
Mestská časť Bratislava·Staré Mesto 

~ľ:f~ 
~ 

UZNESENIA 

z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v 6. volebnom období, konaného 10. decembra 2013 

L Vol'ba prísediacich Okresného súdu Bratislava I na volebné obdobie 2014-2018 

Uznesenie č. 16812013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

vo l í 

na funkčné obdobie 2014 - 20 18 prísediacich Okresného súdu Bratislava I: 

I. Ing. Peter BÓNA, Povraznícka 13, 811 05 Bratislava, 
2. Mgr. Andrej BONKO, Silvánska 12,84104 Bratislava, 
3. JUDr. Miloslava ČUTKOV Á, Krížna 38, 811 07 Bratislava, 
4. Marian DREXLER, Ambroseho 4,85 1 02 Bratislava, 
5. Darina FRAŇOVÁ, Kašmírska 13, 82 1 04 Bratislava, 
6. Jozef HLINKA, Mamateyova 11 , 851 04 Bratislava, 
7. JUDr. Alma KALIVODOV Á, 1. Stanislava 4, 841 05 Brati slava, 
8. JUDr. Eva KOSTOLÁNYIOV Á, Nábr. L. Svobodu 20, 811 02 Bratislava, 
9. Janka KOTLJAREVSKÁ, Hollého 13,8 11 08 Bratislava, 
IO. JUDr. Zuzana MACKOVÁ, PhD., Nám. hran i čiarov 29,851 03 Bratislava, 
11 . Mgr. Halina MAKOVNÍKOV Á, Zelená I, 8 11 O I Bratislava 
12. JUDr. Marián MIŠÍK, Zochova 18, 81103 Bratislava, 
13. PhDr. Otto MÚČKA, Martina Rázusa 2779/13 , 90 1 01 Malacky, 
14. Ing. Jozef NEMČí K, Karpatské nám. 26, 831 06 Bratislava, 
15. Ing. Marta ONDRKALOV Á, Strečnianska 7,85 1 05 Bratis lava, 
16. Emília OPAVSKÁ, Riznerova 2,8 11 01 Bratislava, 
17. JUDr. Darina PEŤOVSKÁ, Drobného 2 1, 84101 Bratislava, 
18. Arula PETRAKOVIČOVÁ, Sokolská 18,8 11 04 Bratislava, 
19. Ladislav POTOCZKY, Mateja Bella 2, 8 11 06 Bratislava, 
20. Ing. Ján SlD O, Jégého 7, 82108 Bratislava, 
21. Ing. Edita SOBOLIČOVÁ, Zámocká 8, 811 O I Bratislava, 
22. Mgr. Dana SOBOLOVSKÁ, Justičná 1, 811 07 Bratislava, 
23. Ing. Pavol ŠČEP ÁN, Blumentálska 15, 811 07 Bratislava, 
24. Mgr. Ingrid ŠOVČÍKOV Á, Bjärnsonova 5, 811 05 Bratislava, 
25. Bc. Milena VARGOVÁ, Most pri Bratislave č. d.15, 900 46, 
26. Alexandra VAŠKOVÁ, Vajnorská 53, 83 1 04 Bratislava. 



2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 19/2013 
o nájme bvtov 

Uznesenie č. 16912013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto č . 191201 3 o nájme bytov 
s účinnosťou od l. januára 2014. 

3. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republikv Bratislavv Č ... ./2013 
z ... 2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových 
vozidiel, vÝške úhradv za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania 
jej zaplatenia 

Uznesenie č. 170/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čast i Brati slava-S taré Mesto 

A . n es úhl así 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hl avného mesta Slovenskej republiky Brati slavy 
č . .. . 120 I3 z ... 201 3 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorov)'ch 
vozidiel, výške úhrad y za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania j ej 
zaplatenia; 

B. schvaľuje 

stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Brati slavy č .. . ./20 13 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; 

C. odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu hlavného mesta Slovenskej republiky Brati slavy schváliť všeobecne 
záväzné nari adenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č . . . ./20 13 z... 201 3 o 
vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorov)'ch vozid iel, výške 
úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia 
s pripomienkami uvedenými v stanovisku Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava 
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4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2014-2016 

Uznesenie č. 171/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

l . rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto: 
príjmy bežného rozpočtu 17 664 O II Eur 
výdavky bežného rozpočtu 17 664 O II Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu 500 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu 2 453 800 Eur 
príjmové finančné operácie 2 346 800 Eur 
v)'sledok hospodárenia 393 000 Eur 

2. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Brati slava-Staré Mesto na 
rok 201 4 takto : 

tvorba Fondu rozvoja bývania 
použitie Fondu rozvoja bývania 
použitie Fondu na obnovu budov škôl 
a školských zariadení 
použitie Rezervného fondu 

100 000 Eur 
2207800 Eur 

20000 Eur 
100000 Eur 

3. programový rozpočet mestskej čast i Bratislava- Staré Mesto na rok 20 14, 

4. príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % z objemu 
vyplatených platov a miezd; 

B. berie na vedomie 

l. rozpočty mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto na roky 20 15 a 2016, 
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto na roky 

201 5 a 2016, 
3. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto na roky 201 5 a 2016, 
4. programové rozpočty mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto na roky 2015 a 20 16; 

C. splnomocňuje 

starostku mestskej časti 

vykonáva!' rozpočtové opatrenia na rok 20 14 v súlade s § 14 ods. 2 zákona Č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtov)'ch pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov; 

D. žiada 

starostku mestskej časti 
l. preveri!' vykrytie oprávnen)'ch výdavkov rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré Mesto 

schváleným rozpočtom na rok 2014 a v prípade potreby navdmú!' zmenu rozpočtu na rok 2014, 
T: marec 20 14 
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2. pripraviť návrh na rekonštrukciu koto lne v Zichyho paláci a predložiť návrh riešenia vrátane 
návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2014, 
T: marec 2014. 

5. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 

Uznesenie Č. 172/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

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

BEŽ 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 

Podiel na dani z príjmov FO 4250000 + 150000 4400000 
Podiel na dani z nehnutel'nosti 2700000 + 130000 2830000 
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok 36 073 + I 542 37615 
Dotácie na bežné výdavky staromestských 

26500 + 14 855 41 355 centier kultúry a vzdelávania 
Dotácia z Európskeho sociálneho fondu O + 4700 4700 
Rozpočet spolu 17133028 + 301097 17434125 

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 

1.5 Informačno-techno logický systém 134320 + IO 000 144320 
3. 1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest 183000 + 50 000 233 000 
3.2 Zimná údržba ciest 290000 + 35 000 325000 
4.1 Odpadové hospodárstvo 613 DIO + 20 000 633 O 1 O 
6.1.1 Centrum hudby 153 300 + 2855 156 155 
6.1.3 Centrum vizuálneho umenia 71 867 + 12000 83867 
6.2 Staromestská knižnica 287575 + I 200 288775 
6.3 Ostatné výdavky kultúry 147850 + 40 000 187 850 
7. 1.4 ZS Jelenia 6070 15 + 4700 611715 
7.1.7 ZS Skarniclova 488709 + I 957 490666 
7.2 Materské ško ly 1 748 995 + l DI 800 l 850795 
7.3 Skolské jedálne (bez SJ pri MS Heydukova) 783698 + 30 000 813 698 
7.3 .23 SJ pri MS Heydukova O + 5000 5000 
7.5 Ostatné v)'davky školstva 88470 + 5342 93812 

