
Mestská časť Bratislava·Staré Mesto 

r,rITfr,r 

~ 
UZNESENIA 

z 21. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v 6. volebnom období, konaného 25. júna 2013 

l. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č . 5/2010 o niektor\'ch podmienkach držania psov na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 91/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava·Staré Mesto 

A. č i astočne vyhovuje 

protestu prokurátora zo dľia 7. mája 2013 proti všeobecne zavaznému nariadeniu mestskej čast i 

Bratislava·Staré Mesto Č. 5/20 l O o niektorí'cll podmienkach držania psov na území mestskej čast i 
Bratislava·Staré Mesto; 

B. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej čast i Bratislava-S taré Mesto Č. 9/2013 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou 
od 15. júla 2013. 

2. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 2/1996, ktorým sa ustanovuje, že obt'ažovanie osôb je 
priestupkom proti verejnému poriadku a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2013 o ochrane verejného poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 92/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava·Staré Mesto 

A. vy ho vuje 

protestu prokurátora zo diía 30. apríla 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto Č. 2/ 1996, ktorým sa ustanovuje, že obťažovanie osôb je priestupkom proti 
verejnému poriadku; 



B. s ch va ľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto Č . 101201 3 o ochrane verejného 
poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. júla 20 13. 

3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 2/2013 o pravidlách čas u predaja v obchode a času prevádzkv 
služieb na území mestskej čas ti Bratislava-Staré 

Uznesenie č . 93/2013 

Miestne zastupiteľs tvo mestskej čas ti Brati slava-Staré Mesto 

nev y ho v uje 

protestu prokurátora zo diía 3. mája 20 13 prot i všeobecne zavaznému nariaden iu mestskej čast i 

Bratis lava-Staré Mesto Č . 3/20 13 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území mestskej časti Brati slava-S taré Mesto. 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2013 
o miestne j dani za užívanie vel'e jného priestranstva na území mes tske j časti Bratislava
Staré Mesto 

Uznesenie Č. 94/201 3 

Miestne zastup i teľstvo mestskej čas t i Bratislava-Staré Mesto 

A . s ch v aľuj e 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej čas ti Brati slava-S taré Mesto Č. l 1/2 01 3 o miestnej dani za 
užívanie verej ného priestranstva na území mestskej časti Brati slava-S taré Mesto s účinnosťou 
od IS. júla 2013; 

B . ž i a d a 

starostku mestske j časti 

o pravidelnú in fo rmáciu na rokovaniach Miestneho zastupite ľs tva mestskej časti Brat islava-Staré 
Mesto o všetk)'ch poskytnut)'ch zn íženiach resp. os lobodeniach od dat'íovej povinnosti pod ľa § 6 
ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 1 1/2013 o miestnej 
dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, vrátane 
informácie o sume a úče l e využitia poskytnutého finančného príspevku 
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5. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 
Dodatku č .... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavv (daň z nehnutel'nosti) 

Uznesenie č. 95/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto 

súh la sí 

s návrhom dodatku Č . .. .. Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Brati slavy. 

6. Návrh stanoviska Miestneho zastup iteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 
Dodatku č .... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavv z .... 2013 (parkovanie) 

Uznesenie č . 96/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Brat islava-S taré Mesto 

A . ne s úhla s í 

s návrhom Dodatku Č . ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Brat islavy z ... 20 13; 

B. s ch val' uje 

stanovisko Miestneho zastupiterstva mestskej časti Brati slava-S taré Mesto k návrhu Dodatku 
Č .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republi ky Bratislavy z ... 201 3; 

C. súhlasí 

S postupom hlavného mesta Slovenskej republiky Brat islavy pri príprave nového znenia Dodatku 
Č . ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ... 201 3, v ktorom budú zapracované 
stanoviská a pripomienky mestských čas tÍ. 

7. Návrh stanoviska M iestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č .... 12013 z ..... 2013 
o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorovÝch vozidiel, 
VÝške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe ICl platenia a spôsobe preukázania jej 
zaplatenia 

Uznesenie č. 9712013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čas t i Brati slava-Staré Mesto 

A . schvaľuje 

stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Brati slavy Č .... 12013 z ... 201 3 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie 
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motorových vozidiel , v)'ške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe Jej platenia a spôsobe 
preukázania jej zaplatenia; 

B. odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Č . ... 12013 
z ... 20 13 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, 
výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia 
s pripomienkami uvedenými v stanovisku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto po schválení dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
menia čl. 73, 74 a dopÍI'ía sa v čl. 91 ods. 3. 

