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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 30.06.2014 
 
 

 
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 30.06.2014 
 



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

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k 30.06.2014 

 
 
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 2. polrok 2013 a všetky 
novoprijaté uznesenia v 1. polroku 2014. 
 
Uznesením č. 53/2014 z 15.04.2014 Miestne zastupiteľstvo m. č. Bratislava–Staré Mesto 
zobralo na vedomie „Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto k 31.12.2013“. V I. polroku 2014 sa z nesplnených úloh evidovaných 
v danej správe do 31.12.2013 a novoprijatých úloh v 1. polroku 2014  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 30.06.2014 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 1. polroka 2014 (6. volebného obdobia) prijalo 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto celkovo 94 uznesení, konkrétne: 
   26. zastupiteľstvo 04.02.2014   001 - 015      =  15 
   27. zastupiteľstvo 11.03.2014  116 - 035  =  20 
   28. zastupiteľstvo 15.04.2014  036 - 057  =  22 
   29. zastupiteľstvo 20.05.2014  058 - 073  =  16 
   30. zastupiteľstvo 24.06.2014  074 – 094  =  21 

  Spolu:             94  
 
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/pozastavené/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 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

1. 80/2006 
 

19.09.2006 
 

MZ schvaľuje  
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. 
  

Odd. právne 
Mgr. Micheľ, 
 

Uznesenie v časti schváleného 
bodu 2 splnené: dňa 05.10.2006 
uzatvorená Nájomná zmluva č. 
99/2006 medzi mestskou časťou 
ako prenajímateľom 
a spoločnosťou NOAVISTA s.r.o 
ako nájomcom na dobu neurčitú. 
 
 

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 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. 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 
 

Protokol o odňatí nehnuteľného 
majetku a s nim súvisiacich práv 
a záväzkov č. 118807051100 zo 
dňa 27.10.2011. 
Nehnuteľnosť bola fyzicky 
odovzdaná 28.01.2013.  

3. 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 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.  

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

Uznesenie splnené. Zmluva 
o nájme č. 17/2014 účinná od 
01.04.2014. 

4. 125/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 

Odd. majetkové 
a investičné 

Oddelenie majetkové a investičné 
zadalo podklady na právne 



 
Uznesenia splnené k 30.06.2014                                                                  Tabuľka č. 1 

 2 

P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

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 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.  

Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Mgr. Malinová 

oddelenie na vypracovanie Zmluvy 
o nájme dňa 02.10.2013. Návrh 
zmluvy vypracovaný dňa 
14.11.2013. Zmluva bola 
podpísaná oboma zmluvnými 
stranami dňa 31.03.2014.  

5. 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.  
Zmluva o nájme nebytového 
priestoru bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 
10.03.2014. NP bol odovzdaný do 
užívania nájomcovi dňa 17.3.2014.  
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

6. 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 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; 
 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

Uznesenie v časti A. splnené 
 
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“. 

7. 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 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, 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

Uznesenie v časti A. splnené 
 
Dňa 11.10.2013 bol hlavnému 
mestu SR Bratislava zaslaný list 
s nesúhlasným stanoviskom MČ 
s s vrátením nehnuteľností 
uvedených v uznesení do priamej 
správy hlavného mesta, t.j. 
nesúhlas s ich odzverením“. 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

- 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,  

- 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; 
  

8. 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. 
Kratochvílová 
Ing. Kamenistý  

Mestská časť vykonala zimnú 
službu 2014/2014 v zmysle 
schváleného plánu.  

9. 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 

Uznesenie bolo splnené, konanie 
o zrušení CHA Borovicový lesík 
a CHA Bôrik bolo zo strany 
Okresného úradu Bratislava 
zastavené a ochrana bola 
ponechaná.   

10. 168/2013 10.12.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Prednosta MiÚ Osvedčenia o zvolení prísediaceho 
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Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

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, 
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 

Mgr. Homoľa boli starostkou mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto odovzdané 
ako samotným prísediacim, tak aj 
riaditeľke správy súdu.  

11. 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  

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

Kúpna zmluva podpísaná dňa 
10.03.2013. Vklad do katastra dňa 
22.05.2014. 



 
Uznesenia splnené k 30.06.2014                                                                  Tabuľka č. 1 

 6 

P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

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; 
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.  

12.. 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 

Uznesenie splnené. Kúpna zmluva 
podpísaná dňa 10.03.2013. Vklad 
do katastra dňa 22.05.2014.  

13. 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 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.  

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

Uznesenie splnené. Zmluva 
o nájme č. 648/2013 účinná od 
15.02.2014.  
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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.  

14. 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; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že na predmetných pozemkoch sa nachádzajú športoviská (časť 
tenisových kurtov, volejbalové ihrisko) žiadateľa, ktoré dlhodobo využíva. 

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

Uznesenie splnené. Zmluva 
o nájme č. 662/2013 účinná od 
05.03.2013.  

15. 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 

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

Uznesenie splnené. Zmluva 
o nájme č. 649/2013 účinná od 
30.01.2014. 
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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. 

16. 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, 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.  

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

Uznesenie splnené. Kúpna zmluva 
podpísaná dňa 17.02.2014. Vklad 
do katastra dňa 10.04.2014.  

17. 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 

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

Uznesenie splnené. Kúpna zmluva 
podpísaná dňa 10.03.2014. Vklad 
do katastra dňa 13.05.2014.  
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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.  

18. 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 

Obchodná verejná súťaž  bola 
ukončená dňa 16.01.2014. Do 
súťaže sa nikto neprihlásil.  
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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.  
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 
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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.  

19. 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 podpísaná  31.01.2014, 
zverejnená 06.02.2014. 

20. 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 splnené prijatím 
uznesenia č. 12/2014 (pre časť C 
uznesenia):  
Uznesenie č. 12/2014 
MZ mestskej časti Bratislava-SM  
A. berie na vedomie 
doplnenie plánu termínov 
zasadnutí Miestnej rady mestskej 
časti Bratislava-SM na rok 2014 
o termín zasadnutia – 13. máj 
2014; 
B. schvaľuje  
doplnenie plánu termínov 
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-SM na 
rok 2014 o termín zasadnutia –   
20. máj 2014.  

21. 3/2014 04.02.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. nevyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 10. januára 2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2013 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto; 
B. žiada 
starostku mestskej časti 
vyzvať primátora Bratislavy k zmene Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 
účelom jednoznačného výkladu kompetencií mestskej častí na úseku ochrany verejného poriadku 
zrýchleným konaním podľa Čl. 9 ods. 7 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

Kancelária 
starostky  
Mgr. Stanová 

Uznesenie je splnené. Starostka 
listom požiadala primátora 
o vyššie uvedené, čaká sa na 
odpoveď. 

22. 4/2014 04.02.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Odd. právne  - Dňa 12.02.2014 doručené 
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súhlasí 
s návrhom Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z .....2014.  

Mgr. Micheľ hlavnému mestu SR Bratislave 
Oznámenie stanoviska Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Ba-
SM zo dňa 10.02.2014. 
- Dňa 24.04.2014 Mestské 
zastupiteľstvo hl. mesta SR 
Bratislavy schválilo Dodatok č. 9 
Štatútu hl. mesta SR Bratislavy 
s účinnosťou od 01.05.2014. 

23. 7/2014 04.02.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto:  
1. Katolícka jednota Slovenska, Oblastné centrum Bratislava 
Cukrová 6, 811 08  Bratislava 
účel: na činnosť, aktivity a podujatia, balíčky pre bezdomovcov                                   
700,00 €,  
2. Jednota dôchodcov na Slovensku (pobočka Kýčerského 8) 
Vajnorská 1, 821 04  Bratislava 
účel: kultúrno-poznávacie zájazdy pre členov klubu dôchodcov 
v rámci Slovenska, Rakúska                                     
100,00 €, 
3. Združenie kresťanských seniorov Slovenska 
Bajkalská 25, 821 01  Bratislava 
účel: aktivizácia staršej populácie, klubová činnosť, 
kultúrne podujatia, prednáškové aktivity                                                 
700,00 €,  
4. ECHO-združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
Sklenárova 12, 821 09  Bratislava 
účel: víkend zdravia, divadelné predstavenia, klubová a vzdelávacia činnosť  
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím                                                 
300,00 €, 
5. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (pobočka Zochova 16/VIII) 
Sekulská 1, 842 50  Bratislava 
účel: na činnosť, aktivity, rekondičné pobyty a podujatia                                               
300,00 €,  
6. Združenie zdravotne postihnutých občanov (pobočka Gaštanova 19) 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie 
boli poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením č. 7/2014 Miestneho 
zastupiteľstva.  
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Tehelná 26, 832 40  Bratislava 
účel: na činnosť združenia, rekondičné pobyty                                                 
300,00 €, 
7. Františkánsky svetský rád, klub dôchodcov „Pokoj a dobro“ 
Františkánska 2, 811 01  Bratislava 
účel: návštevy chorých v domácnosti a nemocnici, humánna a charitatívna činnosť, adopcia detí 
na diaľku, na činnosť klubu      700,00 €, 
8. Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 
Haanova 10, 852 23  Bratislava 
účel: sociálno-rehabilitačný projekt, starostlivosť o nepočujúcich, 
mládež, dôchodcov, deti, soc. odkázaných, činnosť spolku                                               
300,00 €. 

24. 8/2014 04.02.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto: 
1. Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a a okolia 
Vajnorská 21, 831 03  Bratislava 
účel: názov projektu: XVII. Ročník Medzinárodného festivalu detských 
folklórnych súborov Bratislava 2014                                     
500,00 €,  
2. Ergon Art 
Pod gaštanmi, 821 07  Bratislava 
účel: názov projektu: Medzinárodný hudobný festival Bratislavská  
komorná gitara, 10. ročník                                                
1 000,00 €, 
3. TICHO a spol.  
Školská 14, 811 07  Bratislava 
účel: príprava a realizácia divadelných predstavení                                                          
10 000,00 €, 
4. Divadelné združenie GUnaGU 
Zadunajská 9, 851 01  Bratislava 
účel: názov projektu: 30. výročie GUnaGU a sezóna 2014                                                          
12 000,00 €. 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie 
boli poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením č. 8/2014 Miestneho 
zastupiteľstva.  

25. 13/2014 04.02.2014  MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. poveruje 
starostku mestskej časti viesť rokovania o podmienkach povolenia zmeny pracovného času pre 

Kancelária 
starostky 
 

Výsledkom rokovania starostky je 
nové VZN č. 5/2014, ktoré určuje 
nové pravidlá pri stavebných, 
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stavebné, rekonštrukčné, udržiavacie práce a výrobnú činnosť vo vonkajšom prostredí na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

rekonštrukčných a udržiavacích 
prácach. Schválené MsZ 
uznesením č. 19/2014, 11. marca 
2014.  

26. 21/2014 11.03.2014 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 Břeclavskej ulci, a to pozemok parc. č. 2876/29, k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako záhrada o výmere 219 m2, do nájmu spoločnosti K-
ONE, s.r.o., sídlo: Štúrova 11, 811 02  Bratislava, IČO: 46 543 317, za cenu 1,00 EUR/m2/rok.  
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaný 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 na predmetnom pozemku komunikáciu na 
vlastné náklady a po kolaudácii vybudovanú komunikáciu bezodplatne odovzdá do vlastníctva 
hlavného mesta SR Bratislavy. Žiadateľ má vo vlastníctve susedné pozemky parc. č. 2876/1, 
2876/15, 2876/17.  

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

Uznesenie splnené. Zmluva 
o nájme č. 113/2014 účinná od 
11.04.2014.  

