
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

ToTlTIToT 
~ 

UZNESENIA 

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

1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 5/2010 o niektorých podmienkach držania psov na území 
mestslíej 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 zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. čiastočne vyhovuje 

protestu prokurátora zo dila 7. mája 2013 proti všeobecne zava7.nému nariadeniu mt:slskt:j t:asti 
Bratislava-Staré Mt:stu t:. 5/20 lOu nit:kturých podmienkach držania psov na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto; 

B. sch val' uje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mt:stu č. 9/2013 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou 
od IS . 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 mestslíej 
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. vyhovuje 

protestu prokurátora zo dila 30. apríla 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu mt:slskt:j t:asti 
Bratislava-Staré Mesto č . 2/ 1996, ktorým sa ustanuvujt: , žt: ubťažuvanie osôb je priestupko111 proti 
verejnému puriadku; 



B. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 10/2013 o ochrane verejného 
poriadku na území mestskej časti Brati slava-Staré Mesto s účim10sťou od 15. júla 20 I 3. 

3. Prerokovanie protestu prokurátora nroti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 2/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb Dll území mestskej časti Bratislava-Staré 

Uznesenie č. 93/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

nevyhovuje 

protestu prokurátora zo di'í.a 3. mája 2013 proli všeobecne zavaznému nariadeniu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 3/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevúdzky služieb na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

4. Návrh všeobecne záviizného nariadenia mestsl<ej časti Brlltislava-Staré Mesto č. 11 /2013 
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti llratislava
Staré Mesto 

Uznesenie č. 94/2013 

Miestne zastupitcl'stvo mestskej časti 13ratislava-Staré Mesto 

A. sch val' uje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 11/2013 o miestnej dani za 
užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou 
od 15. júla 2013; 

B. žiada 

starostku mestskej časti 
o pravidelnú informál:iu na rokovaniach Miestneho zastupitel'slva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto o všetkých poskytnutých zníženiach resp . oslobodeniach od dailovej povinnosti podl'a § 6 
ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 1l/20 13 o miestnej 
Jani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, vrátane 
iníonnáeie o sume a účele využitia poskytnutého íinančného príspevku 
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5. Návrh stanoviska Miestneho zastupitel'stva mestskej časti lh-atislava-Staré Mesto k návrhu 
Dudatku č .... ŠtatÚtu hlavného mesta SR Bratislavy (dal) z nehnutel'nosti) 

Uznesenie Č. 95/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej ča s ti Llratislava-Staré Mesto 

súhlasi 

s návrhom dodatku č ... .. Štatúlu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

6. Návrh stanoviska Miestneho zastupitel'stva mestskej časti llrlltislava-Staré Mesto k návrhu 
Dodatku Č .... ŠtatÚtu hlavného mesta SR Bratislavy z .... 2013 (parkovanie) 

Uznesenie Č. 96/2013 

Miestne zastupileľs lvo mestskej ča sti Bratislava-Staré Mesto 

A. nesúhlasí 

s návrhom Dodatku Č ... . Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Brat islavy z ... 201 3; 

ll. schval'uje 

stanov isko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Slaré Mesto k núvrhu Dodatku 
Č .... Štatútu hlavného mesta Slovenske.i republiky Bratislavy z ... 2013 ; 

C. súhlasí 

s postupom hlavného mesta Slovenske.i republiky Bratislavy pri príprave nového zncnia Dodatku 
Č . ... Štatútu hla vného mesta Slovenskej republiky Brat islavy z ... 201 3, v ktorom budú zapracované 
stanoviská a pripomienky mcstských častí. 

