
Mestská časť Bratis lava-Staré Mesto 

r,pľ:fr,p 
~ 

UZNESENIA 

z 23. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v 6. volebnom období, konaného 24. septembra 2013 

l. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 1/2013 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických 
nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1212013 
o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 117/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

A. čiastočne vyhovuje 

protestu prokurátora zo dľía 17. mája 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto Č. 1/2013 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoho lických nápojov na 
verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 

B. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej čast i Bratislava-S taré Mesto č . 1 2/20 1 3 o zákaze požívania, 
predaja a podávania alkoholick)'ch nápojov na verejne prístupn)'ch miestach na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. októbra 201 3. 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2013 
o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie Č. 11812013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto Č. 13/20 13 o elektronickej 
komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s účinnosťou od l S. októbra 20 13. 



3. Informácia o predložení žiadosti primátorovi hl. mesta SR Bratislavv s návrhom na zmenu 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavv 

Uznesenie č. 119/2013 

Miestne zastupiteľs tvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

A. berie na vedomie 

žiadosť predloženú primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy s návrhom na zmenu Štatútu hlavného 
mesta SR Brati slavy; 

B . schvaľuje 

návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 

3/A. Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení zmien a doplnkov 
01 a 02 Návrh zmien a doplnkov 03 A, júl 2013 

Uznesenie č. 12012013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

stanovisko mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
rok 2007 v znení schválených zmien a doplnkov Ol a 02 - Návrh zmien a doplnkov 03 - A, júl 20 13. 

4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2013 

Uznesenie č. 121/2013 

Miestne zastupiteľs tvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

správu o plnení rozpočtu mestskej časti Brati slava-Staré Mesto za I. polrok 2013. 
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5. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 

Uznesenie č. 122/2013 

Miestne zastup iteľstvo mestskej časti Bratis lava·Staré Mesto 

schvaľuje 

štvrtú zmenu rozpočtu mestskej čast i na rok 20 13 takto: 

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

tex t 
schválený zvýšenie + upravený 
rozpočet zníženie · rozpočet 

Príjmy z prenájmu pozemkov 150000 + 552 850 702850 
Decentrali začná dotácia na ŠFRB 8793 - 493 8300 
Decentra li začná dotác ia na stavebný poriadok 41 000 - 4 927 36073 
Decentra li začná dotácia na register obyvate l'ov 13559 - 759 12800 
Decentralizačná dotácia na životné prostredie 3332 - 280 3052 
Decentralizačná dotácia na matriku 37686 + 2 678 40364 
Dotácia na sociálne služby 20000 - 20 000 O 
Dotácie na bežné výdavky staromestsk)'ch 

O + 26 500 26500 
centier kultúry a vzdelávan ia 
Rozpočet spolu 16496858 + 555 569 17052427 

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

program 
schválený zvýšenie + upravený 

podprogram tex t 
I prvok 

rozpočet zníženie - rozpočet 

1.3 Finančná a rozpočtová politika 182 335 - 30 000 152335 
1.4 Administratíva 2799000 + 80 000 2 879000 
1.5 Informačno -techno logický systém 105000 + 25000 130000 
1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky 79000 + 70 000 149000 
1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného maj etku 226300 - 27 931 198 369 
3.2 Zimná údržba ciest 230000 + 60 000 290000 
4. 1 Odpadové hospodárstvo 573 010 + 40000 6 130 10 
4.2 Verejná zeleií 571 071 + 45000 6 16071 
6.1. 1 Centrum hudby 118000 + 35300 153 300 
6. 1.2 Centrum divadla 223 833 + 38500 262 333 
6.1.3 Centrum vizuál neho umenia 39 167 + 32700 71 867 
7.2 Materské školy I 678 109 + 55 000 I 733 109 
7.2.10 MS Medená 11 4506 - 40000 74506 
7.2. 19 MS Heydukova O + 40000 40000 
7.3 ! Skolské jedálne 693212 + 50 500 743 712 
7.3.16 ! ŠJ pri MS Medená 22 108 - 4 000 18108 
7.3.4 SJ pri ZS Jelenia 43430 + 4000 47430 
7.4 Skolské kluby 48 1 000 + 81 SOO 562500 

