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Predkladateľ:            Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
b e r i e   n a   v e d o m i e , 
že na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva predloží miestny kontrolór 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
správu o stave plnenia uznesení 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013 
 

 
 
Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
Anna Repková 
Útvar miestneho kontrolóra 

 - návrh uznesenia 
- správu 
- tabuľkovú časť 

 



 
Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti                   
Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013 



S p r á v a 
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k 31.12.2013 

 
 
V zmysle § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v z. n. p. Útvar miestneho kontrolóra vykonal 
kontrolu plnenia uznesení mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 
 
Správu predkladám v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, čl. 10 ods. 4 prijatého uznesením č. 103/2011 z 13.12.2011.  
 
Kontrolované boli nesplnené uznesenia za obdobie rokov 2006 až 1. polrok 2013 a všetky 
novoprijaté uznesenia v 2. polroku 2013. 
 
Uznesením č. 164/2013 z 29.10.2013 Miestne zastupiteľstvo m. č. Bratislava–Staré Mesto 
zobralo na vedomie „Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto k 30.06.2013. Ako z danej správy vyplýva, za roky 2006 až 2012 sa 
z nesplnených a novoprijatých úloh podarilo splniť len časť (tabuľka č. 1), a tak ostatné je 
potrebné stále evidovať ako nesplnené, zrušené, pozastavené, priebežne plnené a ktoré stratili 
platnosť (tabuľky č. 2 až 6). Pri nesplnených uzneseniach je uvedený aj stav riešenia 
k 31.12.2013 a po konzultácii s gestorskými oddeleniami aj návrh ďalšieho riešenia. Pri 
„majetkových“ uzneseniach (prenájom/predaj) bola určená aj doba platnosti uznesenia. 
Z tohto dôvodu je aj v návrhu riešenia uvádzaný dátum, kedy uznesenie stráca platnosť.  
 
V novokontrolovanom období, teda v období 2. polroka 2013 (6. volebného obdobia) prijalo 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto celkovo 74 uznesení, konkrétne: 
   22. zastupiteľstvo 27.08.2013            116      =    1 
   23. zastupiteľstvo 24.09.2013  117 - 144     =  28 
   24. zastupiteľstvo 29.10.2013  145 - 167  =  23 
   25. zastupiteľstvo 10.12.2013  168 - 189  =  22    
   Spolu:             74  
 
Z uvedeného celkového počtu prijatých uznesení bolo potrebné vyhodnotiť tie, ktoré mali 
„charakter“ realizovateľných (žiada, ukladá, splnomocňuje). Zostávajúce uznesenia mali 
informatívny, resp. deklaratívny charakter, preto sa neobjavujú vo vyhodnotení ako 
splnené/nesplnené/zrušené/priebežne plnené/stratená platnosť. 
 
 Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách: 
  
Tabuľka č. 1: Uznesenia – splnené 
Tabuľka č. 2: Uznesenia – nesplnené 
Tabuľka č. 3: Uznesenia – zrušené 
Tabuľka č. 4: Uznesenia – pozastavené * 
Tabuľka č. 5: Uznesenia – priebežne plnené 
Tabuľka č. 6: Uznesenia – stratená platnosť 
 
* Poz. Tabuľka č. 4 nie je uvádzaná – nebolo pozastavené žiadne uznesenie 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

1. 137/2010 14.09.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustan. § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 
v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom pozemku par. č. 2330/17 vo výmere 79 m2, 
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. SM v Slávičom údolí v BA pre ZSE 
Distribúcia, a.s. IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, BA. Nájom pozemku sa schvaľuje 
s týmito podmienkami: 1. nájomné v sadzbe 33,20 EUR/m2/rok; 2. doba nájmu: neurčitá, 3. účel: 
umiestnenie trafostanice TS 507. 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva podpísaná ddňa 
15.05.2013, vklad do katastra dňa 
08.08.2013. 

2. 138/2010 14.09.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustan. § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 
v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom pozemku par. č. 7731/3 vo výmere 40 m2, 
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. SM na Námestí 1. mája v BA, pre ZSE 
Distribúcia, a.s., IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, BA. Nájom pozemku sa schvaľuje 
s týmito podmienkami: : 1. nájomné v sadzbe 33,20 EUR/m2/rok; 2. doba nájmu: neurčitá, 3. 
účel: umiestnenie trafostanice TS 901. 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva podpísaná dňa 
15.05.2013, vklad do katastra dňa 
08.08.2013. 

3. 105/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2012 o miestnej dani za 
užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od           
1. januára 2013 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
Mgr. Juhász,  
Mgr. 
Čierniková 

VZN č. 7/2012 o miestnej dani za 
užívanie verejného priestranstva na 
území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto sa od nadobudnutia 
účinnosti dňa  01.01.2013 plnilo 
a v súvislosti s daňou za užívanie 
verejného priestranstva sa 
postupovalo do 14.07.2013 vrátane 
v zmysle predmetného VZN.  

4. 114/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
vyňatie sobôt 5.1.2013, 30.03.2013, 6.7.2013, 2.11.2013, 23.11.2013, 28.12.2013 z dní, kedy sa 
vykonávajú sobášne obrady. 

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Uznesenie bolo splnené. Odd. 
matriky v roku 2013 postupovalo 
v súlade s uvedeným uznesením.  

5. 128/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. rozpočet mestskej časti Bratislava na rok 2013 
2. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok 2013 
3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013, 
4. príspevok do sociálneho fondu organizácií  a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % z objemu 
vyplatených platov a miezd; 
B. berie na vedomie 
1. rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2014 a 2015,  

Odd. finančné 
Ing. Papán, 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. 
Rozpočtové hospodárenie bolo 
v súlade s prijatým uznesením č. 
128/2012 Miestneho 
zastupiteľstva.   
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2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
roky 2014 a 2015, 
3. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov a škôl a školských zariadení mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na roky 2014 a 2015, 
4. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2014 a 2015; 
C. splnomocňuje 
starostku mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2013 v súlade s § 14 ods. 2 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 

6. 127/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2012 o povinnom zápise 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky s účinnosťou od 1. januára 2013.  

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

VZN č. 9/2012 o povinnom zápise 
dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky bolo uvedené 
do praxe zápisom na školský rok 
2013/2014 (január 2013). 

7. 141/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
plán termínov zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013; 
B. schvaľuje 
plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Ba-SM na rok 2013. 

Prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 

Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 
zasadalo v súlade so schváleným 
plánom termínov zasadnutí na rok 
2013.  

8. 1/2013 
 

12.02.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. čiastočne vyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 22. novembra 2012 proti všeobecne záväzného nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2011 o zákaze používania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v časti ohľadne 
namietaného nesúladu s § 2 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení 
neskorších predpisov; 
B. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2013 o zákaze 
používania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. marca 2013. 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
Mgr. Juhász,  
Mgr. 
Čierniková 

Protest prokurátora bol  prejednaný 
MZ, bolo mu čiastočne vyhovené 
a námietky, ktorým bolo 
vyhovené, boli zapracované do 
znenia VZN č. 1/2013 o zákaze 
používania, predaja a podávania 
alkohol. nápojov na verejne 
prístupných miestach na území 
m.č. Ba-SM, ktoré sa od 
nadobudnutia účinnosti dňa 
01.03.2013 plnilo a pri kontrole 
a vynucovaní dodržiavania 
zákazov a obmedzení predaja, 
podávania a používania 
alkoholických nápojov na území 
MČ Ba-SM sa postupovalo 
v zmysle predmetného VZN do 
14.10.2013 vrátane.  
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9. 3/2013 12.02.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2013 o určení školských 
obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s účinnosťou od 1. marca 2013.  

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

VZN č. 3/2013 o určení školských 
obvodov základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti m.č. 
Bratislava-Staré Mesto 
s účinnosťou od 01. marca 2013 
bolo uvedené do praxe zápisom na 
školský rok 2014/15.  

10. 4/2013 12.02.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2013 o určení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  s účinnosťou od 1. marca 2013. 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

VzN č. 4/2013 o určení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku 
materských škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti m. č. Ba-SM 
s účinnosťou od 01. marca 2013 
bolo uvedené do praxe vyplácaním 
mesačných dotácií školám a šk. 
zariadeniam v súlade s uvedeným 
VZN.  

11. 34/2013 19.03.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2013 
2. zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2013 
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 
príjmy bežného rozpočtu   16 496 858 EUR 
výdavky bežného rozpočtu  16 496 858 EUR 
príjmy kapitálového rozpočtu         84 000 EUR 
výdavky kapitálového rozpočtu    1 088 000 EUR 
finančné operácie príjmové                 1 088 000 EUR 
použitie Fondu rozvoja bývania       936 000 EUR 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení        152 000 EUR 
použitie Rezervného fondu                  0 EUR 
výsledok hospodárenia celkom:  +     84 000 EUR 

Odd. finančné 
Ing. Papán, 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. 
Rozpočtové hospodárenie bolo 
v súlade s prijatým uznesením č. 
34/2013 Miestneho zastupiteľstva.   

12. 43/2013 19.03.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
1. v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 

Kúpna zmluva podpísaná dňa 
15.05.2013, vklad do katastra 
08.08.2013. 
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neskorších predpisov, predaj pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7731/3 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 40 m2, zapísanom na LV č. 1656 ako parcela registra „C“, spoločnosti ZSE 
Distribúcia, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518, za celkovú kúpnu cenu 
13 555,00 EUR.  
Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí. Prvá časť kúpnej ceny je na základe znaleckého 
posudku č. 04/2011 stanovená na sumu 272,50 EUR/m2, čo pri výmere 40 m2 predstavuje sumu 
10 900,00 EUR. Druhá časť kúpnej ceny 2 655,00 EUR je náhrada za užívanie predmetného 
pozemku za obdobie dvoch rokov a vychádza zo sadzby 33,19 EUR/m2/rok – v súlade 
s Minimálnymi sadzbami za prenájom pozemkov, ktoré boli stanovené na základe rozhodnutia č. 
28/2008 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do ,30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 2 mesiacov odo dňa 
prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť.  
4. K prevádzanému pozemku sa zriadi predkupné právo v prospech súčasného vlastníka.  

Jaška, 
Ing.Ferko 

13. 44/2013 19.03.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, predaj pozemku v Bratislave na ul. Slávičie údolie, k. ú. Staré Mesto, parc. 
č. 2330/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 79 m2, zapísanom na LV č. 1656 ako 
parcela registra „C“, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO 
36 361 518 za celkovú kúpnu cenu 22 244,00 EUR.  
Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí. Prvá časť kúpnej ceny je na základe znaleckého 
posudku č. 03/2011 stanovená na sumu 215,10 EUR/m2, čo pri výmere 79 m2 predstavuje sumu 
17 000,00 EUR. Druhá časť kúpnej ceny 5 244,00 EUR je náhrada za užívanie predmetného 
pozemku za obdobie dvoch rokov a vychádza zo sadzby 33,19 EUR/m2/rok – v súlade 
s Minimálnymi sadzbami za prenájom pozemkov, ktoré boli stanovené na základe rozhodnutia č. 
28/2008 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 2 mesiacov odo dňa 
prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť.  
4. K prevádzanému pozemku sa zriadi predkupné právo v prospech súčasného vlastníka.  

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing.Ferko 

Kúpna zmluva podpísaná dňa 
15.05.2013, vklad do katastra dňa 
08.08.2013 

14. 53/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
rámcové podmienky dohody o urovnaní medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto (ďalej 

K bodu I., III. 
Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

Výkon uznesenia:  
1) Dohoda č. 283/2013 o urovnaní 
sporných práv z Nájomnej zmluvy 
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tiež „mestská časť“) a spoločnosťou BPS PARK a.s., Cintorínska 2, 811 08  Bratislava, IČO: 
35 688 025 (ďalej tiež „BPS PARK“), týkajúce sa urovnania vzájomných súdnych sporov 
a sporných vzťahov vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy č. 72/05 zo dňa 21.09.2005, v znení 
dodatkov č. 1 až 3 (ďalej len Nájomná zmluva č. 72/05“), ktoré budú tvoriť rámec dohody 
o urovnaní a po zosúladení vôle oboch strán k obsahovej stránke dokumentu, budú nové záväzky 
strán inplementované do textu dohody o urovnaní i Nájomnej zmluvy č. 72/05.  
I. Urovnanie sporných a pochybných práv z Nájomnej zmluvy č. 72/05 
1.1 Zmluvné strany (mestská časť a BPS PARK) odstránia spornosť právnych otázok týkajúcich 
sa subjektu prenajímateľa tak, že prenajímateľom bude mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 
Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava, IČO: 00603147.  
1.2 Zmluvné strany odstránia spornosť právnych otázok týkajúcich sa predmetu zmluvy tak, že 
riadne uvedú právny vzťah mestskej časti k miestnym komunikáciám III. a IV. triedy 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území mestskej časti, zverených na základe Protokolu o zverení 
miestnych komunikácií III. a IV. triedy do správy mestskej časti zo dňa 09.07.1992 a predmet 
nájmu zadefinujú jednoznačným, nespochybniteľným a reprodukovateľným spôsobom tak, že sa 
jedná o parkovacie miesta, ktoré boli zriadené na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy na 
státie motorových vozidiel na základe rozhodnutia cestného správnych orgánu. Výmera plochy 
jedného parkovacieho miesta je pre účely predmetnej zmluvy 10 m2. Celková výmera plochy 
parkovacích miest, názvy ulíc, na ktorých sa parkovacie miesta nachádzajú a počty parkovacích 
miest na uliciach budú uvedené v prílohe č. 1, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
Grafické vyznačenie parkovacích miest na jednotlivých miestnych komunikáciách bude tvoriť 
prílohu č. 2, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  
1.3. Zmluvné strany odstránia spornosť právnych otázok týkajúcich sa nájomného a ďalšieho 
nájomného uzatvorením Dohody o urovnaní. Po nadobudnutí platnosti a účinnosti dohody 
o urovnaní sa BPS PARK zaviaže uhradiť ročné nájomné za rok 2012 na základe doručenej 
faktúry od mestskej časti s lehotou splatnosti 14 dní. Za účelom stanovenia ďalšieho nájomného 
za rok 2012 BPS PARK oznámi mestskej časti audítorom overenú výšku dosiahnutých tržieb 
z krátkodobého parkovného (parkovacie karty, sms platby) do 30 dní od platnosti a účinnosti 
dohody o urovnaní a na základe následne vystavenej faktúry od mestskej časti s lehotou splatnosti 
14  dní uhradí toto ďalšie nájomné. Po uhadneí týchto faktúr sú vyrovnané všetky záväzky BPS 
PARK voči mestskej časti ku dňu 31.12.2012. BPS PARK sa tiež zaviaže uhradiť splatné 
nájomné za rok 2013 na základe doručenej faktúry od mestskej časti s lehotou splatnosti 14 dní.  
II. Doplnenie obsahu Nájomnej zmluvy č. 72/05 
2.6. KRÁTKODOBÉ PARKOVANIE 
BPS PARK je oprávnená spoplatniť krátkodobé parkovanie v pracovných dňoch v čase od 08.00 
h do 16.00 h. BPS PARK je oprávnená predĺžiť túto dobu spoplatnenia a ak táto úprava bude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2:  
Ing. arch. 
Hrančík 

č. 72/2005 a o doplnení niektorých 
ustanovení. Podpis 27.06.2013, 
účinnosť 28.06.2013. 
2) Rozhodnutie č. 27/2013 
starostky MČ BA SM 
z 23.07.2013, ktorým sa upravuje 
postup pri zabezpečovaní kontroly 
platobnej disciplíny a výkonu 
represie príslušníkmi Mestskej 
polície hl. mesta SR Bratislavy 
(Okrsková stanica Staré Mesto 
v podmienkach MČ BA SM. 
Účinnosť: 24.07.2013  
 
Uznesenie v časti A, bod I 1.1, 1.2, 
1.3 a bod III 3.1., 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 splnené 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2.6. Krátkodobé 
parkovanie bolo spoplatnené 
v zmysle uznesenia. 
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odsúhlasená cestným správnym orgánom, dôjde k pomernej úprave základného nájomného 
III. Urovnanie sporných a pochybných práv uplatnených mestskou časťou a BPS PARK 
v súdnych konaniach 
3.1.Mestská časť a BPS PARK sa zaviažu urovnať všetky sporné a pochybné práva uplatnené 
v súdnych konaniach nasledovne 
3.1.1. BPS PARK sa zaviaže vziať späť návrh na začatie súdneho konania vedeného pred 
Okresných súdom Bratislava I, č.k. 12/C/45/2012, do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
dohody o urovnaní,  
3.1.2. BPS PARK sa zaviaže vziať späť návrh na začatie súdneho konania vedeného pred 
Okresným súdom Bratislava I, č.k. 10/C/44/2012, do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
dohody o urovnaní, s tým, že nebude od mestskej časti ani v budúcnosti požadovať zaplatenie 
žalovanej sumy istiny 3 650,00 EUR ani žiadneho príslušenstva, 
3.1.3. BPS PARK sa zaviaže vziať späť návrh na začatie súdneho konania vedeného pred 
Okresným súdom Bratislava I. č.k. 11C/214/2010, do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
dohody o urovnaní, s tým, že nebude od mestskej časti ani v budúcnosti požadovať ani zaplatenie 
žalovanej sumy istiny 938 407,51 EUR, istiny 285 338,86 EUR, ani zaplatenie príslušenstva, 
3.1.4. Mestská časť sa zaviaže vziať späť návrh na začatie súdneho konania vedeného pred 
Okresným súdom Bratislava I, č.k. 12C/275/2009, do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
dohody o urovnaní, 
3.1.5. BPS PARK nebude požadovať od mestskej časti náhradu trov súdnych konaní uvedených 
v bodoch 3.1.1. až 3.1.4., 
3.1.6. Mestská časť nebude požadovať od BPS PARK náhradu trov súdnych konaní uvedených 
v bodoch 3.1.1. až 3.1.4. 
V prípade,  že nedôjde k naplneniu účelu tohto uznesenia do 12 mesiacov odo dňa jeho prijatia 
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, stratí toto uznesenie platnosť. 
B. splnomocňuje 
starostku mestskej časti na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní, na vykonanie všetkých 
nevyhnutých  a potrebných právnych úkonov a negociačných úkonov ako aj k doplneniu 
zmluvných podmienok ta, aby došlo k naplneniu účelu tohto uznesenia a k uzatvoreniu platnej 
a účinnej dohody o urovnaní.  

 

15. 56/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. 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 nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta Sr Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Jelenej ulici, a to pozemok parc. č. 7347/5, k. ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme podpísaná dňa 
05.11.2013. 
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nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, do nájmu Marekovi 
Lachkovičovi, bytom Palárikova 12, 811 04  Bratislava za cenu 10,00 EUR/m2/rok.  
2.  Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve.  
3. Doba nájmu: neurčitá; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom garáže súp. č. 102552 na predmetnom 
pozemku.  

16. 57/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. 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 nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Podhorského ulici, a to pozemok parc. č. 3783/7, k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, do nájmu 
Miroslavovi Šmálovi, bytom Na Graniari 53, 974 01 Banská Bystrica za cenu 10,00 
EUR/m2/rok.  
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve.  
3. Doba nájmu: neurčitá; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom garáže súp. č. 5601 na predmetnom 
pozemku. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme podpísaná dňa 
05.09.2013. 

17. 58/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. 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 nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Podhorského ulici, a to pozemok parc. č. 3783/8, k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, do nájmu 
Miroslavovi Šmálovi, bytom Na Graniari 53, 974 01  Banská Bystrica za cenu 10,00 
EUR/m2/rok. 
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 
3. Doba nájmu: neurčitá; 
B. konštatuje, 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme podpísaná dňa 
05.09.2013. 
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že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom garáže súp. č. 104829 na predmetnom 
pozemku.  