Rozpočet spolu 17213 028 + 319854 17532882 
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FIN A N Č N É O PER Á CIE - P R Í J M Y v Eur 

tex t 

Prevod prostriedkov z roku 2012 

Rozpočet spolu 

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 

príjmy bežného rozpočtu 
výdavky bežného rozpočtu 
príjmy kapitálového rozpočtu 
v)'davky kapitálového rozpočtu 
finančné operácie príjmové 
použitie Fondu rozvoja b)'vania 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a škol ských zariadení 
použitie Rezervného fondu 
prevod prostriedkov z roku 201 2 
finančné operácie výdavkové 
výsledok hospodárenia 
celkom: 

schválený 
rozpočet 

O 

l 141 000 

17434 125 Eur 
17 532 882 Eur 

I 400000 Eur 
1 292 000 Eur 
1 159757 Eur 

9 16000 Eur 

145 000 Eur 
80000 Eur 
18757 Eur 
95 000 Eur 

+ l 074000 Eur 

zvýšenie + upravený 
zníženie - rozpočet 

+ 18 757 18757 

+ 18 757 l 159 757 

6. Návrh na trvalé upustenie pod vvmáhania nevymožiteľných pohľadávok v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie Č. 173/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok nasledovne: 

Asociácia priemyslu a ochrany prírody v likvidácii 
CLlENT, s.r.o. 
Metropo litan, a. s. 
P.B. Press, spol. s r.o . 
ETP Managment budov, s.r.o. 
MaJ'bar, s.r.o. 

Spolu: 

6090,09 € 
II 776,93 € 
16664,82 € 
20773 ,15 € 
16337,18 € 
17277,58 € 

88919,75 € 
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7. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Obchodná č. 27 
v Bratislave 

Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 

8. Návrh na predaj majetkovej účasti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v spoločnosti BPS 
PARK, a. s. - l ks akcie väčšinovému akcionárovi ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 174/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

A. sch val' uje 

prevod majetku - l ks kmeňovej akcie Č . 80 emitenta BPS PARK a. s., so sídlom Cintorínska 2, 811 
08 Bratislava, IČO: 35 688 025, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sa, vložka: 4624/B, znejúcej na meno Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 
24 Bratislava, IČO: OO 603 147 v menovitej hodnote I 327,76 EUR, ktorá predstavuje majetkovú 
účasť mestskej časti Bratislava-S taré Mesto na základnom imaní spoločnosti BPS PARK a. s. 
vo výške 1,25 %, emitovanej v listilUlej podobe s dátumom vydania emisie akcií dňa 29.10.2008, a to 
predajom za cenu 15 000,00 EUR kupujúcemu Ing. Peter Poloma, bytom Tichá 2/A, 811 02 
Bratislava, ako majoritnému akcionárovi z dôvodu hodného osobitného zretel'a podl'a ust. § 9a ods. 
8 písm. e) zákona Č . 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

B. konštatuje, 

že dôvod hodný osobitného zretel'a je daný skutočnosťou , že o prevod akcie požiadal majoritný 
akcionár, ktorý dosiahol kontrolný podiel v spoločnosti BPS PARK a. s. 

C. splnomocňuje 

starostku mestskej časti 
na uskutočnenie všetkých právnych úkonov potrebných na vykonan ie uznesenia, ako aj na opravu 
prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo k naplneniu tohto uznesenia. 
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9. Návrh na predaj pozemku parc. Č. 21500/6 na Javorinskej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Uznesenie Č. 175/2013 

Miestne zastupite/'stvo mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

A. schvaľuje 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného 
zrete/'a predaj nehnute/'nosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k. Ú. Staré Mesto na Javorinskej ulici , 
a to pozemok parc. č . 21500/6, zap ísaný v katastri nelU1ute/'ností na LV Č. IO ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 23 m2

, do vlastníctva Karolovi Ježovi, bytom Javorinská 13, 811 
03 Bratislava, za cenu 8 280,00 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 zastupitel'stva mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nelU1utel'nosti , stratí uznesenie p latnosť; 

B. konštatuje, 

že osobitný zrete/' spočíva v tom, že žiadate l' má polovičný spoluvlastnícky podiel na susedn)'ch 
pozemkoch parc. č. 2 1500/2, 21500/7, 21500/8 ako aj na stavbách na pozemkoch parc. Č. 2 1500/7 
a 21500/8. 