7. Návrh stanoviska Miestneho zastupitel'stva mestskej časti llrlltislava-Staré Mesto k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavv č .... 12013 z ..... 2013 
o vymedzeni Úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkuvanie motorových vozidiel, 
výške úhrady za dočasné parlwvanie, spôsube ICl platenia a spôsobe preukázania jej 
zaplatenia 

Uznesenie Č. 97/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 

A. schval'uje 

stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nari adeni a hl avného mesta Slovenskej republiky 
Brati slavy Č ... ./201 3 z ... 20 13 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovani e 
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motorových vozidiel, výškt: úhrady za dočasné parkovanic, spôsobe .Ie.! platenia a spôsobe 
prt:ukázania jej zaplatenia; 

B. odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mcsta Slovenskej republiky Bratislavy 
schváliť všeobecne záväzné nariadt:nie hlavného mesta Slovenskej rcpubliky Bratislavy Č . ... 12013 
z ... 2013 o vymedzení úsekov micstnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, 
výške úhrady za dočasné parkovanit:, spôsobe jej platenia a spôsobe prcukázania jej zaplatenia 
s pripomit:nkami uvedt:nými v stanovisku Miestncho zastupitel'stva mestskej časti Uratislava-Staré 
Mesto po schválení dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
menia čl. 73, 74 a dopíňa sa v čl. 91 ods. 3. 

8. Intt!grovaná stratégia rozvoja mestských oblastí ISRMO OPRK - Mestská čast.' llratis)ava
Staré Mesto 

Uznesenie Č. 9812013 

Miestne zastupitel'stvo mcstskej časti Bratislava-Staré Mt:sto 

schvaľuje 

l. za účelom realizácie projektu" Revitalizácia vnú/robloku Slávia" v rámci JSRM() ()PBK 
Mestská časť fJra/islava- Staré Mesto: 

1.1. predloženit: žiadosti o nenávratný finančný príspevok (7:oNFP) v rámci výzvy 
OPBK/20 13/ l.1 /I2-ISRMO za účelom realiôcie projektu "Revitalizácia vnútrobloku Slávia", 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mt:sta SR Bratislavy a platným 
Programom hospodárskeho a socilÍlnt:ho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 

1.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časľou Uratislava-Staré Mesto počas celej doby jeho 
realizácie ; 

1.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadatel'om, t.j. vo výške 18 511 EUR, 

1.4. realiz,\ciu danej 20NFP v rámci ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava- Staré Mesto 

1.5 vybranú mestskú oblasť ako micsto rcalizáeie integrovanej stratégit: lSRMO OPBK - Mestská 
časť Bratislava- Staré Mesto 

2. za účelom realizúcie projektu " Modernizácia denného stacioľlára, Záhreh.l'kú 9" v ramCf 
ISNMU UPJJK - Mestská časť Bratislava-Staré Meslo: 

2.1. predlo7.enie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
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OPBK/2013/ 1.1112-ISRMO za účelom realizácie projektu "Modernizácia (knného staeionára, 
Záhrebská 9", ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR 



o. 

lJratislavy, platným Programom hospodárskeho II sm:iálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Dratislava-Staré Mesto; 

2.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej doby jeho 
realizácie; 

2.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 
opnívnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 5 149 EUR, 

2.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava- Staré Mesto 

2.5 vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie TSRMO OPDK - Mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto 

3. za účelum realizácie prujektu " Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova" v rámci !.r:;;RMO OFJJK -
Mestská časf' Bratislava- Staré Mesto : 

3.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/20 13/1 .1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu "Rekonštrukcia budovy ZŠ 
Vazovova", ktorého ciele 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; 

3.2. zabezpečenie reali zácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej doby jeho 
realizácie; 

3.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j . vo výške 50 000 EUR, 

3.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci TSRMO OPBK - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

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

4. za účelum realizácie projektu" Modernizácia M.~ Re.l'kydská" v rámci lSRMU UPBK - Mestská 
časf' Bratislava- Staré Mesto: 

4.1 . predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/20 13/1.1I12-ISRMO za účelom realizácie projektu "Modernizácia MŠ JJeskydská", 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, platným 
Programom hospodárskeho a sociá lneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 

4.2. 7oabe;t.pečenie realizúcie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej doby jeho 
realizácie; 

4.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 15450 EUR, 
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· . 
4.4 . realizá(;iu danej ZoNfP v rúmd ISRMO OPUK - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

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

5. za účelom realizácie projektu " Modernizácia MŠ Vazovova" v rámci ISRMO OPBK - Mestská 
čast' Bratislava-..'ltaré Mesto: 