18. 60/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto, v bytovom dome 
na ulici Grösslingová č. 28, súpisné číslo 2487, k. ú. Staré Mesto, na parcele č. 8979 a pozemok 
pod stavbou parc. č. 8979, zastavané plochy a nádvoria o výmere 452 m2, evidované v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 6133, vchod Grösslingová č. 28, prízemie, priestor č. 12-
N901, o celkovej výmere 24,93 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o veľkosti 223/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 
223/10000 do vlastníctva kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, s.r.o. so sídlom: Svoradova č. 1, 
811 03  Bratislava, IČO: 45 300 330 za cenu 12 623,00 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, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové a investičné 
zadalo dňa 29.04.2013 všetky 
podklady na právne oddelenie 
z dôvodu vypracovania návrhu na 
vypracovanei Zmluvy o prevode 
vlastníctva nebytového priestoru 
v zmysle uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava–Staré mesto č. 60/2013. 
Zmluva o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru podpísaná 
dňa 18.07.2013. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností podaný dňa 
16.08.2013. Vklad povolený 
11.09.2013. 

19. 61/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v bytovom dome 
na ulici Kozia č. 19, súpisné číslo 608, k. ú. Staré Mesto, na parcele č. 736 a pozemok pod 
stavbou parc. č. 736, zastavané plochy a nádvoria o výmere 471 m2, evidované v katastri 
nehnuteľností na LV č. 8095, vchod Kozia č. 19, suterén, nebytový priestor č. 12-12, o celkovej 
výmere 54,66 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
o veľkosti 508/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 508/10000 do vlastníctva 
kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, s.r.o. so sídlom: Svoradova č. 1, 811 03  Bratislava, IČO: 
45 300 330 za cenu 19 600,00 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 nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak. 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové a investičné 
zadalo dňa 29.04.2013 všetky 
podklady na právne oddelenie 
z dôvodu vypracovania návrhu na 
vypracovanie Zmluvy o prevode 
vlastníctva nebytového priestoru 
v zmysle uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 61/2013. 
Zmluva o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru podpísaná 
dňa 18.07.2013. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností podaný dňa 
16.08.2013. Vklad povolený 
11.09.2013.  
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20. 62/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v bytovom dome 
na ulici Krížna č. 21, súpisné číslo 4076, k. ú. Staré Mesto, na parcele č. 10273/1 a pozemok pod 
stavbou parc. č. 10273/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 271 m2, evidované v katastri 
nehnuteľností na LV č. 6141, vchod Krížna č. 21, suterén, priestor č. 12-NP20, o celkovej 
výmere 24,40 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
o veľkosti 196/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 196/10000 do vlastníctva 
kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, s.r.o., so sídlom: Svoradova č. 1, 811 03  Bratislava, IČO: 
45 300 330 za cenu 6 510,00 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, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové a investičné 
zadalo dňa 29.04.2013 všetky 
podklady na právne odd. z dôvodu 
vypracovania návrhu na 
vypracovanie Zmluvy o prevode 
vlastníctva nebytového priestoru 
v zmysle uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré mesto č. 62/2013. 
Zmluva o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru podpísaná 
dňa 18.07.2013. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností podaný dňa 
16.08.2013. Vklad povolený 
11.09.2013. 

21. 63/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislav-Staré Mesto, v bytovom dome na 
ul. Leškova č. 7, súpisné číslo 3006, k.ú. Staré Mesto, na parcele č. 7625 a pozemok pod stavbou 
parc. č. 7625,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 387 m2, evidované v katastri nehnuteľností 
na LV č. 6717, vchod Leškova č. 7, suterén, priestor č. 12-900, o celkovej výmere 45,72 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
471/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 471/10000 do vlastníctva 
kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, s.r.o., so sídlom: Svoradova č. 1, 811 03  Bratislava IČO: 
45 300 330 za cenu 16 000,00 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 uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak.  
 
 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové a investičné 
zadalo dňa 29.04.2013 všetky 
podklady na právne odd. z dôvodu 
vypracovania návrhu na 
vypracovanie Zmluvy o prevode 
vlastníctva nebytového priestoru 
v zmysle uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 63/2013. 
Zmluvy o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru podpísaná 
dňa 18.07.2013. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností podaný dňa 
16.08.2013. Vklad povolený 
10.09.2013.  
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22. 64/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v bytovom dome 
na ul. Podjavorinskej č. 13, súpisné číslo 1774, k. ú. Staré Mesto, na parcele č. 753 a pozemok 
pod stavbou parc. č. 753, zastavané plochy a nádvoria o výmere 459 m2, evidované v katastri 
nehnuteľností na LV č. 5203, vchod Podjavorinskej č. 13, suterén, nebytový priestor č. 12-12, 
o celkovej výmere 31,24 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o veľkosti 207/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 
207/10000 do vlastníctva kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, s.r.o. so sídlom: Svoradova č. 1, 
811 03  Bratislava IČO 45 300 330 za cenu 9 300,00 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, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové a investičné 
zadalo dňa 29.04.2013 všetky 
podklady na právne oddelenie 
z dôvodu vypracovania návrhu na 
vypracovanie Zmluvy o prevode 
vlastníctva nebytového priestoru 
v zmysle uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 64/2013. 
Zmluva o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru podpísaná 
dňa 18.07.2013. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností podaný dňa 
16.08.2013. Vklad povolený 
10.09.2013.  

23. 65/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v bytovom dome 
na ul. Ulica 29. augusta č. 28, 30, 32, 34, súpisné číslo 2281, k.ú. Staré Mesto, na parcele č. 
8778/1, 8779, 8780/1, 8781/1 a pozemok pod stavbou parcela č. 8778/1 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1098 m2, parcela č. 8779 zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 m2, 
parcela č. 8781/1 zastaané plochy a nádvoria o výmere 1148 m2, evidované v katastri 
nehnuteľností na LV č. 6194 a 6195 vchod Ulica 29. augusta č. 34, prízemie, priestor č. 12-
NP22, o celkovej výmere 86,14 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o veľkosti 85/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch o veľkosti 
85/10000 do vlastníctva kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, s.r.o. so sídlom: Svoradova č. 1, 
811 03  Bratislava IČO: 45 300 330 za cenu 37 331,00 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, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové a investičné 
zadalo dňa 29.04.2013 všetky 
podklady na právne oddelenie 
z dôvodu vypracovania návrhu na 
vypracovanie Zmluvy o prevode 
vlastníctva nebytového priestoru 
v zmysle uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 65/2013. 
Zmluva o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru podpísaná 
dňa 18.07.2013.  
Návrh na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností podaný 
dňa 16.08.2013. Vklad povolený 
13.09.2013 
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24. 66/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v bytovom dome 
na ulici Vazovova č. 7, súpisné číslo 2758, k.ú. Staré Mesto, na parcele č. 7995 a pozemok pod 
stavbou parc. č. 7995, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1211 m2, evidované v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5907, vchod Vazovova č. 7, prízemie, priestor č. 12-NP54, 
o celkovej výmere 27,39 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o veľkosti 131/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 
131/10000 do vlastníctva kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, s.r.o. so sídlom: Svoradova č. 1, 
811 03 Bratislava IČO: 45 300 330 za cenu 13 700,00 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 uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové a investičné 
zadalo dňa 29.04.2013 všetky 
podklady na právne oddelenie 
z dôvodu vypracovania návrhu na 
vypracovanie Zmluvy o prevode 
vlastníctva nebytového priestoru 
v zmysle uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 66/2013. 
Zmluva o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru podpísaná 
dňa 18.07.2013. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností podaný dňa 
16.08.2013. Vklad povolený 
10.09.2013. 

25. 67/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v bytovom dome 
na ulici Škovránčia č. 1, 3, Žilinská č. 8, 10, 12, 14, súpisné číslo 2956, k. ú. Staré Mesto, na 
parcele č. 7859, 7861, 7862, 7864, 7865 a pozemok pod stavbou parcela č. 7859, zastavané  
plochy a nádvoria o výmere 407 m2, parcela č. 7861 zastavané plochy a nádvoria o výmere 922 
m2, parcela č. 7862 zastavané plochy a nádvoria o výmere 530 m2, parcela č. 7864 zastavané  
plochy a nádvoria o výmere 359 m2, parcela č. 7865 zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 
m2, evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 5921, vchod Žilinská č. 8, suterén, priestor č. 
12-13, o celkovej výmere 29,28 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o veľkosti 50/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch o veľkosti 
50/10000 do vlastníctva kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, s.r.o. so  sídlom: Svoradova č. 1, 
811 03  Bratislava IČO: 45 300 330 za cenu 10 400,00 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 m.č. Ba-SM  týkajúceho sa predaja nehnuteľností, 
stratí uznesenie platnosť, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách určené inak.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové a investičné 
zadalo dňa 29.04.2013 všetky 
podklady na právne oddelenie 
z dôvodu vypracovania návrhu na 
vypracovanie Zmluvy o prevode 
vlastníctva nebytového priestoru 
v zmysle uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 67/2013. 
Zmluva o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru podpísaná 
18.07.2013. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností podaný dňa 
16.08.2013. Vklad povolený 
13.09.2013.  
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26. 68/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta Sr Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v bytovom dome na 
ul. Škovránčia č. 1,3, Žilinská č. 8, 10, 12, 14, súpisné číslo 2956, k.ú. Staré Mesto, na parcele č. 
7859, 7861, 7862, 7864, 7865 a pozemok pod stavbou parcela č. 7859, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 407 m2, parcela č. 7861 zastavané plochy a nádvoria o výmere 922 m2, 
parcela č. 7862 zastavané plochy a nádvoria o výmere 530 m2, parcela č. 7864 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 359 m2, parcela č. 7865 zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2, 
evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 5921, vchod Žilinská č. 10, suterén, priestor č. 12-
11, o celkovej výmere 33,90 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o veľkosti 63/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch o veľkosti 
63/10000 do vlastníctva kupujúcemu: spoločnosti BONVEN, s.r.o. so sídlom Svoradova č. 1, 
811 03  Bratislava IČO: 45 300 330 za cenu 15 500,00 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, ak nie je v uznesení alebo týchto pravidlách 
určené inak.  

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové a investičné 
zadalo dňa 29.04.2013 všetky 
podklady na právne odd. z dôvodu 
vypracovania návrhu na 
vypracovanie Zmluvy o prevode 
vlastníctva nebytového priestoru 
v zmysle uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 68/2013. 
Zmluva o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru podpísaná 
dňa 18.07.2013.  
Návrh na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností podaný 
dňa 16.08.2013. Vklad povolený 
13.09.2013.  

27. 69/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti stavba súpisné č. 623, postavená na 
pozemku parcela č. 3222, ako parcela registra „C“ o výmere 720 m2, druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria, nachádzajúca sa na Konventnej ul. č. 5 v Bratislave, zapísaná na LV č. 2759, 
formou predaja spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 14/48 z celku, do vlastníctva 
kupujúceho za kúpnu cenu vo výške 264 120,54 EUR.  
Kupujúci je podielový spoluvlastník obchodná spoločnosť Konventná Apartments, s.r.o., IČO: 
35 739 606, so sídlom Mostová 2, 811 02  Bratislava. 
Kúpna cena bude kupujúcim uhradená do 30 dní od podpísania zmluvy oboma zmluvnými 
stranami.  
Kúpna cena bude zložená do notárskej úschovy u notára so sídlom v Bratislave. Kúpna cena bude 
uvoľnená v prospech predávajúceho po predložení originálu z výpisu z listu vlastníctva notárovi,  
ktorý bude potvrdzovať, že kupujúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Náklady spojené so 
zriadením notárskej úschovy, bude v plnej výške znášať kupujúci.  

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

Zmluva o prevode 
spoluvlastníckeho podielu č. 
242/2013 uzatvorená dňa 
18.07.2013. Účinná 19.07.2013. 
Vklad vlastníckeho práva zo 
zmluvy povolený 06.08.2013. 
Kúpna cena uhradená, suma vo 
výške 132 060,7 € vydaná 
z notárskej úschovy na účet m.č. 
dňa 15.08.2013.  
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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 spoluvlastníkeho podielu, stratí uznesenie platnosť.; 
B) splnomocňuje 
starostku mestskej časti na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo k neplneniu 
tohto uznesenia.  

28. 72/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
E. schvaľuje 
druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2013 
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene: 
príjmy bežného rozpočtu                16 496 858 Eur 
výdavky bežného rozpočtu                            16 496 858 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu       600 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu    1 108 000 Eur 
finančné operácie príjmové                 1 088 000 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania       936 000 Eur 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení        152 000 Eur 
použitie Rezervného fondu     0 Eur 
finančné operácie výdavkové                      95 000 Eur 
výsledok hospodárenia 
celkom      +   485 000 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. 
Rozpočtové hospodárenie bolo 
v súlade s prijatým uznesením č. 
72/2013 Miestneho zastupiteľstva.   

29. 80/2013 21.05.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje  
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2013, ktorým sa zrušuje 
Školská jedáleň pri Materskej škole Medená 24 v Bratislave a zriaďuje Výdajná školská jedáleň 
pri Materskej škole Heydukova 25 v Bratislave podľa siete škôl a školských zariadení 
s účinnosťou od 1. júla 2013.  

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Uznesenie bolo uvedené do praxe 
zaradením Výdajnej školskej 
jedálne Heydukova 25 ako súčasti 
Materskej školy Heydukova 25 
v Bratislave do siete škôl 
a školských zariadení 
(Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 
2013-9244/31864:2-923 zo dňa 
8.7.2013) a vydaním zriaďovacej 
listiny Výdajnej školskej jedálne 
Heydukova 25 ako súčasti 
Materskej školy Heydukova 25 
Bratislava s účinnosťou od 1. 
augusta 2013.   



 
Uznesenia splnené k 31.12.2013                                                                  Tabuľka č. 1 

 14 

P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

30. 85/2013 21.05.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2013 
2. zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2013 
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene: 
príjmy bežného rozpočtu                16 496 858 Eur 
výdavky bežného rozpočtu  16 576 858 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu                    700 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu                 1 647 000 Eur 
finančné operácie príjmové    1 141 000 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania                    916 000 Eur 
použitie fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení                     145 000 Eur 
použitie Rezervného fondu         80 000 Eur 
finančné operácie výdavkové         95 000 Eur 
výsledok hospodárenia celkom:      + 19 000 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. 
Rozpočtové hospodárenie bolo 
v súlade s prijatým uznesením č. 
85/2013 Miestneho zastupiteľstva.   

31. 91/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. čiastočne vyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 7. mája 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 5/2010 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto.  
B. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2013 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. 
júla 2013.  

Odd. životného 
prostredia, 
verejného 
poriadku 
a čistoty 
Mgr. Drotován, 
 

časť A: MČ Ba-SM čiastočne  
vyhovela protestu prokurátora  zo 
dňa 07.05.2013 proti VZN m.č. 
Ba-SM č. 5/2010 o niektorých 
podmienkach držania psov na 
území m.č. Ba-SM. Výsledkom 
čiastočného vyhovenia protestu 
prokuráta bolo vypracovanie 
nového VZN  č. 9/2013 
o niektorých podmienkach držania 
psov na území m.č. Ba-SM 
s účinnosťou od 15. júla 2013.  
časť B: VZN m.č. Ba-SM č. 
9/2013 o niektorých podmienkach 
držania psov na území m.č. Ba-SM 
nadobudlo účinnosť od 15. júla 
2013. Dané  VZN bude účinné do 
28.02.2014, nakoľko medzičasom 
po ďalšom proteste prokuráta bolo 
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prijaté nové VZN č. 2/2014  
o niektorých podmienkach držania 
psov na území m.č. Ba-SM, ktoré 
nadobudne účinnosť 01.03.2014.  

32. 102/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. 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 nehnuteľností na LV č. 10, na parcele č. 235, 236 a pzemok pod stavbou parc. č. 235 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1710 m2, pre spoločnosť: Staromestská, a.s. so sídlom: 
Vajanského nábrežie č. 3, 811 02  Bratislava, IČO: 35 804 092.  
2. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami:  
b) nájomné v sadzbe: 1,00 EUR/rok 
c) doba nájmu: neurčitá 
d) účel nájmu: výkon činnosti v zmysle predmetu podnikania spoločnosti 
e) predmet nájmu: nebytového priestory v suteréne o výmere 142,72 m2 a na prízemí o výmere 
69,80 m2 nachádzajúce sa v budove na ulici Medená č. 2, Vajanského nábrežie č. 3 v Bratislave, 
vchod Medená ulica č. 2 (budova Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto) 
f) 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. konštatuje 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť Staromestská a.s. je právnickou osobou, ktorej 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto jej 
jediným akcionárom.  

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Zmluva o nájme nebytového 
priestoru bola pripravená 
a spracovaná právnym oddelením 
v súlade s uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 
Zmluva bola podpísaná 
zmluvnými stranami dňa 
11.07.2013.  

33. 104/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v bytovom dome 
na ulici Šancová č. 74, súpisné číslo 4020, k.ú. Staré Mesto, na parcele č. 7957 a pozemok pod 
stavbou parc. č. 7957, zastavané plochy a nádvoria o výmere 260 m2, evidované v katastri 
nehnuteľností na LV č. 7827, vchod Šancová č. 74, prízemie, priestor č. 12-až.7, o celkovej 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové a investičné 
zadalo všetky podklady na právne 
oddelenie z dôvodu vypracovania 
návrhu Zmluvy o prevode 
vlastníctva nebytového priestoru 
v zmysle uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 
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výmere 28,57 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
o veľkosti 664/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 664/10000 do vlastníctva: 
Xmotion s.r.o. so sídlom: Šancová č. 74, 811 05  Bratislava, IČO: 35 855 037, za cenu 5 940,00 
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.  

104/2013.  
Zmluva o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru č. 303/2013 
bola podpísaná zmluvnými 
stranami dňa 25.07.2013. Návrh na 
vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností bol podaný 
dňa 28.08.2013. Vklad 
vlastníckeho práva povolený 
18.09.2013.  

34. 105/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 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. 363/1, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva 
Štefanovi Kissovi a Edite Kissovej, rod. Vámošovej, obaja bytom Nová ulica 13, 929 01  Malé 
Dvorníky za cenu 54 600,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podp. kúpnej zmluvy zml. stranami do 3. mesiacov odo dňa prijatia 
uznesenia MZ mestskej časti Ba-SM týkajúceho sa predaja nehnuteľností, stratí uznesenie 
platnosť.  

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva podpísaná dňa 
25.09. 2013, vklad do katastra dňa 
25.11.2013.  

35. 106/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 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 Červeňovej ulici, k.ú. 
Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 2631/3, k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností 
na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, do vlastníctva Milanovi Lukasovi 
bytom Havlíčkova 1, 811 04  Bratislava, za cenu 4 400,00 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.  
 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva podpísaná dňa 
31.07.2013, vklad do katastra dňa 
21.10.2013..  
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36. 108/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
informáciu vedúceho odd. majetkového a investičného Mgr. Dr. Jašku o investičnom zámere 
výstavby nájomného bytového domu a zámere vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž (ďalej len OVS“ 
smerujúcu k uzavretiu zmluvy o nájme nehnuteľnosti parc. č. 7249/1 s cieľom výstavby 
nájomného bytového domu s 22-24-mi bytovými jednotkami na Dobšinského ulici v Bratislave.  
 