10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2876/29 na Bi'eclavskej ulici ako prípad hodný 
osobitného zretel'a 

Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 

11. Návrh na predaj podielu na pozemku parc. č. 34 vo dvore na Michalskej č.14 - 16 ako 
prípad hodn" osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 176/2013 

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

A . sc h va l' uje 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného 
zrete/'a predaj 1/2 podielu na nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

7 



v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k. Ú. Staré Mesto 
vo dvore na Michalskej č.14 - 16, a to 1/2 podiel na pozemku paJ·c. č. 34, zarísaný v katastri 
nehnutel'ností na LV Č . 3815 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m , do vlastníctva 
spoločnost i PENSION SECURITY a.s., sídlo: Košická 56, Bratislava, 821 08 Bratíslava, IČO: 
36281301 za cenu 31500,00 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 zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnutel'nosti , stratí uznesenie platnosť; 

B . konštatuje, 

že osobitný zrete!' spočíva v tom, že žiadatel' vlastní 1/2 podiel na predmetnom pozemku, ako aj dva 
susedné pozemky parc. Č. 33 a parc. Č . 35 a stavby na týchto dvoch pozemkoch. 

12. Návrh na nájom nebytového priestoru - garáže na Fraňa Kráľa 21 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 177/2013 

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

A. schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zneru 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nebytového priestoru 
č. 2-12-garáže o výmere 19,10 nl nachádzajúceho sa v domovej nehnute!'nosti na ulici Fraňa 
Krá!'a 2 1 v Bratislave, vchod Fraiía Král'a 2 1, súp. Č . 979, k. Ú. Staré Mesto, vedenom na LV 
Č. 3022, na parc. Č . 3681/2 pre Máriu Terenovú, trvale bytom Hlboká 3, 811 04 Bratislava, za 
cenu 34,00 EUR/m2/rok. 

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

3. Doba nájmu: neurčitá 

B. konštatuje, 

že osobitný zrete!' spočíva v tom, že žiadatel'ka, ktorá uZlva garaz Je manželka po nebohom 
nájomcovi garáže, s ktorým bola zmluva o nájme uzavretá v r. 1966 na dobu neurčitú. 
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13. Návrh na nájom pozemkov parc. Č. 4734/5, 4734/6,4734/7,4734/8,4734/9,4734/10,4734/11 
na ulici Pri Habánskom mlyne ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Uznesenie Č. 178/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúce sa 
v Bratislave na ulici Pri Habánskom mlyne, a to pozemkov parc. Č. 4734/5, 4734/6, 4734/7, 
4734/8,4734/9,4734/10,4734/11 , k. Ú. Staré Mesto, zapísané v katastri nehnuteľností na LV č . 

IO ako ostatné plochy o výmerách 167 m2
, 253 m2

, 703 m2
, 273 m2

, 711m2
, 410 m2

, 918 m2 

do nájmu združeniu TJ SLOVAN Patrónka, sídlo: Lovinského 43, 811 04 Bratislava, IČO: , 
3080526 1 za cenu 0,70 EUR/m-Irok. 

2. Prenajímateľ je oprávnený počas doby trvania nájmu upraviť dohodnutú výšku ceny nájmu jeden 
raz ročne v súlade s medziročným rastom indexu spotrebiteľských cien oznámen)'m Štati stickým 
úradom Slovenskej republiky, najskôr však od 1.1.2015. V prípade, ak medziročný rast indexu 
spotrebiteľských cien prekročí hodnotu 3 %, prenajímateľ má právo uprav iť nájomné najviac 
03%. 