8. Integrovaná stratégia rozvoja mestskÝch oblastí ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava
Staré Mesto 

Uznesenie č. 98/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. za účelom realizácie projektil " Revitalizácia vl1Iítroblokll Slávia" v rámci JSRMO OP BK -
Mestská čast' Bratislava- Staré Mesto: 

1.1. predloženie žiadost i o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci V)'zvy 
OPBKJ20 13/1.I/l2-ISRMO za účelom rea lizác ie projektu ,.Revitalizácia vnútrobloku Slávia", 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, platným 
Programom hospodárskeho a soc iálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 

1.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej doby jeho 
real izácie; 

1.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkov)'ch 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 18 511 EUR, 

1.4. rea li zác iu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

1.5 vybranú mestskú oblasť ako miesto reali zácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK - Mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto 

2. za účeloIII realizácie projektlI " Al/ode/'l1izácia denného stacionára, Záhrebská 9" v rámci 
ISRMO OPBK - Meslská časť Bratislava-Staré MesIa: 

2. 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
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OPBKJ20 13/ 1.I/l2-ISRMO za úče lom rea li zác ie projektu "Modernizácia denného stacionára , 
Záhrebská 9", ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR 



Bratislavy, platn)'m Programom hospodárskeho a sociálneho ro zvoja hlavného mesta SR 
Brat islavy a platným Programom hospodárskeho a soc iálneho rozvoja mestskej časti 

Brat islava-Staré Mesto; 

2.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej doby jeho 
ľeali zác ie ~ 

2.3 . spolu fi nancovanie projektu z vlastnýc h zd rojov vo výške minimálne 5% z celkových 
oprávnen)'ch v)'davkov na projekt stanovených žiadate l'om, t.j . vo výške 5 149 EUR, 

2.4. reali zác iu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

2.5 vybranú mestskú oblasť ako miesto rea lizác ie integrovanej stratégie ISIUvlO OPBK - Mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto 

3. za úče/om realizácie projektil " Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova" v rámci ISRMO OPBK -
Mestská čast' Bratis/ava-Staré Mesto: 

3. 1. predloženie žiadost i o nenávratný finančn)' príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/20 13/1. 1/1 2-ISRMO za účelom reali zác ie projektu "Rekonštrukcia budovy ZŠ 
Vazovova", ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR 
Bratis lavy, platn)'m Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy a platn)'m Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto; 

3.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas ce lej doby jeho 
real izácie; 

3.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zd rojov vo výške minimálne 5% z celkov)'ch 
oprávnen)'ch v)'davkov na projekt stanovených žiadatel'om, tj. vo výške 50 000 EUR, 

3.4. realizác iu danej ŽoNFP v rámci ISRl\110 OPBK - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

3.5 vybranú mestskú obl asť ako miesto reali zácie integrovanej stratégie ISRMO OP BK - Mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto 

4. za úče/om realizácie projektu " Modernizácia lvJŠ Beskydská " v rámci ISRMO OPBK - Mestská 
čast' Bratis/ava-Staré Mesto : 

4. 1. pred loženie žiadost i o nenávratn)' finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/20 13/1 .1112-ISRMO za úče lom reali zácie projektu "Modernizácia MŠ Beskydská", 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR Bratis lavy, platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a platn)'m 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 

4.2. zabezpečeni e reali zácie projektu mestskou časťou Bratis lava-Staré Mesto počas celej doby jeho 
reali zác ie; 

4.3 . spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 
oprávnen)'ch výdavkov na projekt stanoven)'ch žiadatel'om, t.j. vo v)'ške 15450 EUR, 
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4.4 . realizáciu danej ŽoNFP v rámc i ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

4.5 vybranú mestskú oblasť ako miesto reali zácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK - Mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto 

5. za úče/om realizácie projek/ll " Modernizácia MŠ Vazovova " v rálllci ISRMO OPBK - Mes/ská 
čast' Bra/is/ava-S/aré lv/es/o: 

5.1. predloženie žiadosti o nenávratn)' fi nančný príspevok (ŽoNFP) v rámci V)'zvy 
OPBKl2013/ 1. 1/12-ISRMO za účelom rea lizácie projektu "Modernizácia MŠ Vazovova", 
ktorého ciele sú v sú lade s platným územným plánom hlavného mesta SR Brati slavy, platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Brat islavy a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 

