
Mestská časť Bratis lava-Staré Mesto 

1P,ľľ;f1P,ľ 
~ 

UZNESENIA 

z 18_ zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v 6_ volebnom období, konaného 19. marca 2013 

1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 
rok 2012 

Uznesenie č. 32/2013 

Miestne zastupite ľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

beri e na vedomie 

správu o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012. 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2013 
o ví'ške úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie sociá lnej služby na podporu 
rodiny s deťmi 

Uznesenie č. 33/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

sc hvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Brati slava-Staré Mesto Č. 5120 13 o výške úhrad, 
spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie sociá lnej služby na podpoľlI rodiny s deťmi 
s účilillosťou od 5. apríla 20 13. 



3. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 a zmenu 
tvorby a použitia mimorozpočtovÝch fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2013 

Uznesenie č. 34/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

I. prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2013 takto: 

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

program 
schválený zv)'šenie + upraven)' 

podprogram t ex t 
I prvok 

rozpočet zníženie - rozpočet 

7. 1 Základné školy 3300000 + 2 11 734 3 511 734 
7.2 Materské školy I 673 888 + 4 22 1 1 678 109 

Rozpočet spolu 16 280903 + 215 955 16496 858 

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

t e x t 
schválený zvýšenie + upravený 
rozpočet zníženie - rozpočet 

Decentralizačná dotácia na školstvo 3250000 + 211 734 346 1 734 
Príspevok na vzdelávanie 57330 + 4 22 1 61 55 1 
Rozpočet spolu 16280903 + 215 955 16496 858 

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

program 
schválený zvýšenie + upravený 

podprogram t ex t 
prvok 

rozpočet zníženie - rozpočet 

3.1 Sulekova - chodník pri materskej škole 100000 - IDO 000 O 
3.1 Rekonštrukcia chodníkov, komunikácii O + 148000 148000 

a pril'ahlých objektov k týmto komunikáciám 
5.1 Vybudovanie výťahu v budove miestneho 50000 + 50 000 IDO 000 

úradu a bezbariérového vstupu do budovy 
miestneho úradu z Medenej ulice 

5.1 Heydukova 25 - vybudovanie WC O + 12 000 12 000 
7.5 Heydukova 25 - vybudovanie materskej 

O + lOS 000 lOS 000 
škôlky 

7.5 Ostatné v)'davky školstva O + 20000 20000 
8.1 Projektová dokumentácia ZSS ul. k Zeleznej 145 000 - 85 000 60000 

studienke 
Rozpočet spolu 938000 + 150000 1 088000 
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2. zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtov)'ch fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 20 13 v Eur takto: 

REZERVNÝ FOND 

text 
schválený zv)'šenie + upravený 
rozpočet zníženie - rozpočet 

Stav fondu na bankovom účte k 1.1. 1847215 + 130 000 1977 215 

Použitie fondu 

úhrada schodku hospodárenia z roku 20 12 O O O 

POUŽITIE FONDU SPOLU O O O 

OČAKÁ VAN Ý STA V FONDU K 31. 12. 1847215 + 130 000 1977 215 

FOND ROZVOJA BÝVANIA 

text 
schválený zvýšenie + upraven)' 
rozpočet zníženie - rozpočet 

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1 . 3601000 - 37 251 3563749 
T v orba fo n d u 
a) príjem z prevodu vlastníctva bytov, nebyt . priestorov 84000 O 84000 
ZDROJE FONDU SPOLU 3685000 - 37 251 3647749 
Použitie fo n d u 
Projektová dokumentácia miestny úrad 12000 O 12000 
Nákup strojov, prístrojov, zariadení 2 SOO O 2500 
Šulekova - chodník pri škôlke 100000 - 100000 O 
Poľná - rekonštrukcia komunikácie SO 000 O 50000 
Výstavba nájomných bytov Obchodná 52 150 000 O 150000 
Obnova chodníkov a komunikácii a priľah lých objektov 
k týmto komunikáciám O + 148000 148000 
Vybudovanie výťahu v budove Miestneho úradu a 
bezbariérového vstupu do budovy Miestneho úradu 
z Medenej ul ice SO 000 + SO 000 100000 
Projektová dokumentácia nájomné b),ty Obchodná 52 10000 O 10000 
ISRMO projekt Blumentál (celkom 2 270 000) 11 3 SOO O 113 500 
Trhovisko 48000 O 48000 
Staromestská knižnica 60000 O 60000 
Revitalizácia detského ihriska Jedlíkova vrátane WC 45000 O 45000 
Výmena kotla (Pisztoryho palác) 25000 O 25000 
Projektová dokumentácia ZSS ul. k Železnej studienke 145000 - 85 000 60000 
Začati e výstavby ZSS ul. k Železnej studienke 100000 O 100000 