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

4. Doba nájmu: 20 rokov. 
5. Nájomca nebude dlhodobo (viac ako 3 meSIace v kalendárnom roku) dávať do podnájmu 

predmetné pozemky tretím osobám. 
6. Nájomca bude využívať predmetné pozemky len na úče l prevádzkovania športových aktivít; 

B. konštatuje, 

že osobitn)' zreteľ spočíva v tom, že na predmetných pozemkoch sa nachádzaj ú špo110viská (časť 
tenisových kurtov, vo lejbalové ihrisko) ž iadateľa, ktoré dlhodobo využíva. 

14. Návrh na nájom pozemkov parc. Č. 4508/1, 4508/3, 4508/4, 4510/3, 4510/5 na Korabinského 
ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Uznesenie Č. 179/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. sc hvaľuje 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/ 199 1 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nelU1uteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Brati slavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúce sa 
v Bratislave na Korabinského uli ci, a to pozemok: 
parc. Č. 4508/1 , k. Ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nelU1ute ľno stí na LV Č. 4429 ako záhrada 
o v)'mere 60 nl, 
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parc.č. 4508/3, k. Ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnutel'ností na LV Č . 4429 ako zálU'ada 
o výmere 49 m2

, 

parc.č. 4508/4, k. Ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnutel'ností na L V Č . 4429 ako záhrada 
o výmere 81 m2

, 

parc.č. 4510/3, k. Ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnutel'ností na LV Č . 1656 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 303 m2

, 

parc.č. 4510/5, k. Ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnutel'ností na LV Č. 1656 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 4 I m2 

do nájmu: Ing. Gustávovi Lacovi, bytom Bellová 12E, 831 01 Bratislava, 
JUDr. Pavlovi Baginovi, bytom Údolná 10, 811 02 Bratislava 

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

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

roky. 

B. konštatuje, 

že osobitný zretel' spočíva v tom, že žiadatel' vybuduje komunikáciu a inžinierske siete na vlastné 
náklady a po kolaudácii vybudovanú komunikáciu bezodplatne odovzdá do vlastníctva hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

15. Návrh na nalom časti pozemku parc. č. 1000/6 na Žižkovej ulici ako prípad hodni' 
osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 180/2013 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorši ch predpisov ako prípad hodný osobitného zretel'a nájom čast i nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na Žižkovej ulici, a to čast' pozemku parc. 
č. 1000/6 (na snímke označené ako diel č. I) , zapísaného v katastri nelmutel'ností na LV Č . 1656 
ako ostatné plochy o výmere 54 m2 z celkových 1162 m2 do nájmu spo l očnosti 
Bratislavské podhradie, s. r. o., sídlo: Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 
835 672 za cenu 1,00 EUR/m2/rok. 

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

3. Doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie na 2 roky. 

B. konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má v záujme na predmetnej časti pozemku realizovať 
v)'stavbu prístupového chodníka s oporným múrom a uložiť inžinierske siete k polyfunkčnému 
mestskému centru Zííckermandel, celok Žižkova, Bratislava. To všetko na vlastné náklady. Po 
kolaudácii vybudovaný chodník a oporný múr bezodplatne odovzdá do vlastníctva hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
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16. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Fraňa Kráľa č. 21 

Uznesenie č. 181/2013 

Miestne zastup iteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona Č. 18211993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového pl'iestoru 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa Č. 2 1, súpisné čís lo 979, LV Č. 3022, k. Ú. Staré Mesto, na 
pozemku parc. Č. 3681/2, vchod Fraňa Kráľa č. 21, prizemie, priestor č. 2-11 , o celkovej 
výmere 22, 15 m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spo ločných zariadeniach domu 
o veľkost i 22 15/95295, spoluvlastnícky podiel 596/ 1000, spoluvlastnícky podiel na pozemkoch: 
parc. č . 3681/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 323 m2

, parc. č . 3681/4, záhrady o výmere 
243 m2

, parc. Č . 3681 /5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2
, parc. Č. 3681/ 10 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 16 m2
, parc. Č. 3681 / 13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 

a parc. Č. 3681/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2
, evidované v katastri 

nehnuteľností na LV Č. 4540 do vlastníctva kupujúcemu MUDr. Ivanovi Novákovi, bytom 
Fraňa Kráľa č. 21, 811 05 Bratislava za cenu 7400,00 EUR. 