5.2 . zabezpečeni e reali zác ie projektu mestskou časťou Brati slava-Staré Mesto počas celej doby jeho 
reali zác ie; 

5.3. spolufinancovanie projektu z vlastnýc h zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovenýc h žiadatel'om, t.j . vo výške IO 289 EUR, 

5.4. rea lizác iu danej ŽoNFP v rámc i ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

5.5 vybranú mestskú oblast' ako miesto realizác ie integrovanej stratégie ISRMO OPBK - Mestská 
čast' Bratislava-Staré Mesto 

9. Zável'ečn\' účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012 

Uznesenie č. 99/2013 

Miestne zastupiterstvo mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 

s chval'uje 

l. záverečn)' účet bežného rozpočtu mestskej čast i za rok 20 12: 
~ljmy ... .. .. ...... ..... .. .. ...... ...................... ........................................... . 
výdavky .................................................................. .. ....... ............... . 
schodok bežného rozpočtu ................................................... ........... . 
prevod nepoužitýc h úče l ových prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
do roku 20 13 ..... ... ........................... ...... ....................... .. .... .. ..... .... ... . 
reálny schodok bežného rozpočtu .. ................................................ .. 

záverečn)' účet kapitálového rozpočtu mestskej čast i za rok 20 12: 
~ljmy ...... ........................................................................................ . 
výdavky ..................................................... .... .. .... ... .. ... .... .. .. ... .. .. .... . 
prebytok kapitálového rozpoč tu ... ... ................................... ............ .. 

2. schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2012 ............................... .. 
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16 592 618,22 Eur 
169876 12,59 Eur 

- 394 994,37 Eur 

- 18757,00Eur 
-4 1375 1,37 Eur 

508 59 1,54 Eur 
24500 1,73 Eur 
263 589,8 1 Eur 

- 150 16 1,56 Eur 



3. záverečný účet finančných operác ií mestskej časti za rok 20 12: 
prebytok príjmových finančných operác ií .. .. .. .... ...... .. .. .... .. .. .. .. ...... . 

4. vyrovnanie schodku rozpočt u mestskej čast i z prebytku 
fi nančných operácii za rok 20 12 ............ .. .......... .. ............ .. .. ........ .. .. 

5. prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 20 12 
do rezervného fondu mestskej čast i .. .. .. .. .... .. .... .... .. .. .. .... .... ............ . 

6. záverečn)' úče t rezervného fo ndu mestskej časti za rok 201 2: 
stav fo ndu k 1.1.201 2 .................................................. .. .......... .. ..... . 
tvorba fondu .. .. ...... .... ... .. ... .... ....... ...... .. .... ...... ........... .. .......... ........ .. 
použitie fo ndu ... ..... ........................ ......................... ... ......... .. ........ .. 
stav fo ndu k 3 1.12.20 12 .... .. ............ .. .. .. ........................................ .. 

7. závereč ný účet fondu rozvoja b)'vania mestskej časti za rok 20 12: 
stav fo ndu k 1.1.20 12 .................................................................... .. 
tvorba fo ndu ........................................ ................................... .. ... ... . 
použitie fo ndu .... ... .. ....... .. .......... .. .. .. ... ....... .................. .. ................. . 
stav fo ndu k 3 1.12.2012 .............. ................................................... . 

8. záverečný účet fo ndu na obnovu budov škô l a ško lsk)'ch zariadení 
mestskej časti za rok 20 12: 
stav fondu k 1.1.2012 ................................. .. ........................ ... ...... .. 
tvorba fondu ......................................................... .. .................. .. ... .. 
použitie fondu .. ...... .. ....................... .. ...... ... .. .. ...... ............... ... .. .. .. 
stav fondu k 31. 12.2012 ................................................................. . 

9. ce loročn é hospodárenie mestskej čast i Brat islava- Staré Mesto bez 
výhrad. 