Rozpočet spolu 16576858 + 555 569 17 132427 
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K A PIT Á L O V Ý R O Z P O Č E T - P R Í J M Y v Eur 

tex t 
schválený zvýšenie + 
rozpočet zníženie -

Príjm)' z predaja majetku 700000 + 700 000 
Rozpočet spolu 700000 + 700 000 

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 
schvá lený 

podprogram te x t 
rozpočet l prvok 

1.7.3 Správa a údržba nelmuteľného majetku 12000 
1.7.5 Autodoprava O 
S. l V)'stavba ná jomn)'ch bytov Obchodná 52 490000 

Rozpočet spolu 

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 

príjmy bežného rozpočtu 
výdavky bežného rozpočtu 
príjmy kapitá lového rozpočtu 
v)'davky kapitálového rozpočtu 
finančné operácie príjmové 
použitie Fondu rozvoja bývania 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a škol ských zariaden í 
použitie Rezervného fondu 
finančné operácie výdavkové 
výsledok hospodárenia 
ce lkom: 

1647000 

17052427 Eur 
17 132427 Eur 
1400000 Eur 
1 292 000 Eur 
l 141 000 Eur 

916000 Eur 

l4S 000 Eur 
80000 Eur 
95000 Eur 

+ l 074000 Eur 

zvýšenie + 
zníženie -

+ 2 1 000 
+ 24 000 

- 400 000 
- 355 000 

upravený 
rozpočet 

l 400000 
1400000 

upravený 
rozpočet 

33000 
24000 
90000 

1292 000 

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

Uznesenie č. 12312013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

s chvaľuj e 

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

l. Živena, spolok slovenských žien !Miestny odbor Bratislava, Konventná ll, Bratislava! 
Hviezdos lavova 2 1, 036 O l Martin 

úče l : názov projektu: "Vzdelávať sa naplno, žiť v každom veku" 
Pisztoryho palác, september - december 20 13 200,00 €; 
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2. Agentúra opatrovateľs kej starostlivosti SIMEON 
Konventná 11,811 03 Bratislava 

účel - projekt: "Pamäťové cvičenie pre seniorov" 
udržiavanie a rozv íjanie pamäte pre klientov z MČ SM 

3. Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON 
Konventná 11 , 811 03 Bratislava 

úče l - opatrovateľská starost livosť v domácom prostred í pre seniorov 

200,00 E; 

50,00 E. 

6/A. Návrh na poskvtnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2013 - oblasť šl<olsh'a 

Uznesenie č. 124/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

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

l. Klub GAMČA 
Gymnázium Grossl ingová 18, 811 O I Bratislava 

účel: Školská olympiáda Gymnázia Grosslingová OH GAMČA 400,00 E. 

7. Návrh na nájom nebytového priestoru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na Va janského nábr. č. 3, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Uznesenie Č. 125/2 013 

Miestne zastupiteľs tvo mestskej časti Brati slava-S taré Mesto 

A . sc h vaľu je 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm, c) zákona č, 1381199 1 Z, z, o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru -
kancelária č. 251 o výmere 26,04 ml, nachádzajúceho sa na 2, poschodí budovy na ulici 
Medená č, 2, Vajanského nábrežie č , 3 v Bratislave, vchod Vajanského nábr. č . 3 (budova 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto), súpisné čís lo 90, katastrálne územie 
Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na li ste vlastníctva č , IO , na parcele č, 235, 236 a 
pozemok pod stavbou parc, č, 235 zastavané plochy a nádvoria o výmere I 710m2

, 

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

2, Nájom nebytového pri estoľLI sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
a) nájomné v sadzbe: 1,00 EUR/rok 