D. ukladá 
prednostovi  miestneho úradu zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže spôsobom 
stanoveným vo výzve v termíne do 15.7.2013 

Bod A. a bod 
D:  
Odd. majetkové  
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 
 
Bod D: 
prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dňa 23.08.2013 bola vyhlásená 
obchodná verejná súťaž na 
uzavretie Zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti a Zmluvy 
o uzatvorení budúcej kúpnej 
zmluvy. Predmetom nájomnej 
zmluvy bude  prenájom 
stavebného pozemku parc. č. 
7249/1 nachádzajúceho sa v kat. 
území SM, zapísaného na LV č. 
9514, ktorý je vo výlučnom 
vlastníctve m.č. Ba-SM. 
Zmluvnými stranami zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve budú 
vybraný účastník zo súťaže na 
strane budúceho predávajúceho 
a mestská časť Ba-SM na strane 
kupujúceho. Predmetom zmluvy 
o budúcej zmluve je záväzok 
vybraného účastníka zo súťaže 
postaviť na svoje náklady 
a nebezpečenstvo na parc. č. 
7249/1 nájomný bytový dom, 
vrátane technickej vybavenosti, 
ktorý bude spĺňať kritériá 
stanovené zák. č. 443/2010 Z.z. 
o dotáciách na rozvoj bývania 
v z.n.p.  
Na základe výsledkov obchodnej 
verejnej súťaže bola úspešným 
uchádzačom spoločnosť 
PROCENTA Private Equity, s.r.o. 
MČ Ba-SM uzatvorila s danou 
spoločnosťou Zmluvu o nájme 
pozemku dňa 14.11.2013 v zmysle 
výsledkov obchodnej verejnej 
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súťaže a v zmysle uznesenia č. 
153/2013 Miestneho zastupiteľstva 
MČ Ba-SM zo dňa 29.10.2013. 
Uznesenie v bode „A“ a  „D“ 
splnené.  

37. 116/2013 
 

27.08.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
1. za účelom realizácie projektu „Revitalizácia Kmeťovho námestia“ v rámci ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto: 
1.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Revitalizácia Kmeťovho námestia“,  
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; 

Kancelária 
starostky 
Mgr. Stanová  

Uznesenie v časti 1.1. splnené. 
Žiadosť bola riadne a včas podaná, 
momentálne prebieha proces 
hodnotenia na riadiacom orgáne.  
Predpokladaný termín oznámenia 
výsledkov: 30.04.2014.  

38. 122/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2013 
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene: 
príjmy bežného rozpočtu   17 052 427 Eur 
výdavky bežného rozpočtu  17 132 427 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu    1 400 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu    1 292 000 Eur 
finančné operácie príjmové       1 141 000 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania       916 000 Eur 
Použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení        145 000 Eur 
použitie Rezervného fondu                      80 000 Eur 
finančné operácie výdavkové                      95 000 Eur 
výsledok hospodárenia 
celkom:                +  1 074 000 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. 
Rozpočtové hospodárenie bolo 
v súlade s prijatým uznesením č. 
122/2013 Miestneho 
zastupiteľstva.  

39. 123/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 takto:  
1. Živena, spolok slovenských žien (Miestny odbor Bratislava, Konventná 11, Bratislava) 
    Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin 
    účel: názov projektu: „Vzdelávať sa naplno, žiť v každom veku“ 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie 
boli poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením č. 123/2013 Miestneho 
zastupiteľstva.  
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    Pisztory palác, september – december 2013                                                              200,00 €; 
2. Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON 
    Konventná 11, 811 03  Bratislava 
    účel – projekt: „Pamäťové cvičenie pre seniorov“ 
    udržiavanei a rozvíjanie pamäte pre klientov z MŠ SM                                            200,00 €;                                                         
3. Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SEMEON 
    Konventná 11, 811 03  Bratislava 
    účel- opatrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pre seniorov            50,00 €.                                                                                                                           

40. 123/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 takto:  
1. Živena, spolok slovenských žien (Miestny odbor Bratislava, Konventná 11, Bratislava) 
    Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin 
    účel: názov projektu: „Vzdelávať sa naplno, žiť v každom veku“ 
    Pisztory palác, september – december 2013                                                               200,00 €; 
2. Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON 
    Konventná 11, 811 03  Bratislava 
    účel – projekt: „Pamäťové cvičenie pre seniorov“ 
    udržiavanei a rozvíjanie pamäte pre klientov z MŠ SM                                      200,00 €; 
3. Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SEMEON 
    Konventná 11, 811 03  Bratislava 
    účel- opatrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pre seniorov                         50,00 €. 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácia 
bola poskytnutá v súlade 
s prijatým uznesením č. 123/2013 
Miestneho zastupiteľstva.  

41. 124/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré  Mesto na rok 2013 takto:  
1. Klub GAMČA 
    Gymnázium Grösslingová 18, 811 01  Bratislava 
    účel: Školská olympiáda Gymnázia Grösslingova OH GAMČA                               400,00 €. 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácia 
bola poskytnutá v súlade 
s prijatým uznesením č. 124/2013 
Miestneho zastupiteľstva.  

42. 127/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. 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 polovice nebytového 
priestoru č. 2-G 22 dvojgaráže o výmere 28,70 m2 z celkovej výmery priestoru 57,40 m2 
nachádzajúci sa vo dvornej časti domovej nehnuteľnosti na Paulínyho č. 1 v Bratislave, vchod 
Paulínyho č. 1, súp. č. 100166, k.ú. Staré Mesto, vedenom na LV č. 5573, na parc. č. 246/1 
a nájom časti pozemku pod stavbou parc. č. 246/1 o výmere 28,7 m2 z celkovej výmere 894 m2 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme č. 463/2013 
účinná od 31.12.2013.  
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pre Oskara Kamana, trvale bytom Paulínyho č. 1, 811 02  Bratislava, za cenu 34,00 
EUR/m2/rok.  
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve.  
3. Doba nájmu: neurčitá; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je osobou zdravotne ťažko postihnutou. Trvalé 
bydlisko má v dome, kde je predmetná garáž.  

43. 134/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
deleguje 
zástupcu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 
Rada školy pri ZŠ, Mudroňova 83 v Bratislave   Anastázia Pittnerová 
Rada školy pri ZŠ, Dubová 1 v Bratislave   Anastázia Pittnerová 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Zástupcovia m.č. Bratislava-Staré 
Mesto boli delegovaní do rady 
školy pri ZŠ Mudroňova 83 
v Bratislave a do rady školy pri ZŠ 
Dubová 1 v Bratislave menovacími 
dekrétmi s účinnosťou od 
24.09.2013.  

44. 136/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti 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  mestskej časti 
predložiť na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh zmluvných vzťahov medzi 
mestskou časťou a Centrom vizuálneho umenia – CEVIUM, n.o.; 

Odd. kultúry 
Ing. Huska 

Uznesenie splnené, na 
zastupiteľstvo dňa 29.10.2013 bol 
návrh predložený. 

45. 137/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. vymenúva 
v súlade s § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov člena predstavenstva spoločnosti Staromestská a.s. so 
sídlom Vajanského nábr. 3, 811 02  Bratislava, IČO 35 804 092: Mgr. Kamil Homoľa 
C. žiada 
starostku mestskej časti  
vykonať všetky úkony potrebné k vykonaniu tohto uznesenia.  

Prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 

Uznesenie v časti B splnené: vznik 
funkcie ku dňu  01.10.2013, zmena 
v obchodnom registri 
zaznamenaná ku dňu 15.10.2013.  

46. 145/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
nevyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 13. augusta 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 

Protestu prokurátora nebolo 
vyhovené a vo veci voľných 
pouličných aktivít sa ďalej 
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časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách.  a miestnych 
daní 
Mgr. Juhász,  
Mgr. 
Čierniková 

postupuje v zmysle VZN MČ Ba-
SM č. 6/2012 o voľných 
pouličných aktivitách účinného od 
15. októbra 2012 

47. 150/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 18/2013 o určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. decembra 2013. 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Od  1. decembra 2013 bolo 
postupované v zmysle uvedeného 
VZN.  

48. 151/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
nesúhlasí 
s návrhom Dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení systém volieb, 
kompetencií a delegovania zástupcov do obecných školských rád z .... 2013.  

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Miestne zastupiteľstvo vyjadrilo 
nesúhlasné stanovisko s návrhom 
Dodatku č. ... Štatútu hl. mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa mení systém 
volieb, kompetencií a delegovania 
zástupcov do obecných školských 
rád z ... 2013. Stanovisko bolo 
zaslané listom č. 
990/47295/2013/SKO/VAs zo dňa 
4.11.2013 na adresu Hlavné mesto 
SR, Primaciálne nám. 1, BA.  

49. 153/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. 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 nehnuteľnosti vo vlastníctve 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Dobšinského ulici, a to 
pozemok parc. č. 7249/1, k. ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 9514 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 947 m2, do nájmu spoločnosti PROXENTA Private 
Equity, s.r.o., sídlo: Röntgenova 26, 851 01  Bratislava, IČO: 35 962 160 za cenu 1,00 EUR/rok.  
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve.  
3. Doba nájmu: do nadobudnutia vlastníckeho práva prenajímateľa k nájomnému bytového domu, 
ktorý bude umiestnený na predmete nájmu; 
B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca, ktorého ponuka v obchodnej verejnej súťaži bola 
vyhodnotená ako najúspešnejšia, zabezpečí na vlastné náklady a zodpovednosť výstavbu 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto uzatvorilo so spoločnosťou 
PROXENTA Private EQuity s.r.o. 
v zmysle vyššie uvedeného 
uznesenia a na základe výsledkov 
obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej rozhodnutím starostky 
mestskej časti zo dňa 23.08.2013 
Zmluvu o nájme pozemku č. 
500/2013. Zmluvné strany 
podpísali zmluvu dňa 14.11.2013.  
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nájomného bytového domu na pozemku prenajímateľa, ktorý v zmysle zmluvy o budúcej zmluve 
prevedie do výlučného vlastníctva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

50. 159/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 takto:  
1. Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstava 
    Banskobystrická 6, 811 06 Bratislava 
    účel: názov projektu: Odkryté kapitoly Bratislavy, cyklus výstav                200 €, 
2. Priatelia Qou Vadis 
    Veterná 1, 811 03  Bratislava 
    účel: podpora celoročnej činnosti Quo Vadis                                           500 €, 
3. Metropolitný orchester Bratislava 
    Palisády 26, 811 06  Bratislava 
    účel: cyklus operetných koncerov „Melódie z čias Propeleru plynových lámp“           700 €, 
4. Občianske združenie SkJazz 
    Drotárska cesta 9, 811 02  Bratislava 
    účel: vydanie knihy: „S úsmevom“                                            400 €, 
5. Stopy snov 
    Banšelova 4, 821 04 Bratislava 
    účel: realizácia divadelného projektu „Akože môžeme“                                          300 €,  
6. Prešporské divadlo 
    Jasovská 3, 851 07  Bratislava 
    účel: realizácia divadelného projektu „Som najlepšia“                                          300 €,  
7. Krasokorčuliarsky športový klub Slovan Bratislava 
    Ružinovská 1, 821 01 Bratislava 
    účel: 21 Ondrej nepela Trophy 2013“                                             300 €,  
8. ARTEATRO 
    Biela 6, 811 01  Bratislava  
    účel: sezóna 2013-2014                                              300 €, 
9. Rodinné centrum Prešporkovo 
    Zochova 16/11, 811 03 Bratislava 
    účel: realizácia projektu: Vyčarme si rozprávku“                                                         300 €,  
10. Družstvo vlastníkov bytov DOPZ, družstvo 
    Zochova 16, 811 03 Bratislava 
    účel: výsadba okrasnej zelene (dreviny, trvalky, substrát)  
    pri obytnom dome Zochova ul.                                              400 €, 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie 
boli poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením č. 159/2013 Miestneho 
zastupiteľstva.  
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11. Nadácia Horský park 
    Majakovského 13, 811 04  Bratislava 
    účel: nákup drevín a substrátu na revitalizáciu konca ulici 
    Francúzskych partizánov        296 €, 
12. AVION, spoločenstvo vlastníkov bytov 
    Májkova 2, 811 07  Bratislava 
    účel: nákup drevín a substrátu okolo domu AVION    300 €, 
13. Občianske združenie Boris 
    Gallayova 21, 841 02  Bratislava 
    účel – projekt: „Dotyky renesancie, divadelné predstavenie + prednáška“                700 €. 

51. 160/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 takto_ 
1. Rodinné centrum Prešporkovo 
    Zochova 16/11, 811 03  Bratislava 
    účel: názov projektu: Stavebníček“, hry oteckov a rodín s deťmi 
    október – december 2013                                               350 €,  
2. Bratislavská arcidiecézna charita 
    Heydukova 14, 811 08  Bratislava 
    účel: aktivácia staršej populácie, aktívna staroba, 
    pamäťové cvičenie pre seniorov od 1.9.2013-31.12.2013                                            300 €. 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie 
boli poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením č. 160/2013 Miestneho 
zastupiteľstva. 

52. 161/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 takto:  
1. OZ Zámoček 
    Kuzmányho 9, 811 06  Bratislava 
    účel – projekt: „Školkari novej generácie: otvorená hodina 
    s interaktívnou tabuľkou                                                                    800,00  €, 
2. Telocvičná jedndota SOKOL Bratislava I. Vinohrady 
    Sokolská 1, 811 04  Bratislava 
    účel – projekt: „Memoriál Hermy Jochovej v modernej gymnastike                          300,00 €. 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie 
boli poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením č. 161/2013 Miestneho 
zastupiteľstva.  

53. 166/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostku mestskej časti 
vypracovať návrh na oceňovanie významných Staromešťanov a predložiť ho na decembrové 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.  

Kancelária 
starostky 
Mgr. Stanová 

Uznesenie bolo splnené. Návrh bol 
predložený na decembrové 
zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva.  
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54. 172/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2013  takto 
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 
príjmy bežného rozpočtu     17 434 125 Eur 
výdavky bežného rozpočtu                17 532 882 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu      1 400 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu      1 292 000 Eur 
finančné operácie príjmové     1 159 757 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania        916 000 Eur 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení                      145 000 Eur 
použitie Rezervného fondu           80 000 Eur 
prevod prostriedkov z roku 2012                       18 757 Eur 
finančné operácie výdavkové                       95 000 Eur 
výsledok hospodárenia  
celkom:       + 1 074 000 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. 
Rozpočtové hospodárenie bolo 
v súlade s prijatým uznesením č. 
172/21013 Miestneho 
zastupiteľstva.  

55. 173/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok nasledovne:  
Asociácia priemyslu a ochrany prírody v likvidácii   6 090,09 € 
CLIENT, s.r.o.     11 776,93 € 
Metropolitan, a.s.     16 664,82 € 
P.B.Press, spol. s r.o.    20 773,15 € 
ETP Managment budov, s.r.o.   16 337,18 € 
Marbar, s.r.o.     17 277,58 € 
Spolu:       88 919,75 € 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. 
Nevymožiteľné pohľadávky boli 
vyvedené z účtovnej evidencie 
v súlade s prijatým uznesením č. 
173/2013 Miestneho 
zastupiteľstva.  

56. 174/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
prevod majetku – 1 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: 00 603 147 v menovitej hodnote 1 327,76 EUR, ktorá 
predstavuje majetkovú účasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na základnom imaní 
spoločnosti BPS PARK a.s. vo výške 1,25 %, emitovanej v listinnej podobe s dátumom vydania 
emisie akcií dňa 29.10.2008, a to predajom za cenu 15 000,00 EUR kupujúcemu Ing. Peter 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

Na základe zmluvy č. 640/2013 
bola akcia predaná za sumu vo 
výške 15 000 EUR, ktorá bola na 
účet MČ BA SM pripísaná dňa 
18.12.2013 a akcia bola 
kupujúcemu odovzdaná 
protokolom zo dňa 20.12.2013.  
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Poloma, bytom Tichá 2/A, 811 02 Bratislava, ako majoritnému akcionárovi z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
B. konštatuje, 
že dôvod hodný osobitného zreteľa 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 vykonanie uznesenia, ako aj na opravu 
prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo k naplneniu tohto uznesenia.  
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Návrh ďalšieho postupu 

1. 
 

80/2006 
 

19.09.2006 
 

MZ schvaľuje 1. na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej v zmysle § 281 OZ a odporúčania výberovej komisie 
starostu m.č. výber investora na rekonštrukciu a modernizáciu 
objektu na Lazaretskej 3, ktorým je obchodná spoločnosť 
NOAVISTA, s.r.o.; 2. prenechanie do nájmu nehnuteľnosti a) 
stavba súp. č. 2394 postavená na pozemku parc. č. 8704, b) 
pozemok parc. č. 8704 o výmere 2 490 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, c) pozemok parc. č. 8703/5 o výmere 
156 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúce 
sa na ulici Lazaretská a Cukrová ul. v BA, kat.. územie BA SM, 
zapísané na LV č. 1656 KÚ v BA, Správa katastra pre hl. mesto SR 
BA, pracovisko BA I spoločnosti NOAVISTA, s.r.o., Leškova 3, 
BA za podmienok, že časť objektu a pozemku, ktorá bude po 
rozdelení určená na účel výstavby školy bude prenajatá v cene 1,- 
Sk a časť objektu a pozemku, ktorú bude užívať investor, za sumu 
100,- Sk na m2/ročne. Účelom nájmu bude modernizácia a 
rekonštrukcia objektu podľa záväzných podmienok verejnej 
obchodnej súťaže a projektu vybraného investora. Uvedené platí za 
podmienky dokončenia rekonštrukcie a modernizácie do 30.6.2008. 
3. budúci prevod časti objektu situovaného do ulice Cukrová a 
pozemku parc. č. 8704/4 o výmere 1 367 m2 a pozemku parc. č. 
8703/5 o výmere 156 m2 do vlastníctva spoločnosti NOAVISTA, 
s.r.o., Leškova 3, BA za kúpnu cenu 44 776 200,- Sk (29 400 
Sk/m2), 4. budúcu úhradu nákladov na zhodnotenie objektu ZŠ za 
cenu garantovanú investorom spoločnosťou NOAVISTA, s.r.o. 
Leškova 3 BA v sume 54 576 000,- Sk, pričom táto cena je konečná 
pre účely vzájomného zápočtu a za podmienky, že realizácia 
modernizácie a rekonštrukcie objektu bude vykonaná v zmysle 
záväzných súťažných podmienok, 5. vzájomné započítanie oboch 
uvedených súm s tým, že m. č.  sa zaväzuje finančný rozdiel v sume 
9 799 800,- Sk vyplatiť spoločnosti NOAVISTA, s.r.o., Leškova 3, 
BA za podmienok špecifikovaných v dohode o vzájomnej 
spolupráci 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ, 
 

Pozri – Uznesenie č. 16/2007  

2. 
 

16/2007 
 

27.03.2007 
 

MZ časť A. súhlasí s tým, aby MČ BA -  SM vrátila objekt bývalej 
ZŠ na ul. Lazaretská 3 v BA, stavbu súp. č. 2394 postavenú na 
pozemku parc. č. 8704 ako aj pozemok parc. č. 8704 o výmere 2490 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 
 

Dňa 13.09.2010 podala obchodná 
spoločnosť Noavista s.r.o. žalobu 
o náhradu škody na m.č. 

Návrh ďalšieho postupu 
bude závisieť od výsledku  
ukončenia súdneho sporu 
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Návrh ďalšieho postupu 

m2 a pozemok parc. č. 8703/5 o výmere 156 m2, ktorý má zverený 
do správy, späť hl. mestu SR BA spolu so zmluvnými záväzkami, 
časť B. splnomocňuje starostu MČ na všetky úkony nevyhnutné k 
realizácii uznesenia v časti A. 

Bratislava-Staré Mesto, v tejto 
veci prebieha súdne konanie. 
Mestská časť je v tejto veci 
zastupovaná externou 
advokátskou kanceláriou.  

sp. zn. 28 cb/192/2010, 
pričom spor nie je 
skončený.  