27. 22/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 psím. 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 ulici Malý trh, a to časť pozemku parc. č. 21846/4, k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 8225 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 z celkovej 
výmery 474 m2, do nájmu spoločnosti Twin City a.s., sídlo: Karadžičova 12, 821 08  
Bratislava, IČO: 35 872 217, za cenu 1,00 EUR/m2/rok.  
2. Cena za nájom bude zaplatená pod 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 na predmetnom pozemku inžinierske siete 

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

Uznesenie splnené. Zmluva 
o nájme č. 115/2014 účinná od 
06.05.2014.  
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na vlastné náklady. Inžinierske siete sú súčasťou výstavby „Polyfunkčná stavba TWIN City, 
Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická – Bratislava“, účelom ktorej je úprava 
a rekonštrukcia komunikácií vrátane rekonštrukcie a prekládky inžinierskych sietí.  

28. 23/2014 11.03.2014 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 nehnuteľnosti 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:  

 stavba súp. č. 866 – druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely, postavená na 
pozemku parc. č. 3544/32, 

 pozemku parc. č. 3544/32 o výmere 125 m2, druh pozemku: stavané plochy a nádvoria, 
ktoré sa nachádzajú na Duchonke, v katastrálnom území: Prašice, obec: Prašice, okres: 
Topoľčanya a sú zapísané na LV č. 995,  

za cenu najmenej vo výške 25 648,82 Eur.  
2. 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:  

 stavba súp. č. 866 – druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely, postavená na 
pozemku parc. č. 3544/32 

 pozemok parc. č. 3544/32 o výmere 125 m2, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, 

2. obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne 17.3.2014 
3. Súťažné podklady – tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke 
www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 17.3.2014 do 2.4.2014 do 10.00 hod. 
v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
4. Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 17.3.2014 do 2.4.2014 do 14.00 hod.  
5. Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých ponúkaných nehnuteľností. 
6. Na iný návrh súťažná komisia nebude prihliadať a vylúči ho zo súťaže. 
7. 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 
nehnuteľnosti – stavba a pozemok Duchonka „NEOTVÁRAŤ!“ 
8. Minimálna kúpna cena je 25 648,82 Eur.  
9. Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do 

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

Odd. majetkové a investičné 
vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž 
na základe Rozhodnutia starostky 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto zo dňa 17. marca 2014. 
Obchodná verejnú súťaž 
prebiehala v súlade s podmienkami 
schválenými uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 23/2014. 
Súťažné návrhy mohli 
záujemcovia podávať do 
02.04.2014 do 12.00 hod. Do 
obchodnej verejnej súťaže nebol 
doručený žiaden súťažný návrh, 
žiaden záujemca sa neprihlásil.   
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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.  
10. 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.  
11. Uchádzač v obchodnej verejenej 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 mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto.  
12. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené najneskôr 
do 11.4.2014.  
13. 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, súťažnou komisiou vyhodnotená ako 
najvyššia zo všetkých ponúk. Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii budú uvedené 
v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii.  
14. Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý splní podmienky súťaže, výber 
elektronickou aukciou sa nekoná.  
15. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
16. Konečné výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou budú zverejnené najneskôr v termíne do 30.4.2014.  
17. Predložený návrh kúpne zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka.  
18. Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa naraz do 30 dní odo dňa podpísania 
kúpne zmluvy oboma zmluvnými stranami.  
19. Víťaz obchodne verene súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou berie na vedomie, 
že do 60 dní odo dňa oznámenia výsledkov súťaže, e povinný uzavrieť s vyhlasovateľom kúpnu 
zmluvu. V prípade ak v uvedené lehote kupujúci neuzavrie zmluvu s predávajúcim, 
z akýchkoľvek dôvodov spočívajúcich na jeho strane, má vyhlasovateľ právo od zmluvy odstúpiť. 
Zároveň má právo vyzvať na rokovanie o návrhu na uzavretie zmluvy ďalšieho v poradí 
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vyhodnotených výsledkov obchodne verene súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou.  
20. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek t.j. až do uzatvorenia kúpnej zmluvy zrušiť túto 
verejnú obchodnú súťaž. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne 
upovedomení.  
21. Vyhlasovateľ je oprávnený okrem práva kedykoľvek zrušiť súťaž, aj právo jednostranne 
zrušiť súťaž, pokiaľ bude mať víťaz súťaže nedoplatky voči vyhlasovateľovi súťaže, štátnemu 
rozpočtu SR, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam resp. voči iným tretím osobám, 
z ktorých je možné vyvodiť záver o finančnej nespoľahlivosti, platobnej neschopnosti resp. iných 
závažných skutočnostiach, na základe ktorých možno mať pochybnosti o schopnosti víťaza 
súťaže plniť si záväzky vyplývajúce z tejto obchodnej verejnej súťaže. V uvedenom prípade má 
vyhlasovateľ právo odstúpiť od už uzavretej zmluvy resp. zmluvu neuzatvoriť, pokiaľ sa o týchto 
skutočnostiach dozvie po vyhlásení výsledkov obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou.  

29. 26/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto: 
1. Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava 
Vazovova 8, 811 07  Bratislava 
účel: klubové stretnutia, zájazdy, púte, návštevy výstav, múzeí                                                    
700 € 
2. Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava 
Vazovova 8,  811 07  Bratislava 
účel: letný tábor detí – ŠvP Dobrá voda 5.-12. júl 2014                      
600 € 
3. Autistické centrum Andreas n.o.  
Galandova 7, 811 06  Bratislava 
účel: projekt: Arterapia hrou – marec – december 2014 
           deti a mladí ľudia s poruchou autistického spektra                                    
200 € 
4. Združenie zdravotne postihnutých občanov 
Tehelná 26, 832 40  Bratislava 
účel: rehabilitačné zájazdy do termálnych kúpeľov Veľký Meder, 
        kultúrno-spoločenské podujatia                                          
300 € 
5. Liga proti rakovine SR 
Brestová 6, 821 02  Bratislava 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie 
boli poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením č. 26/2014 Miestneho 
zastupiteľstva.  
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účel: projekt: Návrat do života – psycho-soc. pomoc ženám 
                       s nádorovým ochorením prsníka                                                      
300 €.  

30. 27/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto:  
1. Hudobná skupina KOZOVANKA 
Šoltésovej 13, 811 08  Bratislava 
účel: zachovanie, podpora a šírenie tradičnej ľudovej kultúry – vydanie CD albumu     200 € 
Podmienka: uskutočnenie tanečnej produkcie k podujatiu v realizácii mestskej časti Ba-SM 
2. SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION 
Matičná 11, 831 03  Bratislava 
účel: názov projektu: KlezMORE Vienna/Bratislava/11. ročník 
festivalu židovskej kultúry                 
350 € 
Podmienka: uskutočnenie koncertu alebo prednášky na území Ba-SM 
3. Občianske združenie Korunovačná Bratislava 
Gagarinova 21, 821 03  Bratislava 
účel: projekt: korunovačné slávnosti 2014                       3 000 €  
4. Občianske združenie BChZ 
Gerulantská 2, 841 10  Bratislava 
účel: Letná hudobná škola pre chlapcov            500 € 
Podmienka: uskutočnenie hudobnej produkcie pre MČ Ba-SM 
5. Tomáš Mateovič – KOVMAT 
Znievska 3027/1, 851 06  Bratislava 
účel: 4. narodeninová párty Deafclub-u            200 € 
Podmienka: doloženie zoznamu zúčastnených Staromešťanov 
                    a prii propagácii použiť dostatočne čitateľné logo Ba-SM   
6. FORZA MUSIC, s.r.o. 
Skuteckého 23, 974 01  Banská Bystrica 
účel: vydanie knihy: „Nezostalo po nich ticho 3“           200 € 
Podmienka: dodanie 5 ks výtlačkov knihy mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto a umiestniť v knihe logo Ba-SM  

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie 
boli poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením č 27/2014 Miestneho 
zastupiteľstva.  

31. 28/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
prevod spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

Zmluva o prevode 
spoluvlastníckeho podielu č. 
127/2014 uzatvorená dňa 
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Bratislava-Staré Mesto vo veľkosti ½ z celku k nehnuteľnostiam: 
a) stavba súpisné č. 554, postavená na pozemku parcelné číslo 83841, parcela registra „C“ vo 
výmere 296 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa na ulici Obchodná 
č. 27 v Bratislave, 
b) pozemok parcelné číslo 8384/1, parcela registra „C“ vo výmere 296 m2, druh pozemku – 
zastavané plochy a nádvoria, 
c) pozemok parcelné číslo 8384/3, parcela registra „C“ vo výmere 513 m2, druh pozemku – 
záhrady, 
stavba a pozemky zapísané na LV č. 4463, katastrálne územie: Staré Mesto do vlastníctva 
kupujúceho, ktorým je podielový spoluvlastník: spoločnosť ELVIS, s.r.o., Obchodná 27, 811 01  
Bratislava, IČO: 31 333 516 za kúpnu cenu vo výške 492 703,04 Eur.  Zmluva o prevode 
spoluvlastníckeho podielu bude obsahovať dohodu zmluvných strán o započítaní sumy vo výške 
41 924,50 Eur, ktorá predstavuje pohľadávku kupujúceho voči predávajúcemu z titulu doteraz 
vynaložených nákladov na nevyhnutnú rekonštrukciu a modernizáciu nehnuteľnosti, ku ktorej sa 
prevádza spoluvlastnícky podiel s pohľadávkou predávajúceho voči kupujúcemu na zaplatenie 
kúpnej ceny, t.j. celková, resp. konečná kúpna cena bude predstavovať sumu vo výške 450 778,54 
Eur.  
Kúpna cena bude kupujúcim uhradená do 30 dní od podpísania zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. Kúpna cena bude vinkulovaná na bankovom účte kupujúceho v prospech bankového 
účtu predávajúceho. Kúpna cena bude uvoľnená v prospech účtu predávajúceho po predložení 
výpisu z listu vlastníctva banke, ktorý bude potvrdzovať, že kupujúci je výlučným vlastníkom 
nehnuteľnosti. Náklady spojené so zriadením bankovej vinkulácie bude v plnej výške znášať 
kupujúci.  
Mestská časť do 15 dní od podpísania zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu zoberie späť 
v celom rozsahu návrh na začatie konania voči spoločnosti ELVIS, s.r.o. v právnej veci žalobcu: 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto voči žalovanému: ELVIS, s.r.o. o zaplatenie 8808,31 Eur 
s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod spis. zn. 34Cb/276/2008.  
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 spoluvlastníckeho podielu, stratí uznesenie platnosť.; 
B. 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.  

14.04.2014 medzi spoločnosťou 
ELVIS, spol. s r.o. ako kupujúcim 
a hlavným mestom SR Bratislavou 
a mestskou časťou ako 
predávajúcimi, nadobudla 
účinnosť dňa 15.04.2014 a došlo 
na jej základe k zmene vlastníctva 
v katastri nehnuteľnosti.  
 
Mestská časť dňa 29.04.2014 
podala na Okresný súd Bratislava 
I späťvzatie žaloby v právnej veci 
sp. zn. 34CB/276/2008.  