Heydukova 25 - vybudovanie WC pre nájomníkov O + 12000 12000 

POUŽITIE FONDU SPOLU 911 000 + 25 000 936000 
STAV FONDU k 31,12. 2774000 - 12 251 2 761 749 
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FOND NA OBNOVU BUDOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 

text 

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1. 

Tvorba fo n d u 
a) príjem z prevodu vlastníctva bytov, nebyt. 

I priestorov 

ZDROJE FONDU SPOLU 

Použitie fo n d u 
ZŠ Hlboká - lapač tukov 

Príprava projektov a dokumentácie ZŠ Hlboká 

Stroje prístroje zariadenia ZŠ Dubová 

Heydukova 25 - vybudovanie materskej škôlky 

Ostatné výdavky školstva 

POUŽITIE FONDU SPOLU 

STAV FONDU k 31.12. 

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 

príjmy bežného rozpočtu 
výdavky bežného rozpočtu 
príjmy kapitálového rozpočtu 
výdavky kapitálového rozpočtu 
finančné operácie príjmové 
použitie Fondu rozvoja bývania 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení 
použitie Rezervného fondu 
výs ledok hospodárenia 
celkom: 

4 

schválený 
rozpočet 

33217 

O 
33217 

12000 

10000 

5000 

O 
O 

27000 

6217 

16 496 858 Eur 
16 496 858 Eur 

84000 Eur 
l 088000 Eur 
l 088000 Eur 

936000 Eur 

152 000 Eur 
O Eur 

+ 84 000 Eur 

zvýšenie + upravený 
zníženie - rozpočet 

+ 165087 198304 

O O 
+ 165087 198304 

O 12000 

O 10 000 

O 5000 

+ 105000 105000 

+ 20 000 20000 

+ 125000 152000 

+ 40 087 46304 



4. Návrh na poskvtnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 
- sociálna oblasť 

Uznesenie č. 35/2013 

Miestne zastupiteľs tvo mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

schvaľu j e 

poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 takto: 

1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Panny Márie Snežnej 
Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava 

účel: podpora čirU10st i klubu, kultúrne podujatia, poznávacie 
a pútnické zájazdy, výstavy 

2. Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava 
Vazovova 8, 811 08 Bratislava 

úče l : st arostlivosť o starých, osamelých, chorých - zájazdy, spo ločenské 

podujatia, klubové stretnutia, púte, návšteva výstav a múzeí 

3. Jednota dôchodcov na Slovensku /pobočka Rad linského 51/ 
Vajnorská I, 831 04 Bratislava 

účel: kultúrno-poznávacie zájazdy pre seniorov v rámci Slovenska, 
Rakúska, divadelné predstavenia 

4. Združenie krest'anských seniorov Slovenska /pobočka Žabotova 2/ 
Bajkalská 25, 82 1 O I Bratislava 

účel: aktivácia staršej populácie, riešenie osamelosti a nepotrebnosti 
staršej generácie 

5. Katolícka jednota Slovenska, Oblastné centrum 
Cukrová 6, 811 08 Bratislava 

účel: na či nnosť Kl a aktivít KD Staré Mesto 
návštevy chorých, prednášky 

6. Jednota dôchodcov na Slovensku /pobočka Gaštanova 19/ 
Vajnorská l , 831 04 Bratislava 

účel: Projekt "Cyrilometodejská tradícia na južnom Slovensku", 
na čiImosť organizácie 

7. Františkánsky svetský rád, klub dôchodcov " Pokoj a dobro" 
Franti škánska 2, 811 O l Bratislava 

účel: návštevy chorých v domácnosti a nemocnici, humálU13 a charitatívna 
činnosť, pomoc drogovo závislým, na činnosť klubu 

8. Bratislavská arcidiecézna charita 
Heydukova 14, 8 11 08 Bratislava 

účel: Proj ekt: "Doma je doma" opatrovateľská služba 
v domácom prostred í a ošetrovanie 

