
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

~í:i~ 
~ 

UZNESENIA 

z 30. zasadn utia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v 6. volebnom období, konaného 24. júna 2014 

1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 74/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

nevyhovuje 

protestu prokurátora zo dňa 28. mája 2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 2/20 14 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti 

Bratis lava-Staré Mesto. 

2. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k návrhu Dodatku č .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z .... 2014 

Uznesenie Č. 75/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

súhlasí 

s návrhom Dodatku č .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republi ky Bratislavy z ... 2014 

3. Návrh na predaj pozemku parc. Č. 1723/14 na ulici Kráľovské údolie ako prípad hodný 
osobitného zretel'a 

Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 



4. Návrh na uzavretie zmluvv o vzájomnom prevode pozemku vo vlastníctve mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a pozemku vo vlastních'e Ing. Karola Ka jdiho , ako pripadu 
hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 76/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

A. sch val' uje 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č . 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetk)'ch poslancov ako dôvod hodný osobitného 
zretel'a uzatvorenie zmluvy o vzájomnom prevode pozemku, predmetom ktorej je prevod 
nehnuteľnosti vo vlastníctve mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto na uli ci Na hrebienku, a to pozemok parc. č. 2516/13, zapísaný v katastri 
nehnutel'ností na LV č . 9538 ako zastavané plochy a nádvoria o v)'mere 4 m2 do vlastníctva 
Ing. Karolovi Kajdimu, bytom Námestie hraničiarov 6/A, 851 03 Bratislava za cenu 
1 608,00 EUR a prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Karo la Kajd iho, bytom Námestie 
Iu-aničiarov 6/A , 85 1 03 Bratislava, nachádzajúcej sa v Bratislave, k. ú. Staré Mesto na ulici Na 
hrebienku, a to pozemok parc. č. 2502112, zapísan)' v katastri nehnutel'ností na LV č . 9629 ako 
ostatné plochy o výmere 4 111

2 do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za cenu 
1 608,00 EUR. 

2. V prípade, že nedôjde k podpísaniu zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov zmluvnými 
stranami do 3 mesiacov odo dila prijatia uznesenia Miestneho zastupite!'stva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa prevodu nehnuterností , stratí uznesenie platnost'; 

B. konštatuje, 

že osobitný zrete!' spočíva v tom, že mestská čast' získa do vlastn íctva za rovnakú cenu o rovnakej 
v)'mere susedný pozemok parc. č. 2502112, zapísaný v katastri nehnute l'ností na LV č. 9629 ako 
ostatné plochy o výmere 4 m2

, ktorý sa nachádza v areáli Základnej školy Mudro!'íova 83, a ktorý je 
vo vlastníctve ž i adateľa. Mestská časť takto získa do vlastníctva pozemok, na ktorom sa nachádza 
betónov)' stip s bránou, ktorá tvorí jediný príjazd pre zásobovanie zák ladnej školy. 

5. Návrh na nájom pozemku parc. č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej č. 14 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Predklada tel' stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupitel'stva. 
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6. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1707/4 na Nábreží anu. gen. Ludvíka Svobodu ako 
prípad hodn" osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 77/2014 

Miestne zastup iteľstvo mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto 

A. sc h val' uje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č . 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zretel'a nájom čast i nehnutel'nosti vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Brati slavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto , 
nachádzajúcej sa v Bratislave na Nábreží arl11 . gen. Ludvíka Svobodu, a to časť pozemku parc. Č . 

1707/4, k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nelUluteľností na LV Č. 1656 ako ostatné plochy 
o výmere 2,5 m2 z celkovej výmery IO 143 m2

, do nájmu spo ločnost i Akzent BigBoard, a.s., 
sídlo: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO : 44 540 957, za cenu 660,00 EUR/rok 

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

3. Doba nájm u: 3 roky; 

B. konštatuje, 

že osobitný zre teľ spočíva v tom, že ž i adateľ v minulosti investoval do samotnýc h za ri adení ako aj 
ich umiestnení nemalé finančné prostriedky s vedomím, že predmetné zariadenia tam budú 
umiestnené dlhodobo , aby sa mu vrát ili investície . 
Úče l nájmu je strpieť dve reklamné zariadenia osadené na predmetnej časti pozemku. 