32. 31/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
urovnanie sporných nárokov, ktoré= vznikli zo Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 
 

- dňa 28.03.2014 uzatvorený 
Dodatok č. 5/100/2014 a Dohoda 
o urovnaní sporných práv 
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priestorov zo dňa 31.03.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.11.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 
25.11.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 01.07.2011 a Dodatku č. 4/158/2013 zo dňa 22.07.2013 medzi 
mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako prenajímateľom a spoločnosťou JUMAMI s.r.o. ako 
nájomcom, a to tak, že tieto sa v časti, v ktorej sa kryjú sa vzájomne započítavajú a v prevyšujúcej 
časti sa urovnávajú, čím zaniká pohľadávka mestskej časti na splatnom nájomcom v období od 
01.10.2013 do 31.03.2014 vo výške 10 400,20 Eur s príslušenstvom, pohľadávka spoločnosti 
JUMAMI s.r.o. z titulu vydania bezdôvodného obohatenia za zaplatené nájomné za obdobie od 
01.07.2012 do 31.03.2013 a pohľadávka spoločnosti JUMAMI s.r.o. vo výške 20 000,00 Eur 
z titulu zhodnotenia nebytového priestoru vo výmere 103,50 m2 nachádzajúceho sa na prízemí 
bytového domu na ul. Zelená 3 v Bratislave ku dňu urovnania sporných nárokov.  
B. 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.  

 
 
 
 
 
 
Kancelária 
starostky 
Mgr. Stanová 

k Zmluve č. 157/2009/322 zo dňa 
31.03.2014, zverejnený dňa 
28.03.2014, účinný odo dňa 
29.03.2014.  
 
 
Uznesenie je splnené. Majetkové 
nároky boli urovnané.  

33. 36/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
udeľuje 
Čestné občianstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pánovi David Nan-yang Lee za jeho 
neutíchajúci priateľský záujem o život v Bratislave v Starom Meste, podporu spoločných 
projektov a vzájomného spoznávania sa a za jeho prínos v oblasti kultúrnej diplomacie.  

Odd. kultúry 
Ing. Huska 

Uznesenie bolo odovzdaním listiny 
o čestnom občianstve pánovi  
David Nan-yang Lee splnené aj 
naplnené dňa 15.04.2014.  

34. 37/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
nevyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 26. februára 2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2013 o pešej zóne. 

Odd. dopravy 
Ing. 
Kratochvílová 
Ing. Kamenistý 

Protestu prokurátora nebolo 
vyhovené a vo veci pešej zóny sa 
postupuje v zmysle všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 
3/2014 o pešej zóne s účinnosťou 
od 1. apríla 2014.  

35. 42/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
vzdanie sa členstva poslankyne Sone Párnickej v Rade školy pri MŠ – Óvoda, Ul. 29. augusta; 
B. deleguje 
zástupcu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Rada školy pri MŠ – Óvoda, Ul. 29. augusta v Bratislave ....... Mgr. Eva KUKUMBERGOVÁ 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Zástupca mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto bol delegovaný do 
rady školy pri MŠ – Óvoda, Ul. 29. 
augusta v Bratislave menovacím 
dekrétom s účinnosťou od 
17.04.2014.  

36. 43/2014 15.04.2014 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 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 
 

- dňa 23.06.2014 uzatvorená 
Zmluva o prevode 
spoluvlastníckeho podielu č. 
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neskorších predpisov predaj spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta SR Bratislava v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o veľkosti 231850/463700 z celku na domovej 
nehnuteľnosti: stavba súpisné č. 3263, postavenej na pozemku parcela č. 3778/2, evidovanom ako 
parcela registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 305 m2 a pozemku 
pacela č. 3778/4, evidovanom ako parcela registra „C“, druh pozemku: záhrady o výmere 604 
m2, nachádzajúcej sa na Okánikovej ulici č. 1-3 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 
7227 do podielového spoluvlastníctva:  
- Ľubomíry Slušnej, rod. Bláhovej, bytom Okánikova 3263/1, 811 04  Bratislava, 
- Ing. Ľubomíra Kyselicu, rod. Kyselicu a MUDr. Nadeždy Kyselicovej, rod. Mayerovej, obaja 
bytom Okánikova 3263/1, 811 04  Bratislava,  
- Ing. Jána Jureka, rod. Jureka a Henriety Jurekovej, rod. Buchvaldovej, obaja bytom Hlbinná 
12269/1, 821 06  Bratislava (Okánikova 3263/1, 811 04  Bratislava), 
- Ing. Ladislava Bálinta, rod. Bálinta, bytom Okánikova 3263/1, 811 04  Bratislava, 
- Oľgy Šmotlákovej, rod. Machovej, bytom Okánikova 3263/1, 811 04  Bratislava, 
- Mateja Konôpku, rod. Konôpku, bytom Novosvetská 28, 811 06  Bratislava, 
za kúpnu cenu 25 000,00 Eur.  
 
2. Kúpna cena v celkovej výške bude uhradená spolu do 30 dní od podpísania zmluvy zmluvnými 
stranami.  
 
3. V prípade, ak nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy do troch mesiacov odo dňa prijatia tohto 
uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa predaja 
spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, uznesenie stratí platnosť; 
B. splnomocňuje 
starostku mestskej časti na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo k naplneniu 
tohto uznesenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

208/2014 medzi hlavným mestom 
SR Bratislavou a mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto ako 
predávajúcimi a kupujúcimi 
v zmysle uznesenia, zverejnená 
dňa 24.06.2014, účinná  odo dňa 
25.06.2014, 
- dňa 30.06.2014 zložená kúpna 
cena do notárskej úschovy u JUDr. 
Miroslava Pavloviča, 
- dňa 02.07.2014 doručený návrh 
na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností.,  
- dňa 11.07.2014 doručené 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto Rozhodnutie č. V 17104/14 
o povolení vkladu vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností zo 
dňa 04.07.2014, 
- dňa 16.07.2014 JUDr. Pavlovič 
po predložení výpisu z listu 
vlastníctva osvedčil splnenie 
podmienky na zaplatenie kúpnej 
ceny (cca 21.07.2014 má byť 
kúpna cena vo výške 12 500,- € 
pripísaná na účet mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. . 
 

37. 44/2014 15.04.2014 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 
o výmere 31,90 m2 so samostatným vchodom, nachádzajúci sa na prízemí budovy Základnej 
školy  s MŠ M.R. Štefánika Grösslingová č. 48 v Bratislave, súpisné číslo 2497, katastrálne 
územie Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na LV č. 9538, postavenej na pozemku 
parcela č. 9050, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4231 m2, pre MUDr. Jana 

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

Odd. majetkové zadalo všetky 
podklady na vypracovanie 
nájomnej zmluvy na právne 
oddelenie dňa 23.04.2014. Právne 
odd. vypracovalo návrh zmluvy 
v zmysle podmienok schválenými 
uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
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Hollá, bytom: Strečnianska č. 1, 851 05 Bratislava. 
2. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
a) nájomné v sadzbe: 50,00 Eur/m2/rok 
b) doba nájmu: neurčitá 
c) účel nájmu: prevádzkovanie komplexnej stomatologickej starostlivosti pre deti a dospelých; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zriaďovateľom 
Základnej školy s MŠ M.R. Štefánika Grösslingová č. 48 v Bratislave a vo verejnoprospešnom 
účele poskytovania stomatologickej zdravotnej starostlivosti a prevencie pre deti a dospelých.  

Bratislava-Staré Mesto č. 44/2014. 
Zmluva o nájme nebytového 
priestoru č. 157/2014 bola 
podpísaná oboma zmluvnými 
stranami dňa 06.06.2014.  

38. 45/2014 15.04.2014 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 osob itného zreteľa nájom nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcich sa 
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, a o časť komunikácií vrátane chodníkov o celkovej výmere 8 m2 
(každá časť chodníka o čiastočnej výmere 1 m2) do nájmu spoločnosti FOX ONE, s.r.o., sídlo: 
Kukuričná 17, 831 03  Bratislava, IČO 46 448 471 za cenu 1,00 Eur/m2/rok. Ide o nasledovné 
komunikácie:  
Fajnorovo nábrežie, Jakubovo námestie, Kolárska ulica, Medená ulica, Rybné námestie.  
2. Účelom nájmu je prevádzkovanie umiestnených multifunkčných informačných a internetových 
terminálov v bývalých telefónnych kabínach, ktoré sa nachádzajú na uvedených komunikáciách 
v nasledovnom počte:  
Fajnorovo nábrežie – 2x vedľa seba 
Jakubovo námestie – 1x 
Kolárska ulica – 1x 
Medená ulica – 2x vedľa seba 
Rybné námestie – 2x vedľa seba,  
ktoré bude na vlastné náklady prevádzkovať spoločnosť FOX ONe, s.r.o., pričom ich súčasťou 
budú aj reklamné plochy. 
3. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve.  
4. Doba nájmu: 10 rokov 
5. Podmienkou platnosti zmluvy o nájme bude úhrada dlžnej dane za užívanie verejného 
priestranstva v termíne do 20.12.2014, podľa schváleného splátkového kalendára.  
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že prostredníctvom multifunkčných informačných 

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

Uznesenie splnené. Zmluva 
o nájme č. 153/2014 účinná od 
27.05.2014.  
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a internetových terminálov umiestnených v telefónnych kabínach budú obyvateľom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, ale tiež návštevníkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poskytované 
služby v oblasti ochrany života, zdravia, majetku, služby potrebné na zníženie rizík ohrozenia 
a na odstránenie následkov mimoriadnych udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej 
ochrane a v neposlednom rade budú poskytované tiež služby v oblasti informovanosti o činnosti 
samosprávy, kultúrnych podujatiach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o dôležitých 
inštitúciách ako sú štátna a mestská polícia, záchranná zdravotná služby, čím bude realizovaný 
verejnoprospešný záujem pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ale tiež pre 
návštevníkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

39. 46/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
zámer modernizácie kotolní a zámer vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 
na uzavretie zmluvy o koncesii na služby dodávky tepla na obdobie 10 rokov, do verejných 
základných škôl: Základná škola Mudroňova 83 v Bratislave a Základná škola s materskou školou 
Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 
B. žiada 
starostku mestskej časti  
zabezpečiť súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy o koncesii na služby dodávky tepla do verejných základných škôl ZŠ Mudroňova 83 
v Bratislave a ZS s MŠ Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave a ostatné zmluvné 
podmienky spojené s predmetom zámeru a obchodnú verejnú súťaž vyhlásiť spôsobom 
obvyklým.  

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddelenie majetkové a investičné 
zabezpečilo a pripravilo podklady 
pre vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže. Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto vyhlásila 
Rozhodnutím starostky mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto dňa 
14.05.2014 obchodnú verejnú 
súťaž o najvhodnejší návrh na 
uzavretie Zmluvy o koncesii na 
služby dodávky tepla do verejných 
škôl zriadených mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto. Komisia 
pre vyhodnotenie súťažných 
návrhov zasadala dňa 04.06.2014. 
Do súťaže bola zaslaná len jedna 
súťažná obálka, ktorá však 
nespĺňala podmienky súťaže 
a charakter súťažného návrhu. 
Komisia navrhla z vyššie 
uvedeného dôvodu 
vyhlasovateľovi obchodnú verejnú 
súťaž zrušiť. Obchodná verejná 
súťaž bola Rozhodnutím č. 
53/2014 starostky mestskej časti zo 
dňa 09.06.2014 zrušená.  
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Kancelária 
starostky 
Mgr. Stanová 

Uznesenie je splnené. Súťažné 
podmienky boli vypracované 
a obchodná verejná súťaž riadne 
vyhlásená.  

40. 50/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto:  
1. rímskokatolícka cirkev, Farnosť Panny Márie Snežnej 
Na Kalvárii 10, 811 04  Bratislava 
účel: kultúrne podujatia, výstavy, poznávacie zájazdy, 
         návštevy chorých a osamelých členov Senior klubu   700 €, 
2. Rodinné centrum Prešporkovo 
Zochova 16/11, 811 03  Bratislava 
účel: projekt: Medzinárodný dobrovoľnícky tábor v Prešporkove“ 
        jún – august 2014    (8 dobrovoľníkov zo zahraničia)   300 €.  

