 
podlahových plôch bytov hlavnému mestu SR Bratislava – 
v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto, a to vo výške 
určenej podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom 
znení, 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar 
Mgr. Bauer 

Uznesenie nerealizované. Mestská 
časť požiadala o predchádzajúci 
súhlas primátora s vyporiadaním 
podielového spoluvlastníctva 
k nehnuteľnosti. 

V prípade, že bude mestskej 
časti doručený 
predchádzajúci súhlas 
primátora, právne odd. 
predloží na najbližšie 
zasadnutie MZ návrh na 
zrušenie uznesenia č. 
98/2012 a zároveň predloží 
nový návrh na vyporiadanie 
podielového 
spoluvlastníctva v súlade 
s doručeným 
predchádzajúcim súhlasom. 
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e) spoluvlastník vykoná rekonštrukciu nehnuteľnosti s tým, že 
hlavné mesto SR Bratislava – v správe mestská časť Bratislava-
Staré Mesto sa bude podieľať na kompenzácii nákladov na 
predmetnú obnovu nehnuteľnosti, v rozsahu jej súčasného 
spoluvlastníckeho podielu 1/3 z celku, maximálne však do 
výšky ceny bytu č. 2 o výmere podlahovej plochy 24,00 m2, 
ktorý bude vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava – 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, za cenu určenú 
znaleckým posudkom. 

Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí jedného roka odo dňa 
jeho prijatia. 
B. splnomocňuje 
starostku mestskej časti na opravu prípadných chýb v písaní 
a počítaní tak, aby došlo k naplneniu tohto uznesenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
25.09.2013 

31. 105/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 7/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od           
1. januára 2013 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
Mgr. Juhász,  
Mgr. Čierniková 

VZN č. 7/2012 o miestnej dani za 
užívanie verejného priestranstva 
na území m.č. Bratislava-Staré 
Mesto s účinnosťou od 
01.01.2013 sa v kontrolovanom 
období nemohlo aplikovať, 
pretože ešte nenadobudlo 
účinnosť.  

 

32. 106/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za 
nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto s účinnosťou od 1. januára 2013.  

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
Mgr. Juhász,  
Mgr. Čierniková 

VZN č. 8/2012 o miestnej dani za 
psa, za predajné automaty a za 
nevýherné hracie prístroje na 
území m.č. Bratislava-Staré 
Mesto s účinnosťou od 
01.01.2013 sa v kontrolovanom 
období nemohlo aplikovať, 
pretože ešte nenadobudlo 
účinnosť.  

 

33. 108/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
plán zimnej služby na sezónu 2012/2013; 
B. žiada 
štáb zimnej služby 

Odd. dopravy 
Ing. Rausová 

Uznesenie je možné vyhodnotiť 
až po skončení zimnej služby.  
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zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť takým spôsobom, aby činnosť 
sama a jej dôsledky nezhoršovali životné prostredie, to znamená 
minimalizovať v maximálnej možnej miere posyp chemickým 
materiálom. 

34. 112/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 92/2012 zo dňa 25. septembra 2012 
v bode č. 3 takto: 
slová „do jedného mesiaca odo dňa prijatia uznesenia“ sa 
nahrádzajú slovami „do dvoch  mesiacov odo dňa prijatia uznesenia. 
V ostatnej časti zostáva uznesenie nezmenené.  

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

Uznesenie nesplnené. Čaká sa na vklad do 
katastra.  

35. 113/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
Správu o výsledkoch prevádzkového a technického auditu budov 
v správe/vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh 
opatrení 
B. ukladá 
prednostovi miestneho úradu vypracovať návrh opatrení vrátane 
vecného a časového harmonogramu a predpokladaných finančných 
nákladov na zefektívnenie správy majetku v správe alebo vlastníctve 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
T: február 2013 

Prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 

Z dôvodu časovej a vecnej 
náročnosti prípravy materiálu, 
súčasťou ktorého bude aj vecný 
a časový harmonogram 
a predpokladané finančné náklady 
na zefektívnenie správy majetku 
v správe alebo vlastníctve m.č. 
Bratislava-Staré Mesto, bude 
materiál predložený na marcové 
zasadnutie MZ m.č. Bratislava-
Staré Mesto.  

 

36. 119/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
návrh základných východísk pre sprístupnenie školských dvorov pre 
žiakov, učňov a študentov bezodplatne; 
B. súhlasí 
s prípravou pilotného projektu sprístupnenia školského dvora ZŠ 
Vazovova 4 školskej mládeži po ukončení denného edukačného 
procesu a školskej telecvične v čase, keď nie je v krátkodobom 
podnájme; 
C. žiada 
1.  poslanca Martina Borguľu, 
aby v súlade s návrhom sprístupnenie školských dvorov školou 
povinnej mládeži     bezodplatne v úzkej súčinnosti so starostkou 

Bod C -  1/a),b)  
Poslanec MČ 
Ing. Martin 
Borguľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bod C – 1/a) – v plnení. Predseda 
BSK predbežne neposkytol termín 
na predstavenie pilotného 
projektu sprístupnenia šk. dvora 
deťom, primátor pri oboznámení 
sa požiadal o zapracovanie 
pripomienok. 13. marca sa 
uskutoční prerokovanie 
upraveného návrhu štúdie na 
Magistráte so zapracovanými 
podmienkami pre účasť mesta. 
 