7. Návrh na predaj nebytového priestol'U na ulici Blumentálska Č. 4 - Májkova Č. 1 

Uznesenie Č. 78/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto 

A. zr u š uj e 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto Č . 6112014 zo dl'ía 
20.5.2014, ktorým bol schvá lený prevod vlastníctva nebytového priestoru Č. 12 - NP 64 
nachádzajúci sa v bytovom dome na ulici Blumentálska Č . 4 - Májova Č. l , v Bratislave; 

B. b er ie na ve domie 

prísru b Slovenskej pošty, a.s. otvori ť pracovisko s poštovými službam i pre verejnosť na Lovinského 
ulici v Bratislave; 
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C. s ch v aľuje 

I . v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpi sov, prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Brati slava-Staré Mesto, v bytovom dome 
na ulici Blumentálska č. 4, Májkova č . I , súpi sné č í s lo 28 15, k. ú. Staré Mesto, postavenom na 
pozemku parcela Č. 10326/1 (pozemok pod stavbou) zastavané plochy a nádvoria o výmere 
664 m2 a pozemku parcela č . 10326/2 zastavané p lochy a nád voria o výmere 267 111

2
, ev idované 

v katastri nelmuteľností na li ste vlastníctva č. 5574 a 5575, nebytov)' priestor č. 12-NP64, 
prízemie o celkovej v)'mere 232,67 m2

, spoluvlastnícky podiel na spo l očných časti ach a 
spo ločných zariadeniach domu o veľkosti 695/1 0000 a spo luvlastní cky podiel na pozemku 
parce la č. 10326/1 o veľkosti 695/1 0000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela Č. 10326/2 
overkosti 695/ 10000 do vlastníctva kupujúcemu: Slovenská pošta , a .s. so sídlom: Partizánska 
cesta Č. 9, 975 99 Banská Bys trica, I ČO: 36 63 1 124, za cenu 250400,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvn)'mi stranami do 180 dní odo dľia 

prij atia uznesenia Miestneho zastupite ľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnuteľnost í , stratí uznesenie p latnosť. 

8. Návrh na preda j pozemku pod ga r ážou na Šlllel{Ove j ulici, parc. č. 2763/5 

Uznesenie č. 79/201 4 

Miestne zastupi teľstvo mestskej časti Brat islava-Staré Mesto 

sc h v aľuj e 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Brati slavy, 
v správe mestskej časti Brati slava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Brati slave na Šulekovej ulici, 
k.ú. Staré Mesto, a to parc.č. 2763/5, k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na 
LV č. IO ako zastavané plochy a nádvo ria o v)'mere 19 m2

, do vlastníctva Ing. Rozálii 
Csiilleovej , rod. Csälleovej , bytom Šulekova 44, 811 03 B..atislava, za cenu 3 990,00 EUR. 

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

prij at ia uznesenia Miestneho zastup iteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto t)'kajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti , stratí uznesenie pl atnosť. 
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9. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šulekovej ulici, parc. č. 2763/6 

Uznesenie č. 80/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnutel'nosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Šulekovej ulici, 
k. Ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. Č. 2763/6, k. Ú. Staré Mesto , zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV Č. IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2

, do vlastníctva 
Rudolfovi Nemcovi a PhDr. Zuzane Nemcovej, rod. Kolajovej, bytom Šulekova 44, 
811 03 Bratislava, za cenu 3 990,00 EUR. 

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

prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľs tva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto t)'kajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platno sť. 