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie 
boli poskytnuté  v súlade 
s prijatým uznesením č. 50/2014 
Miestneho zastupiteľstva.  

41. 51/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Saré Mesto na rok 2014 takto:  
1. Zámoček 
    Kuzmányho 9, 811 05  Bratislava 
účel: názov projektu: Škôlkari novej generácie  
        Olympiáda naživo aj cez počítač                                                                  
300 €, 
2. Združenie LUNA 
    Jelenia 16, 811 05  Bratislava 
    účel: logopedická miestnosť                                                                               
1 000 €.  

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie 
boli poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením č. 51/2014 Miestneho 
zastupiteľstva.  

42. 52/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Straré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto:  
1. Marenčin PT, s.r.o. 
    Jelenia 6, 811 05  Bratislava 
účel: vydanie knižnej publikácie Elsa Grailich: Prešporské interiéry 300 € 
Podmienka: dodanie 10 ks výtlačkov menovanej publikácie mestskej časti 
                     Bratislava-Staré Mesto 
2. Marenčin PT, s.r.o. 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie 
boli poskytnuté v súlade  
s prijatým uznesením č. 52/2014 
Miestneho zastupiteľstva.  
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    Jelenia 6, 811 05  Bratislava 
účel: vydanie knižnej publikácie Peter Szalay a kol.: Moderná Bratislava   300 €, 
Podmienka: dodanie 10 ks výtlačkov menovanej publikácie 
                    mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
3. Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f.  
    Ventúrska 9, 811 01  Bratislava 
účel: realizácia projektu: Európska hudobná akadémia   3 000 €,  
Podmienka: príjemca dotácie poskytne mestskej časti  
                    Bratislava-Staré Mesto minimálne 100 lístkov na koncerty 
4. 4 ARTS – Združenie pre šírenie a rozvoj umenia 
     Istrijská 80, 841 07  Bratislava 
účel: realizácia projektu: Socha a Objekt XIX    2 000 €, 
Podmienka: neinštalovanie sochárskych objektov  na stromy 
5. Občianske združenie BORIS 
    Gallayova 21, 841 02  Bratislava 
účel: realizácia projektu: Divadelná premiéra Noe, a na slona nezabudni     500 €,  
Podmienka: odohranie jedného predstavenia menovanej hry v rámci 
                    letných programov realizovaných MČ Ba-SM      
6. Ondrej Polák (Kníhkupectvo u Bandiho) 
    Kúpeľná 2, 811 02  Bratislava 
účel: realizácia projektu: Cyklus Život a dielo, 
        Dialogické podvečery u Bandiho, kulturologické prednášky  300 € 
7. Ondrej Polák (Kníhkupectvo u Bandiho) 
    Kúpeľná 2, 811 02  Bratislava 
účel: realizácia projektu: Vydanie publikácie Knihkupectvo u Bandiho 300 € 
8. Nadácia Horský park  
Majakovského 13, 811 04  Bratislava 
účel: dosadba tisoradia na Hroboňovej ulici      350 € 
9. Občianske združenie KLUB HAPPYLAND  
    Brnianska 13, 811 04  Bratislava 
účel: názov projektu: „Eko Happyland 2014 
        (ochrana a tvorba životného prostredia)    150 €, 
10. Nadácia Horský park  
Majakovského 13, 811 04  Bratislava 
účel: názov projektu: „Kultúrne leto nad Bratislavou 2014“  800 €, 
11. Občianske združenie Korunovačná Bratislava 
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      Gagarinova 21, 821 03  Bratislava 
účel: názov projektu: „Korunovačná Bratislava  
        v tieni tureckého polmesiaca“              1 000 €. 

43. 56/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
1. starostke mestskej časti podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2014 plat 
v celkovej výške 3 772,00 Eur pozostávajúci z platu podľa § 3 ods. 1 zákona, ktorý je 2,89 – 
násobkom priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013, zvýšeného 
o 58,35 % v súlade s § 4 ods. 2 zákona, 
2. miestnemu kontrolórovi mestskej časti plat vo výške 1 846,00 Eur, s účinnosťou od 1.1.2014,  
3. vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti vo výške 25 % zo súčtu mesačných 
platov vyplatených za obdobie apríl 2013 až marec 2014 v najbližšom výplatnom termíne.  

Prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 

Mzdy a odmeny boli vyplatené 
v zmysle schváleného uznesenia.  

44. 57/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. podporuje 
Petíciu proti odpredaju pozemku parc. č. 2408/1 v k.ú. Staré Mesto; 
B. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

1. aby zaradil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
24.4.2014 bod „Petícia proti odpredaju pozemku parc. č. 2408/1 v k.ú. Staré Mesto“, 

2. aby nepredkladal na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
ďalšie návrhy na odpredaj uvedeného pozemku, 

3. aby vyšiel v ústrety záujmu dotknutých občanov spravovať zeleň na predmetnom 
pozemku prostredníctvom prenájmu pozemku ich občianskemu združeniu za symbolickú 
cenu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

4. aby urobil všetky potrebné kroky na zmenu územného plánu Machnáč tak, aby bol 
uvedený pozemok v územnom pláne klasifikovaný ako verejná zeleň a aby tak nebolo 
možné na uvedenom pozemku realizovať žiadnu výstavbu.  

Kancelária 
starostky  
 

1. Petícia bola zaradená na 
rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR 
dňa 24.04.2014. 
2. Uznesením č. 1538/2014 sa 
prijalo, že sa nebude vyhlasovať 
verejná obchodná súťaž na 
odpredaj pozemku 2408/1. 
3. Uznesením 1538/2014 sa na 
rokovanie zastupiteľstva 
26.06.2014 predložil návrh na 
nájom pozemku 2408/1 nájomcovi 
OZ Priatelia Bartókovej ulice. 
Uznesením 1591/2014 sa schválil 
nájom časti pozemku vo výmere 
2 880 m2 OZ Priatelia Bartokovej 
ulice na 20 rokov za nájom 1 € za 
celú dobu nájmu. 
4. Uznesením 1538/2014 sa 
prijalo, že sa zrealizujú všetky 
kroky na zmenu územného plánu 
zóny Machnáč tak, aby bol 
uvedený pozemok klasifikovaný 
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ako verejná zeleň. 
45. 65/2014 20.05.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto: 
Jednota dôchodcov na Slovensku 
Vajnorská 1, 831 04  Bratislava 
účel: zájazd do Banskej Bystrice – 70. výročie SNP – jún, júl 2014-07-07                                                             
100 €. 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácia 
bola poskytnutá v súlade 
s prijatým uznesením č. 65/2014  
Miestneho zastupiteľstva.  

46. 66/2014 20.05.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto:  
1. Občianske združenie KLUB HAPPYLAND 
Brnianska 13, 811 04  Bratislava 
účel: názov projektu: „Eko Happyland 2014“ 
        (ochrana a tvorba životného prostredia)                                                  
150 €, 
2. Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy 
Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 
účel: posilnenie hliadok činností počas letnej turistickej sezóny  
         v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, jún – september 2014                                        
18 500 €. 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie 
boli poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením č. 66/2014 Miestneho 
zastupiteľstva..  

47. 67/2014 20.05.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislva-Staré Mesto na rok 2014 takto: 
Združenie rodičov pri Základnej škole Milana Rastislava Štefánika Grösslingová 48 
Grössligová 48, 811 09  Bratislava 
účel: názov projektu: „Mama, otec a ja – poďme športovať“                                                                
200 €.  

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácia 
bola poskytnutá v súlade 
s prijatým uznesením č. 67/2014 
Miestneho zastupiteľstva.  

48. 68/2014 20.05.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto:  
1. ORFEO, združenie koncertných umelcov a pedagógov hudby 
Kľukatá 41, 821 05  Bratislava 
účel: realizácia projektov Viva Musica! a Viva Musica Cinema                                              
4 000 €, 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. Dotácie 
boli poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením č. 68/2014 Miestneho 
zastupiteľstva.  
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Podmienka: uskutočnenie najmenej 8 filmových projekcií v priebehu  
                    letných mesiacov na Hviezdoslavovom námestí.  
2. Občianske združenie SkJazz 
Drotárska cesta 9, 811 02  Bratislava 
účel: realizácia projektu Jazz v Starom Meste, 
         podpora jazzového portálu www.skjazz.sk                                                   
400 €.  

49. 70/2014 20.05.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
pomenovanie novovzniknutej ulice – „Satinského ulica“  medzi Cintorínskou ulicou a Dunajskou 
ulicou, vedľa novej nemocnice sv. Michala za podmienky, že budova trafostanice bude 
z novovzniknutej ulice kompletne odstránená, komunikácia bude priechodná, povrchovo 
primerane upravená a na vstupoch označená tabuľou s názvom ulice.  
B. predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh na určenie 
názvu novej ulice „Satinského ulica“ medzi Cintorínskou ulicou a Dunajškou ulicou, vedľa novej 
nemocnice sv. Michala za podmienky, že budova trafostanice bude z novovzniknutej ulice 
kompletne odstránená, komunikácia bude priechodná, povrchovo primerane upravená a na 
vstupoch označená tabuľou s názvom ulice.  
Uznesenie č. 71/2014 
MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
berie na vedomie 
informáciu o stave nakladania so zbierkovými predmetmi nadobudnutými mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto v čase výkonu zriaďovateľskej funkcie Galérie Cypriána Majerníka.  

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

- dňa 04.06.2014 bol predložený 
hlavnému mestu SR Bratislave 
návrh na určenie názvu novej ulice 
– „Satinského ulica“.  

50. 74/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
nevyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 28. mája 2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti 
Bratislva-Staré Mesto 

Odd. ŽP, VP 
a čistoty 
Mgr. Drotován 

Uznesenie bolo splnené. 
Nevyhovelo sa protestu 
prokurátora voči napadnutému 
VZN č. 2/2014 – zostalo teda 
naďalej v platnosti uznesenie č. 
2/2014.  

51. 75/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s návrhom Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ... 2014 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

- dňa 10.07.2014 doručené 
hlavnému mestu SR Bratislave 
Oznámenie stanoviska Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 
24.06.2014.  
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52. 82/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
informáciu o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejšie návrhy na uzavretie zmluvy 
o koncesii na služby dodávky tepla do verejných základných škôl: ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave 
a ZŠ s MŠ Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave; 
B. žiada 
starostku mestskej časti 
zabezpečiť upravené podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy o koncesii na služby dodávky tepla do verejných základných škôl ZŠ Mudroňova 83 
v Bratislave a ZŠ s MŠ Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave a ostatné podmienky 
spojené s predmetom zámeru a obchodnú verejnú súťaž vyhlásiť spôsobom obvyklým.  

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

Bod A: 
p. PhDr. Jaška informoval 
poslancov, že mestská časť Ba-SM 
vyhlásila Rozhodnutím starostky  
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto zo dňa 14.05.2014 
obchodnú verejnú súťaž 
o najvhodnejší návrh na uzavretie 
Zmluvy o koncesii na služby 
dodávky tepla do verejných škôl 
zriadených mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto. Komisia 
pre vyhodnotenie súťažných 
návrhov zasadala dňa 04.06.2014.  
do súťaže bola zaslaná len jena 
súťažná obálka, ktorá však 
nespĺňala podmienky súťaže 
a charakter súťažného návrhu. 
Komisia navrhla z vyššie 
uvedeného dôvodu 
vyhlasovateľovi obchodnú verejnú 
súťaž zrušiť.  
Obchodná verejná súťaž bola 
Rozhodnutím č. 53/2014 starostky 
mestskej časti zo dňa 09.06.2014 
zrušená.  
Bod B: Odd. majetkové 
a investičné opakovane 
zabezpečilo a pripravilo podklady 
pre vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže. Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto vyhlásila 
Rozhodnutím starostky mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 
27.06.2014 obchodnú verejnú 
súťaž o najvhodnejší  návrh na 
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Kancelária 
starostky 
Mgr. Stanová 

uzavretie Zmluvy o koncesii na 
služby dodávky tepla do verejných 
škôl zriadených mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto. 
Komisia pre vyhodnotenie 
súťažných návrhov zasadala dňa 
16.07.2014. Do súťaže bol 
doručený len jeden súťažný návrh. 
Komisia odporučila uzatvoriť 
zmluvný vzťah s jediným 
účastníkom súťaže.  
 