(vrátane úhrady za služby spojené s užívaním nebytového priestoľLI) 

b) doba nájmu: neurčitá 
c) úče l nájmu: kancelársky priestor pre v)'kon manažmentu spo ločnosti Staromestská, a,s,; 
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B. konštatuje, 

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

8. Návdl na nájom nebytového priestoru na ulici Loyinského č. 30 ako prípad hodn)' 
osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 126/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č . 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodn)' osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru č. 12-
900 o y)'me,·e 25,17 ml, nachádzajúceho sa v suteréne bytového domu na uli ci Lovinského č. 
30 v Bratislave, vchod Loyinského č. 30, súpisné číslo 3515, katastrálne územie Staré Mesto, 
vedenom v katastri nelU1uteľnos tí na li ste vlastníctva č . 7264, na parcele č. 4757/35 a pozemok 
pod stavbou parc. č. 4757/35 zastavané plochy a nádvoria o výmere 164 m2

, pre: Ing. Marián 
Kuna, bytom: Výčapy - Opatoyce č. 604, 95144 V)'čapy-Opatoyce (okres Nitra) 

2. Nájom nebytového priestoru sa schvaruje s týmito podmienkami: 
a) nájomné v sadzbe: 34 EUR/m2lrok 
b) doba nájmu: neurčitá 

c) účel nájmu: garáž, parkovanie motorového vozid la; 

B. konštatuje, 

že osobitn)' zreteľ spočíva v tom, že ž i adateľ je vlastníkom bytu č . l nachádzajúceho sa na prízemí 
domu na ulici Lovinského č. 30 v Bratislave, súpisné č . 3515 a ako jediný z vlastn íkov bytov 
v predmetnom dome prejavil záujem o prenájom nebytového priestoru - garáže. 

9. Náyrh na nájom časti nebytového priestoru - garáže na Paulínyho č. 1 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 127/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

A. schvaľuje 
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l . v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. 
neskorších predpisov ako prípad hodný 
priestoru č.2-G 22-dvojgaráže o výmere 
nachádzajúci sa vo dvornej časti domovej 

c) zákona č. 1381199 1 Zb. o majetku obcí v znení 
osobitného zreteľa nájom polovice nebytového 
28,70 m2 z celkovej výmery priestoru 57,40 m2 

nehnuteľnost i na Paulínyho č. l v Bratislave, vchod 



Paulínyho č. l , súp. Č . 100 166, k. Ú. Staré Mesto, vedenom na L V Č. 5573, na parc. Č. 246/1 
a nájom časti pozemku pod stavbou parc. Č. 246/1 o výmere 28,70 m2 z celkovej výmery 
894 m2 pre Oskara Kamana, trvale bytom Paulínyho č. l, 811 02 Bratislava, za cenu 
34,00 EUR/m 2!rok. 

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

3. Doba náj mu: neurčitá ; 

B. konštatuje, 

že osobitný zrete ľ spoč íva v tom, že ž i adateľ je osobou zdravotne ťažko postihnutou. Trva lé bydl isko 
má v dome, kde je predmetná garáž. 

10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej ulici č. 10 ako prípad 
hodn" osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 128/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. v súlade s ustanoven ím § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetk)'ch poslancov ako dô vod hodný osobitného 
zrete ľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Brati slavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k. Ú. Staré Mesto na Obchodnej ulic i č. l O, 
a to pozemok parc. Č. 8422/3, zapísan)' v katastri nehnuteľností na L V Č . IO ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 109 m2

, do vlastníctva spoločnosti ALCON spol. s r. o. , síd lo: 
Gorkého 11,811 Ol Bratislava, IČO: 17335 035, za cenu 46 325,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvn)'mi stranami do 3 mes iacov odo dľía 

prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľs tva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti , stratí uznesenie platnosť; 