10. Informácia o realizácii inves tičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 

Uznesenie č. 81/2014 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

A. berie na vedomie 

informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti 

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

B. vyzýva 

hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, aby nekládlo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 
neprimerané podmienky a iné neodôvodnené prekážky pri reali zácii investi čného zámeru výstavby 
zariadenia sociálnych služieb na ul. K železnej studienke. 
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IO/A. Informác ia o výsledkoch obchodnej ve/'ejne j súťaže o najvhodne jšie návrhv na uzaVl"etie 
zmluvy o konces ii na službv dodávky tepla do vere jných základných škôl: ZŠ 
Mudroňova 83 v Bratislave a ZŠ s MŠ Dr. M ilana Hodžu, Škarniclova l v Bratis lave 

Uznesenie Č. 82/2014 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. berie na vedomie 

informáciu o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejšie návrhy na uzavreti e zmluvy 
o koncesii na služby dodávky tepla do verejných zák ladných škô l: ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave 
a ZŠ s MŠ Dr. Milana Hodžu, Škarniclova l v Bratislave; 

B. žiada 

starostku mestskej čast i 

zabezpeč it" upravené podmienky obchodnej verej nej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy o koncesii na služby dodávky tepla do verejn)'ch základných škôl ZŠ MudrOllova 83 
v Bratislave a ZŠ s MŠ Dr. Milana Hodžu, Škarniclova l v Bratislave a ostatné podmienky spojené 
s predmetom zámeru a obchodnú verejnú sút'až vyh l ásiť spôsobom obvykl)'m. 

ll. ZáverečnÝ účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 20 l3 

Uznesenie Č. 83/2014 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 20 13: 
~my.. . . .. .. .......... ............................... . 
v),davky ........................................................................... ... .... ... ..... . 
prebytok bežného rozpočtu ............................................................. . 
prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 20 14 ........... . . 
reálny prebytok bežného rozpočtu ................ .... ... .. ... ...... ... ... .. ........ . 

záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 20 13: 
prljmy ........................................... ........ ...... ..................................... . 
výdavky .............. ........................................................... ........ ... .. .... . 
prebytok kapitálového rozpočtu .................................. ......... ........... . 

2. prebytok rozpočtu mestskej časti za rok 20 13 ............................... . 

3. záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 20 13: 
príjmové finančné operácie ............................................................ . 
v)'davkové finančné operácie .............. ....... .... ...... ........... ... ...... ..... .. 
prebytok finančných operácií ................ .. .......... .. ......... .... .............. .. 
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17 998 799,53 Eur 
17223 843,84 Eur 

774955 ,69 Eur 
- 43 095,48 Eur 
73 1 860,21 Eur 

926751,22 Eur 
458587,34 Eur 
468 163,88 Eur 

l 243 11 9.57 Eur 

400058, 74 Eur 
95 000,00 Eur 

305 058,74 Eur 



4. prebytok rozpočtu mestskej čast i za rok 20 13 ............ ........ ....... .... . 
finančné operácie za rok 20 13 ... .. ..... ... ... ......................................... . 
prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 20 13 ..... ............... .... . 
prevod nepoužitých úče l ových prostriedkov do roku 20 14 ............ . 
reálny prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 20 13 ............... . 

5. záverečný účet rezervného fondu mestskej čast i za rok 2013: 
stav fondu k 1. 1.20 13 .. ... ................. .. ................ ..... .................... ... . 
tvorba fondu ........................................... ... ........... ...... ................... . 
použitie fondu ... ................................. ...... ............ .... .. ......... .... ...... . 
stav fondu k 31. 12.2013 ............................................................... . 

6. záverečný účet fondu rozvoja b)'vania mestskej čast i za rok 2013: 
stav fondu k 1.1.2013 .. ..... ............................................................ .. 
tvorba fondu ............................. ........ .. .......... .. .......... ..... ... .... ... ... ... . 
použitie fondu ... ........... ...... .......... .. ..... ... ... ...... ... ... ..... ................... . 
stav fondu k 31.12.20 13 ............................................................... . 

7. záverečný účet fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení 
mestskej časti za rok 20 13: 
stav fondu k 1.1.20 13 ......................................................... ... .. ...... . 
tvorba fo ndu ........................ .... ................ ... ... .... .... .. .. .. ............ ...... . 
použitie fondu ......................................................... .... .................. . 
stav fondu k 31.12.20 13 .................................... ........................... . 

8. prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 20 13 
do rezervného fondu mestskej časti .............................................. . 

9. ce loročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
bez výhrad. 