3. 60/2010 20.04.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9c, ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, predaj 100 % akcií akciovej spol. SNP Invest a.s. so sídl. 
Vajanského nábr. 3, BA, IČO: 35 804 092 za kúpnu cenu 200 000 
EUR do vlastníctva obch. spoločnosti Delta Vesper, s.r.o. so sídlom 
Ku Bratke 3078/5, 940 01  Levice, IČO: 44631383 
žiada starostu mestskej časti vykonať všetky úkony potrebné 
k vykonaniu tohto uznesenia 

Starostka 
Mgr. Stanová 

SNP Invest zmenila názov na 
Staromestská a.s. a vykonáva 
činnosť pre mestskú časť. 
K prevodu vlastníckych práv 
preto nedošlo a od zámeru sa 
upustilo.   

Návrh na zrušenie uznesenia 
bude podaný na najbližšie 
MZ.   

4. 186/2010 02.11.2010 MZ časť A. schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., ako prípade hodný osobitného 
zreteľa, a podľa čl. 12 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom MČ 
BA – SM a s majetkom zvereným do správy MČ BA – SM predaj 
obchodného podielu m.č. BA – SM v obchodnej spoločnosti TV 
CENTRUM, s.r.o., so sídlom Heydukova 25, BA, IČO: 35 955 716 
za kúpnu cenu 1 328,- EUR do vlastníctva Ing. Jána Staneka, bytom 
Obchodná 14, BA. 
časť B. žiada starostu m. č. vykonať všetky úkony potrebné 
k vykonaniu tohto uznesenia s tým, že v zmluve o prevode 
obchodného podielu bude zakotvené: 
- predajom obchodného podielu sú všetky záväzky m. č. voči 
spoločnosti splnené. Mestská časť sa zároveň vzdáva nárokov na 
podiel na zisku a strate spoločnosti za rok 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Časť B – 
starostka 
Mgr. Stanová 

 
 
 
 
 
 
 
 
časť B: Vysielanie lokálnej 
televízie na seba prevzala 
Staromestská a.s.  

Na základe zmeny situácie 
a právneho riešenia otázky 
lokálnej televízie k prevodu 
obchodného podielu 
nedošlo.  
 
 
 
Návrh na zrušenie uznesenia 
bol vypracovaný a bude 
podaný na najbližšie MZ.  
 
 

5. 13/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p., čl. 11 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia 
s majetkom m.č. BA-SM a s majetkom zvereným do správy m.č. 
BA-SM, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. B) Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom m.č. BA-SM a s nehnuteľným majetkom 
zvereným do správy m.č. BA-SM a v zmysle § 140 Obč. zákonníka, 
1. predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti  153/648 vo 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

Právne oddelenie vypracovalo 
návrh zmluvy o prevode 
spoluvlastníckeho podielu 
a odovzdalo obom zmluvným 
stranám na pripomienkovanie. 
Zmluva o prevode 
spoluvlastníckeho podielu č. 
98/2012 s p. Hudekom bola 
uzavretá a podpísaná dňa 

 
Počkať na rozhodnutie súdu.  
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vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM: 
 k stavbe súp.č. 380, druh stavby: iná budova, k.ú. SM, 

postavená na pozemku parc. č. 393 
 k pozemku parc.č. 393 o výmere 647 m2; druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria 
 k pozemku parc.č.394 o výmere 61 m2; druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria 
 k pozemku parc.č.395 o výmere 88 m2;druh pozemku: záhrady 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území SM na ul. Michalská č. 
25 v BA a sú zapísané na LV č. 4291 Správy katastra pre hl. mesto 
SR Bratislavu 
kupujúcemu: JUDr. Hudek Ľudovít, CSc., bytom Michalská 25, 
bratislava v podiele 165/648, Kurhajec Peter, bytom: Sartorisova 
14, Bratislava v podiele 330/648 za cenu 351 680,79 Eur, z toho 
JUDr. Hudek Ľudovít, CSc. za cenu 117 250,37 Eur, Kurhajec 
Peter za cenu 234 430,41 Eur, s výnimkou pamätnej tabule z roku 
1712, ktorá ostáva majetkom mesta, ale bude trvalo umiestnená na 
pôvodnom mieste.  
2. Na pozemok parc. č. 394, k.ú. SM, obec Bratislava, m.č. SM sa 
zriadi vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku 
parc.č. 394 strpieť právo prechodu a prejazdu časovo neobedzene 
a bezplatne v prospech hl. mesta SR Bratislavy. Zriadenie vecného 
bremena je podmienkou realizácie prevodu.  
3. Ak bude návrh kúpnej zmluvy akceptovať len jeden zo 
spoluvlastníkov je mestská časť BA-SM oprávnená predať celý svoj 
spoluvlastnícky podiel len tomuto spoluvlastníkovi.  
4. Ak nebude žiadne zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti Michalská 25 
Bratislava akceptovať návrh kúpnej ceny a podmienky kúpnej 
zmluvy je mestská časť BA-SM ako podielový spoluvlastník 
oprávnená zrušiť predaj spoluvlastníckeho podielu alebo po márnom 
uplynutí lehoty podľa § 605 OZ tento predať tretej osobe. 
5. M.č. BA-SM je povinná najneskôr do 30 kalendárnych dní odo 
dňa schválenia predaja miestnym zastupiteľstvom a súčasne odo dňa 
udelenia súhlasu primátorom hl. mesta SR Bratislavy predložiť 
podľa § 605 OZ návrh kúpnej zmluvy budúcemu kupujúcemu. 
6. Spoluvlastníci, resp. ten z nich, ktorý bude akceptovať návrh 

07.06.2012. Vklad vlastníckeho 
práva (V-20143/12 zo dňa 
06.09.2012) v katastri 
nehnuteľnosti povolený. 
Zmluva o prevode 
spoluvlastníckeho podielu č. 
97/2012 s p. Kurhajcom bola 
uzavretá a podpísaná dňa 
07.06.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva bol podaný 
pod V-26357/2012 zo dňa 
09.11.2012. Konanie v danej veci 
prerušené, a to z dôvodu návrhu 
na začatie konania v právnej veci 
navrhovateľa Doc. JUDr. 
Ľudovíta Hudeka proti odporcovi 
Hlavné mesto SR Bratislava 
a spol. Okresným súdom 
Bratislava I spis. zn. 
18C/223/2012, ide o žalobu 
o neplatnosť právneho úkonu 
podľa P-3682/12 zo dňa 
14.11.2012. 
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kúpnej ceny a zmluvné podmienky predložené predávajúcim je 
povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu a zaplatiť kúpnu cenu najneskôr 
do 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy, inak má 
predávajúci právo od zmluvy odstúpiť.  
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia.  

 
 
Uznesenie platné do 
14.02.2013. 

6. 14/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
že mestská časť Bratislava-Staré Mesto na základe Rozsudku 
Okresného súdu Bratislava 1, č.k. 19C12/2004 zo dňa 23.04.2008, 
právoplatného dňa 10.06.2008, uzatvorí v súlade so zákonom č. 
182/1993 Z. z. o vlastn. bytových a nebytových priestorov v z.n.p. , 
zmluvu o prevode vlastníctva garáže s: 
1. JUDr. Adolfom Baloghom a Margitou Baloghovou, postavená 
na pozemku parc. č. 2758/2, zapísaná na LV č. 10, v k.ú. SM,  
2. Pavlom Kadlečíkom a Miladou Kadlečíkovou, postavená na 
pozemku parc. č. 2758/4, zapísaná na LV č. 10, v k.ú. SM, 
3. Naďou Kollárovou, postavená na pozemku parc. č. 2758/22, 
zapísaná na LV  č. 10, v k.ú. SM, 
4. Martinom Kollerom, postavená na pozemku parc. č. 2758/21, 
zapísaná na LV č. 10, v k.ú. SM,  
5. Katarínou Šiškovou a Tomášom Mázikom, postavená na 
pozemku parc. č. 2758/3, zapísaná na LV č. 10, v k.ú. SM 
6. MUDr. Žofiou Netíkovou a Rudolfom Netíkom a Evou 
Netíkovou, postavená na pozemku parc. č. 2758/2, zapísaná na LV 
č. 10, v k.ú. SM, 
za kúpnu cenu zodpovedajúcu ustanoveniam zákona č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v z.n.p.  
B. splnomocňuje starostku m.č. na všetky úkony nevyhnutné 
k naplneniu uznesenia uvedeného v bode A. 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

Predaj nerealizovaný. Rozsudok 
súdu je nevykonateľný – chýba 
presná špecifikácia predmetu 
prevodu (garáže) podľa zákona č. 
182/1993 Z. z., najmä určenie 
podielu na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a na 
zastavanom a priľahlom 
pozemku.   

Dňa 26.02.214 je 
naplánované rokovanie 
vedúceho právneho odd. 
MČ (Mgr. Micheľ) 
s právnym zástupcom 
kupujúcich (JUDr. Fíger) 
a súdnym exekútorom, 
nakoľko kupujúci vymáhajú 
splnenie tejto povinnosti 
z nevykonateľného 
rozsudku súdnym 
exekútorom, pričom 
mestská časť v exekučnej 
veci podala návrh na 
zastavenie exekúcie, jej 
odklad a vyhlásenie za 
neprípustnú, o čom súd 
zatiaľ nerozhodol.   

7. 43/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-StaréMesto č. 12/2012 zo dňa 14.februára 2012 
nasledovne:  
Bod 1 uznesenia č. 13/2012 sa mení a znie nasledovne: 

Odd. majetkové  
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

Viď. uznesenie č. 13/2012.  
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1. predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 153/648 vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM: 
 k stavbe súp. č. 380, druh stavby: Iná budova, k.ú. Staré Mesto, 

postavená na pozemku parc. č. 393; 
 k pozemku parc. č. 393 o výmere 647 m2; druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria; 
 k pozemku parc. č. 395 o výmere 88 m2; druh pozemku: 

záhrady, 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území SM, na ul. Michalská 25 
v Bratislave a sú zapísané na LV č. 7291 Správy katastra pre hl. 
mesto SR Bratislavu 
kupujúcemu: JUDr. Hudek Ľudovít, CSc., bytom Michalská 25, 
Bratislava v podiele 165/648; Kurhajec Peter, bytom Sartorisova 
14, Bratislava v podiele 330/648 za cenu 351 680,79 Eur, z toho 
JUDr. Hudek Ľudovit, CSc. za cenu 117 250,37 EUR, Kurhajec 
Peter za cenu 234 430,41 EUR s výnimkou pamätnej tabule z roku 
1712, ktorá ostáva majetkom mesta, ale bude trvalo umiestnená na 
pôvodnom mieste.  
Bod 2 uznesenia č. 13/2012 sa vypúšťa.  
Body 3,4,5,6 uznesenia č. 13/2012 sa menia na body 2,3,4,5. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
27.03.2013 

8. 63/2012 22.05.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s kúpou spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 34/120 za cenu 
minimálne vo výške znaleckého posudku, t.j. vo výške 388 166,66 
EUR k nehnuteľnostiam v k.ú. SM zapísaných na LV č. 4272 a to:  
- k pozemku parcela č. 499, ako parcela registra „C“, druh  pozemku 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 493 m2, 
-  k stavbe súp. č. 168, ktorá sa na tomto pozemku nachádza do 
vlastníctva hl. mesta SR Bratislava, v správe m.č. BA-SM 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 
 

Uznesenie nerealizované. Právne 
odd. pripravilo materiál do MZ 
21.05.2013 (bod 12 programu), 
podľa ktorého MZ malo 
rozhodovať o:  
- zrušení uznesenia č. 63/2012, 
- schválení prevodu spoluvlast. 

podielu hl.  mesta v správe 
MČ vo výške 86/120 
druhému spoluvlastníkovi – 
spoločnosti Hviezdoslavovo 
nám. 11, s.r.o. za cenu 
1 000 000 EUR. 

Predkladateľ (starostka T.atiana 

Návrh ďalšieho postupu 
bude závisieť od 
rozhodnutia súdu.   
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Rosová) stiahol uvedený materiál 
z rokovania MZ. 
V prípade nehnuteľnosti, ktorá je 
predmetom uzn. č. 63/2012 
prebieha súdne konanie 
o vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva k nehnuteľnosti.  
Okresný súd Ba I, rozsudkom zo 
dňa 03.1.2012 č.k. 
32/Cb/83/2009-382 rozhodol tak, 
že zrušil podielové 
spoluvlastníctvo a vyporiadal ho 
tak, že byty sa stali vlastníctvom 
hl. mesta v správe MČ a nebytový 
priestor sa stal vlastníctvom 
spoločnosti Hviezdoslavovo nám. 
11 s.r.o., s tým, že hl. mesto bolo 
povinné uhradiť spoločnosti sumu 
vo výške 88 155,75 EUR. 
Uvedený rozsudok nenadobudol 
právoplatnosť, pretože spoločnosť 
Hviezdoslavovo nám. 11 s.r.o. 
podala v lehote odvolanie, 
o ktorom krajský súd doposiaľ 
nerozhodol. 

9. 86/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. 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 č. 22 – 
CO kryt, spolu o výmere 123,00 m2, nachádzajúceho sa 
v suteréne domovej nehnuteľnosti na ulici Krížna č. 9 
v Bratislave, súpisné číslo 4066, katastrálne územie Staré 
Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 
5927, na parcele č. 10297, 10300, 10304, 10305, 10306 
a pozemky pod stavbou parc. č. 10297 zastavené plochy 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové a investičné 
zadalo dňa 02.10.2012 všetky 
podklady na právne oddelenie 
z dôvodu vypracovania návrhu 
nájomnej zmluvy v zmysle 
schválených podmienok 
uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 
86/2012. Vec v riešení na 
právnom oddelení.  

Nakoľko aj napriek 
niekoľkým urgenciám zo 
strany odd. právneho 
a správnych činností, ako aj 
zo strany odd. majetkového 
a investičného, potenciálny 
nájomca nepristúpil 
k podpisu Zmluvy, 
navrhujeme uznesenie 
zrušiť na najbližšom  
zasadnutí MZ v roku 2014. 
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a nádvoria o výmere 254 m2, parc. č. 10300 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 252 m2, parc. č. 10304 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 251 m2 parc. č. 10305 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 250 m2, parc. č. 10306 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 252 m2, pre spoločnosť: Lekáreň Ruža, 
spol. s r.o., so sídlom Čapajevova 23,  080 01  Prešov, IČO: 
36 767 557. 

2. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito 
podmienkami: 

1) osobitné podmienky nájmu nebytových priestorov – 
ochranných stavieb CO v zmysle Smernice 
o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a majetku zvereného do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a postupe pri 
uzatváraní zmlúv o nájme v súlade s čl. V.  

2) nájomné v sadzbe 5,00 EUR/m2/rok 
3) doba nájmu: neurčitá 
4) 4) účel nájmu: sklad, priestory ku prevádzke lekárne. 

Druhá zmluvná strana 
niekoľkokrát urgovaná. Napriek 
urgenciám nebola Zmluva 
o nájme nebytového priestoru 
podpísaná a uzavretá.  

10. 119/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
návrh základných východísk pre sprístupnenie školských dvorov pre 
žiakov, učňov a študentov bezodplatne; 
B. súhlasí 
s prípravou pilotného projektu sprístupnenia školského dvora ZŠ 
Vazovova 4 školskej mládeži po ukončení denného edukačného 
procesu a školskej telecvične v čase, keď nie je v krátkodobom 
podnájme; 
C. žiada 
1.  poslanca Martina Borguľu, 
aby v súlade s návrhom sprístupnenie školských dvorov školou 
povinnej mládeži     bezodplatne v úzkej súčinnosti so starostkou 
mestskej časti: 

a) vyrokoval s predsedom Bratislavského samosprávneho 
kraja a primátorom hlavného mesta SR Bratislavy 
finančnú účasť na pilotnom projekte v ZŠ Vazovova 4 
a loboval v príslušných dotačných komisiách týchto 

Bod C -  1/a),b)  
Poslanec MČ 
Ing. Martin 
Borguľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bod C – 1/a) – v plnení. Predseda 
BSK predbežne neposkytol termín 
na predstavenie pilotného 
projektu sprístupnenia šk. dvora 
deťom, primátor pri oboznámení 
sa požiadal o zapracovanie 
pripomienok. 13. marca sa 
uskutoční prerokovanie 
upraveného návrhu štúdie na 
Magistráte so zapracovanými 
podmienkami pre účasť mesta. 
 
 
Bod C - 1/b) - Ešte nesplnené. 
 
 
 
 

Bod C – 1/a) Podľa 
výsledku a po prerokovaní 
podľa 1/b tohto uznesenia 
bude návrh predložený 
najprv MZ B-SM a podľa 
rozhodnutia následne buď 
ako poslanecký alebo si 
návrh osvojí primátor a sám 
predloží MsZ v apríli. 
Príslušné komisie oboznámi 
Ing. Borguľa podľa 
zaradenia návrhu pred 
prerokovaním v MsZ. 
Bod C - 1/b) - S Radou 
školy ZŠ Vazovova 4 bude 
možné prerokovať 
a upresniť konkrétne 
podmienky realizácie až po 
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samospráv za schválenie takejto dotácie, 
b) prerokoval s Radou školy ZŠ Vazovova 4 konkrétne 
podmienky realizácie pilotného projektu sprístupnenia 
školského dvora.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

predbežnom schválení 
návrhu štúdie na Magistráte 
(13.03.2013) podľa plnenia 
1/a) tohto uznesenia (viď. 
v uzn. , ktoré sa plnia 
priebežne).  

11. 131/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. vyrovnanie dlhu na nájomnom a službách s nájmom spojených vo 

výške 19 382,54 EUR (na základe zmluvy o postúpení 
pohľadávky) po predchádzajúcom nájomcovi nebytového 
priestoru č. 1-3 o výmere 149,19 m2, nachádzajúceho sa na 
prízemí bytového domu na ulici Živnostenská 2,4, Kollárovo 
nám. č. 20 v Bratislave, vchod Kollárovo nám. č. 20, súpisné 
číslo 2950, k.ú. Staré Mesto,  a to spoločnosťou:  
DVP FINANCE GROUP s.r.o., so sídlom Záhorácka 54, 901 
01 Malacky, IČO 46420762 

2. 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 č. 1 – 
3 o výmere 149,19 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového 
domu na ulici Živnostenská 2,4, Kollárovo nám. č. 20 
v Bratislave, vchod Kollárovo nám. č. 20, súpisné číslo 2950, 
katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5991, na parcele č. 8286 
a pozemok pod stavbou parc. č. 8286, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1233 m2, pre spoločnosť: DVP FINANCE 
GROUP s.r.o., so sídlom: Záhorácka 54, 901 01 Malacky, IČO: 
4642076 

3. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
a) Výška nájmu: zachovaná pôvodná výška nájomného 

po predchádzajúcom nájomcovi, t.j. 81,36 EUR/m2/rok 
b) Doba nájmu: určitá – 5 rokov 
c) Účel nájmu: obchodné priestory 
d) Obchodná spoločnosť sa v nájomnej zmluve zaviaže, 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Na právne oddelenie boli zadané 
podklady k vypracovaniu návrhu 
nájomnej zmluvy dňa 18.12.2012. 
Právne odd. zatiaľ návrh 
nájomnej zmluvy nevypracovalo, 
a to aj z dôvodu, že mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto obdržala 
dňa 27.12.2012 návrh 
predbežného opatrenia zákazu 
nakladania s nehnuteľnosťou 
podaný na súd zo strany 
predchádzajúceho nájomcu. 
Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto sa proti tomuto právnemu 
úkonu odvolala.  