700 €, 

700 €, 

100 €, 

700 €, 

700 €, 

200 €, 

700 € 

300 €, 
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9. Bratislavská arcidiecézna charita 
Heydukova 14, 81 1 08 Bratislava 

účel: Projekt: "Aktívne v séniu" Pastoračné centrum QUO Vadis 
prednášky, ku ltúrne podujatia 

10. ECHO - združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
Sklenárova 12, 82 1 09 Bratislava 

účel: klubová a vzdelávacia ČilUlOSť na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, 

700 €, 

ozdravovacie pobyty, víkend zdravia, di vadelné predstavenia 300 €, 

ll. Združenie zdravotne postihnutých občanov /pobočka Gaštanová 19/ 
Tehelná 26, 832 40 Bratislava 

účel: pomáhať zdravotne posti lUlutým, skvalitn iť im život, 
rehab i l i tačné a rekondičné pobyty 400 €, 

12. Slovenský zväz telesne postihnutých /pobočka Karadžičova 1/ 
Ševčenko va 19, 851 O l Bratislava 

úče l : sociálna a humanitná činnosť, rekondícia a rehabi litácia 100 €, 

13. Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava 
Vazovova 8, 811 07 Bratislava 

účel: Letný tábor-týždelUlý pobyt pre deti z Blumentálskej farnosti 
škola v prírode Lom nad Rimavicou 600 €, 

14. Rodinné centrum Prešporkovo 
Zochova 16/ 11 , 811 03 Bratislava 

úče l : Projekt: "Čaro folklóru" 300 €, 

15. Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 
Haanova 10, 852 23 Bratislava 

účel: soc iálno- rehabilitačný projekt starostlivosti 
o nepočujúcich občanov - poradenské a t lmočnícke služby 300 €, 

16. Líga proti rakovine SR /k1ub Venuša/ 
Brestová 6, 821 02 Bratislava 

účel: Projekt : "Návrat do života", psycho - sociálna pomoc 
ženám s nádorových ochorením prsníka 300 €, 

17. Združenie zdravotne postihnutých občanov /pobočka Jeseniova 52/ 
Tehelná 26, 832 40 Bratislava 

účel: zdravotne -sociálny program - prednášky, besedy, záujmové podujatia, 
návštevy termálneho kúpaliska Veľký Meder 300 €, 

18. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska /pobočka Z ochova 16NIII/ 
Sekulská l , 842 50 Bratislava 

úče l : podpora spolkovej činnost i nevidiacich a slabozrakých 300 €. 
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5. Návrh na poskvtnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 
- oblasť kultúry 

Uznesenie č. 36/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schval'uje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 20 13 takto: 

1. Divadelné združenie GUnaGU 
Zadunajská cesta 9, 851 Ol Bratislava 

úče l : Projekt: "GUnaGU 4 premiéry", 150 repríz 

2. FOTO FO 
Prepoštská 4, 814 99 Bratislava 

účel: Projekt: "Škola umeleckých remesiel v Bratislave", výstava 

3. TICHO a spol. 
Školská 14, 811 07 Bratislava 

účel: Projekt: Realizácia divadelných predstavení 

4. Nadácia Milana Rastislava Štefánika 
Albrechtova 11,821 03 Bratislava 

účel: Projekt: Vydanie knižnej publikácie 
"Milan Rastislav Štefánik žije v národe 

5. Európska hudobná akadémia Bratislava - Schengen, n. f. 
Ventúrska 9, 811 01 Bratislava 

účel: Projekt: "Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n. f." 
realizácia projektu hudobná akadémia 

6. Občianske združenie Korunovačná Bratislava 
Gagarinova 21, 821 03 Bratislava 

účel: Proj ekt: "Korunovačné slávnosti 20 13" 
real izácia kultúrneho podujatia 

7. Nadácia Horský park 
Majakovského 13,811 04 Bratislava 

účel: Projekt: "Kultúrne leto v Horskom parku 20 13" 

8. Ergon Art 
Podjavorinskej 61B, 811 03 Bratislava 

účel: Projekt: "Medzinárodný hudobný festival Bratislavská komorná 
gitara , 9 . ročník" 

9. ORFEO, združenie koncertných umelcova pedagógov hudby 
Kl'ukatá 41, 821 05 Bratislava 

úče l : Projekt: "Viva Musica! Festival 20 13" 

12000 €, 

500 €, 

10000 €, 

150 €, 

3 000 €, 

3 000 €, 

500 €, 

1000 €, 

3 000 €, 
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10. Rock Pop Bratislava, s.r.o. 
Jakubovo nám. 12, 811 09 Bratislava 

účel: Projekt: "Brati slavský mestský festival Cherchez la femme" 500 E, 

za podmienky, že príjemcovia dotácií nedostanú iný finančný príspevok od mestskej časti Bratislava
Staré Mesto na základe iného zmluvného vzťahu v roku 2013. 