I 243 11 9,57 Eur 
305058,74 Eur 

I 548 178,3 I Eur 
- 43 095 ,48 Eur 

l 505 082,83 Eur 

1 977 215,72 Eur 
130 659,44 Eur 
130 000,00 Eur 

I 977 875 ,16 Eur 

3 563 749,56 Eur 
226 980, 15 Eur 
263776,35 Eur 

3 526 953,36 Eur 

198 304,55 Eur 
0,00 Eur 

l 14 485,22 Eur 
83 819,33 Eur 

l 505 082,83 Eur 

12. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 
a zmenu plánu tvorby mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2014 

Uznesenie č. 84/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

sc h v aľuje 

I.) štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 20 14 takto: 
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BEŽ N Ý R o Z p o Č E T - P R Í J M Y v Eur 

t e x t 
schválený zv)'šenie + upravený 
rozpočet zníženie - rozpočet 

Podiel na dani z príjmov FO 4400000 + 140000 4540000 
Dotácie zo štátneho rozpočtu pre Staromestskú knižnicu O + 8 575 8575 
Rozpočet spolu 17781078 + 148575 17929653 

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

program schválený zv)'šenie + upraven)' 
podprogram tex t rozpočet zníženie - rozpočet 
prvok 

1.1. 1 
V)'kon funkcie starostky, vicestarostov a 

269990 + 16000 285990 
,poslancov miestneho zastupitel'stva 

1.2 Regionálny rozvoj 217500 + 2 000 2 19 500 
1.3 Finančná a rozpočtová polit ika 246542 + 8 121 254663 
1.4 Administratíva 3008445 + 100000 3 108445 
1.7.4 Materiálové zabezpečeni e administratívy 276329 + 3 997 280326 
4.2 Verejná zeleií 649425 + 10000 659 425 
6. 1 Staromestské centrá kultúry a vzdelávania 449000 + 15 000 464000 
6.2 Staromestská knižnica 315 164 + 10275 325 439 
6.3 Ostatné výdavky kultúry 11 3299 + 19759 133 058 
7.2. 16 MS Timravina 14 1 860 + 6 263 148 123 
8.3 Sociálna pomoc občanom 53 000 + 256 53256 

Rozpočet spolu 17881078 + 191 671 18072 749 

K A PIT Á L O V Ý R O Z P O Č E T - V Ý D A V K Y v Eur 

program 
schválený zvýšenie + upraven)' 

podprogram t ex t rozpočet zníženie - rozpočet 
I prvok 
1.5 I nformačno-technologický systém 20000 + 51 100 71 100 
4.2 Verejná ze l eľí (spolufinancovanie projektu 92 000 + 32 000 124000 

obnovy Pruger-Wallnerovej záhrady) 
5.1 Správa a údržba bytov aneby!. priestorov 982800 + 30 000 l 012 800 

Rozpočet spolu 2854800 + 113 100 2967900 

FI N A N Č N É O PER Á CI E - P R Í J M Y v Eur 

tex t 
schválený zvýšenie + upravený 
rozpočet zníženie - rozpočet 

Prevod prostriedkov z roku 201 3 O + 43096 43096 
Rozpočet spolu 2626800 + 43096 2669896 
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FIN A N Č NÉ O P E R Á C I E - VÝDAVKY v Eur 

t ex t 
schválený zvýšenie + upľavený 

rozpočet zníženie - ľozpočet 

Vklad do spo l očnosti Bratislavský Náš maľkt , S. r.O . O + I 000 1000 
Rozpočet spolu O + 1 000 1000 

2.) zmenu plánu tvoľby mimorozpočtového fondu mestskej čast i Bľati s l ava-Staľé Mesto na ľok 20 14 
v EUľ takto: 

REZERVNÝ FOND 

Text 
schválený 
rozpočet 

Stav fondu na bankovom účte k 1.1. 1977 875 

Tvorba fondu 

a) pľevod pľebytku ľozpočtového hospodáľenia za ľok 20 13 O 
ZDROJE FONDU SPOLU 1977 875 

Použitie fondu 
Šulekova ulica - nadstavba oporného mÚľa 100000 

Opľava stľechy te l ocvične ZŠ Gľoss lingova - havaľijný stav 100000 

POUŽITIE FONDU SPOLU 

OČAKÁ VANÝ STAV FONDU K 31.12. 