Počkať na rozhodnutie súdu. 
Podľa rozhodnutia súdu sa 
určí ďalší postup.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

že si bude počas priebehu súdneho konania 
o vypratanie riadne plniť povinnosti vyplývajúce 
z nájomnej zmluvy, no najmä riadne uhrádzať 
nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním 
nebytového priestoru. 

e) V prípade, že nájomcovi počas doby, kedy nemôže 
riadne užívať priestor vznikne škoda (skutočná škoda, 
ušlý zisk) túto sa zväzuje znášať na svoju ťarchu. 
Rovnako nájomca berie na vedomie, že nie je 
oprávnený domáhať sa vrátenia úhrad za nájom 
a úhrad za služby spojené s užívaním nebytového 
priestoru, alebo iných finančných nárokov titulom 
bezdôvodného obohatenia v zmysle predmetných 
ustanovení Občianskeho zákonníka; 

B. konštatuje, 
1. že osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť DVP FINANCE 

GROUP s.r.o. uhradí na základe zmluvy o postúpení 
pohľadávky okamžite celý dlh na nájomnom a službách 
s nájmom spojených za predmetný nebytový priestor po 
predchádzajúcom nájomcovi a mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto ako prenajímateľ nemusí dlžnú sumu vymáhať od 
bývalého nájomcu súdnou cestou. Spoločnosť DVP FINANCE 
GROUP s.r.o. bude uhrádzať nájomné v rovnakej výške ako 
predchádzajúci nájomca.  

2. Spoločnosť DVP FINANCE GROUP s.r.o. berie na vedomie, že 
nebytový peistor nie je vyprataný a mestskou časťou bude 
spoločnosť splnomocnená vypratať nebytový priestor na vlastné 
náklady spoločnosti.  

3. Budúci nájomca zároveň v nájomnej zmluve berie na vedomie, že 
nebytový priestor nie je vyprataný predchádzajúcim nájomcom. 
S uvedenou skutočnosťou nájomca súhlasí a zároveň má za to, 
že uvedená skutočnosť nie je dôvodom na odstúpenie od 
zmluvy, výpoveď alebo iné ukončenie od zmluvy.  

4. Spoločnosť DVP FINANCE GROUP s.r.o. berie na vedomie, že 
na predmete nájmu viazne súdny spor týkajúci sa neplatnosti 
výpovede z nájmu.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

12. 39/2013 19.03.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. 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 nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave na Dobšinského ulici, a to časť 
pozemku registra „E“, parc. č. 7248/1, k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 8925 ako orná pôda o výmere 18 
m2 z celkovej výmery 240 m2, do nájmu Jakubovi Ševčíkovi, 
bytom Železničiarska 7, 811 04  Bratislava, za cenu 10,00 
EUR/m2/rok. 
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy 
podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve.  
3. Doba nájmu: neurčitá.  
B. Konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom garáže, 
súp. č. 6191 na predmetnom pozemku.  

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing.Ferko 

Uznesenie nesplnené. Čaká sa na 
pripomienkovanie zmluvy 
o nájme zo strany nájomcu.  

13. 53/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
rámcové podmienky dohody o urovnaní medzi mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej tiež „mestská časť“) a spoločnosťou 
BPS PARK a.s., Cintorínska 2, 811 08  Bratislava, IČO: 35 688 025 
(ďalej tiež „BPS PARK“), týkajúce sa urovnania vzájomných 
súdnych sporov a sporných vzťahov vyplývajúcich z Nájomnej 
zmluvy č. 72/05 zo dňa 21.09.2005, v znení dodatkov č. 1 až 3 
(ďalej len Nájomná zmluva č. 72/05“), ktoré budú tvoriť rámec 
dohody o urovnaní a po zosúladení vôle oboch strán k obsahovej 
stránke dokumentu, budú nové záväzky strán inplementované do 
textu dohody o urovnaní i Nájomnej zmluvy č. 72/05.  
2.1. INVESTÍCIE DO PARKOVACEJ TECHNIKY 
BPS PARK sa zaviaže investovať do systému parkovacích 
automatov. Minimálna výška investície súvisiaca s vypracovaním 
projektovej dokumentácie, jej odsúhlasením zakúpením  automatov 
a inštaláciou systému parkovacích automatov a ďalších súvisiacich 
nákladov je odhadovaná vo výške 250 000 EUR. BPS PARK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2: 
Odd. dopravy 
Ing. arch. 
Hrančík 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Predbežne schválené 
rozmiestnenie parkovacích 
automatov. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Prebieha proces 
schvaľovania na stavebnom 
úrade.  
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číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

predloží projektovú dokumentáciu a finančné vyúčtovanie celého 
projektu mestskej časti do 30 dní po spustení prevádzky za účelom 
preukázania a zdokumentovania splnenia tohto investičného 
záväzku. Po nadobudnutí právoplatnosti dohody o urovnaní, 
najneskôr však do troch mesiacov, sa BPS PARK zaväzuje podať 
žiadosť na mestskú časť na umiestnenie parkovacích automatov. 
Doba na zavedenie systému parkovacích automatov sú štyri mesiace 
od vydania príslušných povolení. Uvedenie systému do prevádzky 
bude naplánované k 1.1.2014.  
Mestská časť zabezpečí súčinnosť pri vydaní povolení a súhlasov 
potrebných na osadenie a inštaláciu parkovacích automatov, ako aj 
umiestnenia prevádzkových poriadkov. Umiestnenie parkovacích 
automatov a prevádzkových poriadkov na priľahlých chodníkoch 
nebude spoplatnené.  
BPS PARK sa zaviaže, že po riadnom uplynutí dohodnutej doby 
prenájmu odstráni automaty na vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.  
2.4 POKRAČOVANIE V PROJEKTE INTERREG IIIA 
Zmluvné strany sa zaviažu naďaleju pokračovať pri prevádzkovaní  
projektu Interreg III cezhraničnej spolupráce. Služba Mobil Parking 
bola zvedená na základe projektu cezhraničnej spolupráce 
INTERREG IIA Slovenská republika – Rakúsko, ktorý bol 
spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.  
V prípade, že na celom území hl. mesta SR Bratislavy bude prijatá 
a realizovaná jednotná parkovacia politika a bude odsúhlasená 
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti, BPS PARK posúdi 
a vyhodnotí možnosť zapojenia sa do takéhoto systému.  
B. splnomocňuje 
starostku mestskej časti na opravu prípadných chýb v písaní 
a počítaní, na vykonanie všetkých nevyhnutých  a potrebných 
právnych úkonov a negociačných úkonov ako aj k doplneniu 
zmluvných podmienok ta, aby došlo k naplneniu účelu tohto 
uznesenia a k uzatvoreniu platnej a účinnej dohody o urovnaní.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Doposiaľ nebola prijatá 
a realizovaná jednotná parkovacia 
politika.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Čakať na prijatie 
jednotnej parkovacej 
politiky mesta.  

14. 59/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Odd. majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 

Uznesenie nesplnené.  Čaká sa na 
pripomienkovanie zmluvy 
o nájme zo strany nájomcu.  
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prijatia 
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Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave na Sokolskej ul., a to pozemok parc. č. 
3751/12, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV 
č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, do nájmu 
RNDr. Petrovi Smrekovi a RNDr. Márii Smrekovej, rod. 
Hívešovej, obaja bytom Sokolská 18, 811 04  Bratislava za cenu 
10,00 EUR/m2/rok. 
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy 
podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve. 
3. Doba nájmu: neurčitá; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom garáže 
súp. č. 5677 na predmetnom pozemku.  

Ing. Ferko 

15. 107/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením Čl. 11 ods. 1 písm. c)  Zásad 
hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v znení dodatku č. 1 predĺženie doby nájmu nebytového 
priestoru, nachádzajúceho sa na prízemí domu na ulici Ventúrska č. 
9 v Bratislave, spolu o výmere 250,94 m2, súpisné číslo 1265, 
katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností 
na LV č. 10, na parcele č. 477 a pozemok pod stavbou parc. č. 477 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1108 m2, na dobu určitú do 
30.9.2026, nájomcovi spoločnosti: 
Harmónia – Reality s.r.o., so sídlom: Prepoštská č. 1, 811 01  
Bratislava, IČO: 35 848 839. 
2. Predĺženie doby nájmu sa schvaľuje za týchto podmienok:  
a) nájomné v sadzbe: 40,00 Eur/m2/rok (zachovaná pôvodná výška 
nájomného) 
b) účel nájmu: kaviareň a reštaurácia na účely pohostinskej činnosti 
c) predĺženie doby nájmu na dobu určitú do 30.9.2026 sa vzťahuje 
výlučne len na nebytový priestor o celkovej ploche 250,94 m2 
nachádzajúci sa v dome na ulici Ventúrska č. 9 v Bratislave, ktorý 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové a investičné 
zadalo dňa 03.07.2013 všetky 
podklady na právne oddelenie 
z dôvodu vypracovania návrhu 
Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme 
nebytového priestoru č. 
53/2006/322 v zmysle uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 
107/2013.  
Dňa 22.07.2013 e-mailom zaslaný 
návrh dodatku ku Zmluve 
nájomcovi na nahliadnutie a príp. 
pripomienkovanie. V auguste 
konateľ spoločnosti nezastihnutý 
z dôvodu dovolenky.  
Následne volané dňa 04.09.2013 
a 09.09.2013 s výzvou na 
dostavenie sa na Miestny úrad 
mestskej časti z dôvodu 
podpísania dodatku č. 1 ku 

V súčasnom období dodatok 
č. 1 opakovane na právnom 
oddelení aj s pripomienkami 
nájomcu. V prípade ich 
akceptácie, dôjde k podpisu.  
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nájomca užíva v súlade s nájomnou zmluvou č. 53/2006/322 zo dňa 
1.12.2006 v znení dodatku č. 1 
d) nájomca sa zaväzuje, že počas doby trvania nájmu vykoná 
v predmetnom nebytovom priestore rekonštrukčné práce v celkovej 
sume vo výške 250 000,00 Eur.  
e) nájomca v deň podpisu dodatku ku zmluve, ktorého predmetom 
bude predĺženie doby nájmu, preukáže na základe hodnoverných 
dokladov, že disponuje finančnými prostriedkami v hodnote 
250 000,00 Eur na zabezpečenie rekonštrukčných prác 
f) v prípade, ak počas predĺženej doby trvania nájmu nedôjde 
k preinvestovaniu finančných prostriedkov v celkovej výške 
250 000,00 Eur, nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi dojednanou sumou 
investícií a preukázateľne preinvestovanou sumou, a to v lehote 
uvedenej v doručenej písomnej výzve nájomcovi 
g) vzhľadom k tomu, že domová nehnuteľnosť na Ventúrskej ulici č. 
9 v Bratislave, súpisné číslo 1265, v ktorej sa predmetný nebytový 
priestor nachádza, je národnou kultúrnou pamiatkou, nájomca sa 
zväzuje vykonať všetky stavebné a rekonštrukčné práce v zmysle 
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a iba 
s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa 
h) nájomca sa zaväzuje si splniť všetky svoje povinnosti 
vyplývajúce z právnej úpravy na úseku stavebného konania 
s ohľadom na rozsah plánovaných stavebných úprav (ohlasovacia 
povinnosť, stavebné povolenie a pod.) 

Zmluve. Nájomca zo zdravotných 
dôvodov doručil námietky 
a pripomienky k návrhu dodatku 
až v januári 2014.  

16. 125/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9  ods. 9 pím. c) zákona č. 138/1991 
Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru – kancelária č. 251 
o výmere 26,04 m2, 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 číslo 90, katastrálne územie Staré 
Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 10, 
na parcele č. 235, 236 a pozemok pod stavbou parc č. 235 zastavané 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové a investičné 
zadalo podklady na právne odd. 
na vypracovanie Zmluvy o nájme 
dňa 02.10.2013. Návrh zmluvy 
vypracovaný dňa 14.11.2013.  

Podpis zmluvy o nájme.  
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plochy a nádvoria o výmere 1 710 m2 pre spoločnosť: 
Staromestská, a.s. so sídlom: Vajanského nábrežie č. 3, 811 02  
Bratislava, IČO: 35 804 092. 
2. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
a) nájomné v sadzbe: 1,00 EUR/rok 
    (vrátane úhrady za služby spojené s užívaním nebytového 
priestoru) 
b) doba nájmu: neurčitá 
c) účel nájmu: kancelársky priestor pre výkon manažmentu 
spoločnosti Staromestská, a.s.; 
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.  

17. 126/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. 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 č. 12-900 
o výmere 25,17 m2, nachádzajúceho sa v suteréne bytového domu 
na ulici Lovinského č.l 30 v Bratislave, vchod Lovisnkého č. 30, 
súpisné číslo 3515, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom 
v katastri nehnuteľností na LV 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 – Opatovce č. 604, 951 44 Výčapy-Opatovce (okres 
Nitra). 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové zadalo 
všetky podklady na vypracovanie 
nájomnej zmluvy na právne 
oddelenie dňa 02.10.2013. Právne 
oddelenie pripravilo návrhy 
zmlúv dňa 04.12.2013. Návrhy 
zmlúv boli e-mailom doručené 
nájomcovi na preštudovanie. 
dňa 22.01.2014 nájomca súhlasil 
s návrhom zmluvy, nájomcovi 
odoslaná výzva na osobné 
stretnutie za účelom podpisu 
zmlúv. Opakovaná výzva bola 
odoslaná e-mailom aj dňa 
11.02.2014.  

Urgencia budúceho nájomcu 
k podpisu zmluvy.  

18. 131/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. nesúhlasí 
s vrátením zverených nehnuteľností, resp. spoluvlastníckeho podielu 
vo veľkosti 86/120 z celku k zvereným nehnuteľnostiam: stavba 
súpisné č. 168, postavená na pozemku parcelné číslo 499, parcela 
registra „C“ vo výmere 493 m2, druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria, nachádzajúca sa na Hviezdoslavovom námestí č. 11 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

Dňa 11.10.2013 bol zaslaný list 
na Magistrát hl. mesta SR BA 
s nesúhlasným stanoviskom MČ 
s vrátením nehnuteľností 
uvedených v uznesení do priamej 
správy hlavného mesta, t.j. 
nesúhlas s ich „odzverením“. 

Úloha naďalej trvá a ďalšie 
právne úkony bude mestská 
čas realizovať na základe 
odpovede Magistrátu na 
uvedené podanie a po 
ukončení súdnych sporov.  
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v Bratislave a pozemok parcelné číslo 499, parcela registra „C“ vo 
výmere 493 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 
stavba a pozemok zapísané na LV č. 4247 do priamej správy 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy; 
B. žiada 
starostku mestskej časti 
preveriť všetky právne možnosti realizácie oprávnených záujmov 
dotknutých obyvateľov mestskej časti a na ich základe predložiť 
návrh riešenia na rokovanie miestneho zastupiteľstva po 
právoplatnom ukončení súdnych sporov súvisiacich so záujmami 
dotknutých obyvateľov; 
C. splnomocňuje 
starostku mestskej časti  
na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo 
k naplneniu tohto uznesenia, ako aj ju splnomocňuje na vykonanie 
tohto uznesenia.  

19. 132/2013 24.09.2013 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. nesúhlasí 
s vrátením zverených nehnuteľností nachádzajúcich sa v bytovom 
dome súpisné č. 112, postavenom na pozemku parcelné číslo 132/3, 
parcela registra „C“ vo výmere 411 m2, druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria, nachádzajúcich sa na ulici Medená č. 35, 
zapísaných na LV č. 212 nasledovne: 

- byt č. 2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku parcelné číslo 132/1, 
parcela registra „C“ vo výmere 116 m2, druh pozemku – 
zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 
132/3, parcela registra „C“ vo výmere 411 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo výške 
10449/186349, 

- byt č. 4 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku parcelné číslo 132/1, 
parcela registra „C“ vo výmere 116 m2, druh pozemku – 
zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 
132/3, parcela registra „C“ vo výmere 411 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo výške 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

Dňa 11.10.2013 bol zaslaný list 
na Magistrát hl. mesta SR BA 
s nesúhlasným stanoviskom MČ 
s vrátením nehnuteľností 
uvedených v uznesení do priamej 
správy hl. mesta, t.j. nesúhlas 
s ich „odzverením“.  

Úloha ďalej trvá a ďalšie 
právne úkony bude mestská 
časť realizovať na základe 
odpovede Magistrátu na 
uvedené podanie a po 
ukončení súdnych sporov.  
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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 m2, druh pozemku – 
zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 
132/3, parcela registra „C“ vo výmere 411 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo výške 
9859/186349, 

- byt č. 10 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku parcelné číslo 132/1, 
parcela registra „C“ vo výmere 116 m2, druh pozemku – 
zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 
132/3, parcela registra „C“ vo výmere 411 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo výške 
9771/186349, 

- byt č. 11 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku  parcelné číslo 132/1, 
parcela registra „C“ vo výmere 116 m2, druh pozemku  - 
zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 
132/3, parcela registra „C“ vo výmere 411 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo výške 
7475/186349, 

- byt č. 12 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a a zariadeniach domu a pozemku parcelné číslo 132/1, 
parcela registra „C“ vo výmere 116 m2, druh pozemku – 
zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 
132/3, parcela registra „C“ vo výmere 411 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo výške 
9801/186349,  

- byt č. 15 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach domu  a pozemku parcelné číslo 132/1, 
parcela registra „C“ vo výmere 116 m2, druh pozemku – 
zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 
132/3, parcela registra „C“ vo výmere 411 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo výške 
2678/186349,  
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- byt č. 18 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku parcelné číslo 132/1, 
parcela registra „C“ vo výmere 116 m2, druh pozemku – 
zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 
132/3, parcela registra „C“ vo výmere 411 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo výške 
11894/186349,  

- byt č. 21 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku parcelné číslo 132/1, 
parcela registra „C“ vo výmere 116 m2, druh pozemku – 
zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcelné číslo 
132/3, parcela registra „C“ vo výmere 411 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo výške 
9801/186349,  

do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy; 
B. žiada 
starostku mestskej časti  
preveriť všetky právne možnosti realizácie oprávnených záujmov 
dotknutých obyvateľov mestskej časti a na ich základe predložiť 
návrh riešenia na rokovanie miestneho zastupiteľstva po 
právoplatnom ukončení súdnych sporov súvisiacich so záujmami 
dotknutých obyvateľov; 
C. splnomocňuje  
starostku mestskej časti 
na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo 
k naplneniu tohto uznesenia, ako aj ju splnomocňuje na vykonanie 
tohto uznesenia.  

20. 148/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 16/2013 o ochrane nefajčiarov s účinnosťou od 15. novembra 
2013.  

Odd. životného 
prostredia, VP 
a čistoty 
Mgr. Drotovan 

VZN nadobudlo účinnosť od 15. 
novembra 2013, dňa 13.12.2013 
bol voči predmetnému VZN 
vznesený protest prokurátora, 
daný protest a nový návrh VZN 
o ochrane nefajčiarov bude 
prejednávaný na MZ 04.02.2014 

 

21. 149/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Odd. obchodu, Od nadobudnutia účinnosti dňa 1.  
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schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 17/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. 
januára 2014.  

verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
Mgr. Juhász,  
Mgr. Čierniková 

januára 2014 sa bude postupovať 
v zmysle ustanovení predmetného 
VZN v súvislosti s daňou  za 
užívanie verejného priestranstva.  

22. 156/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí s návrhom Dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy z ..... 2013. 

Odd. dopravy 
Ing. arch. 
Hrančík 

Hl. mesto neschválilo Štatút. Čakať na schválenie Štatútu. 