 

Bod C – 1/a) Podľa 
výsledku a po prerokovaní 
podľa 1/b tohto uznesenia 
bude návrh predložený 
najprv MZ B-SM a podľa 
rozhodnutia následne buď 
ako poslanecký alebo si 
návrh osvojí primátor a sám 
predloží MsZ v apríli. 
Príslušné komisie oboznámi 
Ing. Borguľa podľa 
zaradenia návrhu pred 
prerokovaním v MsZ. 
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mestskej časti: 
a) vyrokoval s predsedom Bratislavského samosprávneho 

kraja a primátorom hlavného mesta SR Bratislavy 
finančnú účasť na pilotnom projekte v ZŠ Vazovova 4 
a loboval v príslušných dotačných komisiách týchto 
samospráv za schválenie takejto dotácie, 

b) prerokoval s Radou školy ZŠ Vazovova 4 konkrétne 
podmienky realizácie pilotného projektu sprístupnenia 
školského dvora.  

 
 
2. starostku mestskej časti 
pripraviť analýzu právneho rámca pre sprístupnenie školských 
dvorov a telocviční pre verejnosť.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod C - 2 -  
Starostka 
Mgr. Stanová 

Bod C - 1/b) - Ešte nesplnené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod C - 2 -  Uznesenie sa plní 
priebežne, spracovanie analýzy 
bolo zadané právnemu oddeleniu. 

Bod C - 1/b) - S Radou 
školy ZŠ Vazovova 4 bude 
možné prerokovať 
a upresniť konkrétne 
podmienky realizácie až po 
predbežnom schválení 
návrhu štúdie na Magistráte 
(13.03.2013) podľa plnenia 
1/a) tohto uznesenia (viď. 
v uzn. , ktoré sa plnia 
priebežne).  

37. 122/2012 27.11.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona čl 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, v bytovom dome na ulici 
Grösslingová č. 6 a 8, súpisné číslo 2479, k.ú. Staré Mesto, na 
parcele č. 8900/1, 8900/15 a pozemok pod stavbou parc. č. 
8900/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1197 m2, 
evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 5674 a 6895, vchod 
Grösslingová č. 6, prízemie, priestor č. 12-NP12, o celkovej 
výmere 362,91 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 847/10000 
a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch o veľkosti 847/10000; 
kupujúcemu: JUDr. Júliu Brichta, Tatiana Brichtová , obaja 
bytom Vrchná č. 3, 811 02 Bratislava  do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov za cenu 205 000,00 EUR.  

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 

3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými 

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

Dňa 14.12.2012 zadané na právne 
odd. na spracovanie 
a vyhotovenie návrhu zmluvy 
o prevode vlastníctva nebytového 
priestoru. Právne odd. pripravilo 
návrh zmluvy a v súčasnom 
období je zmluva pripravená na 
podpis.  

Po podpise zmluvy oboma 
zmluvnými stranami, 
pripísaní úhrady kúpnej 
cena na účet mestskej časti 
i účet Hl. mesta SR 
Bratislavy, bude zaslaný 
návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra 
nehnuteľností.  
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stranami do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho 
sa predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť, ak nie je 
v uznesení alebo Pravidlách nakladania s nehnuteľným 
majetkom mestskej časti určené inak.  

38. 123/2012
  

27.11.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

1.    v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, v bytovom dome na ul. Vajanského 
nábrežie č. 15, 17, Medená č. 10, súpisné číslo 59 a 93, k.ú. 
Staré Mesto, na parcele č. 217/1, 217/3, 217/4, 217/5, 217/6, 
217/7 a 215 a pozemok pod stavbou parc. č. 217/1, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 3981 m2, evidované v katastri 
nehnuteľností na liste  vlastníctva č. 6257 a 6258, vchod 
Medená č. 10, prízemie, priestor č. 12-N907, o celkovej výmere 
66,51 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 40/10000 
a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch o veľkosti 40/10000; 
kupujúcemu: Marián Borovský , bytom Ostrov 416, 922 01 
Ostrov za cenu 70 000,00 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 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho 
sa predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť, ak nie je 
v uznesení alebo pravidlách nakladania s nehnuteľným 
majetkom mestskej časti určené inak.  

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

Právne odd. vyhotovilo Zmluvu 
o prevode vlastníctva 
k nebytovému priestoru č. 
010053712. Zmluva bola 
podpísaná oboma zmluvnými 
stranami dňa 18.12.2012. Čaká sa 
na úhradu kúpnej ceny 
a potvrdenia platieb zo strany 
mestskej časti i zo strany Hl. 
mesta SR Bratislavy.  

Po prijatí a potvrdení úhrady 
kúpnej ceny, bude zmluva 
vložená do katastra 
nehnuteľností.  