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

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

17. Návrh na predaj nebytového priestoru na Hollého ulici č. 13 

Návrh nezískal dostatočný počet hlasov. 

18. Návrh na predaj pozemku pod záhradnou chatou na Ostravskej ulici, parc. č. 3762/64 
a pril'ahlého pozemku - záhrady parc. č. 3762/25 

Uznesenie č. 182/2013 

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 nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 3762/64, k. Ú. Staré Mesto, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na L V Č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 

a pozemku parc. Č. 3762/25, k. Ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľnost í na LV Č. IO 
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ako záhrady o výmere 285 m2 do vlastníctva Márii Jurkovičovej , bytom Šándorova 9, 821 03 
Bratislava spolu za cenu 113 000,00 EUR. Obidva pozemky sa nachádzajú v Bratislave na 
Ostravskej ulici , k. Ú. Staré Mesto. 

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

prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľs tva mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľností , stratí uznesenie platnosť. 

19. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 171/5 vo dvore na 
Medenej ul. č. 14 a na schválenie podmienok obchodnej vere jnej sút'aže formou výberu 
víťaza elektronickou aukciou 

Uznesenie č. 183/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

1) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. l písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava- Staré Mesto obchodnou 
verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou, a to konkrétne v danom 
prípade: 
• pozemok parcela Č. 171/5 o výmere 360 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktorý 
sa nachádza vo dvore na Medenej ul. Č . 14, je zapísaný na li ste vlastníctva Č. 1656, ~re katastrálne 
územie Staré Mesto za cenu najmenej vo výške 175 000,00 EUR (486,12 EUR/m-). 

2) v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona Č. 138/ 1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže formou výberu vít'aza elektronickou 
aukciou, a to: 
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l. Predmet súťaže : 

• pozemok parcela Č. 171/5 o výmere 360 m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. 

2. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená dňa 10.01.2014. 
3. Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke 
www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 10.01.2014 do 24.01.2014 v podateľni 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
v úradných hodinách: 

Pondelok 08 :00 - 17.00 

Utorok 08:00 - 17.00 

Streda 08:00 - 17.00 

Štvrtok 08:00 - 17.00 

Piatok 08:00 - 15 .00 

4. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: Ing. Ferko, tel: 02 / 59246220. 



5. Súťažný návrh bude možné doručiť v di"íoch od 10.01.2014 do 16.01.2014 na adresu 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 
Bratislava alebo osobne do podateľne. 

6. Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy 
podané na inom tlači ve ako určenom, nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia sú 
povilmí doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením: 
"verejná obchodná sút'až predaj pozemku Medená NEOTVÁRAŤ !" 

7. Minimálna kúpna cena je 175000,00 EUR. 
8. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť pei"íažnú zábezpeku 

v sume 25000,00 EUR, a to bud' v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto alebo prevodom na účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
9. Navrhovateľom, ktorí v tejto súťaž i neuspejú, bude peňažná zábezpeka najneskôr v lehote 10 

pracovných dní odo dila termínu vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže, najneskôr 
však do 30 dní vrátená prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu. 

10. Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do 
obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. Fyzické osoby 
podnikatelia priložia k záväznému súťažnému návrhu v)'pis zo živnostenského registra nie 
starší ako jeden mesiac. Na súťažný návrh, pri ktorom nebude priložený vyššie uvedený 
doklad nebude súťažná komisia prihliadať a vylúč i ho zo súťaže. 

ll. Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zapl atiť paušálnu 
náhradu výdavkov vyhl asovateľa v sume 16,50 EUR a to v hotovosti do pokladne Miestneho 
úradu mestskej čast i Bratislava-S taré Mesto. 