280 82 1,00 Eur 

150 16 1,56 Eur 

130659,44 Eur 

2 115 02 1,36 Eur 
0,00 Eur 

267 805,64 Eur 
I 8472 15,72 Eur 

3 450 463,82 Eur 
167933 ,72 Eur 
54647,98 Eur 

3 563 749,56 Eur 

211 21 7,15 Eur 
0,00 Eur 

13 572,60 Eur 
197 644,55 Eur 

10. Návrh na posln'tnutie dotácií z rozpočtu mestske j časti Bratislava-Sta ré Mes to na rok 2013 
-ob l asť kultÚ ry a životného prostred ia 

Uznesenie č. 100/2013 

Miestne zastup itel'stvo mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto 

s ch v al'uj e 

poskytnutie dotác ie z rozpočtu mestskej čast i Brat islava-Staré Mesto na rok 20 13 takto: 

l. SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION 
Mat ičná I I , 83 1 03 Brat islava 

úče l : názov projektu : "PRE13BURGER KLEZMER BAND & THE STARS OF KLEZMER" 
14th ed itionl 

s pripomienkou použiť logo Bratislava-Sta ré Mes to 
v propagác ií podujatia a počas koncertu na pódiu 350 €; 
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2. Ing. Stanis lav Polák - Stavocentrum 
Odborárske nám. 2811/1 , 81107 Bratislava 

úče l: dosadba rastlín a strihan ie zelene /ulice Bernolákova 4,Blumentál ska 17/ 

3. BLAHO-BYT, spol. s r.o . 
Mierová 52/a, 821 05 Bratislava 

účel: na akc iu pod názvom "Brigáda na dvore" na Povrazníckej uli ci 

200 €; 

196 €. 

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

Uznesenie č. 10112013 

Miestne za stupiteľs tvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej čast i Brat is lava-S taré Mesto na rok 2013 takto: 

Autistické centrum Andreas n. o. 
Ga landova 7, 8 11 06 Bratislava 

úče l : názov projektu: Terapia senzorickej integrácie - denná realizácia 
máj - december 2013 200 €. 

12. Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej ulici č. 2 ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

Uznesenie č. 102/2013 

Miestne zastupiteľs tvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/199 1 Z. z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa , nájom nebytového priestoru, 
nac hádzajúceho sa v suteréne a na prízemí budovy na uli ci Medená Č . 2, Vajanského nábrežie 
Č. 3 v Bratislave, vchod Medená ulica č. 2 (budova Miestneho úradu mestskej časti Brati slava
Staré Mesto), spolu o výmere 2 12,52 m2

, súpi sné číslo 90, katastrálne územie Staré Mesto , 
vedenom v katastri nelmuteľnos tí na li ste vlastníctva Č . IO, na parcele Č . 235,236 a pozemok pod 
stavbou parc. Č. 235 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 10 m2

, pre spoločnosť : 
Staromestská, a.s. so sídlom: Vajanského nábrežie č. 3, 811 02 Bratislava, I ČO: 35 804092. 

2 . Nájom nebytového priestoru sa schvaľuj e s týmito podmienkami: 
b) nájomné v sadzbe: 1,00 EUR/rok 
c) doba nájm u: neurčitá 
d) účel náj mu: v)'kon činnosti v zmys le predmetu podnikania spo ločnosti 
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e) predmet nájmu: nebytové priestory v suteréne o výmere 142,72 m2 a na prízemí o výmere 
69,80 m2 nachádzajúce sa v budove na ulici Medená č. 2, Vajanského nábrežie Č . 3 
v Bratislave, vchod Medená ul ica Č. 2 (budova Miestneho úradu mestskej časti Brati slava
Staré Mesto) 

f) osobitná podmienka náj mu : súhlas s prenechaním nebytového priestoru do užívania tretiemu 
subjektu (t.j. podnájom), ktorého činnosť bude súv i s ieť s predmetom činnosti spoločnosti 

Staromestská a .s.; 

B. konštatuje, 

že osobitn)' zre te ľ spoč íva v tom, že spo ločnosť Staromestská a.s. je právnickou osobou, ktorej 
zriaďovateľom je mestská časť Brati slava-S taré Mesto. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je jej 
jed iným akcionárom. 

13. Návrh na nájom nebvtového priestoru pre Základnú umeleckú školu Júliusa Kowalského 
v budove ZŠ Dubová l v Bratislave ako prípad hodn" osobitného zretel'a 

Uznesenie č. 103/2013 

Miestne zastupit e ľstvo mestskej čast i Bratislava-S taré Mesto 

A. sehval'uje 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 13811991 Z. z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru 
(školské triedy v počte 4), nachádzaj úce sa v budove Základnej školy Dubová I v Bratislave, 
súp isné č í s l o 3609, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na li ste 
vlastníctva č. 9538, na parcele Č. 4961 a pozemok pod stavbou parc. Č. 4961 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 1270 m2