39. 124/2012 27.11.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislav, 

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

Dňa 10.12.2012 zaslaná žiadosť 
na Magistrát hl. m. SR Bratislavy 
o predchádzajúci súhlas 
s predajom pozemku, v ktorej je 
spätne zahrnuté aj nájomné 
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v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej 
sa v Bratislave na Nám 1. mája, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku 
parc. č. 7731/3, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 1656 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 40 m2, do vlastníctva spoločnosti ZSE Distribúcia, 
a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, za 
kúpnu cenu 13 656,00 EUR. Kúpna cena pozostáva z dvoch 
častí. Prvá časť kúpnej ceny je na základe znaleckého posudku 
č. 31/2012 vyhotovená znalcom Ing. Milošom Golianom dˇna 
11.5.2012, stanovená na hodnotu 272,46 EUR/m2, čo pri 
výmere 40 m2 predstavuje po zaokrúhlení sumu 11 000,00 
EUR. Druhá časť kúpnej ceny 2 656,00 EUR je náhrada za 
užívanie predmetného pozemku a obdobie dvoch rokov 
a vychádza zo sadzby 33,19 EUR/m2/rok, v súlade 
s Minimálnymi sadzbami za prenájom pozemkov, ktoré boli 
stanovené na základe rozhodnutia č. 28/2008 starostu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 

2. Kúpna cena bude zaplatená  jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 

3. V prípade zrušenia trafostanice a odpredaja predmetného 
pozemku pod trafostanicou bude mať mestská časť Bratislava-
Staré Mesto predkupné právo na predmetný pozemok.  

4. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými 
stranami do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho 
sa predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť.  

40. 125/2012 27.11.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave na ulici Slávičie údolie, k.ú. 
Staré Mesto, a to pozemku parc č. 2330/17, k.ú. Staré 
Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 
ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, do 

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

Dňa 10.12.2012 zaslaná žiadosť 
na Magistrát hl. m. Sr Bratislavy 
o predchádzajúci súhlas 
o predajom pozemku, v ktorej je 
spätne zahrnuté aj nájomné. 
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vlastníctva spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. so sídlom 
Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, za kúpnu cenu 
22 244,00 EUR. Kúpna cena pozostáva z dvoch častí. Prvá 
časť kúpnej ceny je na základe znaleckého posudku č. 
03/2011 vyhotovená znalcom Ing. Milanom Ravasom dňa 
16.3.2011jj, stanovená na hodnotu 215,10 EUR/m2, čo pri 
výmere 79 m2 predstavuje po zaokrúhlení 17 000,00 EUR. 
Druhá časť kúpnej ceny 5 244,00 EUR je náhrada za 
užívanie predmetného pozemku za obdobie dvoch rokov 
a vychádza zo sadzby 33,19 EUR/m2/rok, v súlade 
s Minimálnymi sadzbami za prenájom pozemkov, ktoré 
boli stanovené na základe rozhodnutia č. 28/2008 starostu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. 

3. V prípade zrušenia trafostanice a odpredaja predmetného 
pozemku pod trafostanicou bude mať mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto predkupné právo na predmetný 
pozemok. 

4. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy 
zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo dňa prijatia 
uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa predaja 
nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť.  

41. 127/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 9/2012 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky s účinnosťou od 1. januára 2013.  

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Od 01.01.2013 bude postupované 
v zmysle uvedeného VZN.  

 

42. 130/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1.  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

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

Dňa 29.11.2012 zaslaná žiadosť  
na Magistrát hl. m. SR Bratislavy 
o predchádzajúci súhlas 
s predajom pozemku.  
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nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na 
Banskobystrickej ul., a to pozemok parc. č. 7741/3, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako záhrada o výmere 368 
m2, do vlastníctva spoločnosti T-systém, s.r.o., sídlo: 
Kragujevská 389, 010 01 Žilina, za cenu 184 000,00 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 troch mesiacov odo dňa prijatia uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
týkajúceho sa predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť; 

B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má vo vlastníctve 
susedný pozemok parc. č. 7741/2, podiel na susednom zastavanom 
pozemku parc. č. 7740 a tri byty dome na pozemku parc. č. 7740 na 
Banskobystrickej č. 12.  

43. 131/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. 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 Bratislave, vchod Kollárovo nám. č. 20, súpisné 
číslo 2950, k.ú. Staré Mesto,  a to spoločnosťou:  
DVP FINANCE GROUP s.r.o., so sídlom Záhorácka 54, 901 
01 Malacky, IČO 46420762 

2. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru č. 1 – 
3 o výmere 149,19 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového 
domu na ulici Živnostenská 2,4, Kollárovo nám. č. 20 
v Bratislave, vchod Kollárovo nám. č. 20, súpisné číslo 2950, 
katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5991, na parcele č. 8286 
a pozemok pod stavbou parc. č. 8286, zastavané plochy 

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

Na právne odd. boli zadané 
podklady k vypracovaniu návrhu 
nájomnej zmluvy dňa 18.12.2012. 
Právne odd. zatiaľ návrh 
nájomnej zmluvy nevypracovalo, 
a to aj z dôvodu, že mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto obdržala 
dňa 27.12.2012 návrh 
predbežného opatrenia zákazu 
nakladania s nehnuteľnosťou 
podaný na súd zo strany 
predchádzajúceho nájomcu. 
Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto sa proti tomuto právnemu 
úkonu odvolala.  