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 

príjmy bežného ľozpočtu 
výdavky bežného ľozpočtu 
príjmy kapitálového rozpočtu 
výdavky kapitálového rozpočtu 

finančné opeľác ie príjmové 
použitie Fondu rozvoja bývan ia 
použitie Fondu na obnovu budov 
škô l a školských zariadení 
použitie Rezervného fondu 
splátka návľatnej pôžičky 
prevod prostriedkov z roku 2013 
finančné operác ie výdavkové 
výsledok hospodárenia celkom 

200000 

1 777875 

17 929 653 Eur 
18072 749 Eur 

560000 Eur 
2 967900 Eur 
2669896 Eur 
2367800 Eur 

40000 Eur 
200000 Eur 

19000 Eur 
43096 Eur 

l 000 Eur 
+ 117900 Eur 

V EUľ 

zvýšenie+ upravený 
zníženie - rozpočet 

O 1977 875 

+ I 505083 I 505083 
+ 1 505 083 3482958 

O 100000 

O 100 000 

O 200000 

+ l 505083 3282958 

9 



13. Návrh na poskvtnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 
- sociálna oblasť 

Uznesenie č. 85/2014 

Miestne zastupiteľs tvo mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto 

schvaľuje 

poskytnuti e dotácie z rozpočt u mestskej časti Brat islava-Staré Mesto na rok 20 14 takto: 

1. Bratislavská arcidiecézna charita 
Krasi nského 6, 821 04 Brati slava 

úče l : aktí vne v klube seniorov dom QUO VAD IS 
akt ívne prežívanie seniorského veku 

2. Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON 
Konventná II , 811 03 Bratislava 

účel : pamäťové cvičenie pre seniorov 
projekt od 1.5.-3 1.1 2.20 14 

3. regióny.sk 
Podjavorinskej 7, 8 11 03 Bratislava 

účel: projekt: bezplatné 5 diíové kurzy !základ PCI pre seniorov 

4. DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 
Kapitulská 18,8 1414 Bratislava 

úče l : zabezpečenie prevádzky Ošetrovne sv. Alžbety 

700 €, 

200 €, 

300 €, 

700 €. 

14. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-8taré Mesto na rok 2014 
- oblasť kultúry 

Uznesenie č. 86/2014 

Miestne zastupite ľstvo mestskej časti Brat islava-S taré Mesto 

sc h va ľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 20 14 takto: 

1. Milan Greguš, akademický sochár 
Haydnova 12, 81 1 03 Bratislava 

úče l : reali zácia projektu výstava k životnému jubileu 

2. Rodinné centrum Prešporkovo 
Zochova 16/11 , 8 11 03 Bratislava 

úče l : rea li zácia projektu: 5 rokov fo lklóru v Prešporkove 

IO 

250 €, 

350 €, 



3. LECA production, s.r.o. 
M. Rázusa 1468/25, 911 01 Trenčín 

úče l : názov projektu: profilový CD album gitaristky, skladatel'ky 
a speváčky Evy Golovkovej a jej hostí 500 E. 

15. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupitel'stva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto na volebné obdobie 2014 - 2018 

Uznesenie č. 8712014 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

určuje 

pre volebné obdobie 2014 - 20 18 

a) počet 25 poslancov Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

b) 8 vo lebn)'ch obvodov vymedzen)'ch vo lebnými okrskami a počty poslancov v nich takto: 

Volebn)' 
Volebné okrsky 

Počet volen)'ch 
obvod poslancov 

I 1,2,3, 12 o 
J 

2 4, 5,6,30 o 
J 

3 7,8,9,34 o 
J 

4 IO , ll , 13, 14 o 
J 

5 15, 16, 17, 18 o 
J 

6 19, 20,21,22 3 
7 23 , 24,25,26,27,28 4 
8 29,3 1, 32,33 o 

J 

16. Návrh na schválenie projektu "Náš markt" na Poštovej ulici v Bratislave 

Uznesenie č. 88/2014 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schval'uje 

v súlade s ust. § 15 ods. 2 písm. c) a písm. i) zákona Č. 37711990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave 

a) projekt "Náš markt" na Poštovej ulici v Bratislave v zmysle projektu tvoriaceho prílohu materiálu 
na zasadnutie miestneho zastupitel'stva diía 24.06.2014, 