B . !, on š tatuje , 

že osobitn)' zrete ľ spočíva v tom, že pozemok je pre mestskú časť nevyuži te ľný . Žiadateľ má v nájme 
predmetný pozemok na dobu od 1.9.2006 do 30.6.2016 za účelom údržby a kultivácie, 
nakoľko vlastní v dome na Obchodnej ulici Č. IO jeden nebytový priestor v suteréne a jeden na 
prízemí. 
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lOlA. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. Č. 8510 vo dvore 
na Špitálskej ul. Č. 31 - 35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej sút'aže formou 
výberu víťaza elektronickou aukciou 

Uznesenie Č. 129/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. I písm. a) zákona Č. 13811991 Zb. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Brati slava-Staré Mesto obchodnou 
verejnou súťažou formou vj'beru víťaza elektronickou aukciou , a to konkrétne v danom 
prípade: 
• pozemok parcela Č. 8510 o výmere 168 m2

, druh pozemku: záhrada, ktorý sa nachádza na vo 
dvore na Špitálskej ul. č.3 1 - 35, j e zapísaný na liste vlastníctva Č. 10, pre katastrá lne územie 
Staré Mesto, za cenu najmenej vo výške 35 000,00 EUR. 

2) v súlade s § 9 ods . 2 písm. b) zákona Č . 1381199 1 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov podmienky obchodnej verejnej sút'aže formou výberu vít'aza elektronickou 
aukciou, a to: 
l . Predmet súťaže : 

• pozemok parcela Č. 8510 o výmere 168 m2
, druh pozemku: zálu'ada, 

2. Obchodná verejná sút'až bude vyhlásená diía 04.10.2013 
3. Súťažné podklady - tlač i vá záväzn)'ch ponúk, bude možné získať na internetovej stránke 

www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 04.10.2013 do 18.1 0.2013 
v podatel'ni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto , Vajanského nábrežie 
č.3, 814 21 Bratislava v úradn ých hodinách: 

Pondelok 08:00 - 17.00 

Utorok 08:00 - 17.00 

Streda 0800 - 17.00 

Štvrtol{ 08:00 - 17.00 

Piatok 0800 - 15.00 

4. Obhliadka pozemku sa uskutoční diía 10.10.2013 o 10:00 hod. so zodpovednou osobou 
vyhlasovateľa vo dvore na Špitálskej Č. 3 1-35 . Zodpovedná osoba vyhlasovatel'a : Ing. Ferko. 

5. Súťažný návrh bude možné doručiť v diíoch od 04.10.2013 do 18.10.2013 na adresu 
Miestneho úradu mestskej časti Brati slava-S taré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 
Bratislava alebo osobne do podatel'ne. 

6. Súťažný návrh j e možné podať len na tlač i ve záväznej ponuky. Na súťažné návrhy 
podané na inom t l ačive ako určenom, nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatel ia 
sú povinní doruč iť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obá lke s označením: 
"obchodná verejná sút'až predaj pozemku Špitálska-dvor NEOTVÁRAŤ!" 

7. Mi nimálna kúpna cenaj e 35 000,00 EUR. 
8. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatil' peiíažnú zábezpeku 

v sume 17 500,00 EUR, a to bud' v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto alebo prevodom na účet mestskej časti Brati slava-Staré Mesto. 



V prípade, že víťaz obchodnej verejnej sút'aže (pri výbere vít'aza elektronickou aukciou), 
z dôvodov nespoč ívajúcich na strane mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto, od uzavreti a 
kúpnej zmluvy z akýchkol'vek dôvodov odstúpi, prepadne zábezpeka v prospech mestske j 
čast i Bratislava-Staré Mesto ako zmluvná pokuta" zmysle § 544 zákona č. 40/1964 Zb. 
(Obč iansky zákonník), s čím navrhovate!' obchodnej verejnej sút'aže súhlasí. Zároveií ak 
vít'az, ako kupujúci neuhradí kúpnu cenu v lehote dohodnutej v uzavretej zmluve, 
finančná zábezpeka prepadne ako zmluvná pokuta v prospech mestskej časti Bratislava
Staré Mesto , s čím navrhovate I' v obchodnej verejnej sút'aži súhlasí, a zároveľí to zak ladá 
dôvod na odstúpenie od zmluvy predávajúcim. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje 
od začiatku (ex tune) v zmysle §48 ods. 2 zákona Č . 40/ 1964 Zb. (Občiansky zákonník). 