5.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámei vÝ7.vy 
OPBK/2013/ 1.1 / 12-ISRMO 7.a účelom realizácie projektu "Modernizúcia MŠ Vazovova", 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Uratislavy a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 

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

5.3. spolufinaneovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadatel'om, tj. vo výške 10289 EUR, 

5.4. realizáciu danej ZoNFP v rámci ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava- Staré Mesto 

5.5 vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISIZMO OPUK - Mestská 
časť Bratislava- Staré Mesto 

9. Záverečný účet mestsktd časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012 

Uznesenie Č. 99/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

I. zúverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2012: 
príjmy ....................... ...... .. ............. .... ................ ......................... .... . 
výdavky .................. ... ........ .................................... .. .............. ... ...... . 
schodok bežného rozpočtu ............ .................................. .. .... ....... ... . 
prevod nepoužitý(;h účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
do roku 2013 ...................................... ... .. ........................ .. .. ......... .. .. . 
reálny schodok bežného ro7.počtu ............ ............................ ....... ... .. 

záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 20 12: 
príjmy .............. .. .... ..... ..... .... ........................................................ .. .. . 
výdavky .................................. .... ......................... .. ......................... . 
prebytok kapitálového rozpočtu .......................................... .... ........ . 

2. schodok rozpočtu mcstskej časti 73 rok 2012 ...... .. ....... .. .............. .. 

G 

16592 618,22 Eur 
16 987 612,59 Eur 

- 394 994,37 Eur 

- 187S7,00Eur 
- 413751,37 Eur 

508 591,54 Eur 
245001,73 Eur 
2G3 589,81 Eur 

- 150 161 ,56 Eur 



3. záverečný účet finančných operúcií mestskej časti za rok 2012: 
prebytok príjmových tinančných operácií ................... ........ .... .... ... . 

4. vyrovnanie schodku rozpočtu mestskej časti z prebytku 
finančných operácii za rok 20 12 ... .. .. .. .. ............ ....... ............. .......... . 

5. prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 
do rezervného fondu mestskej časti ... ......... ................. ... ...... .. ... ..... . 

6. záverečný účet rezervného fondu mcstskcj časti za rok 201 2: 
stav fondu k 1.1.2012 ... .... ... ............ ........................ .. ... ... ..... .. .. ..... . . 
tvorba fond u ... ... .... .... ......... ...... .... ............... ..... ............... ... .... .... .... . 
použitie fondu ..... ... ........................... .... ...... ...... ......... .................... . 
stav [ondu k 31.12.2012 .............. .. .. .... ............ ..... .............. .... ....... .. 

7. zá verečný účet fondu rozvoja bývania mcstskej časti za rok 201 2: 
stav fondu k 1.1.2012 .............. ............ .............. .. .. ........ ................ .. 
tvorba rondu ..... ..... ....... .. .... ...... ... ............ ......... .. ..... .............. .... ..... . 
použitie tondu ... .... ......... .. ...... .... .. .. .... .. ... ......... ............. ...... .. .. .. ..... .. 
stav fondu k 31.1 2.2012 .. .. .. ...... .... .. .. ................ .. .... .. ........ .. ...... ... . .. 

8. záverečný účet [ondu na obnovu budov škôl a školských zariadení 
mestskej časti za rok 2012: 
stav rondu k l.l.2012 .... .............. .... ............................ .. ..... .... .. .. .... . 
tvorba fondu ..... ... ...... .. ... .... .. ..... ............... .... .................................. . 
použitie [ondu ......... .. .... .. .. ........... ...... ................... ...... .... ... .. ....... .... . 
stav fondu k 31.12.20 \2 .. ...... .......... .. .... .. ........ .............................. .. 

9. celoročné hospodárenie mestskej časti 13ratislava-Staré Mesto bez 
výhrad . 