23. 165/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
informáciu Okresného úradu Bratislava-odboru starostlivosti 
o životné prostredie o začatí konania o zrušení ochrany chránených 
areálov Borovicový lesík (parcely č. 2806/6, 2806/19, 2806/20, 
2806/21, 2806/23, 2806/24, 2806/25) s výmerou 8 014 m2 
a chráneného areálu Bôrik (parcela č. 2187/1) s výmerou 14 284 m2.  
B. nesúhlasí 
so zrušením chráneného areálu Borovicový lesík a chráneného 
areálu Bôrik z dôvodu absencie relevantných dôvodov.  

Odd. životného 
prostredia, VP 
a čistoty 
Mgr. Drotovan 

K zrušeniu ochrany CHA 
Borovicový lesík a CHA Bôrik 
bol dňa 18.11.2013 zaslaný 
nesúhlas mestskej časti. 
Konanie o zrušení ochrany 
chráneného areálu Bôrik bolo 
späťvzaté Odborom starostlivosti 
o životné prostredie, Okresný 
úrad Bratislava dňa 18.12.2013 
(doručené na MČ 30.12.2013). 
Konanie o zrušené ochrany 
chráneného areálu Borovicový 
lesík je prerušené.  

 

24. 168/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
volí  
na funkčné obdobie 2014 – 2018 prísediacich Okresného súdu 
Bratislava I:  
1. Ing. Peter Bóna, Povraznícka 13, 811 05  Bratislava, 
2. Mgr. Andrej Bonko, Ssilvánska 12, 841 04  Bratislava, 
3. JUDr. Miloslava Čutková, Krížna 38, 811 07  Bratislava, 
4. Marian Drexler, Ambroseho 4, 851 02  Bratislava,  
5. Darina Fraňová, Kašmírska 13, 821 04  Bratislava,  
6. Jozef Hlinka, Mamateyova 11, 851 04  Bratislava,  
7. JUDr. Anna Kalivodová, J. Stanislava 4, 841 05  Bratislava,  
8. JUDr. Eva Kostolanyiová, Nábr. L. Svobodu 20, 811 02  
Bratislava, 
9. Janka Kotljarevská, Hollého 13, 811 08  Bratislava, 

Prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 

Uznesenie k termínu 
vyhodnotenia 31.12.2013 
nesplnené.  

16.1.2014: odovzdané 
Osvedčenia o zvolení 
prísediaceho Okresného 
súdu Bratislava I riaditeľke 
správy súdu.  
27.1.2014: starostka 
mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto odovzdala 
osvedčenia prísediacim pri 
skladaní sľubu prísediacich 
na Okresnom súde 
Bratislava I.  
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10. JUDr. Zuzana Macková, PhD., Nám. hraničiarov 29, 851 03  
Bratislava, 
11. Mgr. Halina Makovníková, Zelená 1, 811 01  Bratislava, 
12. JUDr. Marián Mišík, Zochova 18, 811 03  Bratislava, 
13. PhDr. Otto Múčka, Martina Rázusa 2779/13, 901 01  Malacky, 
14. Ing. Jozef Nemčík, Karpatské nám. 26, 831 06  Bratislava,  
15. Ing. Marta Ondrkalová, Strečnianska 7, 851 05  Bratislava,  
16. Emília Opavská, Riznerova 2, 811 01  Bratislava,  
17. JUDr. Darina Peťovská, Drobného 21,  841 01  Bratislava, 
18. Anna Petrakovičová, Sokolská 18, 811 04  Bratislava,  
19. Ladislav Petoczky, Mateja Bella 2, 811 06  Bratislava, 
20. Ing. Ján Sido, Jégého 7, 821 08  Bratislava,  
21. Ing. Edita soboličová, zámocká 8, 811 01  Bratislava, 
22. Mgr. Dana Sobolovská, Justičná 1, 811 07  Bratislava,  
23. Ing.Pavol Ščepán, Blumentálska 15, 811 07  Bratislava,  
24. Mgr. Ingrid Šovčíková, Björnsonova 5, 811 05  Bratislava, 
25. Bc. Milena Vargová, Most pri Bratislave, č. 15, 900 46,  
26. Alexandra Vašková, Vajnorská 53, 831 04  Bratislava 

25. 169/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 19/2013 o nájme bytov s účinnosťou od 1. januára 2014.  

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

VZN bolo prijaté. VZN nadobudlo účinnosť 
01.01.2014.  

26. 170/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. nesúhlasí 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2013 z ... 2013 o vymedzení 
úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových 
vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej plaenia 
a spôsobe preukázania jej zaplatenia.  
B. schvaľuje 
stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2013 z ... 2013 
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 

Odd. dopravy 
Ing. arch. 
Hrančík 

Hl. mesto nezapracovalo 
pripomienky mestskej časti do 
VZN a ani ho zatiaľ neschválilo.  

Trvať na zapracovaní 
pripomienok mestskej časti 
do VZN hl. mesta.  
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Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2013 z ... 2013 o vymedzení 
úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových 
vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia 
spôsobe preukázania jej zaplatenia s pripomienkami uvedenými 
v stanovisku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

27. 171/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
D. žiada 
starostku mestskej časti 
1. preveriť vykrytie oprávnených výdavkov rozpočtovej organizácie 
Seniorcentrum Staré Mesto schváleným rozpočtom na rok 2014 
a v prípade potreby navrhnúť zmenu rozpočtu na rok 2014, 
T: marec 2014 
2. pripraviť návrh na rekonštrukciu kotolne v Zichyho paláci 
a predložiť návrh riešenia vrátane návrhu na úpravu rozpočtu na rok 
2014,  
T: marec 2014  

 
 

Uznesenie k termínu 
vyhodnotenia 31.12.2013 
nesplnené.  

 

28. 175/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
predaj nehnuteľnosti 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, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 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 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť; 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave. Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra. 
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B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má polovičný 
spoluvlastnícky podiel na susedných pozemkoch parc. č. 21500/2, 
21500/7, 21500/8 ako aj na stavbách na pozemkoch parc. č. 2150/7 
a 21500/8.  

29. 176/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
predaj ½ podielu na nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto vo dvore na 
Michalskej č. 14-16, a to ½ podiel na pozemku parc. č. 34, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 3815 ako zastavané 
plochy  a nádvoria o výmere 126 m2, do vlastníctva spoločnosti 
PENSION SECURITY a.s., sídlo: Košícká 56, Bratislava, 821 08  
Bratislava, IČO: 36 281 301 za cenu 31 500,00 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; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ vlastní ½ podiel na 
predmetnom pozemku, ako aj dva susedné pozemky parc. č. 33 
a parc. č. 35 a stavby na týchto dvoch pozemkoch.  

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave.  Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra. 

30. 177/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
A. schvaľuje 
1. 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 nebytového priestoru č. 2-12 – garáže 
o výmere 19,10 m2 nachádzajúceho sa v domovej nehnuteľnosti na 
ulici Fraňa Kráľa 21 v Bratislave, vchod Fraňa Kráľa 21, súp. č. 
979, k.ú. Staré Mesto, vednom na LV č. 3022, na parc. č. 3681/2 pre 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme je v príprave.   
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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 
podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve.  
3. Doba nájmu: neurčitá 
B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka, ktorá užíva garáž je 
manželka po nebohom nájomcovi garáže, s ktorým bola zmluva 
o nájme uzavretá v r. 1966 na dobu neurčitú.  

31. 178/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
A. schvaľuje  
1. 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 časti 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. 10 ako ostatné plochy o výmerách 167 m2, 
253 m2, 703 m2, 273 m2, 711 m2, 410 m2, 918 m2 do nájmu 
združeniu TJ SLOVAN Patrónka, sídlo: Lovinského 43, 811 04 
Bratislava, IČO: 308 05 261 za cenu 0,70 EUR/m2/ rok.  
2.Prenajímateľ je oprávnený počas doby trvania nájmu upraviť 
dohodnutú výšku ceny nájmu jeden raz ročne v súlade 
s medziročným rastom indexu spotrebiteľských cien oznámeným 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky, najskôr však od 
1.1.2015. V prípade, ak medziročný rast indexu spotrebiteľských 
cien prekročí hodnotu 3 %, prenajímateľ má právo upraviť nájomné 
najviac o 3 %.  
3. Cena za nájom bude zaplatená pod 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 účel 
prevádzkovania športových aktivít; 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme je v príprave.   
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B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že na predmetných pozemkoch sa 
nachádzajú športoviská (časť tenisových kurtov, volejbalové 
ihrisko) žiadateľa, ktoré dlhodobo využíva. 

32. 179/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. 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 časti Bratislava-Staré 
Mesto, nachádzajúce sa v Bratislave na Korabinského ulici, a to 
pozemok: 
parc. č. 4508/1, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností 
na LV č. 4429 ako záhrada o výmere 60 m2. 
parc. č. 4508/3, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností 
na LV č. 4429 ako záhrada o výmere 49 m2, 
parc. č. 4508/4, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností 
na LV č. 4429 ako záhrada o výmere 81 m2,  
parc. č. 4510/3, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností 
na LV č. 1656 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2,  
parc. č. 4510/5, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností 
na LV č. 1656 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 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 
podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve.  
3. Doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia, najdlhšie však na dva roky.  
B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ vybuduje komunikáciu 
a inžinierske siete na vlastné náklady a po kolaudácii vybudovanú 
komunikáciu bezodplatne odovzdá do vlatníctva hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme je v príprave.   
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33. 180/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. 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 časti 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 časť pozemku parc. č. 1000/6 (na snímke 
označené ako diel č. 1), zapísaného v katastri nehnuteľností na LV 
č. 1656 ako ostatné plochy o výmere 54 m2 z celkových 1162 m2 do 
nájmu spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o., sídlo: 
Dvořákovo 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 
podľa 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 výstavbu prístupového 
chodníka s oporným múrom a uložiť inžinierske siete 
k polyfunkčnému mestskému centru Zückermandel, celok Žižkova, 
Bratislava. To všetko na vlastné náklady. Po kolaudácii vybudovaný 
chodník a oporný múr bezodplatne odovzdá do  vlastníctva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Zmluva o nájme je v príprave.   

34. 181/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa č. 21, súpisné 
číslo 979, LV č. 3022, k.ú. Staré Mesto, na pozemku parc. č. 
3681/2, vchod Fraňa Kráľa č. 21, prízemie, priestor č. 2-11, 
o celkovej výmere 22,15 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2215/95295, 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave.  Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra. 
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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 Krárľa č. 21, 811 05  Bratislava 
za cenu 7 400,00 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.  

35. 182/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
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 
LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 
a pozemku parc. č. 3762/25, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 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 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť.  
 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je v príprave. Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra.  
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36. 183/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. 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 LV č. 1656, pre katastrálne 
územie Staré Mesto za cenu najmenej vo výške 175 000,00 
EUR (486,12 EUR/m2).  

 v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov podmienky obchodnej 
verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou, 
a to:  

1. Predmet súťaže: 
 pozemok paracela 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 m.č. Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  
Bratislava v úradných hodinách 
4. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: Ing. Ferko 
5. Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 10.01.2014 do 
16.01.2014 na adresu Miestneho úradu m.č. 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 tlačive ako určenom  nebude 
súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia sú povinní doručiť 
záväzné súťažné návrh y v zalepenej obálke s označením: „verejná 
obchodná súťaž predaj pozemku Medená NEOTVÁRAŤ!“ 

Odd. majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Zverejnenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže bude 
v januári 2014.   

V prípade, že sa niekto 
prihlási a splní kritériá 
súťaže, zabezpečiť prevod 
pozemku. 
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7. Minimálna kúpna cena je 175 000,00 EUR.  
8. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu 
zaplatiť peňažnú zábezpeku v sume 25 000,00 EUR, a to buď 
v hotovosti do pokladne Miestneho úradu m.č. Bratislava-Staré 
Mesto alebo prevodom na účet m.č. Bratislava-Staré Mesto.  
9. Navrhovateľom, 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 výpis zo 
živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac. Na súťažný 
návrh, pri ktorom nebude priložený vyššie uvedený doklad nebude 
súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže.  
11. Navrhovatelia sú povinní  pred podaním záväzného súťažného 
návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume 
16,50 EUR a to v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto.  
12. Uchádzač v obch.verejnej súťaži alebo subjekt vstupujúci do 
zmluvného vzťahu s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ani 
akýkoľvek iný subjekt s personálnym, príp. majetkovým prepojením 
na tieto subjekty, nesmie mať nevyrovnané záväzky po lehote 
splatnosti voči mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, čo preukáže 
čestným vyhlásením podpísaným oprávnenou osobou uchádzača 
alebo subjektu vstupujúceho do zmluvného vzťahu s MČ Ba-SM 
13. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy 
budú vyhodnotené najneskôr do 12.02.2014.  
14. Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov 
v obch. verejnej súťaži, ktorí splnili podmienky tejto súťaže, 
postupujú títo do záverečnej fázy výberu uchádzača formou 
elektronickej aukcie. Východiskovou cenou pre začiatok el. 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.  
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16. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podielha 
schváleniu Miestnym zastupiteľstvom m.č. 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. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (§ 281 
a nasl.) v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom m.č.  Bratislava-Staré Mesto a majetkom 
zvereným do správy m.č. Bratislava-Staré Mesto a Smernicou m.č. 
Ba-SM, ktorou sa určujú pravidlá pri organizovaní obchodných 
verejných súťaží a Rozhodnutia starostky č. 28/2011 m.č. Ba-SM zo 
dňa 6. júna 2011 o postupe pri prevode a prenájmu majetku pri 
použití elektronickej aukcie. 
19. Kúpna cena bude zaplatená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej 
zmluvy oboma zmluvnými stranami.  

37. 185/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
Zmluvu o prevode zriaďovateľskej funkcie Galérie Cypriána 
Majerníka a o úprave podmienok spolupráce medzi m.č. Bratislava-
Staré Mesto a Centrom vizuálneho umenia – CEVIUM, n.o.  

Odd. kultúry  
Ing. Huska 

Zmluva pripravená na podpis.  

38. 187/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
plán termínov zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na rok 2014; 
B. schvaľuje 
plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na rok 2014; 
C. ukladá 
prednostovi miestneho úradu 
predložiť návrh termínu rokovania MZ v máji 2014 v závislosti na 
vyhlásených termínoch voľby prezidenta SR a volieb do 
Európskeho parlamentu, 
T: február 2014 

Prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 

Uznesenie k termínu 
vyhodnotenia 31.12.2013 
nesplnené.  

Uznesením č. 12/2014: 
MZ m.č. Bratislava-Staré 
Mesto  
A. berie na vedomie 
doplnenie plánu termínov 
zasadnutí Miestnej rady 
m.č. BA-SM na rok 2014 
o termín zasadnutia – 13. 
máj 2014; 
B. schvaľuje 
doplnenie plánu termínov 
zasadnutí MZ m.č. BA-SM  
na rok 2014 o termín 
zasadnutia – 20. máj 2014. 
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1. 77/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad 
hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľností vo vlastn. hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. 
BA-SM,  nachádzajúcich sa v Bratislave na Korabinského ul., a to pozemky parc. č. 4487/1 
o výmere 352 m2, parc. č. 4487/2 o výmere 56 m2 a parc. č. 4488 o výmere 414 m2, k.ú. SM, 
zapísané v kat. nehnut. Správy katastra pre hl. mesto SR Bratislava na LV č. 10 ako záhrady do 
nájmu RNDr. Tatiane Železníkovej PhD., bytom Žitavská 2, 821 07 Bratislava, za cenu 1,00 
EUR/m2/rok.  
Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. Doba nájmu: neurčitá. 

Odd. majetkové  
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko 

Nakoľko nedošlo k podpísaniu 
zmluvy o nájme zo strany 
nájomcu, predmetné uznesenie č. 
77/2012 zrušené uznesením č. 
154/2013 

2. 98/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku Slávia“ v rámci ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto: 
1.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku Slávia“,  
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; 
1.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-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 žiadateľom, t.j. vo výške 18 511 EUR,  
1.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto  
1.5. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto  
2. za účelom realizácie projektu „Modernizácia denného stacionára, Záhrebská 9“ v rámci 
ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislav-Staré Mesto:  
2.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1./12-ISRMO za účelom realizácie projektu“ Modernizácia denného stacionára, 
Záhrebská 9“, 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-

Kancelária 
starostky  
Mgr. Stanová 

Uznesenie č. 98/2013 bolo zrušené 
27.08.2013 uznesením č. 
116/2013.   
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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 
oprávnených 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 ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
3. za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova“ v rámci ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto:  
3.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia budova 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 realizácie 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 ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
3.5. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré mesto 
4. za účelom realizácie projektu „Modernizácia MŠ Beskydská“ v rámci ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto:  
4.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1./12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Modernizácia MŠ Beskydská“, 
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; 
4.2. zabezpečenie realizácie 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 15 450 EUR, 
4.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
4.5. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 



Uznesenia zrušené k 31.12.2013 
Tabuľka č. 3 

 3 

P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

5. za účelom realizácie projektu „Modernizácia MŠ Vazovova“ v rámci ISRMO OPBK – Mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto:  
5.1. predloženei žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1./12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Modernizácia MŠ 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; 
5.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Batislava-Staré Mesto počas celej doby 
jeho realizácie; 
5.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 10 289 EUR, 
5.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
5.5. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto.  
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1. 48/2007 29.05.2007 
 

MZ časť A. berie na vedomie Indikatívne možnosti čerpania fondov EÚ v 
programovacom období 2007 - 2013 v podmienkach MČ BA - SM a na spracovanie 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  MČ, časť B - MZ poveruje starostu: 1. 
zabezpečiť prípravu projektov tematicky zameraných v zmysle predloženého materiálu a 
podmienok určených schválenými operačnými programami pre obd. 2007 - 2013 

Kanc. 
starostky 
Mgr. Stanová 

Uznesenie sa plní. Referát riadenia 
a koordinácie projektov Kancelárie starostky 
podal od 30.06.2013 3 nové žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok (NEP) 
z fondov EÚ a EHP: 
-EHP/Nórsky finančný mechanizmus: podaná 
žiadosť o revitalizáciu Prüger-Wallnerovej 
záhrady v sume 127 000 EUR, prebieha proces 
hodnotenia 
- EHP/Nórsky finančný mechanizmus: 
vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí na 
rekonštrukcie historických pamiatok, m.č. sa 
zapojí s projektom rekonštrukcie fasády 
a strechy Pisztoryho paláca. Uzávierka: 30.4. 
-Program Európskej Komisie Grundtvig: m.č. 
získala 14.400 Eur na projekt „Áno, dokážeš 
to! Ako podporovať kultúrne aktivity pre 
znevýhodnené skupiny“ 

2. 57/2009 23.06.2009 MZ časť C. žiada starostu predkladať MZ informáciu o organizácii samosprávy MČ BA – 
SM pri každej zmene organizácie samosprávy MČ, najmenej však raz za rok 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ, 
 

Uznesenie priebežne plnené. Správa 
predkladaná aspoň raz ročne, alebo pri každej 
zmene v organizácii.   

3. 149/2010 14.09.2010 MZ schvaľuje podmienky nájmu pozemkov pod garážami vo vlastn. hl. m. SR Bratislavy, 
v správe m. č. BA-SM pod stavbami – garážami, ktoré sú vo vlastn. fyzických osôb, za  
týchto podmienok: 1. nájomné: 10,00 EUR/m2/ročne, 2. doba nájmu: neurčitá v súlade s § 
9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobit. zreteľa. 

Odd.majetkové 
Mgr. PhDr. 
Jaška,  
Ing. Ferko,  

Plní sa priebežne.  

4. 63/2011 13.09.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
schvaľuje s účinnosťou od 1.10.2011 všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto č. 6/2011 z 13. septembra 2011 o poskytovaní prepravnej služby. 

Odd. sociálne 
Mgr. Jašková 

Pri prepravnej službe sa riadi mestská časť 
platným VZN č. 6/2011. Uznesenie sa 
priebežne plní.   