Uznesenie je splnené. Súťažné 
podmienky boli vypracované 
a obchodná verejná súťaž riadne 
vyhlásená. 

53. 83/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Záverečný účet mestskej časti za rok 2013 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie bolo splnené. 

54. 88/2014 24.06.2014  MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ust. § 15 ods. 2 písm. c) a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave 
a) projekt „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave v zmysle projektu tvoriaceho prílohu 
materiálu na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 24.06.2014, 
b) založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzením Bratislavský Náš markt, s.r.o. za 
účelom realizácie projektu „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave 
c) majetkovú účasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti Bratislavský 
Náš markt, s.r.o. s podielom 20 % na základnom imaní spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o., 
pričom vkladom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri založení bude suma vo výške 1 000,00 
EUR, 
e) počet členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o. s tým, že 
z celkového počtu sedem členov dozornej rady bude päť členov menovaných z radov poslancov,  
jeden člen bude určený starostom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jeden člen bude určený 
spoločnosťou Koliba Slovakia Plus, s.r.o.; 
B. vymenúva 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

časti A – b), c) e), B – splnené:  
- dňa 15.07.2014 bola podpísaná 
spoločníkmi Koliba Slovakia Plus, 
s.r.o. a mestskou časťou 
Bratislava-Staré mesto 
Spoločenská zmluva obchodnej 
spoločnosti Bratislavský Náš 
markt, s.r.o., 
- Zmluva bola zverejnená pod č. 
293/2014 dňa 15.07.2014 
a nadobudla účinnosť dňa 
16.07.2014, čím došlo k založeniu 
spoločnosti Bratislavský Náš 
markt, s.r.o., Spoločnosť Slovakia 
Koliba Plus , s.r.o.,  
- dňa 15.07. 2014 mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto splatila 
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v súlade s ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1992 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave z radov poslancov nasledovných členov dozornej rad obchodnej spoločnosti 
Bratislavský Náš markt, s.r.o. po založení spoločnosti:  

1. Ing. Pavol Baxa 
2. Ing. Martin Borguľa 
3. PhDr. Štefan Holčík 
4. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. 
5. Soňa Párnická 

D. splnomocňuje 
starostku mestskej časti 
na vykonanie všetkých úkonov v mene mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nevyhnutných 
a potrebných pre založenie obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o. za účelom 
realizácie projektu „Náš markt“ na Poštovej ulici v Bratislave s majetkovou účasťou mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a na zastupovanie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v plnom 
rozsahu pri prijímaní rozhodnutí o otázkach neupravených v tomto uznesení a pri podpise 
všetkých s tým súvisiacich listín a dokumentov potrebných na založenie obchodnej spoločnosti 
Bratislavský Náš markt, s.r.o.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
časť D: 
Kancelária 
starostky 
Mgr. Stanová 

svoj peňažný vklad vo výške        
1 000,- € do základného imania 
spoločnosti Bratislavský Náš 
markt, s.r.o., 
- počet členov dozornej rady 
v zmysle uznesenia, ako aj 
menovaní členovia mestskou 
časťou sú v zmysle spoločenskej 
zmluvy členmi dozornej rady 
spoločnosti Bratislavský Náš 
markt, s.r.o.,  
Uznesenie je v časti D splnené, 
spoločnosť bola založená 
spoločenskou zmluvou.  
 

55. 91/2014 24.06.2014 MZ 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 úhrnu mesačných odmien vyplatených v 
roku 2013 neuvoľneným poslancom a 3,5 % z ročného úhrnu mesačných odmien vyplatených 
v roku 2013 zástupcom starostky s výnimkou čl. 2 ods. 4 písm. f) Pravidiel odmeňovania 
poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – neposlancov.  

Prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 

Odmeny boli vyplatené v zmysle 
prijatého uznesenia.  

56. 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 s účinnosťou od 
15. júla 2013; 
  

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

časť A: VZN č. 11/2013 o miestnej 
dani za užívanie verejného 
priestranstva na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto sa od 
nadobudnutia účinnosť dňa 15. 
07.2013 plnilo a v súvislosti 
s daňou za užívanie verejného 
priestranstva sa v zmysle 
predmetného VZN postupovalo do 
31.12.2013 vrátane, s účinnosťou 
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od 01.01.2014 sa vo veci dani za 
užívanie verejného priestranstva 
postupuje v zmysle VZN MČ Ba-
SM č. 17/2013 o miestnej dani za 
užívanie verejného priestranstva na 
území MČ Bratislava-Staré Mesto. 

57. 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 miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 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.  

58. 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, 
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,  

Prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 

Osvedčenia o zvolení prísediaceho 
boli starostkou mestskej časti 
Bratislava-Staré mesto odovzdané 
ako samotným prísediacim, tak aj 
riaditeľke správy súdu.  
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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 

59. 3/2014 04.02.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. nevyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 10. januára 2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2013 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto; 
B. žiada 
starostku mestskej časti 
vyzvať primátora Bratislavy k zmene Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 
účelom jednoznačného výkladu kompetencií mestskej častí na úseku ochrany verejného poriadku 
zrýchleným konaním podľa Čl. 9 ods. 7 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
 

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

Starostka mestskej časti vyzvala 
primátora Bratislavy k zmene 
Štatútu hl. mesta SR Bratislavy za 
účelom jednoznačného výkladu 
kompetencií mestskej časti na 
úseku ochrany verejného poriadku 
zrýchleným konaním podľa Čl. 9 
ods. 7 Štatútu hl. hl. mesta SR 
Bratislavy listom č. 
3023/31468/2014/DOD/Cier zo 
dňa 09.07.2014. 

60. 12/2014 04.02.2014 MZ mestskej časti Bratislava 
A. berie na vedomie 
doplnenie plánu termínov zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2014 o termín zasadnutia – 13. máj 2014; 
B. schvaľuje 
doplnenie plánu termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2014 o termín zasadnutia – 20. máj 2014; 

Prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 
 

Plán termínov miestnej rady 
a miestneho zastupiteľstva bol 
doplnený. Miestna rada a miestne 
zastupiteľstvo zasadá v súlade so 
schváleným plánom 

 



Uznesenia nesplnené k 30.06.2014 
       Tabuľka č. 2 

 1 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

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.;  
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 
 

 
Uznesenie v časti schváleného 
bodu 1., 3., 4., 5. nesplnené 
z dôvodu neudelenia 
predchádzajúceho súhlasu 
primátora hlavného mesta SR 
Bratislava s prevodom 
nehnuteľností v zmysle štatútu 
hlavného mesta a s asanáciou 
časti stavby.  

Vzhľadom na skutočnosť, 
že mestská časť už 
nevykonáva správu 
nehnuteľností a ich 
vlastníkom už nie je hlavné 
mesto SR Bratislava, ale 
Slovenská republika, správa 
majetku štátu – Okresný súd 
Bratislava I., navrhujeme 
uznesenie zrušiť po 
preverení existencie 
nájomného vzťahu 
z Nájomnej zmluvy č. 
99/2006 a prípadnom 
vysporiadaní tohto 
nájomného vzťahu.  
 
 

2. 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. 

 
Kancelária 
starostky 
 

 
Časť A: p. Stanek odmieta 
odkúpiť 20 % podielu, ktorý má 
MČ 
 
Časť B: Z dôvodu nezáujmu p,. 
Staneka odkúpiť podiel sa 
neuzatvárala nová zmluva. MČ je 
naďalej vlastníkom 20 % 
 
 
 
 
 
 
.  

 
Vzhľadom na neochotu 
akcionára p. Staneka prijať 
závery valného 
zhromaždenia, navrhujeme 
zrušiť uznesenie č. 
186/2010 
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Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

3. 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 
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 

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

Právne odd. 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 
07.06.2012. Vklad vlastníckeho 
práva (V-20143/12 zo dňa 
06.09.2012) v katastri 
nehnuteľností  bol 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.  

 
Aktuálna informácia 
z právneho odd. ku dňu 
30.06.2014: stav veci 
nezmenený. Počkať na 
rozhodnutie súdu. 
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Uznesenie 
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Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

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 
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. 

4. 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 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

Uznesenie nesplnené z dôvodu 
prebiehajúcich rokovaní ohľadom 
určenia predmetu prevodu 
a kúpnej ceny.   

Mestská časť v mesiaci 
august 2014 vyhotoví 
a odošle druhej zmluvnej 
strane návrhy kúpnych 
zmlúv.    
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Návrh ďalšieho postupu 

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. 

5. 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: 
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.  

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

Viď. uznesenie č. 13/2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
27.03.2013 

6. 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:  

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 
 

Uznesenie nesplnené. 
Právne odd. pripravilo materiál do 
miestneho zastupiteľstva 
konaného dňa 21.05.2013 (bod 12 
programu), podľa ktorého miestne 

Návrh ďalšieho postupu 
bude závisieť od 
rozhodnutia súdu.   
 
Navrhujeme uznesenie 
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Návrh ďalšieho postupu 

- 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 

zastupiteľstvo malo rozhodovať o:  
- zrušení uznesenia č. 63/2012, 
- schválení prevodu spoluvlast. 
podielu hlavného mesta v správe 
mestskej časti vo výške 86/120 
druhému spoluvlastníkovi – 
spoločnosti Hviezdoslavovo nám. 
11, s.r.o za cenu  1 000 000 EUR. 
Predkladateľ (starostka Tatiana 
Rosová) stiahol uvedený materiál 
z rokovania miestneho 
zastupiteľstva. V prípade 
nehnuteľnosti, ktorá je 
predmetom tohto uznesenia 
prebieha súdne konanie 
o vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva k nehnuteľnosti. 
Okresný súd BA I, rozsudkom zo 
dňa 03.01.2012 č.k. 
32/kCb/83/2009-382 rozhodol 
tak, že zrušil podielové 
spoluvlastníctvo a a vyporiadal ho 
tak, že byty sa stali vlastníctvom 
hlavného mesta v správe mestskej 
časti a nebytový priestor sa stal 
vlastníctvom spoločnosti 
Hviezdoslavovo nám. 11 s.r.o.,  
s tým, že hlavné 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. 
Krajský súd v Bratislave dňa 
31.03.2014 uznesením sp. zn. 

zrušiť, lebo menšinový 
spoluvlastník nemá záujem 
na predaji svojho podielu, 
naopak má záujem odkúpiť 
od MČ jej podiel, uznesenie 
je vzhľadom na 
prebiehajúce súdne konanie 
o vyporiadanie 
spoluvlastníctva 
bezpredmetné.  
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Návrh ďalšieho postupu 

4Co104/2013 rozsudok OS BA 
I zrušil a vec mu vrátil na ďalšie 
konanie.  

7. 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 
samospráv za schválenie takejto dotácie, 

b) prerokoval s Radou školy ZŠ Vazovova 4 konkrétne 
podmienky realizácie pilotného projektu sprístupnenia 
školského dvora.  