6. Návrh na nalom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

parc. č. 4289/16 

Uznesenie č. 3712013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nelmuteľnost i vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave, k. Ú. Staré Mesto na Búdkovej ulici, a to pozemok parc. Č. 4289/16, zapísaný 
v katastri nelmuteľností na L V Č. 10 ako zastavaná plocha o v)'mere I 759 m2

, do spoločného 
nájmu žiadateľom: 

l) A&I, s.r.o., sídlo: Michalská 19,811 03 Bratislava, I ČO: 36838969 
2) Maxmet, s.r.o., sídlo: Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 36 822 108 
3) LA RAZ s.r.o., síd lo: Matejkova 45, 841 05 Bratislava, IČO : 45 975 825 
4) MUDr. Branislav Janíček, Búdková 43 , Bratislava 

za cenu 1,00 EUR/m2/rok. 
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 

v nájomnej zmluve. 
3. Doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však na dva 

roky. 

B. konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že všetci žiadatelia vybudujú komunikáciu na vlastné náklady a po 
kolaudácii vybudovanú komunikáciu bezodplatne odovzdajú do vlastníctva hl. mesta SR Bratislavy. 
Žiadateľ A&I, s. r. o. má právoplatné stavebné povolenie na výstavbu komunikácie a inžinierskych 
sietí na predmetnom pozemku a ostatní žiadatelia vlastnia niekoľko pozemkov v danej lokalite, ktoré 
priamo susedia s budúcou komunikáciou. 
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7. Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodnv osobitného 
zreteľa 

Uznesenie č. 38/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. sc h va ľuje 

I . 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 nehnutel'nosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na ulici Na stráni , a to pozemok parc. č . 4289/1 , k. Ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnutel'ností na LV Č . IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 634 ml, do nájmu 
Občíanskemu združeniu Na stráni, sídlo: Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, za cenu 
1,00 EUR na celú dobu nájmu. 

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

3. Doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však na dva 
roky od nadobudnutia účinnost i a zverejnenia zmluvy o nájme. 

B. konštatuje, 

že osobitný zretel' spočíva v tom, že žiadate!' vybuduje komunikáciu na vlastné náklady 
a po kolauuácii vybudo vanú komunikáciu bezodplatne odovzdá do vlastníctva hl. mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 
Žiadate!' mal predmetný pozemok v nájme od 26.11.20 I O do 25.11.20 12 za úče lom výstavby 
miestnej komunikácie a inžinierskych sietí. K uskutočneniu stavby zatia!' nedošlo. V súčasnej dobe 
žiadate!' dopÍiía podklady potrebné k územnému rozhodnutiu pre výstavbu komunikácie 
a inžinierskych sietí. 
Aj po vybudovaní miestnej komunikáciou zostane zachovaný charakter komunikácie ako verejnej 
komunikácie. 

8. Návrh na nalom pozemku pod garazou, časť parcely registra "E", parc. Č. 7248/1 na 
Dobšínského ulíci ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Uznesenie Č. 39/2013 

Miestne zastupite!'stvo mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto 

A. sc h vaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zrete!'a nájom nelUlutel'nosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej čast i Bratislava-S taré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Dobšinského uli ci, a to časť pozemku registra "E", parc. č. 7248/1, k. ú, Staré 
Mesto, zapísaný v katastri nelUlutel'ností na LV Č . 8925 ako orná pôda o výmere 18 n/ z celkovej 
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výmery 240 m2
, do nájmu Jakubovi Ševčíkovi , bytom Železničiarska 7, 811 04 Bratislava 

za cenu 10,00 EURJm2/rok. 
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podl'a podmienok uvedených 

v nájomnej zmluve. 
3. Doba nájmu: neurčitá. 