12. Uchádzač v obchodnej verej nej súťaž i alebo subjekt vstupujúci do zmluvného 
vzťahu s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ani akýkoľvek my subjekt s 
personálnym, príp. majetkovým prepojením na tieto subj ekty, nesmie mať 

nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto, čo 
preukáže čestným vyhlásením podpísaným oprávnenou osobou uchádzača alebo 
subjektu vstupujúceho do zmluvného vzťahu s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. 

13. Obálky so súťažnými návrlmlÍ sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené 
najneskôr do 12.02.2014. 

14. Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v obchodnej verejnej súťaž i , 
ktorí splni li podmienky tejto súťaže, 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 súťažnou komisiou ako najvyššia zo všetkých ponúk. 
Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii budú uvedené v pozvánke na účasť 

v elektronickej aukcii. 
15. Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý splní podmienky súťaže, výber 

elektronickou aukciou sa nekoná. 
16. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
17. Konečné výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza 

elektronickou aukciou budú zverejnené najneskôr v termíne do 07.03.2014. 
18 . Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v súlade s ustanoveniami zákona č . 513/] 99 1 Zb.z. 

Obchodný zákonník (§28 1 a nasl.) v znení neskorších predpisova v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a majetkom zvereným 
do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Smernicou mestskej časti Brati slava
Staré Mesto, ktorou sa určujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží a 
Rozhodnutia starostky č. 28/20 II mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 6. júna 
20 II o postupe pri prevode a prenájme majetku pri použití elektronickej aukcie. 

19. Kúpna cena bude zaplatená do 30 dní odo dila podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 
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20. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnvch služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 

Uznesenie č . 184/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej čas ti 

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

21. Návrh na schválenie Zmluvv o prevode zriaďovateľskej funkcie Galérie Cypriána 
Majerníka a o úprave podmienok spolupráce medzi mestskou časťou a Centrom vizuálneho 
umenia CEVIUM, n. o. 

Uznesenie č. 185/2013 

Miestne zastup ite ľs tvo mestskej časti Bratis lava-S taré Mesto 

schvaľuje 

Zmluvu o prevode zriaďovateľskej funkc ie Galérie Cypriána Majerníka a o úprave podmienok 
spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Centrom vizuálneho umenia -
CEVIUM, n. o. 

22. Návrh na schválenie Zmluvv o správe a nadobúdaní zbierkových predmetov Galérie 
Cvoriána Majerníka medzi mestskou čast'ou a Centrom vizuálneho umenia -
CEVIUM, n. o. 

Predkladateľ prerušil rokovanie o návrhu bez hlasovania s tým, že návrh na schválenie zmluvy 
bude predložený na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

23. Návrh na oceňovanie významných Staromešťanov a osôb, ktoré sa zaslúžili o Staré Mesto 

Na základe poslaneckého návrhu stiahnuté z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 
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24. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na I. polrok 2014 

Uznesenie č. 186/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 
2014. 

25. Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej radv a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 

Uznesenie č. 187/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. bel'ie na vedomie 

plán termínov zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 20 14; 

B . s c It val' uje 

plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľs tva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014; 

C. ukladá 

prednostovi miestneho úradu 
predložiť návrh termínu rokovania miestneho zastupiteľstva v máji 2014 v závislosti na vyhlásených 
termínoch voľby prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu, 
T: február 20 14. 

26/A. Informácia o výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa rozpočtovej organizácie 
Seniorcentrum Staré Mesto 

Uznesenie č. 188/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa rozpočtovej orga11lZáCle 
Seniorcentrum Staré Mesto. 
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27. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie Č. 189/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

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

Bratislava 11.12.2013 

I 
PhDr. Tatiana R O S O V Á 

starostka mestskej časti 

-~/ ~é-. 
Mgr. Kamil Homoľa 
prednosta miestneho úradu 
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