II 



b) za loženie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným B/'IItis/avsk)í Náš II/arkt, s.r.O. za 
úče l om realizácie projektu "Náš markt" na Poštovej ulici v Bratislave, 

c) majetkovú účasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spo l očnosti Bratislavsk)' Náš 
markt, s. r.o. s podielom 20 % na základnom imaní spoločnost i Bratislavsk)' Náš markt, s.r.o., 
pričom vkladom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri založení bude suma vo výške 
I 000,00 EUR, 

d) majetkovú účasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spo l očnosti Bratislavský Náš 
markt, s.r.o. predstavujúcu nepeňažný vklad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo v)'ške 
hodnoty určenej znaleckým posudkom oceneného užívacieho práva v trvaní 20 rokov k čast i 

miestnej komunikácie III . a IV. triedy nachádzajúcej sa na Poštovej ulici v Brati slave, na 
pozemkoch zapísaných na li ste vlastníctva č . 1656, k. ú. Staré Mesto, ako parcela registra C KN 
č. 21753/1, o výmere 1 228 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra 
C KN č . 21753/2, o v)'mere 945 m2

, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, parcela registra 
C KN č . 21753/3, o výmere 413 m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; pričom toto 
právo bude do obchodnej spo l očnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o. vložené mestskou časťou 
Brat islava-Staré Mesto po jeho ocenení súdnym znalcom a presnej špecifikácii rozsahu užívania 
na základe výs ledkov urbanisticko-architektonickej súťaže, 

e) počet č lenov dozornej rady obchodnej spoločnos ti Bratislavský Náš markt , s.r.o. s tým, že 
z celkového počtu sedem č l enov dozornej rady bude päť členov menovaných z radov poslancov, 
jeden člen bude určený starostom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jeden č l en bude určený 
spoločnosťou Kol iba Slovakia Plus, S.r.o. ; 

B. vymenúva 

v súlade s ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona Č. 377/1992 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave z radov poslancov nasledovn)'ch č lenov dozornej rady obchodnej spo l očnosti Bratislavský 
Náš markt, s. r. o. po založení spoločnosti: 

I . Ing. Pavo l Baxa 
2. Ing. Martin Borgul'a 
3. PhDr. Štefan Holčík 
4. PaedDr. Barbora Oráčová. PhD. 
5. Soľía Párnická; 

C. berie n a vedomie 

návrh Podmienok pre spracovanie urban isticko- architektonického návrhu - .. Náš markt .. ; 

D. splnomocňuje 

starostku mestskej časti 
na vykonanie všetkých úkonov v mene mestskej čast i Bratislava-S taré Mesto, nevyhnutných a 
potrebných pre založenie obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt , s.r.o. za účelom realizácie 
projektu .,Náš markt" na Poštovej ul ici v Bratislave s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava
Staré Mesto a na zastupovanie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v plnom rozsahu pri prijímaní 
rozhodnutí v otázkach neupravených v tomto uznesení a pri podpise všetkých s t)'m súvisiacich li stín 
a dokumentov potrebn)'ch na založenie obchodnej spo l očnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o. 
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E. žiada 

starostku mestske j časti 

informovať Miestne zastupiteľstvo mestskej čas ti Brati slava-Staré Mesto: 
a) o priebehu urbanisticko-architektonického súťaže návrhu - "Náš mat'kt" a o vybranom 

víťaznom návrhu, ktorý sa bude rea li zovať, 

b) o presnej špecifikácii rozsahu užívania na základe výsledkov urbanisticko-architektonickej 
súťaže, 

c) o uzatvorenej spoločenskej zmluve spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r.o. , po prerokovaní 
v Komisii pre nakladanie s majetkom a financiami Miestneho zastupiteľstva mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto, 
d) o výške hodnoty znaleckým posudkom oceneného užívacieho práva v trvaní 20 rokov k časti 

miestnej komunikácie 1I1. a IV. triedy nachádzajúcej sa na Poštovej ulici v Bratis lave, 
e) o výške vloženého nepeľíažného vkladu mestskej časti Brati slava-Staré Mesto do spoločnosti 