B. konštatuje, 

že osobitný zretel' spočíva v tom, že žiadatel' je vlastníkom garáže, súp. Č. 6191 na predmetnom 
pozemku. 

9. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 7674/7 na Čajlwvského ulici alw prípad 
hodný osobitného Z1'etel'a 

Uznesenie č. 40/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto 

A . s chval'uje 

l . v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 1381199 1 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zretel'a nájom nelumtel'nosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Čajkovského ulici, a to pozemok parc. Č. 7674/7, k. Ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnutel'nostÍ na L V Č . IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2

, do nájmu 
Marekovi Orgoňovi, bytom Budovatel'ská 3, 821 08 Bratislava za cenu 10,00 EURJm2/rok. 

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

3. Doba nájmu: neurčitá. 

B. konštatuje, 

že osobitný zrete I' spočíva v tom, že žiadatel' je vlastníkom garáže súp.č . 6447 na predmetnom 
pozemku. 

10. Návrh na nalom pozemku pod garážou parc. č. 2491/25 na Drotárskej ceste ako prípad 
hodný osobitného zretel'a 

Uznesenie č. 41/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schval'uje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č . 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zretel'a nájom nelUlutel'nosti vo vlastníctve 
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hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Drotárskej ceste, a to pozemok parc. č . 2491/25, k. Ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnutel'ností na LV Č. IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 ml, do nájmu 
Mgr. Branislavovi Hošekovi a PhDr. Zuzane Hošekovej, rod. Kurincovej, bytom 
Novomeského 21, 949 11 Nitra za cenu 10,00 EUR/m2/rok. 

2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluv)' podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 

3. Doba nájmu: neurčitá . 

B. konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom garáže, súp. Č . 5981 na predmetnom 
pozemku. 

ll. Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. č. 3718/7 na Sokolskej ulici ako prípad hodn,
osobitného zreteľa 

Uzneseníe č. 42/2013 

Miestne zastupiteľs tvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni 
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 Sokolskej ulici , a to pozemok parc. Č. 3718/7, k. Ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnute!'ností na LV Č. IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 ml, do nájmu 
Ing. M ilanovi Očenášovi, bytom Sokolská 6, 811 04 Bratislava za cenu 10,00 EUR/ml/rok. 

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

3. Doba nájmu: neurčitá. 

B. konštatuje, 

že osobitný zrete!' spočíva v tom, že žiadate!' je vlastníkom garáže, evo Č . 92 1 na predmetnom 
pozemku. 

12. Návrh na predaj nebvtového priestoru na Grosslingovej ulici Č. 28 

P"edkl adateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 
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13. Návrh na predaj nebvtového priestoru na Kozej ulici č. 19 

Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 

14. Návrh na predaj nebvtového priestoru na Krížnej ulici č. 21 

Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 

15. Návrh na predaj nebytového priestoru na Lešlmvej ulici Č. 7 

Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 

16. Návrh na predaj nebvtového priestoru na Podjavorinskej ulici Č. 13 

Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 

17. Návrh na predaj nebytového priestoru na Ulici 29.augusta Č. 34 

Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 

18. Návrh na predaj nebvtového priestoru na Vazovovej ulici Č. 7 

Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 

19. Návrh na predaj nebvtového priestoru na Žilinskej ulici Č. 8 

Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 
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20. Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici č . 10 

Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 

21. Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na Nám. 1. mája, parc. č. 7731/3 

Uznesenie č. 43/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

I. v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR Č. 13811991 Zb. o majetku obcí vznení 
neskorších predpisov, predaj pozemku vk. Ú. Staré Mesto, parc. Č . 7731 /3 - zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 40 m2, zapísanom na LV Č. 1656 ako parcela registra "C" , spo ločnosti ZSE 
Distribúcia, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518, za celkovú kúpnu cenu 
13 555,00 EUR. 
Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí. Prvá časť kúpnej ceny je na základe znaleckého 
posudku Č. 04/20 11 stanovená na sumu 272,50 EUR/m2

, čo pri výmere 40 m2 predstavuje sumu 
10900,00 EUR. Druhá časť kúpnej ceny 2 655,00 EUR je nálU'ada za užívanie predmetného 
pozemku za obdobie dvoch rokov a vychádza zo sadzby 33,19 EUR/m2lrok - v súlade 
s Minimálnymi sadzbami za prenájom pozemkov, ktoré boli stanovené na základe rozhodnutia 
Č . 28/2008 starostu mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto. 