5. 2/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, záujmové miesto Cesta na Červený most, Bratislava-Staré Mesto 
B. splnomocňuje 
prednostu miestneho úradu zabezpečiť realizáciu investičného zámeru výstavby ZSS 
Cesta na Červený most, Bratislava-SM 

Prednosta MiÚ  
Mgr. Homoľa 

Oddelenie majetkové a investičné bolo 
poverené dlhodobou úlohou zabezpečiť 
realizáciu investičného zámeru výstavby 
zariadenia sociálnych služieb mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto o priebehu plnenia 
úlohy je poddávaná na každé zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva informácia o stave 
plnenia úlohy.   
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6. 23/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
ukladá 
prednostovi miestneho úradu predkladať na každé rokovanie MZ písomnú informáciu 
o postupe prác pri realizácii zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb v lokalite 
Cesta na Červený most.  

Prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto svojim uznesením č. 
130/2013  zo dňa 24.09.2013, uznesením č. 
155/2013 zo dňa 29.10.2013 a uznesením č. 
184/2013 zo dňa 10.12.2013 zobralo na 
vedomie informáciu o priebehu realizácie 
investičného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto v súlade s požiadavkou poslancov 
miestneho zastupiteľstva.   

7. 67/2012 26.06.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
aktualizáciu Parkovacej politiky m.č. BA-SM 
B. žiada  
starostku mestskej časti jednať s primátorom hl. mesta SR Bratislavy o zverení 
komunikácií I. a II. triedy za účelom realizácie jednotnej parkovacej politiky na území 
m.č. BA-SM. 

Starostka 
Mgr. Stanová 

Uznesenie bude realizované v rámci zmeny 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, 
o ktorom budú rozhodovať poslanci mestského 
zastupiteľstva  

8. 96/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. Zámer postúpiť pohľadávky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tretej osobe za 

odplatu. 
2. Spôsob postúpenia pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na základe 

výsledkov obchodnej verejnej súťaže. 
3. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže OVS PP 01/2012 o najvhodnejší 

návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže.  

B. splnomocňuje 
starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb v písaní a chýb 
vzniknutých pri prepisovaní.  

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

OVS na postúpenie pohľadávok bola 
vyhlásená rozhodnutím starostky zo dňa 
22.03.2013. OVS bola neúspešná – MČ nebola 
doručená žiadna ponuka. 
Vyhlásenie novej OVS bude závisieť od 
rozhodnutia vedenia MČ, pričom na novú 
súťaž je potrebné prijať nové uznesenie MZ. 
Ku dňu 24.02.2014 sa nová OVS nepripravuje. 

9. 97/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
1. doterajší postup mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri správe a vymáhaní 

pohľadávok za nájom nebytových priestorov, 
2. návrh nového postupu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri správe a vymáhaní 

pohľadávok za nájom nebytových priestorov, 
3. návrh novej zmluvy o nájme nebytových priestorov, 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

 Vypratávanie nebytových priestorov je 
realizované priebežne aj bez právoplatného 
exekučného titulu.  
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4. právnu analýzu „Právny postup mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri vyprataní 
nebytových priestorov po skončení nájmu“; 

B. schvaľuje 
vypratávanie nebytových priestorov mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto v prípadoch 
skončenia nájmu nebytových priestorov, a to tak, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
po skončení nájmu nebytového priestoru pristúpi k jeho vyprataniu aj bez právoplatného 
exekučného titulu.  
C. splnomocňuje 
starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb v písaní a chýb 
vzniknutých pri prepisovaní. 

10. 100/2012 25.09.2012 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
1. ISRMO „ISRMO OPBK Bratislava-Staré Mesto-Oblasť Blumentál“ a jej predloženie 

v rámci Oznamu o možnosti predkladania ISRMO, 
2. ciele ISRMO, ktoré 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. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO: „Bratislava-Staré Mesto-
Oblasť Blumentál“, 

4. projektové návrhy 1. Revitalizácia vnútrobloku Slávia“, 2. Modernizácia denného 
stacionára, Záhrebská 9, 3. „Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazvova“, 4. Rekonštrukcia 
budovy SŠ Vazovova“, 5. „Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra, 
Školská 14, 6. „Modernizácia MŠ Beskydská a revitalizácia dvora“ a 7. 
„Modernizácia MŠ Vazovova“, ktoré sú súčasťou ISRMO, 

5. predloženie rozpracovaných projektových návrhov vo forme žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok (NFP) vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá bude 
vyhlásená po procese predvýberu (v prípade schválenia projektového návrhu) 

Kancelária 
starostky 
Mgr. Stanová 

Žiadosť o NFP prešla procesom formálneho 
hodnotenia a momentálne je v procese 
vyhodnotenia na riadiacom orgáne. 
Predpokladaný termín oznámenia výsledkov: 
30.04.2014.    

11. 106/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2012 o miestnej 
dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. januára 2013.  

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
Mgr. Juhász,  
Mgr. 
Čierniková 

VZN č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za 
predajné automaty a za nevýherné hracie 
prístroje na území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto sa od nadobudnutia účinnosti dňa 
01.01.2013 plní a v súvislosti s daňou za psa, 
daňou za predajné automaty a za nevýherné 
hracie prístroje sa postupuje v zmysle 
predmetného VZN.  
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12. 2/2013 12.02.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2013 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. marca 2013 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
Mgr. Juhász,  
Mgr. 
Čierniková 

VZN č. 2/2013 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území 
MČ Ba-SM sa od nadobudnutia účinnosti dňa 
01.03.2013 plnilo a pravidlá času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb okrem 
prevádzkovej doby trhovísk a ambulantného 
predaja a právnu úpravu ochrany verejného 
poriadku v súvislosti s činnosťou prevádzkární 
na území mestskej časti sú uplatňované 
v zmysle predmetného VZN.  

13. 33/2013 19.03.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2013 o výške 
úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny 
s deťmi s účinnosťou od 5. apríla 2013.  

Odd. 
sociálnych vecí 
Mgr. Jašková 
Mgr. Mrázová 

Mestská časť postupuje v súlade s platným 
VZN č. 5/2013 o výške úhrad, spôsobe určenia 
platenia úhrad za poskytovanie sociálnej 
služby na podporu rodiny s deťmi 
s účinnosťou od 5. apríla 2013. Uznesenie sa 
priebežne plní.   

14. 51/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. vyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 7. februára 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 
B. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2013 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s účinnosťou od 15. mája 2013.  

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
Mgr. Juhász,  
Mgr. 
Čierniková 

Protest prokurátora bol prejednaný miestnym 
zastupiteľstvom, bolo mu vyhovené 
a námietky boli zapracované do znenia VZN 
MČ Ba-SM č. 6/2013 o dodržiavaní  čistoty 
a poriadku na území MČ Ba-SM, ktoré sa od 
nadobudnutia účinnosti dňa 15.05.2013 plní 
a pri kontrole a vynucovaní plnenia práv 
a povinností fyzických osôb, fyzických osôb 
oprávnených na podnikanie a právnických 
osôb pri dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území MČ a rozsahu povinností v súvislosti 
s odstraňovaním závad v schodnosti chodníkov 
sa postupuje v zmysle predmetného VZN.  

15. 53/2013 23.04.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
rámcové podmienky dohody o urovnaní medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej tiež „mestská časť“) a spoločnosťou BPS PARK a.s., Cintorínska 2, 811 08  
Bratislava, IČO: 35 688 025 (ďalej tiež „BPS PARK“), týkajúce sa urovnania vzájomných 
súdnych sporov a sporných vzťahov vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy č. 72/05 zo dňa 
21.09.2005, v znení dodatkov č. 1 až 3 (ďalej len Nájomná zmluva č. 72/05“), ktoré budú 
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tvoriť rámec dohody o urovnaní a po zosúladení vôle oboch strán k obsahovej stránke 
dokumentu, budú nové záväzky strán inplementované do textu dohody o urovnaní 
i Nájomnej zmluvy č. 72/05.  
2.2 INVESTÍCIE DO KONTROLY PARKOVANIA 
BPS PARK sa zaviaže poskytnúť pre účely kontroly platobnej disciplíny na predmete 
nájmu v zóne s dopravným obmedzením minimálne dve vozidlá s vodičom (na ťarchu 
BPS PARK) a poskytnúť súčinnosť príslušníkom Okrskovej stanice Mestskej polície 
hlavného mesta SR Bratislavy-Staré Mesto pri kontrole platobnej disciplíny a výkone 
represie v súlade s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a zákona č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii. Tieto vozidlá budú označené viditeľným nápisom 
„Kontrola parkovania“.  
2.3. SÚČINNOSŤ PRI KONTROLE 
BPS PARK sa zaviaže monitorovať stav platobnej disciplíny a v prípade podozrenia zo 
spáchania priestupku, ich bude nahlasovať Okrskovej stanici Mestskej polície hlavného 
mesta SR Bratislavy-Staré Mesto. Mestská časť sa zaviaže zabezpečiť formou 
Rozhodnutia starostu kontrolu platobnej disciplíny a výkon represie príslušníkmi 
Okrskovej stanice Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy-Staré Mesto a osobami 
poverenými mestskou časťou v pomere 1 príslušník/ poverená osoba mestskou časťou na 
600 parkovacích miest predmetu nájmu, avšak minimálne 2 príslušníci Okrskovej stanice 
Mestskej polície hlavného mesta R Bratislavy-Staré Mesto na predmete nájmu. Mestská 
časť bude poskytovať súčinnosti vo všetkých prípadoch, keď ju o súčinnosť BPS PARK 
požiada a keď bude možné takúto súčinnosť rozumne a účelne od nej požadovať.  
2.5.AKTUALIZÁCIA POČTU PARKOVACÍCH MIEST 
Zmluvné strany sa zaviažu pravidelne aktualizovať počet prenajatých parkovacích miest, 
min. 1x ročne k 31.5. kalendárneho roka. BPS PARK každoročne predloží najneskôr 
k 31.5. ročný projekt (ďalej tiež „RP“) parkovacích miest prenajímateľovi a príslušnému 
cestnému správnemu orgánu. 
Zmluvné strany vykonajú k termínu podpisu dohody o urovnaní novú parsportizáciu 
prenajatých parkovacích miest na miestnych komunikáciách III. a IV triedy b zóne 
s dopravným obmedzením a za tým účelom fyzicky sčítajú parkovacie miesta a vyhotovia 
prílohu – písomný podklad obsahujúci: názov miestnych komunikácií III. a IV triedy – 
ulíc, na ktorých sa prenajaté parkovacie miesta nachádzajú s presným počtom prenajatých 
parkovacích miest na jednotlivých uliciach, prílohu – grafické vyznačenie prenajatých 
parkovacích miest na jednotlivých uliciach.  
Predmetné prílohy budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Dohody o urovnaní. 
Prvý RP sa BPS PARK zaviaže predložiť do 2 mesiacov od vykonania pasportizácie. Ak 

 
 
 
K bodu 2:  
Ing. arch. 
Hrančík 
 
 
 
 
 

 
 
 
K bodu 2.2. Vozidlá boli zo strany BPS 
poskytnuté a správne označené. MiÚ 
zabezpečilo a priebežne zabezpečuje súčinnosť 
pri kontrole. 
 
 
 
K bodu 2.3. BPS aj MiÚ postupujú v zmysle 
prijatého uznesenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2.5. Bola vykonaná parsportizácia 
a zmeny sa aktualizujú v dodatkoch v zmysle 
uznesenia.  
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sa zmluvné strany písomne dohodnú na zmene počtu alebo umiestnení parkovacích miest, 
zaväzujú sa aktualizovať tento podklad bez zbytočného odkladu.  
2.7. NÁJOMNÉ 
Základné nájomné je vo výške 10,124 EUR ročne za 1 m2 parkovacieho miesta. Ďalšie 
nájomné je vo výške 2,25 %  z objemu ročných tržieb dosiahnutých z krátkodobého 
parkovného (prostredníctvom parkovacích kariet, sms platby, parkovacích automatov, 
prípadne iných technológií) na predmete nájmu pri zabezpečení platobnej disciplíny 
užívateľov parkovacích miest. Aktuálna cena krátkodobého parkovného je 0,80 EUR/h. 
Každé  zvýšenie ceny krátkodobého parkovného o 0,01 EUR predstavuje zvýšenie 
percenta z objemu ročných tržieb dosiahnutých z krátkodobého parkovného na predmete 
nájmu o 0,01 percentuálneho bodu. BPS PARK sa zaviaže písomne informovať mestskú 
časť o zámere zvýšenia krátkodobého parkovného minimálne 3 mesiace vopred.  
Za účelom stanovenia ďalšieho nájomného sa BPS PARK zaviaže každoročne oznámiť 
mestskej časti audítorom overenú výšku dosiahnutých tržieb z krátkodobého parkovného 
(parkovacie karty, sms platby, parkovacie automaty resp. iné technológie) dosiahnutých 
na predmete nájmu. BPS PARK túto povinnosť splní na základe písomného oznámenia 
doručeného mestskej časti do 2 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.  
2.8. REZIDENTSKÉ PARKOVANIE 
BPS PARK sa zaviaže k vydávaniu rezidentských parkovacích kariet (ďalej tiež „RPK“), 
pričom RPK karta bude vydávaná na obyvateľa s trvalým pobytom na uliciach, ktoré sú 
uvedené v prílohe č. 1 Nájomnej zmluvy č. 72/05 pre jedno vozidlo v jeho vlastníctve, 
evidované na adresu jeho trvalého pobytu, pričom vozidlo nesmie byť určené k výkonu 
podnikateľskej činnosti. Mestská časť poskytne nevyhnutnú súčinnosť za účelom 
zabránenia zneužívania týchto kariet.  
BPS PARK sa zaviaže vydávať RPK za cenu maximálne 1,2-násobku najvyššej ceny 
RPK+DPH, ktorú vydáva/bude v budúcnosti v iných zónach v Starom Meste vydávať 
mestská časť. Minimálna cena RPK je 50,00 EUR + DPH.  
2.9. VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTA A STĹPIKY 
BPS PARK sa zaviaže bezplatne vyhradiť 3 % (z celkového počtu parkovacích miest) 
parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez uvedenia konkrétneho 
užívateľa a 1 % (z celkového počtu parkovacích miest) pre konkrétne vozidlo fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a trvalým pobytom na území mestskej časti za 
primeraných cenových podmienok. 
BPS PARK sa zaviaže neosadzovať na vyhradených parkovacích miestach parkovacie 
stĺpiky bez súhlasu mestskej časti.  
Za účelom postihu neoprávnene parkujúcich vozidiel na vyhradených parkovacích 

 
K bodu 2.7. Nájomné bolo stanovené v zmysle 
uznesenia. Audit sa ešte nekonal – termín je do 
konca februára 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8. Rezidentské karty sú vydávané  
a spoplatňované v zmysle uznesenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9. BPS pri vyhradzovaní miest pre ZŤP 
osadzovaní stĺpikov a odťahovaní postupuje 
v zmysle prijatého uznesenia. 
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miestach mestská časť zabezpečí výkon práva správcu komunikácie k odstráneniu vozidla 
za podmienok stanovených zákonom.  
2.10. HARMONOGRAM  RUŠENIA STĹPIKOV 
BPS PARK spracuje štvorročný harmonogram postupného rušenia parkovacích stĺpikov 
vo vlastníctve užívateľov takým spôsobom, že do novovytvorených zmlúv bude klientom 
dávať povinnosť na vlastné náklady tento demontovať v lehote do 30 dní odo dňa začatia 
užívania parkovacieho miesta. V prípade, že klient tento záväzok nesplní, oznámi BPS 
PARK túto skutočnosť mestskej časti s uvedením konkrétneho parkovacieho miesta 
a osoby, ktorá túto  povinnosť nesplnila.  
Mestská časť sa súčasne ako správca miestnych komunikácií III. a IV triedy podľa zákona 
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zaviaže zabezpečovať účinné odstraňovanie vozidiel, 
ktoré porušujú príslušné ustanovenia tohto zákona prostredníctvom Mestskej polície 
hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom zabezpečiť oprávneným osobám riadne užívanie 
vyhradených parkovacích miest.  
BPS PARK a mestská časť sa zaviažu každoročne vyhodnotiť vzájomné plnenie týchto 
prijatých záväzkov a v prípade, ak bude zistené, že účinný odťah vozidiel zo strany 
mestskej časti nie je zabezpečený, bude BPS PARK oprávnená realizáciu tohto 
harmonogramu pozastaviť.  
 

 
2.10. Harmonogram odstraňovania stĺpikov bol 
vypracovaný, BPS oznamuje neodstránenie. 
MiÚ zabezpečuje odstraňovanie vozidiel 
v zmysle prijatého uznesenia.  

16. 79/2013 21.05.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2013 o pešej 
zóne s účinnosťou od 10. júna 2013.  

Odd. dopravy 
Ing. arch. 
Hrančík 

Mestská časť postupuje v zmysle prijatého 
VZN.   

17. 92/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. vyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 30. apríla 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1996, ktorým sa ustanovuje, že obťažovanie 
osôb je priestupkom proti verejnému poriadku; 
B. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2013 o ochrane 
verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. 
júla 2013.  

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
Mgr. Juhász,  
Mgr. 
Čierniková 

Protest prokurátora bol prejednaný MZ, bolo 
mu vyhovené a námietky boli zapracované do 
znenia VZN MČ Ba-SM č. 10/2013 o ochrane 
verejného poriadku na území MČ Ba-SM, 
ktoré sa od nadobudnutia účinnosti dňa 
15.07.2013 plní a pri kontrole dodržiavania 
verejného poriadku v rozsahu predmetu úpravy 
VZN sa postupuje v zmysle predmetného 
VZN.  

18. 94/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
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 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 

VZN č. 11/2013 o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva na území MČ Ba-SM 
sa od nadobudnutia účinnosti dňa 15. júla 2013 
plnilo a v súvislosti s daňou za užívanie 
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s účinnosťou od 15. júla 2013; 
B. žiada 
starostku mestskej časti o pravidelnú informáciu na rokovaniach Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o všetkých poskytnutých zníženiach resp. 
oslobodeniach od daňovej povinnosti podľa § 6 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2013 o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, vrátane informácie o sume 
a účele využitia poskytnutého finančného príspevku.  

daní 
Mgr. Juhász,  
Mgr. 
Čierniková 

verejného priestranstva sa v zmysle 
predmetného VZN postupovalo do 31.12.2013 
vrátane. Vo veci poskytovanie informácie na 
rokovania MZ MČ Ba-SM o všetkých 
poskytnutých zníženiach resp. oslobodeniach 
od daňovej povinnosti, vrátane informácie 
o sume a účele využitia poskytnutého 
finančného príspevku sa uznesenie ďalej 
priebežne plní. S ohľadom na skutočnosť, že 
doposiaľ nebolo žiadne zníženie resp. 
oslobodenie od daňovej povinnosti poskytnuté, 
na rokovanie MZ správa obsahujúca uvedené 
informácie predkladaná nebola. 