9. Navrhovatel'om, ktorí v tejto súťaž i neuspejú, bude peiíažná zábezpeka najneskôr v lehote IO 
pracovných dni odo dľía termínu vyhlásenia výs ledkov obchodnej verejnej sút'aže, naj neskôr 
však do 30 dní vrátená prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu. 

IO. Navrhovate lia , ktorí sú právn ickými osobami, priložia k záväznému sút'ažnému návrhu do 
obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní , nie starší ako jeden mes iac. Fyzické osoby 
podnikatelia pri ložia k záväznému sút'ažnému návrhu v)'pis zo živnostenského registra nie 
starší ako jeden mesiac. Na súl'ažný návrh, pri ktorom nebude priložený vyšš ie uvedený 
doklad nebude sút'ažná komi sia prihliadal' a vy l úči ho zo sút'aže. 

I I . Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného sút'ažného návrhu zaplatit' paušálnu 
náhradu výdavkov vyhlasovateJ'a v sume 16,50 EUR a to v hotovosti do pokladne Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

12. Uchádzač v obchodnej verej nej sút'aži alebo subjekt vstupujúci do zmluvného 
vzt'ahu s Mestskou čast'ou Bratislava-Staré Mesto , ani ak)'koJ'vek lI1Y subjekt 
s personálnym, príp. majetkovým prepojen ím na tieto subj ekty, nesmIe mat' 
nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, čo 
preukáže čestn)'m vyhlásením podpísaným oprávnenou osobou uchádzača alebo subjektu 
vstupuj úceho do zmluvného vzt'ahu s Mestskou čast'ou Bratislava-Staré Mesto. 

13. Obálky so sút'ažnými návrlul1i sa budú otvárat' a sút'ažné návrhy budú vyhodnotené 
v plánovanom termíne do 31.1 0.2013. 

14. Účastník beri e na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v obchodnej verejnej sút'aži, 
ktorí spln ili podmienky tejto sút'aže, postupujú títo do záverečnej fázy výberu uchádzača 
formou elektronickej aukcie. Východiskovou cenou pre zač iatok elektronickej 
aukcie je cena, ktorá bola po otvorení ponúk obsahujúcich návrhy účastníkov 
vyhodnotená sút'ažnou komisiou ako najvyššia zo všetkých ponúk. 
Podrobné podmienky účast i v elektronickej aukcii budú uvedené v pozvánke na účast' 
v elektronickej aukcii. 

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

16. Vybraný účastn ík obchodnej verejnej sút'aže pod lieha schválen iu Miestnym 
zastup itel'stvom Mestskej časti Bratislava- Staré Mesto. 

17. Konečné výs ledky vyhodnotenia obchodnej verejnej sút'aže fo rmou výberu vít'aza 
elektronickou aukciou budú zverejnené v plánovanom termíne do 30.11.2013. 

18. Obchodná verejná sút'až bude vyhlásená v súlade s ustanoveniami zákona Č. 5 13/199 1 Zb. 
Obchodný zákOlll1ík (§ 28 I a nasl. ) v znení neskorších predpi sova v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a majetkom zvereným do 
správy mestskej čast i Bratislava- Staré Mesto a Smernicou mestskej časti Bratislava-S taré 
Mesto, ktorou sa určujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných sút'aží a 
Rozhodnutia starostky Č . 28/20 I I mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dľia 6. júna 
20 1 I o postupe pri prevode a prenájme majetku pri použití elektronickej aukcie. 

19. Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovate!'a naraz do 30 dní odo dľia podpísania 
kúpnej zmluvy oboma zmluvn)'mi st ranami. 
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11. Informácia o realizácii investičného zámeru vÝstavby za riadenia sociálnych služieb 
mcstsl<ej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 

Uznesenie č. 130/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informác iu ° reali zácii investičného zámeru výstavby zariadenia soc iál nych služieb mestskej časti 

Brati slava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K že leznej studienke, Bratislava. 

12. Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s vrátením zverenej nehnuteľnos ti Hviezdoslavovo námestie 
č. 11 do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republikv Bratislavy 

Uznesenie č. 131/2013 

Miestne zastupi te l'stvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

A. ne s úhlasí 

s vrátením zverených nelUlutel'ností, resp. spoluvlastníckeho podielu vo vel'kosti 861120 z celku 
k zveren)'m nehnutel'nostiam: stavba súpisné č. 168, postavená na pozemku parcelné číslo 499, 
parcela registra "C" vo výmere 493 m', druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca 
sa na Hviezdos lavovom námestí č. 11 v Bratislave a pozemok parcelné čís l o 499, parcela registra 
"C' vo výmere 493 nľ, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, stavba a pozemok zapísané na 
liste vlastníctva Č . 4247 do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky BI'atíslavy; 

B. ž iada 

starostku mestskej čast i 

prever i ť všetky právne možnosti reali zácie oprávnených záujmov dotknutých obyvaterov mestskej 
časti a na ich základe pred l ožiť návrh riešenia na rokovanie miestneho zastupi tel's tva po 
právoplatnom ukončení súdnych sporov súvisiacich so záujmami dotknutých obyvatel'ov; 

C . s plnomocňuj e 

starostku mestskej časti 
na opravu prípadn)'ch chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo k naplneniu tohto uznesenia, ako aj ju 
splnomocIiuje na vykonanie tohto uznesenia. 
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13. Návrh na VYjadrenie nesúhlasn s vrátením zverene j nehnuteľnosti Medená Č. 35 do priamej 
správv hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesenie Č. 132/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. nesúhlasí 

s vrátením zveren:)'ch nehnutel'ností nachádzajúcich sa v bytovom dome súpi sné č. 112, 
postaven om na pozemku parcelné č í s lo 132/3, parcela reg istra " C" vo výmere 411 m', druh pozemku 
- zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcich sa na ulici Medená č. 35, zapí saných na li ste 
vlastníctva Č. 2 12 nasledovne: 