, 

pre: Základná umelecká škola Júliusa Kowalského 
so síd lom: Jesenského č. 6 (pobočka Laurinská Č. 20, 811 O I Bratislava) 

811 01 Bratislava 
IČO : 318 16088 

2. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
a) nájomné v sadzbe: 1,00 EUR/rok + platby za služby spojené s náj mom priestoru 
b) doba nájmu: od 1. 9.20 13 na dobu neUľčitú 
c) úče l nájmu: nájomca bude užívať nebytový priestor ako e lokované pracovisko za účelom 

výučby hudobného odboru ZUŠ v individuálnom a kolektívnom vyučovaní 
d) plánovan)' rozsah užívania nebytového priestoru v priebehu t ýžd ľía: 

denne od 14.00 hod. - 19.00 hod. 
e) predmet nájmu: nebYlOv)' priestor - 4 ško lské triedy nachádzajúce sa v budove Základnej 

ško ly Dubová I v Bratislave; 

B. kon šta tuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zr iaďovateľom Základnej 
školy Dubová I v Bratislave a vo verejnoprospešnom účele v prospech trávenia voľného času našich 
detí. 

9 



14. Návrh na nalom časti pozemku parc. č. 2401/14 na Bartókovej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 

15. Návrh na predaj nebytového priestoru na Šancovej nlici č. 74 

Uznesenie č. 104/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

sc hvaľnj e 

I. v sú lade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona Č. 18211993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Brat islavy, v správe mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, v bytovom dome 
na ulici Šancová č . 74, súpisné čís lo 4020, k. Ú. Staré Mesto, na parcele Č. 7957 a pozemok pod 
stavbou parc. č. 7957, zastavané plochy a nádvoria o výmere 260 m2

, evidované v katastri 
nehnutel'ností na liste vlastníctva č . 7827, vchod Šancová č. 74, prízemie, priestor č. 12-at.7, 
o celkovej výmere 28 ,57m2

, spoluvlastnícky podiel na spo ločných čast iach a spoločných 
zariaden iach domu o veľkost i 664/1 0000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o vel'kosti 
664/1 0000 clo vlastníctva: Xmotion s.r.o. so sídlom: Šancová č. 74, 811 05 Bratislava, 
I ČO: 35 855 037, za cenu 5940,00 EUR. 

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

prijatia uznesenia Miestneho zastupiterstva mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto týkajúceho 
sa predaj a nehnuteľností , stratí uznesenie platnosť. 

16. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Va janského nábrežie č. 9 

Návrh nezíska l dostatočn)' počet hlasov. 
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17. Návrh na predaj pozemku pod rodinným domom na Kap itulskej č . 7 , parc. č. 363/1 

Uznesenie č. 105/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 

schval'uje 

I. v súl ade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnos ti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Kapitulskej ulici, k. Ú. 

Staré Mesto , a to pozemku parc. Č . 363/1, k. Ú. Staré Mesto , zapísaného v katastri nehnuteľností 

na LV Č . IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2
, do bezpodielového 

spoluvlastníctva Štefanovi Kissovi a Edite Kissovej , rod. Vámošovej, obaja bytom 
Nová ulica 13, 929 01 Malé Dvorníky za cenu 54 600,00 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 di\a 

prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Brati slava-Staré Mesto t)'kajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti , stratí uznesenie platnosť . 

18. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Červeiíovej ulici, parc. č. 2631/3 

Uznesenie Č. 106/2013 

Miestne zastupi teľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

sc h v al'uj e 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj neh nute ľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na éervel'íovej ulici , k. Ú. 

Staré Mesto , a to pozemku parc. Č. 263 1/3, k. Ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností 
na LV Č. IO ako zastavané plochy a nádvori a o výmere 22 m2

, do vlastníctva M ilanovi L ukasovi 
bytom Havlíčkova 1,811 04 Bratislava , za cenu 4 400,00EUR. 