19. 108/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
investičný zámer výstavby nájomného bytového domu na Dobšinského ulici v Bratislave 
so spôsobom financovania – úver zo ŠFRB (80 %) a dotácia 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, najmenej 30 rokov, 
c) nájomné byty budú prenajaté nájomcom, ktorých domácnosti spĺňajú  podmienku 
príjmu podľa osobitného predpisu (zákon o štátnom fonde rozvoja bývania), 
d) so záväzkom zapracovať splátky úveru do rozpočtu mestskej časti počas trvania 
zmluvného vzťahu, 
e) so spôsobom zabezpečenia záväzku – ručením nehnuteľnosťou nájomného bytového 
domu na Dobšinského ulici v Bratislave, 
f) s vyčlenením min. 3 splátok úveru v danom rozpočtovom roku v rozpočte mestskej 
časti 
 
 
 
 
 

Bod B a C: 
Odd. 
majetkové  
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dňa 23.08.2013 bola vyhlásená obchodná 
verejná súťaž na uzavretie Zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti a Zmluvy o uzatvorení budúcej 
kúpnej zmluvy. Predmetom nájomnej zmluvy 
bude  prenájom stavebného pozemku parc. č. 
7249/1 nachádzajúceho sa v kat. území SM, 
zapísaného na LV č. 9514, ktorý je vo 
výlučnom vlastníctve m.č. Ba-SM. Zmluvnými 
stranami zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
budú vybraný účastník zo súťaže na strane 
budúceho predávajúceho a mestská časť Ba-
SM na strane kupujúceho. Predmetom zmluvy 
o budúcej zmluve je záväzok vybraného 
účastníka zo súťaže postaviť na svoje náklady 
a nebezpečenstvo na parc. č. 7249/1 nájomný 
bytový dom, vrátane technickej vybavenosti, 
ktorý bude spĺňať kritériá stanovené zák. č. 
443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 
v z.n.p.  
Bod „B“ a „C“ budú plnené priebežne po 
vyhodnotení a výsledku obchodnej verejnej 
súťaže.  

20. 110/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Odd. právne Zásady hospodárenia s majetkom MČ Ba-SM 
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B. schvaľuje 
Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to s účinnosťou od 01. 
augusta 2013; 
C. splnomocňuje 
starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb v písaní a chýb 
vzniknutých pri prepisovaní.  

Mgr. Micheľ a s majetkom zvereným do správy MČ Ba-SM 
účinné od 01.08.2013.  

21. 116/2013 
 

27.08.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
1. za účelom realizácie projektu „Revitalizácia Kmeťovho námestia“ v rámci ISRMO 
OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto: 
1.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-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 žiadateľom, t.j. vo výške 15 000 EUR, 
1.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto 
1.5. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
2. za účelom realizácie projektu Modernizácia denného stacionára, Záhrebská 9“ v rámci 
ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto: 
2.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Modernizácia denného 
stacionára, Záhrebská 9“, 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; 
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 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 5 200 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 ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
3. za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova“ v rámci ISRMO 

Kancelária 
starostky 
Mgr. Stanová  

Uznesenie sa plní priebežne.   
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OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto: 
3.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1./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 realizácie 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 ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto, 
3.5. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
4. za účelom realizácie projektu „Modernizácia MŠ Beskydská“ v rámci ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto: 
4.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Modernizácia MŠ Beskydská“, 
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; 
4.2. zabezpečenie realizácie 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, j. vo výške 15 450 EUR,  
4.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – 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 časť Bratislava-Staré Mesto: 
5.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy 
OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Modernizácia MŠ Vazovova“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy 
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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 realizácie; 
5.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 10 289 EUR, 
5.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto, 
5.5. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 

22. 117/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. čiastočne vyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 17. mája 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2013 o zákaze používania, predaja a podávania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto; 
B. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2013 o zákaze 
používania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. októbra 2013. 

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
Mgr. Juhász,  
Mgr. 
Čierniková 

VZN č. 12/2013 o zákaze používania, predaja 
a podávania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach na území MČ Ba-SM sa 
od nadobudnutia účinnosti dňa 15. októbra 
2013 plní a pri kontrole a vynucovaní 
dodržiavania zákazov a obmedzení predaja, 
podávania a používania alkoholických nápojov 
na území MČ Ba-SM sa postupuje v zmysle 
predmetného VZN.  

23. 118/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2013 
o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. októbra 2013.  

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
Mgr. Juhász,  
Mgr. 
Čierniková 

VzN č. 13/2013 o elektronickej komunikácií 
a o poskytovaní elektronických služieb na 
území MČ Ba-SM sa od nadobudnutia 
účinnosti dňa 15. októbra 2013 plní a pri 
elektronickej komunikácií a poskytovaní 
elektronických služieb sa postupuje v zmysle 
predmetného VZN.  

24. 119/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
žiadosť predloženú primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy s návrhom na zmenu 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy; 
B. schvaľuje 
návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.  

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
Mgr. Juhász,  
Mgr. 
Čierniková 

Súhlas MZ MČ Ba-SM s návrhom dodatku č. 
... Štatútu hl. mesta SR Bratislavy bol 
doručený hl. mestu SR Bratislave listom č. 
273/38511/2013/Bar z 02.09.2013 a tvorí 
súčasť materiálu na účely rokovania mestského 
zastupiteľstva vo veci návrhu dodatku Štatútu 
hl. mesta SR Bratislavy.  
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25. 120/2013 24.09.2013 MZ 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 01 a 02 –  Návrh zmien 
a doplnkov 03-A, júl 2013.  

Odd. územn. 
rozvoja 
Ing. arch., 
Mgr. art. 
Černík 

Uznesenie sa plní priebežne, predpoklad 
finálneho plnenia na prelome r. 2014.  

26. 133/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
vyňatie sobôt 4.1.2014, 19.4.2014, 5.7.2014, 30.8.2014, 1.11.2014, 22.11.2014, 
27.12.2014 z dní, kedy sa vykonávajú sobášne obrady. 

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Uznesenie sa plní priebežne. Mestská časť 
postupuje v súlade s prijatým uznesením.  

27. 141/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Základné pravidlá mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pri usporadúvaní akcií v zeleni 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sú určené ako súčasť povoľovacích 
zmlúv s účinnosťou od 1.10.2013 

Odd. životného 
prostredia, VP 
a čistoty 
Mgr. 
Drotován,  
Odd. právne 
Mgr. Micheľ 
Bc. Nagyová 

Odd. ŽP, VP a čist.: Predmetné uznesenie bolo 
Odd. životného prostredia, verejného poriadku 
a čistoty zobraté na vedomie. 
Odd. právne: V komisii pre posudzovanei 
žiadostí o zvláštne užívanie verejných 
priestranstiev a o voľných pouličných 
aktivitách (zriadenom rozhodnutím starostky č. 
55/2013) sedí vedúci odd. životného 
prostredia, VP a čistoty a zástupca Krajského 
pamiatkového úradu, ktorí sa vyjadrujú ku 
každej žiadosti na osobitné užívanie verejného 
priestranstva. Komisia pri podaní stanoviska 
prihliada na tieto zásady a aj na pripomienky 
týchto členov a usporiadatelia kultúrnych 
podujatí sú taktiež poučení v zmysle týchto 
pravidiel a v povolení na užívanie verejného 
priestranstva majú podmienku dodržiavania 
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny v z.n.p. v súlade s týmito pravidlami.  

28. 143/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostku mestskej 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 1 000,00 EUR 

Kancelária 
starostky 
Mgr. Stanová 

Uznesenie sa plní priebežne. Príslušné komisie 
dostanú materiál k zámeru podať žiadosť 
o grant z Nórskeho finančného mechanizmu na 
rekonštrukciu Pisztoryho paláca. Ostatné 
žiadosti o granty sú založené na kofinancovaní 
z iných mimorozpočtových zdrojov (napr. 
Prügerka), t.j. s participáciou mestskej časti sa 
v nich nepočíta.  
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29. 146/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-StaréMesto č. 14/2013 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. novembra 2013.  

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
Mgr. Juhász,  
Mgr. 
Čierniková 

VZN MČ Ba-SM č. 14/2013 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach na území MČ Ba-SM sa od 
nadobudnutia účinnosti dňa 15. novembra 
2013 plní a pri predaji výrobkov a poskytovaní 
služieb na trhových miestach na území MČ sa 
postupuje v zmysle predmetného VZN.  

30. 147/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 15/2013, ktorým sa 
vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, tržnice a príležitostné trhy na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. novembra 2013.  

Odd. obchodu, 
verejného 
poriadku 
a miestnych 
daní 
Mgr. Juhász,  
Mgr. 
Čierniková 

VZN MČ Ba-SM č. 15/2013, ktorým sa 
vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, 
tržnice a príležitostné trhy na území MČ Ba-
SM sa od nadobudnutia účinnosti dňa 15. 
novembra 2013 plní a pre trhové miesta na 
území MČ platia trhové poriadky tvoriace 
prílohu predmetného VZN.  

31. 158/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
plán zimnej služby na sezónu 2013/2014; 
B. žiada 
štáb zimnej služby 
zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť takým spôsobom, aby činnosť sama a jej dôsledky 
nezhoršovali životné prostredie, to znamená minimalizovať v maximálnej možnej miere 
posyp chemickým materiálom.  

Odd. dopravy 
Ing. arch. 
Hrančík 

Mestská časť vykonáva zimnú službu v zmysle 
schváleného plánu.  

32. 162/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto.  

Odd. 
sociálnych vecí 
Mgr. Jašková 
Mgr. Mrázová 

Mestská časť postupuje v súlade s platnými 
Zásadami poskytovania pomoci občanom 
v Sociálnej výdajni.  

33. 171/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto: 
príjmy bežného rozpočtu                   17 664 011 Eur 
výdavky bežného rozpočtu    17 664 011 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu                       500 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu                    2 453 800 Eur 
príjmové finančné operácie       2 456 800 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočtové 
hospodárenie je v súlade s prijatým uznesením 
č. 171/2013 Miestneho zastupiteľstva. 
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výsledok hospodárenia                      393 000 Eur 
2. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2014 takto:  
tvorba Fondu rozvoja bývania                     100 000 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania                  2 207 800 Eur 
použitie fondu na obnovu budov škôl 
a školských zariadení            20 000 Eur 
použitie Rezervného fondu          100 000 Eur 
3. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014, 
4. príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % 
z objemu vyplatených platov a miezd; 
B. berie na vedomie 
1. rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2015 a 2016, 
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na        roky 2015 a 2016,  
3. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2015 a 2016, 
4. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2015 a 2016; 
C. splnomocňuje 
starostku mestskej časti 
vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2014 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov;  
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1. 124/2012 27.11.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislav, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Nám 1. mája, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 7731/3, k.ú. 
Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 40 m2, do vlastníctva spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so 
sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, za kúpnu cenu 13 656,00 EUR. 
Kúpna cena pozostáva z dvoch častí. Prvá časť kúpnej ceny je na základe znaleckého 
posudku č. 31/2012 vyhotovená znalcom Ing. Milošom Golianom dˇna 11.5.2012, 
stanovená na hodnotu 272,46 EUR/m2, čo pri výmere 40 m2 predstavuje po 
zaokrúhlení sumu 11 000,00 EUR. Druhá časť kúpnej ceny 2 656,00 EUR je náhrada 
za užívanie predmetného pozemku a obdobie dvoch rokov a vychádza zo sadzby 
33,19 EUR/m2/rok, v súlade s Minimálnymi sadzbami za prenájom pozemkov, ktoré 
boli stanovené na základe rozhodnutia č. 28/2008 starostu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. 

2. Kúpna cena bude zaplatená  jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade zrušenia trafostanice a odpredaja predmetného pozemku pod trafostanicou 

bude mať mestská časť Bratislava-Staré Mesto predkupné právo na predmetný 
pozemok.  

4. 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.  

Odd. 
majetkové 
a ivnestičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Nedošlo k podpisu kúpnej zmluvy, uznesenie 
stratilo platnosť.  

2. 125/2012 27.11.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 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 ulici Slávičie údolie, k.ú. Staré Mesto, a to 
pozemku parc č. 2330/17, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností 
na LV č. 1656 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, do vlastníctva 
spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO: 
36 361 518, za kúpnu cenu 22 244,00 EUR. Kúpna cena pozostáva z dvoch častí. 
Prvá časť kúpnej ceny je na základe znaleckého posudku č. 03/2011 vyhotovená 
znalcom Ing. Milanom Ravasom dňa 16.3.2011jj, stanovená na hodnotu 215,10 

Odd. 
majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Nedošlo k podpisu kúpnej zmluvy, uznesenie 
stratilo platnosť.  
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EUR/m2, čo pri výmere 79 m2 predstavuje po zaokrúhlení 17 000,00 EUR. Druhá 
časť kúpnej ceny 5 244,00 EUR je náhrada za užívanie predmetného pozemku za 
obdobie dvoch rokov a vychádza zo sadzby 33,19 EUR/m2/rok, v súlade 
s Minimálnymi sadzbami za prenájom pozemkov, ktoré boli stanovené na 
základe rozhodnutia č. 28/2008 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade zrušenia trafostanice a odpredaja predmetného pozemku pod 

trafostanicou bude mať mestská časť Bratislava-Staré Mesto predkupné právo na 
predmetný pozemok. 

4. 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.  

3. 84/2013 21.05.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nebytového 
priestoru vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, v bytovom dome na ul. Obchodná č. 33b, súpisné číslo 558, k.ú. Staré Mesto, na 
parcele č. 8381/4 a parc. č. 8381/8 a pozemok pod stavbou parc. č. 8381/4, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 97 m2, evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 6778, 
vchod Obchodná č. 33b, 1. p.  (prízemie), priestor č. 12-, o celkovej výmere 21,15 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločnýc zariadeniach domu o veľkosti 
2265/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 2265/10000 do 
bezpodielového spoluvlastnícta kupujúcim: Karol Vontszemü, Margita Vontszemüová, 
obaja bytom: Rajecká č. 13, 821 07  Bratislava za cenu 11 200,00 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 
od dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
týkajúceho sa predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť.  

Odd. 
majetkové 
a investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové a investičné zadalo dňa 
14.06.2013 všetky podklady na právne 
oddelenie z dôvodu vypracovania návrhu 
Zmluvy o nájme nebytového priestoru 
v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
84/2013. Návrh zmluvy o prevode vlastníctva 
vypracovaný a zaslaný nájomcovi na mail na 
preštudovanie, príp. pripomienkovanie.  
Nájomca neuzatvoril uznesením v stanovenej 
lehote Zmluvu o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov.  
Nakoľko nedošlo k podpisu kúpnej zmluvy 
zmluvnými stranami do troch mesiacov odo 
dňa prijatia uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Ba-SM, 
uznesenie stratilo platnosť 
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4. 128/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, 
k.ú. Staré Mesto na Obchodnej ulici č. 10, a to pozemok parc. č. 8422/3, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2, do 
vlastníctva spoločnosti ALCON spol. s r.o., sídlo: Gorkého 11, 811 01 Bratislava, IČO: 
17 335 035, 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 zmluvnými stranami do 3 mesiacov 
odo dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
týkajúceho sa predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je pre mestskú časť nevyužiteľný. Žiadateľ 
má v nájme predmetný pozemok na dobu od 1.9.2006 do 30.06.2016 za účelom údržby 
a rekultivácie, nakoľko vlastní v dome na Obchodnej ulici č. 10 jeden nebytový priestor 
v suteréne a jeden na prízemí.  
B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je pre mestskú časť nevyužiteľný. 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. 10 jeden nebytový priestor 
v suteréne a jeden na prízemí. 

Odd. 
majetkové a 
investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Chýba predchádzajúci súhlas primátora. 
Uznesenie stratilo platnosť 24.12.2013.  

5. 129/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve hl. 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. 8510 o výmere 168 m2, druh pozemku: záhrada, ktorý sa 
nachádza vo dvore na Špitálskej ul. č. 31-35, je zapísaný na LV č. 10 pre 
katastrálne územie SM, za cenu najmenej vo výške 35 000,0 EUR. 

2) v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
podmienky obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou, a to:  
1. Predmet súťaže: 

Odd. 
majetkové a 
investičné 
Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

Obchodná verejná súťaž bola zrušená dňa 
07.11.2013. 
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 pozemok parcela č. 8510 o výmere 168 m2, druh pozemku: záhrada, 
2. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená dňa 04.10.2013 
3. Súťažné podklady – tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej 
stránke www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 04.10.2013 do 18.10.2013 
v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 
3, 814 21  Bratislava v úradných hodinách.  
4. Obhliadka pozemku sa uskutoční dňa 10.10.2013 o 10.00 h so zodpovednou osobou 
vyhlasovateľa vo dvore na Špitálskej č. 31-35. Zodpovedná osoba vyhlasovateľa: Ing. 
Ferko. 
5. Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 04.10.2013 do 18.10.2013 na adresu 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 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 tlačive ako určenom, nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia 
sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením: „obchodná 
verejná súťaž predaj pozemku Špitálska-dvor NEOTVÁRAŤ!“ 
7. Minimálna kúpna cena je 35 000,00 EUR.  
8. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť peňažnú 
zábezpeku v sume 17 500,00 EUR, ato buď v hotovosti do pokladne Miestneho úradu 
mestskej časti BA-SM alebo prevodom na účet mestskej časti BA-SM. 
V prípade, že víťaz obchodnej verejnej súťaže (pri výbere víťaza elektronickou aukciou), 
z dôvodov nespočívajúcich na strane mestskej časti BA-SM, od uzavretia kúpnej zmluvy 
z akýchkoľvek dôvodov odstúpi, prepadne zábezpeka v prospech mestskej časti BA-SM 
ako zmluvná pokuta v zmysle § 544 zákona č. 40/1964 Zb.  (Občiansky zákonník), s čím 
navrhovateľ obchodnej verejnej súťaže súhlasí. Zároveň ak víťaz, ako kupujúci neuhradí 
kúpnu cenu v lehote dohodnutej v uzavretej zmluve,  finančná zábezpeka prepadne ako 
zmluvná pokuta v prospech mestskej časti BA-SM, s čím navrhovateľ v obchodnej 
verejnej súťaži súhlasí, a zároveň to zakladá dôvod na odstúpenie od zmluvy 
predávajúcim. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od  začiatku (ex tun) v zmysle § 
48 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník). 
9. Navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú, bude peňažná zábezpeka najneskôr 
v lehote 10 pracovných dní odo dňa 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 výpis zo 
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živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac. Na súťažný návrh, pri ktorom nebude 
priložený vyššie uvedený doklad nebude súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo 
súťaže.  
11. Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťaženého návrhu zaplatiť 
paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume 16,50 EUR a to v hotovosti do 
pokladne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
12. Uchádzať v obchodnej verejnej súťaži alebo subjekt vstupujúci do zmluvného vzťahu 
s Mestskou časťou BA-SM, ani akýkoľvek iný subjekt s personálnym, príp. majetkovým 
prepojením na tieto subjekty, nesmie mať nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči 
Mestskej časti BA-SM, čo preukáže čestným vyhlásením podpísaným oprávnenou osobou 
uchádzača alebo subjektu vstupujúceho do zmluvného vzťahu s Mestskou časťou BA-SM. 
13. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené 
v plánovanom termíne do 31.10.2013.  
14. Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v obchodnej verejnej 
súťaži, ktorí splnili podmienky tejto súťaže, postupujú títo do záverečnej  fázy výberu 
uchádzača formou elektronickej aukcie. Východiskovou cenou pre začiatok 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 vpozvánke na účasť 
v elektronickej aukcii.  
15. Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý splní podmienky súťaže, výber 
elektronickou aukciu sa nekoná.  
16. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Miestnym 
zastupiteľstvom Mestskej časti BA-SM.  
17. Konečné výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou budú zverejnené v plánovanom termíne do 30.11.2013 
18. Obch. verejná súťaž bude vyhlásená v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník (§ 281 a nasl). v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom mestskej časti BA-SM a majetkom zvereným do správy 
mestskej časti BA-SM a Smernicou mestskej časti BA-SM, ktorou sa určujú pravidlá pri 
organizovaní obchodných verejných súťaží a Rozhodnutia starostky č. 28/2011 mestskej 
časti BA-SM zo dňa 6. júna 2011 o postupe pri prevode a prenájme majetku pri použití 
elektronickej aukcie.  
19. Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa naraz do 30 dní odo dňa 
podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.  

 