byt č. 2 a spoluvlastnícky podiel na spoločn)'ch častiach a zariadeniach domu a pozemku 
parcelné čís lo 132/1, parcela regi stra "C" vo výmere 116 m', druh pozemku - zastavané 
plochy a nádvoria a pozemku parcelné čís lo 132/3, parcela regi stra "C" vo výmere 411 m', 
dľllh pozemku - zastavané plochy a nádvoria vo v)'ške 10449/186349, 
byt Č. 4 a spo luvlastnícky podiel na spoločn)'ch častiach a zariadeniach domu a pozemku 
parcelné číslo 13 2/1, parcela regi stra "C-' vo výmere 116 m', druh pozemku - zastavané 
plochy a nádvoria a pozemku parcelné čís lo 132/3, parcela registra .,C-' vo výmere 411 m', 
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria vo výške 7447/186349 , 
byt č. 6 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku 
parcelné číslo 132/1 , parcela registra "C" vo výmere 116 m', druh pozemku - zastavané 
pl ochy a nádvoria a pozemku parce lné č í s lo 132/3, parcela reg istra "C-' vo výmere 411 m', 
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria vo v)'ške 9859/186349, 
byt č. 10 a spoluvlastnícky podiel na spo ločn)'ch čast iach a zariadeniach domu a pozemku 
parce lné č í s lo 132/1, parcela registra "C" vo v)'mere 116 m', dľllh pozemku - zastavané 
plochy a nádvoria a pozemku parce lné č í s l o 132/3, parcela registra "C-' vo výmere 411 m', 
dľllh pozemku - zastavané plochy a nádvo ria vo výške 9771/186349, 
byt Č. II a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku 
parcelné číslo 132/ 1. parcela registra "C-' vo výmere 116 m', dľllh pozemku - zastavané 
plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 132/3, parcela regi stra .,C" vo výmere 411 n1', 
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria vo výške 7475/186349, 
byt Č. 12 a spoluvlastnícky podiel na spo ločn)'ch čast i ach a zariadeniach domu a pozemku 
parcelné čís lo 132/1, parcela registra "C" vo výmere 116 m', druh pozemku - zastavané 
plochy a nádvoria a pozemku parce lné č í s l o 132/3, parce la reg istra "C" vo výmere 411 m', 
druh pozemku - zastavané plochy a nád voria vo v)'ške 9801/186349, 
byt Č. 15 a spoluvlastnícky podiel na spo l očných častiach a zariaden iach domu a pozemku 
parcelné číslo 132/1 , parcela regi stra "C" vo v)'mere 116 m', dľllh pozemku - zastavané 
plochy a nádvoria a pozemku parcelné čís l o 132/3, parcela regi stra "C-' vo v)'mere 41 1 m', 
dľllh pozemku - zastavané plochy a nádvo ria vo v)'ške 2678/186349, 
byt Č. 18 a spoluvlastnícky podiel na spo ločných častiach a zariadeniach domu a pozemku 
parcelné číslo 132/1, parcela regi stra "C-' vo v)'mere 11 6 m', druh pozemku - zastavané 
plochy a nádvoria a pozemku parcelné čís lo 132/3, parcela regi stra "C-' vo výmere 411 m', 
druh pozemku - zastavané plochy a nád voria vo v)'ške 11894/186349, 
byt Č. 21 a spoluvlastnícky podiel na spo ločných častiach a zariadeniach domu a pozemku 
parcelné číslo 132/1, parcela registra "C" vo výmere 116 m', druh pozemku - zastavané 
plochy a nádvoria a pozemku parcelné č í s lo 132/3, parce la registra "C" vo výmere 411 m', 
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria vo v)'ške 98011186349, 

do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy; 
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B. žiada 

starostku mestske j časti 

preveriť všetky právne možnosti reali zácie oprávnených záujmov dotknutých obyvateľov mestskej 
čast i a na ich základe predložiť návrh ri ešenia na rokovanie miestneho zastupiteľs tva po 
právoplatnom ukončeni súdnych sporov súvisiacich so záujmami dotknut)'ch obyvateľov; 

C. splnomocňuje 

starostku mestske j časti 

na opravu prípadn)'ch ch)'b v písaní a počítaní tak, aby došlo k naplnen iu tohto uznesenia, ako aj ju 
splnomociíuje na vykonanie tohto uznesenia. 

14. Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Obchodná č. 27 
v Bratislave 

PredlJadateľ stiahol návrh z programu rokovan ia miestneho zastupiteľstva. 

15. Návrh na "",latie sobôt 4.1.201 4, 19.4.2014, 5.7.2014, 30.8.2014, 1.11.2014, 22.11.2014, 
27.12.2014 z dní, ked v sa vykonáva jú sobášne obrady 

Uznesenie č. 133/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

vyiíatie sobôt 4. 1.201 4,19.4.20 14,5 .7.2014,30.8.20 14, 1.11.20 14,22. 11.20 14,27. 12.20 14 z dní, 
kedy sa vykonávaj ú sobášne obrady. 
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16. Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rád škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 13412013 

Miestne zastupiteľs tvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

deleguje 

zástupcu mestskej časti Brat islava-Staré Mesto do rád škôl v zriaeľovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 

Rada školy pri ZŠ, Mudroňova 83 v Bratislave ................... .... .......... Anastázia PITTNEROV Á 
Rada školy pri ZŠ, Dubová l v Brati slave ........................................ Anastázia PITTNEROV Á 

17. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto účinných od 1.9.2013 

Uznesenie č. 135/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto účinných od l. septembra 20 13. 