 
 
 

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

8. 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 

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

Na právne odd. 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 

Informácia z právneho 
oddelenia ku dňu 
30.06.2014: stav veci je 
nezmenený. Počkať na 
rozhodnutie súdu. Podľa 
rozhodnutia súdu sa určí 
ďalší postup.  
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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, 

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, 

predbežného opatrenia zákazu 
nakladania s nehnuteľnosťou 
podaný na súd zo strany 
predchádzajúceho  nájomcu. 
Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto sa proti tomuto právnemu 
úkonu odvolala  
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Návrh ďalšieho postupu 

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.  

9. 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.  

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

Uznesenie nesplnené. Nájomca odmietol podpísať 
zmluvu. Právne oddelenie 
preto na neho podáva žalobu 
za bezdôvodné obohatenie 
sa užívaním pozemku bez 
právneho titulu.  
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B. Konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom garáže, 
súp. č. 6191 na predmetnom pozemku.  

10. 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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2: 
Odd. dopravy 
Ing. 
Kratochvílová 
Ing. Kamenistý  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Je schválené rozmiestnenie 
parkovacích automatov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. MČ bude pre 
rozmiestnenie parkovacích 
automatov vydávať 
povolenia na zvláštne 
užívanie komunikácií.  
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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 hl. mesta SR Bratislavy.  

 
 
2.4. Čakať na prijatie 
jednotnej parkovacej 
politiky mesta.   

11. 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 

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 ku 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 

V súčasnom období dodatok 
č. 1 opakovane na právnom 
oddelení aj s pripomienkami 
nájomcu. V prípade ich 
akceptácie, dôjde k podpisu.  
Aktuálna informácia ku dňu 
30.06.2014: dodatok č. 1 
nájomca podpísal. Mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto 
odmietla podpísať, 
dodatočne sa upravujú 
a konzultujú podmienky 
predĺženia nájmu, najmä 
v časti povinnosti nájomcu 
preinvestovať finančné 
prostriedky do nebytového 
priestoru. Vec je v riešení.  
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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 
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.) 

dostavenie sa na Miestny úrad 
mestskej časti z dôvodu 
podpísania dodatku č. 1 ku 
Zmluve. Nájomca zo zdravotných 
dôvodov doručil námietky 
a pripomienky k návrhu dodatku 
až v januári roku 2014.  

12. 131/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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; 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

Hviezdoslavovo nám. č. 11:  
Uznesenie v časti B. nesplnené. 
 
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 

Ďalšie právne úkony 
v zmysle časti B uznesenia 
bude mestská časť 
realizovať na základe 
odpovede hlavného mesta 
na odoslaný list mestskej 
časti a po ukončení 
súvisiacich súdnych sporov.   
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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.  

správy hlavného mesta, t.j. 
nesúhlas s ich „odzverením“. 

13. 132/2013 24.09.2013 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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.  

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

Uznesenie v časti B. nesplnené 
 
Dňa 11.10.2013 bol hlavnému 
mestu SR Bratislava zaslaný list 
s nesúhlasným stanoviskom MČ 
s s vrátením nehnuteľností 
uvedených v uznesení do priamej 
správy hlavného mesta, t.j. 
nesúhlas s ich odzverením“. 
 
 

Ďalšie právne úkony 
v zmysle časti B. uznesenia 
bude mestská časť 
realizovať na základe 
odpovede hlavného mesta 
na odoslaný list mestskej 
časti a po ukončení 
súvisiacich súdnych sporov.   

14. 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. 
Kratochvílová, 
Ing. Kamenistý 

Hl. mesto neschválilo Štatút. Čakať na schválenie Štatútu. 

15. 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. 
Kratochvílová 
Ing. Kamenistý 

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

Trvať na zapracovaní 
a schválení 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 

16. 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  

 
Kancelária 
starostky 
 

 
1. Rozpočet nebol upravený. 
 
2. Rozpočet nebol upravený. 
 
  

 
Vyhodnotí sa efektivita 
pilotného projektu 
Škarniclová – Mudroňova 
a následne sa rozhodne, či 
projekt rekonštrukcie vieme 
zrealizovať bez prostriedkov 
MČ.  

17. 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 

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

Zmluva o nájme je v príprave.   
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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 vlastníctva hlavného mesta 
SR Bratislavy.  

18. 5/2014 04.02.2014 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 Timravinej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku 
parc. č. 3024/8, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 22 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva Michaelovi 
Dragašičovi a Kamile Dragašičovej, rod. Šírovej, bytom  Timravina 
3, 811 06  Bratislava, za celkovú kúpnu cenu 4 840,00 Eur.  
Celková kúpna cena pozostáva z dvoch časti. Prvá časť kúpnej ceny 
je na základe znaleckého posudku č. 95/2013 stanovená na hodnotu 
130,50 Eur/m2. Táto hodnota je navýšená na 200,00 Eur/m2, čo pri 
výmere 22 m2 predstavuje hodnotu 4 400,00 Eur. Druhá časť kúpnej 
ceny vychádza zo sadzby 10,00 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.  

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

Kúpna zmluva je podpísaná.  Čaká sa na vklad do 
katastra. 
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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 tykajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť.  

19. 58/2014 20.05.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 10/2014 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za 
poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. júla 2014.  

Prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 
Odd. sociálnych 
vecí 
Mgr. Mrázová 

VZN č. 10/2014 v čase 
vyhodnotenia uznesení nadobudlo 
účinnosť od 01.07.2014.  

 

20. 59/2014 20.05.2014 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 
v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy o veľkosti podielu 19/60, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcu sa v Bratislave na 
Korabinského ulici, a to časť pozemku registra „E“ parc. 
č. 4496, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 9089 ako ostatné plochy o výmere 
50 m2 z celkovej výmery 440 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 dva roky; 

B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ vybuduje na 
predmetnej časti pozemku komunikáciu a inžinierske siete na 
vlastné náklady a po kolaudácii vybudovanú komunikáciu 
bezodplatne odovzdá do vlastníctva hl. mesta SR Bratislavy. 

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

Uznesenie nesplnené. Zmluva o nájme je 
v príprave.  

21. 60/2014 20.05.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 

Odd. majetkové 
a investičné 

Uznesenie nesplnené Zmluva o nájme je 
v príprave.  
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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 Škarniclovej ulici, a to časť pozemku parc. 
č. 768, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností 
na LV č. 10 ako ostatné plochy o výmere 6 m2 z celkovej 
výmery l 731 m2, do nájmu občianskemu združeniu 
Hlbiny, sídlo: Lovinského 12, 811 04  Bratislava, za cenu 
1,00 EUR/m2/rok.  

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

3. Doba nájmu: neurčitá; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ na predmetnej časti 
pozemku osadí pamätník jezuitovi Tomislavovi Kolakovičovi, ktorý 
pôsobil od r. 1943 na pôde internátu Svoradov, kde pripravoval 
študentov na život cirkvi v totalite.  

Mgr. PhDr. 
Jaška, 
Ing. Ferko 

22. 76/2014 24.06.2014 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 
uzatvorenie zmluvy o vzájomnom prevode pozemku, predmetom 
ktorej je prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré 
Mesto na ulici Na hrebienku, a to pozemok parc. č. 2516/13, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 9538 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 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. 
Karola Kajdiho, bytom námestie hraničiarov 6/A, 851 03 Bratislava, 
nachádzajúcej sa v Bratislave, k. ú. Staré Mesto na ulici Na 
hrebienku, a to pozemok parc. č. 2502/12, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 9629 ako ostatné plochy o výmere 4 m2 do 

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

Uznesenie nesplnené. Zmluva 
o vzájomnom prevode je 
v príprave. 

Po podpísaní zmluvy bude 
nasledovať vklad do 
katastra.  
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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 dňa 
prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa prevodu nehnuteľností, stratí 
uznesenie platnosť; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že mestská časť získa do 
vlastníctva za rovnakú cenu o rovnakej výmere susedný pozemok 
parc. č. 2502/12, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 9629 
ako ostatné plochy o výmere 4 m2, ktorý sa nachádza v areáli 
Z8kladnej školy Mudroňova 83, a ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. 
Mestská časť takto získa do vlastníctva pozemok, na ktorom sa 
nachádza betónový stĺp s bránou, ktorá tvorí jediný príjazd pre 
zásobovanie základnej školy.  

23. 77/2014 24.06.2014 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 na Nábreží arm. gen. Ludvika Svobodu, a to 
časť pozemku parc. č. 1707/4, k.ú. Staré Mesto, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako ostatné plochy 
o výmere 2,5 m2 z celkovej výmery 10 143 m2, do nájmu 
spoločnosti 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 
podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve. 

3. Doba nájmu: 3 roky; 
B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ v minulosti investoval 
do samotných zariadení, ako aj ich umiestnení nemalé finančné 

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

Uznesenie nesplnené. Zmluva 
o nájme je v príprave 
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prostriedky s vedomím, že predmetné zariadenia tam budú 
umiestnené dlhodobo, aby sa mu vrátili investície.  
Účel nájmu je strpieť dve reklamné zariadenia osadené na 
predmetnej časti pozemku.  

24. 78/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. berie na vedomie 
prísľub Slovenskej pošty, a.s. otvoriť pracovisko s poštovými 
službami pre verejnosť na Lovinského ulici v Bratislave.; 
C. 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 Blumentálska č. 4, Májkova č. 1, súpisné 
číslo 2815, 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 plochy a nádvoria o výmere 267 m2, 
evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 5574 a 5575, 
nebytový priestor č. 12-NP64, prízemie o celkovej 
výmere 232,67 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
695/10000 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela č. 
10326/1 o veľkosti 695/10000 a spoluvlastnícky podiel  na 
pozemku parcela č. 10326/2 o veľkosti 695/10000 do 
vlastníctva kupujúcemu: Slovenská pošta, a.s. so sídlom: 
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 
36 631 124, za cenu 250 400,00 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 180 dní 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, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové a investičné 
zadalo všetky podklady na právne 
oddelenie na vypracovanie 
Zmluvy o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru.  

Po vyhotovení Zmluvy 
o prevode vlastníctva, jej 
podpisu a zaplatení kúpnej 
ceny, pristúpi mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto ku 
vkladu vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
20.12.2014 
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25. 79/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
1381991 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 Šulekovej ulici, k.ú. Staré 
Mesto, a to parc. č. 2763/5, k.ú. Staré Mesto, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 19 m2, do vlastníctva Ing. Rozálii 
Csölleovej, rod. Csölleovej, 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 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
24.09.2014 

26. 80/2014 24.06.2014 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 Šulekovej ulici, k.ú. Staré 
Mesto, a to pozemku parc. č. 2763/6, k.ú. Staré Mesto, 
zapísaného v katastri nehnueľností na LV č. 10 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 
zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo dňa prijatia 

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

27. 85/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2014 takto:  
1. Bratislavská arcidiecézna charita 
Krasinského 6, 821 04  Bratislava 
účel: aktívne v klube seniorov dom QUO VADIS 
         aktívne prežívanie seniorského veku                           700 €, 
2. Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON 
Konventná 11, 811 03  Bratislava 
účel: pamäťové cvičenie pre seniorov projekt od 1.5.-31.12.2014
                                                                       200 €, 
3. regióny.sk 
Podjavorinskej 7, 811 03  Bratislava 
účel: projekt: bezplatné 5 dňové kurzy (základ PC) pre seniorov
                                                                        300 €, 
4. DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 
Kapitulská 18, 814 14  Bratislava 
účel: zabezpečenie prevádzky Ošetrovne sv. Alžbety              700 €. 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je nesplnené. Finančné 
oddelenie urobilo všetky kroky 
potrebné na splnenie uznesenia č. 
85/2014. 