Počkať na rozhodnutie súdu. 
Podľa rozhodnutia súdu sa 
určí ďalší postup.  
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a nádvoria o výmere 1233 m2, pre spoločnosť: DVP FINANCE 
GROUP s.r.o., so sídlom: Záhorácka 54, 901 01 Malacky, IČO: 
4642076 

3. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
a) Výška 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 užívať priestor vznikne škoda (skutočná škoda, 
ušlý zisk) túto sa zväzuje znášať na svoju ťarchu. 
Rovnako nájomca berie na vedomie, že nie je 
oprávnený domáhať sa vrátenia úhrad za nájom 
a úhrad za služby spojené s užívaním nebytového 
priestoru, alebo iných finančných nárokov titulom 
bezdôvodného obohatenia v zmysle predmetných 
ustanovení Občianskeho zákonníka; 

B. konštatuje, 
1. že osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť DVP FINANCE 

GROUP s.r.o. uhradí na základe zmluvy o postúpení 
pohľadávky okamžite celý dlh na nájomnom a službách 
s nájmom spojených za predmetný nebytový priestor po 
predchádzajúcom nájomcovi a mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto ako prenajímateľ nemusí dlžnú sumu vymáhať od 
bývalého nájomcu súdnou cestou. Spoločnosť DVP FINANCE 
GROUP s.r.o. bude uhrádzať nájomné v rovnakej výške ako 
predchádzajúci nájomca.  

2. Spoločnosť DVP FINANCE GROUP s.r.o. berie na vedomie, že 
nebytový peistor nie je vyprataný a mestskou časťou bude 
spoločnosť splnomocnená vypratať nebytový priestor na vlastné 
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náklady spoločnosti.  
3. Budúci nájomca zároveň v nájomnej zmluve berie na vedomie, že 

nebytový priestor nie je vyprataný predchádzajúcim nájomcom. 
S uvedenou skutočnosťou nájomca súhlasí a zároveň má za to, 
že uvedená skutočnosť nie je dôvodom na odstúpenie od 
zmluvy, výpoveď alebo iné ukončenie od zmluvy.  

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

44. 132/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. 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 na Břeclavskej ulici, 
a to pozemok parc. č. 2850/3, k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
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. 10 ako ostatné 
plochy o výmere 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 osobitný zreteľ spočíva v tom, že oba predmetné pozemky mal 
žiadateľ v nájme na dobu 10 rokov od 29.11.2002 do 30.09.2012. 

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

Zmluva o nájme v príprave.   

45. 133/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. 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 mstskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcich sa v Bratislave na 

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

Zmluva o nájme v príprave.   
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Bŕeclavskej ul, a to pozemok parc. 2848, k.ú. Saré Mesto, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné pochy 
o výmere 310 m2 a pozemok parc. č. 2850/5, k. ú. Staré Mesto, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné 
plochy o výmere 490 m2 do nájmu Petrovi Orlickému, bytom 
Rovinka 723, PSČ 90041, okres Senec, 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 osobitný zreteľ spočíva v tom, že oba predmetné pozemky mal 
žiadateľ v nájme na dobu 10 rokov od 29.11.2002 do 30.09.2012.  

46. 134/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. 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, nachádzajúcej sa v Bratislave na 
Landererovej ulici, a to časť pozemku parc. č. 9143/5 o výmere 
71 m2 z celkovej výmery 188 m2, časť pozemku parc. č. 9143/6 
o výmere 63 m2 z celkovej výmery 359 m2 a časť pozemku 
parc. č. 9143/9 o výmere 80 m2 z celkovej výmery 1838 m2, 
k.ú. Staré Mesto, zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 10 
ako zastavané plochy a nádvoria do nájmu spoločnosti 
Panorama byty, s.r.o., sídlo: Dvořákovo nábr. 10, 811 02 
Bratislava, IČO 46627596 za nájomné:  

a) 18,00 EUR/m2/rok za časť predmetných pozemkov označených 
sa situačnej snímke ako SO 110, SO 510 a SO 530 o celkovej 
výmere 152 m2 za účelom vybudovania spevnených plôch, 
komunikácií a cestnej dopravnej signalizácie 
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 

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

Zmluva o nájme v príprave.   
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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.  

47. 135/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. 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 výmere 563 m2, ktorý bol geometrickým 
plánom č. 113/98 úradne overeným dňa 12.10.1998 pod č. 
220/98 odčlenený z pozemku parc. č. 4733/3 o výmere 1127 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 pod podpísaní nájomnej zmluvy 
podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve. 

3. Doba nájmu: neurčitá; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má v nájme predmetný 
pozemok od 21.08.1998 do 31.12.2012.  

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

Zmluva o nájme v príprave.   

48. 136/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu 
vlastníctva nehnuteľnosti, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, verejnou 
obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou 

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

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto obdržala v decembri 2012 
súhlas primátora hl. mesta SR 
Bratislava k prevodu predmetnej 
nehnuteľnosti. 

Vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže je naplávané 
na 6.2.2013. Priebeh prvej 
časti – prijímanie návrhov 
sa bude konať do 22.2.2013. 
V prípade, ak sa do súťaže 
prihlási viacero účastníkov, 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

aukciou, a to konkrétne:  
� stavba súp. č. 2193 – druh stavby: iná budova, postavená 

na pozemku parc. č. 8514/2 
� 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 liste vlastníctva č. 10, 
Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislava; 
B. súhlasí 
s nasledovnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže formou 
výberu 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 na strane mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, ale z akýchkoľvek dôvodov od uzavretia kúpnej 
zmluvy odstúpi, prepadne zábezpeka v prospech mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto ako zmluvná pokuta v zmysle 
§ 544 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, s čím 
navrhovateľ verejnej obchodnej súťaže súhlasí. Zároveň ak 
víťaz, 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 zároveň to zakladá dôvod na 
odstúpenie od zmluvy predávajúcim. Odstúpením od 
zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku (ex tunc) v zmysle § 
48 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

ktorí budú spĺňať stanovené 
podmienky, zabezpečí 
referát verejného 
obstarávania priebeh druhej 
časti súťaže, t.j. 
elektronickej aukcie. 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

• navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú bude peňažná 
zábezpeka najneskôr v lehote 5 pacovných dní odo dňa 
termínu vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže, 
vrátená prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu, 

• víťaz verejnej obchodnej súťaže sa zaväzuje najneskôr do 
10 pracovných dní od vyhlásenia výsledkov verejnej 
obchodnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou 
aukciou a podpisu kúpnej zmluvy, zložiť peňažné 
prostriedky, akoodstupné za byt súčasným nájomníčkam 
(p. Nadežda Farbulová a p. Katarína Bojkovská), každej 
sumu vo výške 117 500,00 EUR do notárskej úschovy. 
Notár uvoľní peňažné 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 
súťae formou výberu víťaza elektronickou aukciou, 

• navrhovatelia verejnej obchodnej súťaže berú na vedomie, 
že odstupné za abyty v celkovej výška 335 000,00 EUR, 
nie je súčasťou finančnej zábezpeky vo výške 250 000,00 
EUR, ktoré sú povinní uhradiť pred podaním súťažného 
návrhu.  

• víťaz verejnej obchodnej súťaže berie na vedomie, že aj 
nedôjde k notárskej úschove a zloženiu peňažných 
prostriedkov, uvedené je dôvodom na odstúpenie od 
zmluvy predávajúcim. Odstúpením od zmluvy sa zmluva 
zrušuje od začiatku (ex tunc) v zmysle § 48 ods. 2 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Víťaz zároveň berie 
na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy, 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. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, 

• v prípade, ak odstúpi víťaz verejnej obchodnej súťaže od 
uzavretia zmluvy, mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako 



Uznesenia nesplnené k 31.12.2012 
       Tabuľka č. 2 

 29 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

predávajúci a vyhlasovateľ súťaže písomne vyzve na 
uzavretie zmluvy ďalšieho v poradí vyhodnotených 
výsledkov verejnej obchodnej súťaže formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou, 

• ostatné podmienky budú v súlade so Smernicou mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá 
pri organizovaní verejných obchodných súťaží a zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a Rozhodnutia starostky č. 28/2011 mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 6. júna 2011 o postupe 
pri prevode a prenájme majetku pri použití elektronickej 
aukcie,  

• podmienkou účasti v obchodnej verejnej súťaži je, že 
uchádzač je povinný preukázať, že nemá nedoplatky voči 
vyhlasovateľovi súťaže, štátnemu rozpočtu SR, sociálnej 
poisťovni, zdravotným poisťovniam resp. voči iným tretím 
osobám, z ktorých je možné vyvodiť záver o finančnej 
nespoľahlivosti, platobnej neschopnosti resp. iných 
závažných skutočnostiach, na základe ktorých možno mať 
pochybnosti o schopnosti víťaza súťaže plniť si záväzky 
vyplývajúce z tejto verejnej obchodnej súťaže. 
V uvedenom prípade má vyhlasovateľ právo odstúpiť 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. splnomocňuje 
starostku mestskej časti na opravu prípadných chýb v písaní 
a počítaní tak, aby došlo k naplneniu tohto uznesenia. 

49. 137/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu 
vlastníctva nehnuteľnosti, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-StaréMesto, verejnou 
obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou, 

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

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto obdržala v decembri 2012 
súhlas primátora hl. mesta SR 
Bratislavy k prevodu predmetnej 
nehnuteľnosti. 

Vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže je 
naplánované na 6.2.2013. 
Priebeh prvej časti – 
prijímanie návrhov sa bude 
konať do 22.3.2013. 
V prípade, ak sa do súťaže 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

a to konkrétne: 
• stavba súpisné č. 2194, druh stavby: bytový dom, 

postavená na pozemku parcela č. 8509, 
• pozemku parcela č. 8509 o výmere 630 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici 
Špitálska č. 31 v Bratislave a sú zapísané na liste vlastníctva č. 10, 
Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislava; 
B. súhlasí 
s nasledovnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže formou 
výberu víťaza elektronickou aukciou: 
• minimálna výška kúpnej ceny nehnuteľností uvedených 

v časti A. uznesenia je 487 200,00 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 verejenej 
obchodnej súťaže bude finančná zábezpeka započítaná 
s kúpnou cenou, 

• v prípade, že víťaz verejnej obchodnej súťaže (formou 
výberu víťaza elektronickou aukciou) z dôvodov 
nespočívajúcich na strane mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, ale z akýchkoľvek dôvodov od uzavretia kúpnej 
zmluvy odstúpi, prepadne zábezpeka v prospech mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto ako zmluvná pokuta v zmysle 
§ 544 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, s čím 
navrhovateľ verejnej obchodnej súťaže súhlasí. Zároveň ak 
víťaz 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 zároveň to zakladá dôvod na 
odstúpenie od zmluvy predávajúcim. Odstúpením od 
zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku (ex tunc) v zmysle § 

prihlási viacero účastníkov, 
ktorí budú spĺňať stanovené 
podmienky, zabezpečí 
referát verejného 
obstarávania priebeh druhej 
časti súťaže t.j. elektronickej 
aukcie.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

48 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 
• navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú bude peňažná 

zábezpeka najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa 
termínu vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže, 
vrátená prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu, 

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

• ostatné podmienky budú v súlade so Smernicou mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá 
pri organizovaní verejných obchodných súťaží a zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a Rozhodnutia starostky č. 28/2011 mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 6. júna 2011 o postupe 
pri prevode a prenájme majetku pri použití elektronickou 
aukcie.  