18. Informácia Č. 2 o postupe krokov transformácie Galérie Cvpriána Majerníka 

Uznesenie Č. 136/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

A. berie na vedomie 

informáciu Č. 2 o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka; 

B. nesúhlasí 

s navrhnutými princípmi usporiadania zmluvných vzťahov medzi mestskou časťou a Centrom 
vizuálneho umenia - CEVIUM. n. o.; 

C. žiada 

starostku mestske j časti 

predložiť na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh zmluvných vzťahov medzi 
mestskou časťou a Centrom vizuálneho umenia - CEVIUM, n. o.; 
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19. Návrh na zmenu zloženia orgánov v spo ločn osti Staromestská a.s. 

Uznesenie č. 137/2013 

Miestne zastup iteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. berie na vedomie 

vzdanie sa - Mgr. PhDr. Štefana Jašku z č lenstva v predstavenstve; 

B. vymenúva 

v súlade s § 15 ods. 2 písm. i) zákona Č. 37711990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov člena predstavenstva spo ločnosti Staromestská a. s. 
so sídlom Vajanského nábr. 3, 811 02 Brat islava, I ČO 35 804092: Mgr. Kamil Homol'a 

C. žiada 

starostku mestskej časti 
vykonat' všetky úkony potrebné k vykonaniu tohto uznesenia. 

20. Sp ráva o vÝsled lm komplexnej kontrolv hospodárenia so zveren\'mi finančnými 
prostriedkami so zameranim na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby 
rodičov za rok 2012 v Uetsk\'ch jasliach, Hollého 9 v Bratislave 

Uznesenie č. 138/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

správu o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami so 
zameraním na materiálové náklady, vedenie pei\ažného denníka, platby rodičov za rok 201 2 
v Detskí'ch jasliach, Hollého 9 v Bratislave. 

21. Správa o vÝsledku komplexnej kontro ly hospodárenia so zvel'enými finančnými 

prostriedkami so zameranim na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platbv 
rodičov za rok 2012 v Detsk\'ch jasliach, Čajkovského 2 v Bratislave 

Uznesenie č. 13912013 

Miestne zastupite l'stvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

14 



správu o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami so 
zameraním na materiálové nák lady, veden ie pel'iažného denníka, platby rodičov za rok 2012 
v Detských jasli ach, Čajkovského 2 v Bratislave. 

22. Správa o vvbavovaní s ťažností a petícií za rok 2012 

Uznesenie č. 140/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čast i Brat islava-Staré Mesto 

b er ie na ve domie 

správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 20 12. 

23. Návrh základných pravidiel mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri usporadúvaní akcií 
v zeleni na území mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 141 /2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

schval'uje 

Základné pravidlá mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pri usporadúvaní akcií v zeleni na území 
mestskej čast i Bratislava-S taré Mesto, ktoré sú určené ako súčasť povo l'ovacích zmlúv s účinnosťou 

od l.10.2013. 

24/A. Informácia o podnetoch mestske j časti Bratislava-Staré Mesto k príprave procesu 
obstarávania zmien a doplnkov Územného plánu zóny Dunajská, 2013 

Uznesenie Č. 142/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

b er i e na vedomie 

informáciu o podnetoch mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k príprave procesu obstarávania zmien 
a doplnkov Územného plánu zóny Dunajská, 20 13 
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24. Rôzne 

Uznesenie č. 143/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Ž i a d a 

starostku mestske j časti 

prerokovať každý zámer prihlásenia sa o grant S finančnou spoluúčasťou mestskej časti Bratislava
Staré Mesto vo vecne príslušnej komisii a v Komisii pre nakladanie s majetkom a financie v lehote 
určenej mestskou časťou , ak predpokladaná finančná spoluúčasť je vyššia ako l 000,00 EUR. 

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

Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 144/2013 

Miestne zastupite1'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

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

Bratislava 25.09.20 13 

Mgr. Kamil Homol'a 
prednosta miestneho úradu 
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/ . /tr 
PhDr. Tatiana R O S O V Á 

starostka mestskej časti 