Čaká sa na podpis zmlúv,  
následne budú poskytnuté 
finančné prostriedky.  

28. 86/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2014 takto:  
1. Milan Greguš, akademický sochár 
Haydnova 12, 811 03  Bratislava 
účel: realizácia projektu výstava k životnému jubileu              250 €, 
2. Rodinné centrum Prešporkovo 
Zochova 16/11, 811 03  Bratislava 
účel: realizácia projektu: 5 rokov folklóru v Prešporkove        350 €,  
3. LECA production, s.r.o. 
M. Rázusa 1468/25, 911 01  Trenčín 
účel: názov projektu: profilový CD album gitaristky, skladateľky 
        a speváčky Evy Golovkovej a jej hostí                           500 €. 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je nesplnené. Finančné 
oddelenie urobilo všetky kroky 
potrebné na splnenie uznesenia č. 
86/2014.  

Čaká sa na podpis zmlúv, 
následne budú poskytnuté 
finančné prostriedky. 
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1. 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 

Uznesenie zrušené uznesením 
Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 
34/2014 zo dňa 11.03.2014 

2. 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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Uznesenie zrušené uznesením 
Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 
24/2014 zo dňa 11.03.2014.  



Uznesenia zrušené k 31.12.2013 
Tabuľka č. 3 

 2 

P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

3. 61/2014 20.05.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
prísľub Slovenskej pošty, a.s. otvoriť pracovisko s poštovými službami pre verejnosť na 
Lovinského ulici v Bratislave; 
B. 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 Blumentálska č. 4, Májkova č. 1, 
súpisné číslo 2815, 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 plochy a nádvoria o výmere 267 m2, evidované v katastri 
nehnuteľností na LV č. 5574 a 5575 vchod Májkova č. 1, prízemie, priestor č. 12-NP64,  
o celkovej výmere 218,14 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 695/10000 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku parcela č. 10326/1 o veľkosti 695/10000 do vlastníctva kupujúcemu: Slovenská 
pošta, a.s. so sídlom: Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, 
za cenu 237 000,00 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 uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto týkajúceho sa predaja nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť.  

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

Uznesenie zrušené uznesením 
Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 
78/2014 zo dňa 24.06.2014.  

 



Uznesenia pozastavené k 30.06.2014 
      Tabuľka č. 4 

 
 
P.č.  Číslo 

uznesenia 
Dátum 
prijatia 
uznesenia 

Uznesenie 
Gescia 

Oddelenie- 
spracovateľ 

 
Stav riešenia 

1. 92/2014 24.06.2014 MZ 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.  

Kancelária 
starostky  

Návrh opatrení predložený na MsZ, 
ktoré sa konalo 24.06.2014 ako 
materiál 20/A. Poslanci vzali na 
vedomie návrh opatrení a požiadali 
starostku o odstránenie hracích 
prvkov.  
Starostka podľa zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, § 13, ods. 
6 nepodpísala uznesenie miestneho 
zastupiteľstva.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

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. Aktuálny stav žiadostí:  
1. EHP/Nórsky finančný mechanizmus: 
Žiadosť o revitalizáciu Prüger-Walnerovej 
záhrady schválený grant vo výške 190 000 
Eur. 
 
2. LIFE+ Žiadosť o revitalizáciu Prüger-
Walnerovej záhrady. Žiadosť neschválená pre 
nedostatok fin. prostriedkov alokovaných na 
výzvu. Žiadosť bude opäť posudzovaná na jar 
2015.  
 
3. ISRMO: Momentálne sa čaká na presun fin. 
prostriedkov z iných podprogramov v rámci 
OPBK.  
 
4 EHP/Nórsky finančný mechanizmus: M... 
podala projekt na rekonštrukciu fasády 
a strechy Pisztoryho paláca. Vyhodnoteni: 
bude známe po 30.07.2014.  

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.  Naposledy bola 
predložená MZ dňa 24.06.2014.  

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. 

Za odd. 
sociálnych  
vecí 
Prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 

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

5. 2/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré 

Prednosta MiÚ  
Mgr. Homoľa 

Oddelenie majetkové a investičné bolo 
poverené dlhodobou úlohou zabezpečiť 
realizáciu investičného zámeru výstavby 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

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 

zariadenia sociálnych služieb mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, o priebehu plnenia 
úlohy je podávaná na každé zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva informácia o stave 
plnenia úlohy.  

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 

Na každom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
je podávaná informácia o priebehu plnenia 
úlohy.  

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 

Vzhľadom k tomu, že spoločná parkovacia 
politika nebola zatiaľ na území hlavného mesta 
prijatá, nie je v súčasnosti možné naplniť toto 
uznesenie.  

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.  

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 

Plní sa priebežne.  
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P.č. 
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spracovateľ 
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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 

Uznesenie sa plní. Momentálne sa čaká na 
presun finančných prostriedkov z iných 
podprogramov v rámci OPBK.     

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 účinnosť 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 sa času prevádzky služieb na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 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 prevádzkarní 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.  

Za odd. 
sociálnych vecí 
Prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 

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 
m. č. Ba-SM č. 6/2013 o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území mestskej časti Ba-SM, 
ktoré sa od nadobudnutia účinnosti 
dňa15.05.2013 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 
mestskej časti 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 
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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.  
2.2 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.  

 
 
 
 
 
K bodu 2:  
Ing. 
Kratochvílová 
Ing. Kamenistý 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
K bodu 2.2. Vozidlá boli zo strany BPS 
poskytnuté a správne označené. MiÚ 
zabezpečilo a priebežne zabezpečuje súčinnosť 
pri kontrole, spolu v súčinnosť s Mestskou 
políciou hl. mesta Bratislavy.  
 
 
 
K bodu 2.3. BPS aj MiÚ postupujú v zmysle 
prijatého uznesenia. MiÚ poskytuje BPS 
súčinnosť v zmysle platných zmluvných 
vzťahov a predpisov MČ.  
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2.5.Bola vykonaná pasportizácia 
parkovacích miest a zmeny sa aktualizujú 
v dodatkoch v zmysle uznesenia.  
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Predmetné prílohy budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Dohody o urovnaní. 
Prvý RP sa BPS PARK zaviaže predložiť do 2 mesiacov od vykonania pasportizácie. Ak 
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 

 
 
K bodu 2.7. Nájomné bolo stanovené v zmysle 
uznesenia. Audit bol vykonaný a doručený 
MiÚ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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stĺpiky bez súhlasu mestskej časti.  
Za účelom postihu neoprávnene parkujúcich vozidiel na vyhradených parkovacích 
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 
stĺpikov. 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. 
Kratochvílová 
Ing. Kamenistý 

Mestská časť postupuje v zmysle prijatého 
VZN o pešej zóne č. 17/2014 s účinnosťou od 
1. apríla 2014.   

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 miestnym 
zastupiteľstvom, bolo mu vyhovené 
a námietky boli zapracované do znenia VZN 
MČ Ba-SM č. 10/2013 o ochrane verejného 
poriadku na území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, 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.  
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18. 94/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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.  

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

časť B: vo veci poskytovania informácie na 
rokovania Miestneho zastupiteľstvamestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a 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 ne bolo 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 Staré 
Mesto, zapísaného na LV č. 9514, ktorý je vo 
výlučnom vlastníctve mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Zmluvnými stranami 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budú 
vybraný účastník zo súťaže na strane budúceho 
predávajúceho a mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto 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 znení 
neskorších predpisov (uznesenie v bode „A“ a 
„D“ splnené). Na základe výsledkov 
obchodnej verejnej súťaže bola úspešným 
uchádzačom spoločnosť PROXENTA  Private 
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Equity, s.r.o. 
Mestská časť Ba-SM uzatvorila s danou 
spoločnosťou Zmluvu o nájmu pozemku dňa 
14.11.2013 v zmysle výsledkov obchodnej 
verejnejsúťaže a v zmysle uznesenia č. 
153/2013 MZ m.č. Ba-SM zo dňa 29.10.2013 
MČ Ba-SM uzatvorila s danou spoločnosťou 
Zmluvu o budúcj zmluve dňa 14.11.2013 
v zmysle podmienok obchodnej verejnej 
súťaže.  
Výstavbu bytového nájomného domu na 
Dobšinského ulici v Bratislave v zmysle 
vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže 
a následných zmlúv o nájme pozemku 
a zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 
zabezpečuje v celom rozsahu a na vlastnú 
zodpovednosť spoločnosť PROXENTA 
Private Equity s.r.o. Bratislava. Ku dňu 
16.07.2014 bola vypracovaná a na príslušný 
stavebný úrad Bratislava-Staré Mesto podaná 
kompletná projektová dokumentácia 
a aúvisiace vyjadrenia ostatných  organizácií 
a orgánov k DÚR. SÚ ešte nerozhodol a vo 
veci koná. Následne bude podaná žiadosť 
a dokumentácia k stavebnému povoleniu.  
Podľa pôvodného časového zámeru investora 
prípravná etapa pred začiatkom realizácie 
výstavby mešká asi 45 dní. Podľa vyjadrenia 
investora dôvodom meškania sú zdĺhavé 
konania dotknutých orgánov, t.č. najmä KPÚ 
Bratislava a príslušného stavebného úradu.  
Žiadosť o úver  zo ŠFRB a dotáciu 
z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
možno podať až po právoplatnej kolaudácii 
stavby. Úloha trvá.  
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20. 110/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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.  

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

Zásady hospodárenia s majetkom MČ Ba-SM 
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 

Kancelária 
starostky 
Mgr. Stanová  

Uznesenie sa plní priebežne. Momentálne sa 
čaká na presun finančných prostriedkov 
z iných podprogramov v rámci OPBK.    
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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 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“, 
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ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy 
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 mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 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 mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 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 komunikácii 
a o poskytovaní elektronických služieb na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa 
od nadobudnutia účinnosti dňa 15. októbra 
2013 plní a pri elektronickej  komunikácií 
a poskytovaní elektronických služieb sa 
postupuje v zmysle predného VZN.  

24. 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 alebo až 
začiatkom roka 2015. Komunálne voľby budú 
mať na to vplyv.   

25. 133/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

Matričný úrad 
Mgr. 

Uznesenie sa plní priebežne.  Matričný úrad 
postupuje v súlade so schváleným uznesením.  
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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. 

Zapletalová 

26. 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. životného prostredia, verejného poriadku 
a čistoty zobraté na vedomie. 
Odd. právne: V komisii pre posudzovanie 
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.  

27. 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.  

28. 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 meststskej časti 
Bratislava-Staré Mesto sa od nadobudnutia 
účinnosti dňa 15. novembra 2013 plní a pri 
predaji výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach na území mestskej časti sa 
postupuje v zmysle predmetného VZN.  
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29. 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 mestskej 
časti Ba-SM sa od nadobudnutia účinnosti dňa 
15. novembra 2013 plní a pre trhové miesta na 
území mestskej časti platia trhové poriadky 
tvoriace prílohu predmetného VZN.   

30. 149/2013 29.10.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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.  

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

VZN č. 17/2013 o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva na území MČ Ba-SM 
sa od nadobudnutia účinnosti dňa 01.01.2014 
plní a v súvislosti s daňou za užívanie 
verejného priestranstva sa postupuje v zmysle 
ustanovení predmetného VZN.  

31. 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. Mrázová 

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

32. 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 nadobudlo účinnosť 01.01.2014. 
Postupuje s v zmysle prijatého uznesenia. 