280 821,00 Eur 

150161 ,56 Eur 

130659,44 Eur 

2 115 02\ ,36 Eur 
0,00 Eur 

267 805,64 Eur 
1847215,72Eur 

3 450463 ,82 Eur 
167933,72 Eur 
54647,98 Eur 

3 563 749,56 Eur 

211 217,15 Eur 
0,00 Eur 

13 572,60 Eur 
197 644,55 Eur 

10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestsl,ej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 
-oblasť kultúry II životného prostredia 

Uznesenie Č. 100/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 takto: 

l. SLOV AK KLEZMER ASSOCIATION 
Matičná ll , 831 03 Bratislava 

účel: názov projektu: "PREf3BURGER KLEZMER 13i\ND & THE STARS OF KLEZMER" 
/4th edition/ 

s pripomienkou použiť logo Bratislava-Staré Mesto 
v propagácií podujatia a počas koncertu na pódiu 350 €j 
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2. Ing. Stanislav Polák - Stavocentrum 
Odborárske nám. 281 I / I , 81 I 07 Bratislava 

účel: dosadba rastlín a strihanie zelene /ulice Bernolákova 4,Blumentálska 17/ 

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

účel: na akciu pod názvom "Brigáda na dvore" na Povrazníckej ulici 

200 €; 

196 €. 

11. Návrh na puskytnutie dutácií z rozpočtu mestsl,ej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 
- sociálna oblasť 

Uznesenie Č. lU1/2U13 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

poskytnutie dotúcie z rozpoUu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 takto: 

Autistieké centrum Andreas n. o. 
Galandova 7, 811 06 Bratislava 

účel: núzov projektu: Terapia senzorickej integrlÍcie - dennlÍ realizlÍcia 
máj - december 2013 200 €. 

12. Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej ulici Č. 2 alm prípad hodný osobitného 
zreteľa 

Uznesenie Č. lU2/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schval'uje 

I. 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, 
nachádzajúceho sa v suteréne a na prízemí budovy na ulici Medená č. 2, Vajanského nábrežie 
Č . 3 v Bratislave, vchod Medená ulica č. 2 (budova Miestneho úradu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto), spolu o výmere 212,52 m2

, súpisné číslo 90, katastrálne územie Staré Mesto, 
vedenom v katastri nehnutel'ností na liste vlastníctva Č . IO, na parcele Č. 235, 236 a pozemok pod 
stavbou parc. Č. 235 zastavané plochy a mídvoria o výmere 1710 m2

, pre spoločnosť: 
Staromestská, a.s. so sídlom: Va.janského nábrežie Č. 3, 811 02 Bratislava, rčo: 35 804 092 . 

2. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
a) nájomné v sadzbe: 1,00 EURJrok 
b) doba nájmu: neurčitá 
c) účel nájmu: výkon činnosti v zmysle predmetu podnikania spoločnosti 



d) predmet nájmu: nebytové priestory v suteréne o výmere 142,72 m2 a na prízemí o výme re 
69,80 m2 nachádzaj úce sa v budove na ulici Medená č. 2, Vajanského nábrežie Č. 3 
v Bratislave, vchod Medená ulica Č. 2 (budova Miestneho úradu mestskej časti Rratislava
Start:: Mt:sto) 

e) osobitná podmienka nájmu: súhlas s prenechaním nebytového priestoru do užívania tretiemu 
subjektu (t.j. podnájom), ktorého činnosť bude súvisieť s predmetom činnosti spoločnosti 
Staromestská a.s. ; 

B. I<onštatu.je, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť Staromestská a.s. je právnickou osobou, ktorej 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Stare Mesto. Mt:stská časť Bratislava-Staré Mesto je jcj 
jediným akcionárom. 