Bratislavský Náš markt , s.r.o. , 
f) o výške vloženého peiíažného vk lad u spoločnos ti Koliba Slovakia Plus, S. r.o. do spoločnosti 

Bratislavský Náš markt, s. r.o. , 
g) pravidelne informovať na každom zasadaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

BratislavaStaré Mesto o vykonaných krokoch až do spustenia prevádzky projektu "Náš markt" na 
Poštovej ulici v Bratislave pre verejnosť. 

17. Informácia o organizácii samosprávv mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k l. júnu 2014 

Uznesenie č . 89/2014 

Miestne zastupiterstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

Informáciu o organizácii samosprávy mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto k I . júnu 2014. 

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava
Staré Mesto na II. polrok 2014 

Uznesenie č. 90/2014 

Miestne zastupite ľst vo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

plán kontrolnej či lU10sti Útvaru miestneho kontro lóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
ll. po lrok 20 14. 
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19. Správa Komisie pre nakladanie s maj etkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej 
čas ti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č . 91/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

určuje 

na jednorazové odmeny zástupcom starostky a neuvoľneným poslancom finančné prostriedky v sume 
17 000,00 EUR, čo predstavuje 23 % z ročného úlu-nu mesačn)'ch odmien vyp latených v roku 20 13 
neuvoľneným poslancom a 3,5 % z ročného úlu-nu mesačných odmien vyplatených v roku 2013 
zástupcom starostky s výnimkou č l. 2 ods. 4 písm. f) Pravidiel odmel'íovania poslancov Miestneho 
zastupiteľstva mestskej čas ti Bratislava- Staré Mesto a č lenov komisií Miestneho zastu p iteľstva 

mestskej časti Bratislava- Staré Mesto - neposlancov. 

20. Rôzne 

20/B. 

Uznesen ie č . 93/2014 

Miestne zastupi teľs tvo mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto 

A. s úhl as í 

so zámerom umiestniť fragment Berlínskeho múru na mieste pn plote parku Paláca vlády na 
severnej hranici Námesti a slobody; 

B. ž iada 

starostku mestskej časti 

priprav i ť návrh nájomnej zmluvy na pozemok pod pomník na parcele č. 21725/1 pre obči anske 

združenie Nenápadn í IU'd inovia ako prípad hodný osobitného zreteľa na naj bližšie rokovanie 
miestneho zastupiteľstva. 
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21. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 94/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

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

Bratislava, 26.06.20 14 

~rL~ 
prednosta miestneho úradu 

NEPODPÍSANÉ UZNESENIE: 

/ , 
PhDr. Tatiana R O S O V Á 

starostka mestskej časti I , 

/ 

\ 
\ 

I 

20/A. Informácia o návrhu opatrení na elimináciu alebo zmiernenie negatívnych vplyvov 
spojených s užívaním plochy na Poľnej ulici pre voľný výbeh psov. 

Uznesenie č. 9212014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. berie na vedomie 

informáciu o návrhu opatrení na elimináciu alebo zmiernenie negatívnych vplyvov spojených 
s užívaním plochy na Poľnej ulici pre voľný výbeh psov; 

B . určuje 

otváracie hodiny pre voľný výbeh psov na Poľnej ulici od 8:00 hod. do 20:00 hod. ; 

C. žiada 

starostku mestskej časti 
aby boli okamžite odstránené agility (hracie prvky) z výbehu psov na Poľnej ulici. 

Výkon uznesenia č. 92/2014 podla § 13 ods. 6 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov slarostkou meslskej časli Bratislava-Staré Meslo pozastavený, 
vzhladom k lomu, že sa domnieva, že je pre meslskú časť zjavne nevýhodné. 
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