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 2 mesiacov odo dňa 

prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnost'. 

4. K prevádzané mu pozemku sa zriadi predkupné právo v prospech súčasného vlastníka. 

22. Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na ulici Sláv ičie údolie, parc. č. 2330/17 

Uznesenie č . 44/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. v sú lade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR Č . 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, predaj pozemku v Bratislave na ul. Slávičie údolie, k. Ú. Staré Mesto, parc. 
Č. 2330/ 17 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 79 m2

, zapísanom na LV Č. 1656 ako parcela 
registra "C", spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratis lava, IČO 36 361 518 
za ce lkovú kúpnu cenu 22 244,00 EUR. 
Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí. Prvá časť kúpnej ceny je na základe znaleckého 
posudku Č . 03/20 11 stanovená na sumu 2 15,10 EUR/m2

, čo pri výmere 79 m2 predstavuje sumu 
17 000,00 EUR. Druhá časť kúpnej ceny 5 244,00 EUR je náhrada za užívanie predmetného 
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pozemku za obdobie dvoch rokov a vychádza zo sadzby 33,19 EUR/nl/rok - v súlade 
s Minimálnymi sadzbami za prenájom pozemkov, ktoré boli stanovené na zák lade rozhodnutia 
Č. 28/2008 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

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

prijatia uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkaj úceho sa 
predaja nehnutel'nosti, stratí uznesenie platnosť. 

4. K prevádzanému pozemku sa zriadi predkupné právo v prospech súčasného vlastníka. 

23. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k 31.12.2012 

Uznesenie č. 45/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k 31.12.2012. 

24. Správa o vÝsledku kontrolv hospodárenia Centra divadla, Iiteratúrv a vzdelávania 
Bratislava-Staré Mesto za rok 2011 

Uznesen ie Č. 46/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

správu o výs ledku kontroly hospodárenia Centra divadla, literatúry a vzdelávania Bratislava-Staré 
Mesto za rok 20 II. 
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25. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 

Uznesenie č. 47/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia soc iálnych služ ieb mestskej časti 

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

26/A. Návrh na predaj stavbvapozemku na Špitálskej ulici č. 31 

Uznesenie Č. 48/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona Č. 138/199 1 Z. z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisova v súlade s výsledkami obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej rozhodnutím 
starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo diía 6.2.2013 , prevod vlastníctva 
nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, 
• stavba - súpisné čís l o 2194, druh stavby: bytový dom, postavená na pozemku parcela Č. 8509 
• pozemok 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, do vlastníctva 
kupujúcemu obchodnej spo ločnosti realit K, s.r.o., so sídlom : Grosslingová č. 51, 811 09 
Bratislava, IČO: 43 957 544, za kúpnu cenu spo lu vo výške 487 200,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zm luvy. S kúpnou cenou 
bude započítaná finančná zábezpeka vo výške 250000,00 EUR, ktorú kupujúci zaplati l na 
účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri podaní súťažného návrhu v obchodnej verejnej 
súťaži . 

3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranam i do 3 mesiacov odo diia 
prijatia uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnutel'ností, stratí uznesenie platnosť. 
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26/B. Návrh na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici č. 29 

Uznesenie č. 49/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schval'uje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. I písm. a) zákona Č . 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisova v súlade s výsledkami obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej rozhodnutím 
starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 6.2 .2013 , prevod vlastníctva 
nehnutel'ností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, 
• stavba - súpisné čís l o 2193, druh stavby: iná budova, postavená na pozemku parcela Č. 8514/2 
• pozemok parcela 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 . IO, Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislava, do vlastníctva 
kupujúcemu obchodnej spoločnosti realit K, s.r.o., so sídlom: Grosslingová č. 51 , 811 09 
Bratislava, IČO : 43 957 544, za kúpnu cenu spolu vo výške 540 100,00 Eur. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. S kúpnou cenou 
bude započítaná finančná zábezpeka vo výške 250 000,00 Eur, ktorú kupujúci zaplati l na 
účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri podaní súťažného návrhu v obchodnej verejnej 
súťaži. 

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

27. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupitel'stva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 50/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto. 

Bratislava 20.03 .2013 PhD, :i~t:Á 
starostka mestskej časti 

M . Kamil Homoľa 

~PZA'"'~~~~ 
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