13. Návrh na nájom nehytového priestoru pre ZákladnÚ umeleckÚ školu JÚliusa Kowalského 
v budove ZŠ Dubová 1 v Bratislave ako prípad hodný osohitného zretel'a 

Uznesenie Č. t 0312013 

Mit:stne zastupiteľstvo mestskej časti Rratislava-Staré Mcsto 

A. schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. e) zákona č. 138/ 1991 Z. z. o majctku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, míjom nebytového priestoru 
(školské triedy v počte 4), nachádzajúce sa v hudovc Základnej školy Dubová l v Bratislave, 
súpisné číslo 3609, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na li S tt: 
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 sídlom: Jesenského č. 6 (pobočka T ,aurinská č. 20, 8 I I O I Bratislava) 

811 01 Bratislava 
TČO: 31816088 

2. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
a) nájomné v sadzbe: 1,00 EUR/rok + platby za služby spojent:: s nújmom priestoru 
b) doba nájmu: od 1.9.2013 na dobu neurčitú 
c) účel nájmu: nájomca bude užívať nebytový priestor ako elokované pracovisko za účelom 

výučby hudobného odboru ZUŠ v individuálnom a kolektívnom vyučovaní 
d) plánovaný rozsah užívania nebytovt::ho priestoru v priebehu týždňa: 

denne od 14.00 hod. - 19.00 hod . 
t:) prt:dmet nájmu: nebytový priestor - 4 školské triedy nachádzajúce sa v budove Základnej 

školy Dubová l v Bratislave; 

B. konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zriaďovateľom Základnej 
školy Dubovú l v Bratislave a vo verejnoprospešnom účele v prospech trávenia voľného času naš ich 
detí. 
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14. Návrh na nalOm časti puzemku pli rc. č. 2401114 nll Bartókovej uliei ako príplId hodný 
osobitného zreteľa 

Predldlldateľ stiahol návrh z prugramu rukuvania miestneho zllstupiteľstvll. 

15. Návrh na predaj nehvtového nriestoru na Šancovej ulici č. 74 

Uznesenie Č. 104/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona Č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytuvých 
priestorov v znení neskorších predpisuv, prevud vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správc mcstskej časti Bratislava-Staré Mesto, v bytuvum dume 
na ulici Šaneová č. 74, súpisné číslu 4020, k. ú. Staré Mesto, na parcele Č. 7957 a pozcmok pod 
stavbou parc. Č. 7957, zastavané plochy a nádvoria o výmere 260 m2

, evidované v katastri 
nehnutel'ností na li ste vlastníctva č. 7827, vchud Šaneová č. 74, prízemie, priestor č. U-at.7, 
u celkuvej výmere 2~,57l112 , spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spulučných 
zariadeniach domu o ve l'kosti 664/10000 a spuluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 

664/1 0000 du vlastníctva: Xmotion s.r.o. so sídlom: Šaneová č. 74, 811 05 Rratislava , 
IČO : 35 855 037, za ccnu 5940,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplaten,í jednurazovo do 30 dní od uzavretia kúpncj zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpncj zmluvy zm luvnými stranami du 3 mesiacov odo dJia 

prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej častí Bratislava-Staré Mcsto týkajúceho 
sa predaja nehnuteľností , stratí uznesenie platnosť . 

16. Návrh Dll predaj nebytového priestoru na ulici Vajanského náhrežie Č. 9 

Návrh nezískal dostatočný počet hlasov. 
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17. Návrh na predaj pozemlw pod rodinným domom na Kapitulskej č.7, parc. Č. 363/1 

Uznesenie Č. 105/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 13R/ 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 Kapitulskej ulici , k. Ú. 

Staré Mesto, a to pozemku parc. č . 36311 , k. Ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nelmuteľností 
na L V 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, 92901 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 dňa 

prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti , stratí uznesenie platnosť. 

18. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ČcrveJiovej ulici, parc. Č. 2631/3 

Uznesenie č. 106/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č . 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, vspnive 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Červeňovej ulici, k. Ú. 