• podmienkou účasť v obchodnej verejnej súťaži je, že 
uchádzač je povinný preukázať, že nemá nedoplatky voči 
vyhlasovateľovi súťaže, štátnemu rozpočtu SR, sociálnej 
poisťovni, zdravotným poisťovniam resp. voči iným tretím 
osobám, z ktorých je možné vyvodiť záver o finančnej 
nespoľahlivosti, platobnej neschopnosti resp. iných 
závažných skutočnostiach, na základe ktorých možno mať 
pochybnosti o schopnosti víťaza súťaže plniť si záväzky 
vyplývajúce z tejto verejnej obchodnej súťaže. 
V uvedenom prípade má vyhlasovateľ právo odstúpiť 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. splnomocňuje 
starostku mestskej časti na opravu chýb v písaní a počítaní tak, aby 
došlo k naplneniu tohto uznesenia.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

1. 71/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
1. návrh „Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO) mestskej časti  
„ISRMO Bratislava-Staré Mesto – Oblasť Blumentál“ a jej predloženie v rámci 
oznamu o možnosti predkladania ISRMO,  
2. ciele ISRMO, ktoré sú v súlade s platným Územným plánom hl. mesta SR 
Bratislavy, s územným plánom m.č. Bratislava-Staré Mesto a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja m.č. Bratislava-Staré Mesto, 
3. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO: Bratislava-Staré Mesto – 
Oblasť Blumentál“,  
4. projektové návrhy 1. „Revitalizácia vnútrobloku Slávia (ohraničený ulicami 
Šancová-Björnsonova-Povraznícka)“, 2. „Modernizácia denného stacionára, 
Záhrebská 9“, 3. Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova“, 4. Rekonštrukcia budovy SŠ 
Vazovova (projekt Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom 
školy)“, 5.  Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra, Školská 14“, 6. 
„Modernizácia MŠ Beskydská a revitalizácia dvoru“ a 7. Modernizácia MŠ 
Vazovova“, ktoré sú súčasťou ISRMO,  
5. predloženie rozpracovaných projektových návrhov vo forme žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (NFP) vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá bude 
vyhlásená po procese predvýberu (v prípade schválenia projektového návrhu).  

Starostka 
Mgr. Stanová 

Uznesenie zrušené uznesením č. 
100/2012 z 25.09.2012 v bode A.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

1. 48/2007 29.5.2007 
 

MZ časť A. berie na vedomie Indikatívne možnosti čerpania fondov EÚ v 
programovacom období 2007 - 2013 v podmienkach MČ BA - SM a na spracovanie 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  MČ, časť B - MZ poveruje starostu: 1. 
zabezpečiť prípravu projektov tematicky zameraných v zmysle predloženého materiálu a 
podmienok určených schválenými operačnými programami pre obd. 2007 - 2013 

Kanc. 
starostky 
Mgr. Stanová 

Kancelária starostky prostredníctvom referátu 
riadenia a koordinácie projektov sústavne 
a dôsledne monitoruje výzvy na podávanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
a v prípade ich vyhlásenia a oprávnenosti MČ 
ako žiadateľa vypracúva v spolupráci s prísl. 
odd. MiÚ (najmä odd. majetkové a inv., soc. 
vecí a odd. školstva) projekty s prísluš. 
zameraním.  V súčasnosti je MČ zapojená 
v rámci operačného programu:  
- Operačný program Bratislavský kraj 
(OPBK): Kancelária starostky prostredníctvom 
referátu riadenia a koordinácie projektov 
(RRKP) pripravila projektový návrh – materiál 
„Integrovaná stratégia rozvoja mestskej oblasti 
– ISRMO OPBK Bratislava-Staré Mesto – 
Oblasť Blumentál“ a súvisiacich čiastkových 
projektových návrhov:  
1. Revitalizácia vnútrobloku Slávia,  
2. Modernizácia denného stacionára, 
Záhrebská 9, 3. Rekonštrukcia budovy ZŠ 
Vazovova, 4. Rekonštrukcia budovy SŠ 
Vazovova (projekt BSK), 5. Rekonštrukcia 
a modernizácia komunitného centra, Školská 
14, 6. Modernizácia MŠ Beskydská 
a revitalizácia dvora, 7. Modernizácia MŠ 
Vazovova), ktorý dňa 26.6.2012 uzn. č. 
71/2012 a dňa 25.9.2012 uzn. č. 100/2012 
schválilo MZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
a 26.-27.9.2012 aj MsZ hl. mesta SR 
Bratislavy. ISRMO bola prostredníctvom 
Magistrátu (projektového manažéra) 
predložená spolu s ISRMO ostatných 
relevantných mestských častí predložená 
Riadiacemu orgánu OPBK v termíne na 
predloženie: 1.10.2012. Oznámenie výsledkov 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

predvýberu úspešných stratégií ISRMO sa 
predpokladá koncom 1/2013, následne budú 
tieto MČ požiadané o prípravu žiadostí 
o Nenávratný finančný príspevok (o NFP). 
RRKP v súčinnosti s odd. majetkovým 
a invest. pripravuje dokumentáciu potrebnú pre 
ďalšiu fázu prípravy žiadosti o NFP, 
požadovanú v prípade úspešnej žiadosti v kole 
predvýberu stratégií.  