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 dl'ía 

prij atia uznesenia Miestneho zastupiteľs t va mestskej časti Bratislava-Staré Mesto t)'kajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti , stratí uznesenie platnosť. 
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19. Návrh na prcdÍženie doby nájmu nebvtového priestoru na Ventúrskej ulici Č. 9 v Bratislave 

Uznesenie Č. 107/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením Č l. I I ods. I písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 
v znení dodatku Č. I predíženie doby nájmu nebytového priestoru, nachádzajúceho sa 
na prízemí domu na ulici Ventúrska Č . 9 v Bratislave, spo lu o výmere 250,94 m2

, súpisné číslo 
1265, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na li ste v lastníctva Č . IO, 
na parcele Č. 477 a pozemok pod stavbou parc. Č. 477 zastavané plochy a nád vori a o výmere 
1108 m2

, na dobu určitú do 30.9.2026, nájomcovi spo ločnosti: 
Harmónia - Reality s.r.o. , so síd lom: Prepoštská č. 1,811 Ol Bratislava, IČO: 35 848 839. 

2. Predíženie doby nájmu sa schvaľuje za týchto podmienok: 

12 

a) nájomné v sadzbe: 40,00 Eur/tn2/rok (zachovaná pôvodná výška nájomného) 
b) účel nájmu: kaviarelí a reštaurácia na úče l y pohostinskej činno sti 

c) predíženie doby nájmu na dobu určitú do 30.9.2026 sa vzťahuje v)'lučne len na nebytový 
priestor o celkovej ploche 250,94 m2 nac hádzajúci sa v dome na uli ci Ventúrska Č . 9 
v Bratislave, ktorý nájomca užíva v súlade s nájomnou zmlu vou Č. 53/2006/322 zo ciIía 
1.1 2.2006 v znení dodatku Č. I 

d) nájomca sa zaväzuje, že počas doby trvania nájmu vykoná v predmetnom nebytovom 
priestore rekonštrukčné práce v celkovej sume vo výške 250 000,00 Eur 

e) nájomca v deI'í podpisu dodatku ku zmlu ve, ktorého predmetom bude predíženie doby 
nájmu, preukáže na základe hodnovernýc h dokladov, že di sponuje finančnými prostriedkami 
v hodnote 250 000,00 Eur na zabezpečenie rekonštrukčných prác 

f) v prípade, ak počas predíženej doby trvania nájmu nedôjde k pre investovan iu finančn)'ch 
prostri edkov v celkovej výške 250 000,00 Eur, nájomca je povinný uhradiť prenajímatel'ovi 
zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi dojednanou sumou investícií a preukázatel'ne 
preinvestovanou sumou, a to v lehote uvedenej v doručenej písomnej výzve nájomcovi 

g) vzhl'adom k tomu, že domová nehnuteľnosť na Ventúrskej ulici Č. 9 v Bratislave, súpisné 
č íslo 1265, v ktorej sa predmetný nebytový priestor nachádza, je národnou kultúrnou 
pamiatkou, nájomca sa zaväzuje vykonať všetky stavebné a rekon štrukčné práce v zmys le 
zákona Č. 49/2002 Z. z. o oelu'ane pamiatkového fondu a iba s predchádzajúcim súhlasom 
prenaj ímateľa 

h) nájomca sa zaväzuje si splniť všetky svoje povinnosti vypl )'vajúce z právnej úpravy na úseku 
stavebného konania s ohľadom na rozsah plánovanýc h stavebných úprav (ohlasovacia 
povinnosť, stavebné povolenie a pod.) 



20. InvestičnÝ zámer výstavby nájomného bytového domu a vyh lásenie obchodnej vet'ejnej 
súťaže smerujúcej k uzavretiu zmlmy o nájme nehnutel'nosti parc. č. 7249/1 s ciel'om 
v,'stavby nájomného bytového domu s 22-24-mi bytov,'mi jednotkami na Dobšinsl,ého ulici 
v Bratislave/3 

Uznesenie č. 108/2013 

Miestne zasnlpitel'stvo mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 

A. berie na vedomie 

informáciu vedúceho oddelenia majetkového a investičného Mgr. Dr. Štefana Jašku o invest ičnom 
zámere výstavby nájomného bytového domu a zámere vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž (d'al ej len 
"OVS") smerujúcu k uzavretiu zmluvy o nájme nehnutel'nosti parc. Č . 7249/1 s ciel'om výstavby 
nájomného bytového domu s 22-24-mi bytovými jednotkami na Dobšinského uli ci v Brati slave ; 

B. schval'uje 

investi čný zámer v)'stavby nájomného bytového domu na Dobšinského uli ci v Brati slave so 
spôsobom fi nancovania - úver zo ŠFRB (80 %) a dotácia z Min isterstva dopravy, výstavby 
a regioná lneho rozvoja S lovenskej republiky (20 %); 