Staré Mesto, a to pozemku parc . č. 263113, k. Ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností 
na LV Č. IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2

, do vlastníctva Milanovi Lukasovi 
bytom Havlíčkova 1,81104 Rratislava, 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 di'la 

prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nelmutel'nosti , stratí uznesenie platnost'. 
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19. Návrh na uredíženie dohy nájmu nebytového priestoru na VentÚrskej ulici Č. 9 v Bratislave 

Uznesenie Č. 107/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením Čl. II ods. l písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom mestskej t:asti 
Bratislava-Staré Mesto a s majetkom 7.vereným du spnivy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v znení dudatku t:. l predíženie doby nájmu nebytového priestoru, nachádzajúcehu sa 
na prízemí domu na ulici Ventúrska Č. 9 v Bratislave, spulu o výmere 250,94 m2

, súpisné číslo 
1265, katastrúlne územie Staré Mesto , vedenom v katastri nehnuteľností na li ste vlastníctva t:. 10, 
na parcele Č. 477 a pozemok pod stavhou parc . Č. 477 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
II0ll m2

, na dobu určitú do 30.9.2026, nájomcovi spoločnosti: 
llarmónia - Reality s.r.o., so sídlom: Prepoštská č. 1,811 01 Bratislava , IČO: 35 848 839. 

2. Predíženie doby nájmu sa schvaľuje za týchto podmienok: 
a) nájomné v sadzbe: 40,00 Eur/m2irok (zachovaná pôvodná výška nájomného) 
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b) účel nájmu: kaviarci'i a reštaurácia na účel y pohostinskej 6nnosti 
e) predí7.enie doby nújmu na dobu určitú do 30.9.2026 sa vzťahuje výlučne len na nebytuvý 

priestor o celkovej ploche 250,94 m2 nachádzaj úci sa v dume na ulici Ventúrska Č . 9 
v Bratislave, ktorý nájomca užíva v súlade s nájomnou zmluvou Č. 53 /2006/322 zo dňa 
1.12.2006 v znení dodatku Č. I 

d) nájomca sa zavä7.uje, že put:as duby trvania nájmu vykoná v predmetnom nebytuvum 
priesture rekonštrukčné práce v celkovej sume vo výške 250 000,00 Eur 

e) nájomca v deň podpisu dodatku ku zmluve, ktorého predmetom bude predíženie doby 
nújmu, preukáže na základe hodnoverných dokladov, 7.e disponuje finančnými prostriedkami 
v hodnotc 250 000,00 Eur na zabezpet:enie rekonštrukčných prác 

f) v prípade, ak pot:as predíženej doby trvania nájmu nedôjde k preinvestovaniu finančných 
prostriedkov v celkovej výške 250 000,00 Eur, nújomca je povilU1ý ulu'adiť prenajímatel'ovi 
zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi dojednanou sumou investícií a preukázateľne 
preinvestovanou sumou, a to v lehote uvedenej v durut:enej písomnej výzve nájomcovi 

g) vzhľadom k tomu, že domová nehnuteľnosť na Ventúrskej ulici Č. 9 v Bratislave, súpisné 
t:íslo 1265, v ktorej sa predmctný nebytový priestor nachádza, je národnou kultúrnou 
pamiatkou, nájomca sa zavHzuje vykonať všetky stavebné a rekonštrukčné pnice v zmysle 
zúkona Č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a iba s predchádzajúcim súhlasom 
prenajímatel'a 

h) nájomca sa zaviizuje si splniť všetky svoje povinnosti vyplývajúce z prúvnej úpravy na úseku 
stavebného konania s ohľadom na rozsah phínovaných stavebných úprav (ohlasovacia 
povinnosť, stavebné povolenie a pod.) 



20. Investičný zámer výstavby nájomného bytového domu a vyhlásenie obchodnej verejnej 
sÚťaže smerujÚcej k uzavretiu zmluvy o nájme nehnuteľnosti parc. č. 7249/1 s cieľom 

výstavby nájomného bytového domu s 22-24-mi hytovými jednotl,ami na Dobšinsl,ého ulici 
v llratislnve/3 

Uznesenie Č. 108/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. berie na vedomie 

informáciu vedúceho oddelenia majetkového a investičného Mgr. Dr. Štefana .Tašku o investičnom 
zámere výstavby nájomného bytového domu a zámere vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž (ďalej len 
"OV S") smerujúcu k uzavretiu zmluvy o nájme nehnuteľnosti parc. Č. 7249/1 s cieľom výstavhy 
nájomného bytového domu s 22-24-mi bytovými jednotkami na Dobšinského ulici v Uratislave; 