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

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Komara 
 

Uznesenie priebežne plnené. Správa 
predkladaná aspoň raz ročne, alebo pri každej 
zmene v organizácii.   

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

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

Podmienky nájmu pozemkov pod garážami, 
ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb 
zostávajú nezmenené, dodržiavané. Uznesenie 
sa priebežne plní.  

4. 63/2011 13.9.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
schvaľuje s účinnosťou od 1.10.2011 všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto č. 6/2011 z 13. septembra 2011 o poskytovaní prepravnej služby. 

Odd. sociálne 
Mgr. Jašková 

Prepravná služba sa riadi platných VZN č. 
6/2011  

5. 122/2011 13.12.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
B. žiada 
starostku mestskej časti o vydanie rozhodnutia o delegovaní poslancov Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto do pracovných skupín podieľajúcich 
sa na realizácii PHSR. 

Kanc. 
starostky 
Mgr. Stanová 

Starostka vymenovala členov pracovnej 
skupiny pre 
- Územný rozvoj, základnú infraštruktúru 
a životné prostredie – Soňu Párnickú – 
Školstvo,  kultúru a šport – doc. RNDr. Ivana 
Haverlíka, CSc. a Mgr. Miroslavu Babčanovú 
– Sociálne služby, zdravotníctvo a bývanie – 
RNDr. Mária Ležoviča, PhD, MPH 
- Hospodárstvo, bezpečnosť a manažment  
mestskej časti –  Slavomíra Freša.  
Členovia pracovnej skupiny sa budú podieľať 
na realizácii Plánu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja (PHSR) v mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. 
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6. 2/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, záujmové miesto Cesta na Červený most, Bratislava-Staré Mesto 
B. splnomocňuje 
prednostu miestneho úradu zabezpečiť realizáciu investičného zámeru výstavby ZSS 
Cesta na Červený most, Bratislava-SM 

Prednosta MiÚ  
Mgr. Homoľa 

Oddelenie majetkové a investičné bolo 
poverené dlhodobou úlohou zabezpečiť 
realizáciu investičného zámeru výstavby 
zariadenia sociálnych služieb mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, o priebehu plnenia 
úlohy je podávaná na každé zasadnutie MZ 
informácia o stave plnenia úlohy.  

7. 23/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
ukladá 
prednostovi miestneho úradu predkladať na každé rokovanie MZ písomnú informáciu 
o postupe prác pri realizácii zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb v lokalite 
Cesta na Červený most.  

Prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
svojím uznesením č. 102/2012 zo dňa 
25.09.2012, uznesením č. 118/2012 zo dňa 
23.10.2012 a uznesením č. 142/2012 zo dňa 
11.12.2012 zobralo na vedomie informáciu 
o priebehu realizácie investičného zámeru 
výstavby zariadenia sociálnych služieb m.č. 
Ba-SM v súlade s požiadavkou poslancov MZ.  

8. 67/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
aktualizáciu Parkovacej politiky m.č. BA-SM 
B. žiada  
starostku mestskej časti jednať s primátorom hl. mesta SR Bratislavy o zverení 
komunikácií I. a II. triedy za účelom realizácie jednotnej parkovacej politiky na území 
m.č. BA-SM. 

Starostka 
Mgr. Stanová 

Uznesenie sa plní priebežne. Medzi starostkou 
a primátorom prebehlo v uvedenej veci 
niekoľko stretnutí, primátor však zatiaľ súhlas 
k zvereniu nedal a k veci sa doteraz meritórne 
nevyjadril. 

9. 97/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
1. doterajší postup mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri správe a vymáhaní 

pohľadávok za nájom nebytových priestorov, 
2. návrh nového postupu mestskej časti Bratislava-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 časti Bratislava-Staré Mesto pri vyprataní 

nebytových priestorov po skončení nájmu“; 
B. schvaľuje 
vypratávanie nebytových priestorov mestskou časťou Bratislava-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 titulu.  

Odd. právne 
Mgr. Cipciar 
JUDr. Cilli 

Plní sa priebežne. 
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C. splnomocňuje 
starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb v písaní a chýb 
vzniknutých pri prepisovaní. 