C. s úhla s í 

a) s pred ložením žiadosti o úver zo ŠFRB a žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja S lovenskej republiky, 

b) s nájomným charakterom bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej 30 rokov, 
c) nájomné byty budú prenaj até nájomcom, ktorých domácnost i sp it'íajú podmienku príjmu podl'a 

osobitného predpisu (zákon o štátnom fo nde rozvoja bývania), 
d) so záväzkom zapracovať splátky úveru do rozpočtu mestskej časti počas trvania zmluvného 

vzťahu , 

e) so spôsobom zabezpečenia záväzku - ručením nehnutel'nosťou nájomného bytového domu na 
Dobšinského uli ci v Brati slave, 

f) s vyč l enením min.3 splátok úveru v danom rozpočtovom roku v rozpočte mestskej časti ; 

D. ukladá 

prednostovi miestneho úradu 
zabezpeč iť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže spôsobom stanoveným vo výzve v termíne 
do 15.7.20 13. 

21. Návrh opatrení pre zabezpečenie efektívnej správy majetku mestskej ča sti Bratislava-Staré 
Mesto 

Predkladatel' stiahol návrh z programu rolwvania miestneho zastupitel'stva. 
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22. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 

Uznesenie č. 109/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informác iu o reali zácii investičného zámeru výstavby zariadenia soc iálnych služieb mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, záuj mové miesto ul. K železnej studienke, Bratislava. 

23. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom 
zveren\'m do správy mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

Uznesenie č . 11 0/20 13 

Miestne zastup itel'stvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

A. zrušuje 

I. časť B. uznesenia Č. 81 /2009 zo dľia 29. septembra 2009, ktorým Miestne zastupitel'stvo mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto schválilo Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava
Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to 
s účinnosťou k 31. júlu 20 13, 

2. časť B. uznesenia Č. 82/2009 zo dľia 29. septembra 2009, ktor)'m Miestne zastupiteľstvo mestskej 
čast i Bratislava-S taré Mesto schválilo Pravidlá nakladan ia s nehnute l'ným majetkom mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a s nelUlutel'n)'m majetkom zveren)'m do správy mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto , a to s účinnosťou k 31. júlu 2013, 
3. časť B. uznesenia Č. 32/20 10 zo diía 20. apríla 20 10, ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto schválilo Smernicu o podmienkach prenájmu majetku mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto a 
postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme, a to s účinnosťou k 3 1. júlu 20 13; 

B. schva ľuj e 

Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zveren)'m 
do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to s účinnosťou od O l. augusta 20 13; 

C. sp lnomocňuje 

starostku mestske j čast i 

vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb v písaní a chýb vzniknutých pri prepisovanÍ. 
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24, Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č, ",,/2013, 
ktoD'm sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č, 3/2011 z 15, februára 2011 o nájme bytov 

P,'edkladateľ stiaholnáv,'h z programu rokova nia miestneho zastupiteľstva, 

25, Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastup iteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č, 90/2006 

Uznesenie č, 11112013 

Miestne zastupiteľs tvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

zr u šu je 

uznesenie Miestneho zastupiteľs tva mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto Č . 90/2006. 

26, Informácia o o"ganizácii samosprávy mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 1< I. júnu 2013 

Uznesenie č, 112/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

b er ie na ved omie 

Informáciu o organi záci i samosprávy mestskej časti Brati slava-Staré Mesto k I . júnu 20 13. 

27, Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti B,'atislava
Staré Mesto na II, polrok 2013 

Uznesenie č , 113/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

plán kontrolnej č innos ti Útvaru miestneho kontro lóra mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto na II . 
po lrok 2013 
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28. Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupitel'stva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 114/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

určuje 

na jednorazové odmeny zástupcom starostky a neuvol'neným poslancom finančné prostriedky v sume 
20 000,00 EUR, čo predstavuje 25 % z ročného úhrnu mesačných odmien vyplatených v roku 2012 
neuvol'neným poslancom a 7 % z ročného úhrnu mesačných odmien vyplatených v roku 2012 
zástupcom starostky s výnimkou č l. 2 ods. 4 písm. f) Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho 
zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a č lenov komisií Miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - neposlancov. 

29. Rôzne 

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

Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 115/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto. 

Bratislava 26.06.20 13 

Mgr. Kamil Homol'a 
prednosta miestneho úradu 

16 

ŕ 
PhDr. Tatiana R O S O V Á 

starostka mestskej časti 