B. sch val' u .i e 

investičný zámer výstavby nájomného bytového domu na Dobšinského ulici v Bratislave so 
spôsobom financovania - úver zo ŠFRI3 (80 %) a dotúcia z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (20 %); 

C. súhlasí 

a) s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB a žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 

b) s nájomným charakterom bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmene.i 30 rokov, 
c) nájomné byty budú prenajaté nájomcom, ktorých domácnosti spíňajú podmienku príjmu podľa 

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

vzťahu, 

e) so spôsohom zabezpečenia záväzk u - ručením nehnuteľnosťou nújomného bytového domu na 
Dobšinského ulici v Bratislave, 

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

D. ukladá 

prednostovi miestneho úradu 
za bezpečiť vyhlúsenie obchodnej verejnej súťaže spôsobom stanoveným vo výzve v termíne 
do 15.7.2013. 

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

PredkladateI' stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 
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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 

Mit:stnt: zastupitt:ľst vo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o realizácii invt:stiC::ného zúmt:nl výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti 

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

23. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom 
7.vereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie Č. 110/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. zrušuje 

l. časť B. uznesenia Č . 81 /2009 zo dňa 29. septembra 2009, ktorým Mit:stne zastupiteľstvo mestskej 
C::asti Bratislava-Staré Mt:sto schválilo Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava
Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mt:stskt:j čast i 13ratislava-Staré Mesto, a to 
s úc::innosťou k 31. júlu 2013, 

2. časť B. uznesenia Č . 82/2009 zo d,ia 29. septembra 2009, ktorým Mit:stnt: zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava-Staré Mt:sto schválilo Pravidlá nakladania s nelU1uteľným majetkom mestskej 
časti 13ratislava-Staré Mesto a s nclU1uteľným majetkom zvereným do správy mt:stskt:j časti 

Bratislava-Staré Mesto, a to s účinnosťou k 31. júlu 2013, 
3. časť B. uznesenia Č . 32/2010 zo dňa 20. apríla 2010, ktorým Miestne zastup iteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto schvál ilo Smernicu o podmienkach prenájmu majt:tku mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto a majt:tku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 
postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme, a to s účinnosťou k 31 . júlu 2013; 

B. schval'uje 

Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným 
dn správy mestskt:j C::asti 13ratislava-Staré Mesto, a to s účinnosťou od O I. augusta 2013; 

C. splnomoeľíuje 

starostku mestskt:j C::asti 
vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb v písaní a chýh vzniknutých pri prepisovani . 
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24. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č ..... 12013, 
Idorým sa zrušu je všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 3/2011 z 15. februára 2011 o nájme bytov 

Predkladateľ stiahol návrh z programu rol,;.ovania miestneho zastupiteľstva. 

25. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 90/2006 

Uznesenie č. ] 11/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

zrušuje 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto č. 90/2006. 

26. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. júnu 2013 

Uznesenie č. 112/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie nll vedomie 

Tnformáciu o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k l. júnu 2013. 

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

Uznesenie Č. 113/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

plún kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Staré Mesto na II. 
polrok 2013 
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28. Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupitel'stva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mestu 

Uznesenie Č. 114/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

určuje 

na jednorazové odmeny zástupcom starostky a neuvoľneným poslancom finančné prostriedky v sume 
20000,00 EUR, čo predstavuje 25 % z ročného úhrnu mesačných udmien vyplatených v roku 20 12 
neuvoľneným poslancom a 7 % z ročného úlU11ll mesačných odmien vyplatených v roku 2012 
zástupcom starostky s výnimkou čl. 2 ods. 4 písm. 1) Pravidiel udmeňovania poslancov Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastup iteľstva 

mestskej časti Bratislava- Staré Mesto - nepuslancuv. 

29. Rôzne 

30. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestnehu zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mestu 

Uznesenie Č. 115/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mestu 

berie na vedomie 

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

Bratislava 26.06.2013 

Mgr. Kamil Homoľa 
prednosta miestneho úradu 
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-;--.-;r--
PhDr. Tatiana R O S O V Á 

starostka mestskej časti 