10. 100/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. zrušuje 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 71/2012 zo 
dňa 26.6.2012, ktorým bol schválený materiál „Integrovaná stratégia rozvoja mestských 
oblastí (IRSMO)-Batislava-StaréMesto-Oblasť Blumentál“,  
B. schvaľuje 
1. 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, platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta 
SR Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, 

3. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO: „Bratislava-Staré Mesto-
Oblasť Blumentál“, 

4. projektové návrhy 1. Revitalizácia vnútrobloku Slávia“, 2. Modernizácia denného 
stacionára, Záhrebská 9, 3. „Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazvova“, 4. Rekonštrukcia 
budovy SŠ Vazovova“, 5. „Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra, 
Školská 14, 6. „Modernizácia MŠ Beskydská a revitalizácia dvora“ a 7. 
„Modernizácia MŠ Vazovova“, ktoré sú súčasťou ISRMO, 

5. predloženie rozpracovaných projektových návrhov vo forme žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok (NFP) vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá bude 
vyhlásená po procese predvýberu (v prípade schválenia projektového návrhu) 

Kancelária 
starostky 
Mgr. Stanová 

Uznesenie sa plní podľa plánu, vypracovávané 
projektové návrhy a ostatná dokumentácia boli 
prostredníctvom Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy predložené na MP SR ako 
riadiacemu orgánu. T.č. čakáme na 
rozhodnutie.  

11. 114/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
vyňatie sobôt 5.1.2013, 30.03.2013, 6.7.2013, 2.11.2013, 23.11.2013, 28.12.2013 z dní, 
kedy sa vykonávajú sobášne obrady. 

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

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

12. 128/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. rozpočet mestskej časti Bratislava na rok 2013 
2. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2013 
3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013, 
4. príspevok do sociálneho fondu organizácií  a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % 

Odd. finančné 
Ing. Papán, 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočtové 
hospodárenie je v súlade s prijatým uznesením 
MZ.  
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z objemu vyplatených platov a miezd; 
B. berie na vedomie 
1. rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2014 a 2015,  
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na roky 2014 a 2015, 
3. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov a škôl a školských zariadení 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2014 a 2015, 
4. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2014 a 2015; 
C. splnomocňuje 
starostku mestskej časti vykonávať 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 predpisov. 

13. 141/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
plán termínov zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013; 
B. schvaľuje 
plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2013. 

Prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bude 
zasadať v roku 2013 v súlade so schváleným 
plánom termínov zasadnutí.  
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1. 69/2011 13.9.2011 Uznesenie č. 69/2011 – MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
prevod bytov vo vlastníctve hlavného mesta SR  Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto, podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 
v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 23 v Bratislave, súpisné č. 552, postavený na 
pozemku parcela č. 8386, o výmere 633 m2, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 8056, nachádzajúci sa v katastrálnom území Staré Mesto, 
byt č. 4, o výmere 46,59 m2, prízemie a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 739/10000 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku vo veľkosti 739/10000,  
byt č. 7, o výmere 42,57 m2, prízemie a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 685/10000 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku vo veľkosti 685/10000, 
byt č. 8, o výmere 44,75 m2, 1. poschodie a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 712/10000 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku vo veľkosti 712/10000, 
do vlastníctva kupujúcemu obchodnej spoločnosti ERLAN spol. s r.o., so sídlom J. 
Alexyho 3, 841 01 Bratislava, IČO: 35 809949, za kúpnu cenu spolu vo výške 209.300,00 
EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorázovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých 
pri prepisovaní a výpočtoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Prevod nerealizovaný. Do dnešného dňa 
zmluva o prevode bytového vlastníctva 
nepodpísaná a kúpna cena neuhradená. 
Predchádzajúci súhlas primátora stratil 
platnosť. Prebiehali rokovania na úrovni 
majetkového odd. a kupujúceho.   
 
 
Uznesenie stratilo platnosť 13.9.2012. 
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2. 70/2011 13.9.2011 Uznesenie č. 70/2011 – MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
prevod bytov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto, podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 
v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 25 v Bratislave, súpisné č. 553, postavený na 
pozemku parcela č. 8385, o výmere 583 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 6932, nachádzajúci sa v katastrálnom území Staré Mesto, 
byt č. 1, o výmere 64,28 m2, prízemie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 1150/10000 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku vo veľkosti 1150/10000, 
byt č. 4, o výmere 20,82 m2, prízemie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 386/10000 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku vo veľkosti 386/10000, 
byt č. 7, o výmere 43,59 m2, 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 783/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku vo veľkosti 783/10000, 
byt č. 8, o výmere 17,69 m2, 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 335/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku vo veľkosti 335/10000, 
byt č. 11, o výmere 51,13 m2, 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 890/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku vo veľkosti 890/10000, 
byt č. 12, o výmere 23,83 m2, 1. poschodie, a spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 464/10000 a spoluvlastnícky 
podiel na pozemku vo veľkosti  464/10000,  
do vlastníctva kupujúcemu obchodnej spoločnosti ERLAN spol. s r.o., so sídlom J. 
Alexyho 3, 841 01  Bratislava, IČO: 35 809949, za kúpnu cenu spolu vo výške 172.000,00 
EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorázovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
B. splnomocňuje starostku mestskej časti vykonať nevyhnuté opravy chýb vzniknutých pri 
prepisovaní a výpočtoch. 

Odd. právne 
Mgr. Cipciar, 
Mgr. Bauer 

Prevod nerealizovaný. Do dnešného dňa 
zmluva o prevode bytového vlastníctva 
nepodpísaná a kúpna cena neuhradená. 
Predchádzajúci súhlas primátora stratil 
platnosť. Prebiehali rokovania na úrovni 
majetkového odd. a kupujúceho. 
 
 
 
Uznesenie stratilo platnosť 13.9.2012.  

 
 