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 
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 

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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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;  

34.  1/2014 04.02.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. čiastočne vyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 13. decembra 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 16/2013 o ochrane nefajčiarov; 
B. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2014 o ochrane 
nefajčiarov s účinnosťou od 1. marca 2014.  

Odd. ŽP, VP 
a čistoty 
Mgr. Drotován 

VZN bolo riadne vyhlásené a nadobudlo 
účinnosť 01. marca 2014. 

35. 2/2014 04.02.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. konštatuje, 
že platná právna úprava o podmienkach držania psov neumožňuje mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto účinne chrániť verejný poriadok a oprávnené záujmy obyvateľov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 
B. čiastočne vyhovuje 
protestu prokurátora zo dňa 5. decembra 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2013 o niektorých podmienkach držania psov 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 
C. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2014 

Odd. ŽP, VP 
a čistoty 
Mgr. Drotován 

VZN bolo riadne vyhlásené a nadobudlo 
účinnosť 01. marca 2014.  
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o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s účinnosťou      od 1. marca 2014.  

36. 17/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2014 o pešej 
zóne s účinnosťou od 1. apríla 2014. 

Odd. dopravy 
Ing.. 
Kratochvílová 
Ing. Kamenistý 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto postupuje 
v súlade s všeobecne záväzným nariadením č. 
3/2014 o pešej zóne s účinnosťou od 1. apríla 
2014.  

37. 18/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2014 
o zachovaní vlastníctva majetku s účinnosťou od 1. apríla 2014.  

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

VZN nadobudlo účinnosť 01.04.2014. 
Postupuje s v zmysle prijatého uznesenia. 

38. 19/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa 
určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach s účinnosťou od1. 
apríla 2014.  

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

VZN nadobudlo účinnosť 01.04.2014.  
Postupuje s v zmysle prijatého uznesenia. 

39. 20/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
s účinnosťou od 01.04.2014 výnimku z pracovného času pre stavebné, rekonštrukčné, 
udržiavacie práce a výrobnú činnosť vo vonkajšom prostredí na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto podľa § 2 ods. 1 a 6 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, 
rekonštrukčných a udržiavacích prácach na výstavbe Nosného systému MHD 1. časť 
Bosákova ul. – Šafárikovo nám. pre združenie Nosný systém MHD – Starý Most, na 
základe ktorej bude oprávnené vykonávať:  

 Stavebné práce na výstavbe električkovej trate: 
v pracovných dňoch od 07:00 hod. – 20:00 hod.  
v sobotu 07:00 hod. – 20:00 hod. 
v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja 09:00 hod. – 17:00 hod.  
 Stavebné práce na Starom moste: 
v pracovných dňoch 00:00 hod. – 24:00 hod.  
v sobotu 00:00 hod. – 24:00 hod.  
v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja 00:00 hod. – 24:00 hod., 

za podmienky, že stavebník alebo hlavné mesto SR Bratislava podpíšu s mestskou časťou 
písomnú garanciu, že vykonajú revitalizáciu priestoru Štúrovej ulice a Šafárikovho nám. 
so zohľadnením požiadaviek mestskej časti nad rámec aktuálneho projektu výstavby 
Nosného systému MHD 1. časť Bosákova ul. – Šafárikovo nám.  

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

Dňa 23.04.2014 bolo vydané Rozhodnutie  
starostky č. 29/2014 o udelení výnimky pre 
stavebné práce na vonkajšom prostredí pre 
združenie Nosný systém MHD – Starý Most 
s účinnosťou odo dňa 25.04.2014 
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40. 29/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
urovnanie sporných nárokov, ktoré vznikli medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 
a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť sv. Martina, so sídlom Kapitulská 9, 811 01  
Bratislava, IČO:30812712 a to tak, že pohľadávka mestskej časti proti Rímskokatolíckej 
cirkvi, Farnosť sv. Martina, vo výške 195 109,70 € s príslušenstvom z titulu vydania 
bezdôvodného obohatenia za vykonanú rekonštrukciu priestorov budovy ZŠ Jesenského 
a pohľadávka Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Martina proti mestskej časti z titulu 
neoprávneného užívania priestorov budovy ZŠ Jesenského v období od 01.01.2008 do 
06.09.2011 vo výške 962 584,84 Eur s príslušenstvom sa rušia; 
B. 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.  

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dňa 08.04.2014 uzatvorená Dohoda 
o urovnaní č. 101/2014 v znení 
uznesenia,zverejnená dňa 14.04.2014, účinná 
odo dňa 15.04.2014. 
- dňa 24.04.2014 doručené Okresnému súdu 
Bratislava I zo strany mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v konaní sp. zn. 
4C/55/2014 čiastočné späťvzatie  návrhu na 
začatie konania o zaplatenie 195 109,70 € 
s príslušenstvom zo dňa 22.04.2014 voči 
Rímkokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Martina,  
- dňa 09.05.2014 doručené Okresnému súdu 
Bratislava I zo strany mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto  v konaní sp. zn. 
4C/55/20141 úplné späťvzatie návrhu na 
začatie konania o zaplatenie 195 109,70 € 
s príslušenstvom aj voči hlavnému mestu SR 
Bratislava (na základe Dohody o urovnaní č. 
180/2014 zo dňa 06.05.2014). 
- dňa 16.07.2014 doručené mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto uznesenie súdu 
o zastavení konania a o vrátení zaplateného 
súdneho poplatku vo výške 11 589,43 € 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 
12.05.2014 (zatiaľ nie je právoplatné).. 

41. 30/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
urovnanie sporných nárokov, ktoré vznikli zo Zmluvy č. 156/2009/322 o nájme 
nebytových priestorov zo dňa 31.03.2009 v znení Dodatku č. 1/157/2013 zo dňa 
11.07.2013 medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako prenajímateľom 
a spoločnosťou JUMAKU s.r.o. ako nájomcom, a to tak, že po pripísaní sumy 10 000,00 
Eur na účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zanikajú v celosti započítaním 
pohľadávky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na splatnom nájomnom v období od 
01.07.2011 do 31.03.2014 v celkovej výške 41 549,24 €  s príslušenstvom s pohľadávkou 
spoločnosti JUMAKU s.r.o. z titulu zhodnotenia nebytového priestoru vo výmere 70,30 
m2 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. Zelená 3 v Bratislave v celkovej 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dňa 28.03.2014 uzatvorený Dodatok č. 
2/099/2014 a Dohoda o urovnaní sporných 
práv k Zmluve č. 156/2009/322 zo dňa 
31.03.2009 v znení uznesenia, zverejnený dňa 
28.03.2014, účinný odo dňa 29.03.2014, 
- spoločnosť JUMAKU s.r.o zaplatila včas 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sumu vo 
výške 10 000 € a ku dňu 26.05.2014 
prevádzkovala „Krčmu na Zelenej“,  
- dňa 29.05.2014 bolo Okresnému súdu 
Bratislava I doručené späťvzatie návrhu na 
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výške 63 000,00 Eur; 
B. 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.  

 
 
 
 
 

začatie konania sp. zn. 32/Rob/145/2013 
o zaplatenie 26 658,54 € s príslušenstvom voči 
spoločnosti JUMAKU, s.r.o.  
(Čaká sa na uznesenie súdu o zastavení 
konania). 

42. 32/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje  
Dodatok č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

Zástupca 
starostky  
Ing. Krta 

Mestská časť postupuje v súlade so Zásadami 
poskytovania pomoci občanom v Sociálnej 
výdajni v znení Dodatku č. 1 

43. 33/2014 11.03.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Postup pri oceňovaní významným Staromešťanov a osôb, ktoré sa zaslúžili o Staré Mesto.  

Odd. kultúry 
Ing. Huska 

MČ postupuje v súlade s prijatým postupom.  

44. 38/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2014, ktorým sa 
vydáva Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. mája 
2014.  

Kancelária  
starostky 
Mgr. Stanová 

MČ postupuje v súlade s vydaným VZN č. 
6/2014. 

45. 39/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2014 o určení 
miest na umiestňovanie volebných plagátov s účinnosťou od 1. mája 2014.  

Prednosta MiÚ 
Mgr. Homoľa 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pri 
organizovaní volieb v roku 2014  (voľby do 
Európskeho parlamentu konané dňa 
29.05.2014) postupovala v súlade so 
schváleným VZN č. 7/2014.  

46. 40/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2014 o určení 
školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. júna 2014.  

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Uznesenie sa plní priebežne. 

47. 41/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2014 
o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky s účinnosťou od 1. 
júna 2014.  

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Uznesenie sa plní priebežne.  

48. 48/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
urovnanie sporných nárokov, ktoré vznikli medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 
a hlavným mestom SR Bratislavou, a to tak, že pohľadávka mestskej časti proti hlavnému 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 

- dňa 06.05.2014 uzatvorená Dohoda 
o urovnaní č. 180/2014v znení uznesenia, 
zverejnená dňa 09.05.2014, účinná odo dňa 
10.05.2014, 
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mestu Slovenskej republiky Bratislave vo výške 195 109,70 Eur s príslušenstvom z titulu 
náhrady škody za vykonanú rekonštrukciu priestorov budovy ZŠ Jesenského 
a pohľadávka hlavného mesta SR Bratislavy proti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
vo výške 207 462,00 Eur s príslušenstvom z titulu náhrady škody za zníženie kúpnej ceny 
Liga pasáže započítaním nákladov vynaložených kupujúcim na rekonštrukciu Liga pasáže 
sa rušia; 
B. 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.  

- dňa 06.05.2014 doručené Okresnému súdu 
Bratislava 1 späťvzatie návrhu na začatie 
konania o zaplatenie 207 462,- € 
s príslušenstvom zo strany hlavného mesta SR 
Bratislavy (sp. zn. 27Cb/238/2012) – čaká sa 
na uznesenie súdu o zastavení konania. 
- dňa 09.05.2014 doručené Okresnému súdu 
Bratislava I úplné  späťvzatie návrhu na 
začatie konania o zaplatenie 195 109,70 € 
s príslušenstvom zo strany mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (sp. zn. 4C/55/2013) – 
uznesenie súdu o zastavení konania a o vrátení 
zaplateného súdneho poplatku vo výške 
11 589,43 € mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto zo dňa 12.05.2014 (zatiaľ nie je 
právoplatné). 

49. 49/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2014 
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 
príjmy bežného rozpočtu   17 781 078 Eur 
výdavky bežného rozpočtu    17 881 078 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu        500 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu     2 653 800 Eur 
finančné operácie príjmové       2 606 800 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania    2 367 800 Eur 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení           20 000 Eur 
použitie Rezervného fondu        200 000 Eur 
splátka návratnej pôžičky          19 000 Eur 
finančné operácie výdavkové        0 Eur 
výsledok hospodárenia celkom:   +   353 000 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočtové 
hospodárenie je v súlade s prijatým uznesením 
č. 49/2014 Miestneho zastupiteľstva.  

50. 69/2014 20.05.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
1. tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2014: 
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene: 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočtové 
hospodárenie je v súlade s prijatým uznesením 
č. 69/2014 Miestneho zastupiteľstva. 
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príjmy bežného rozpočtu    17 781 078 Eur 
výdavky bežného rozpočtu     17 881 078 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu         560 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu      2 854 800 Eur 
finančné operácie príjmové       2 626 800 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania     2 367 800 Eur 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení           40 000 Eur  
použitie Rezervného fondu         200 000 Eur 
splátka návratnej pôžičky           19 000 Eur 
finančné operácie výdavkové                                0 Eur 
výsledok hospodárenia celkom      + 232 000 Eur 

51. 81/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. vyzýva 
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, aby nekládlo mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto neprimerané podmienky a iné neodôvodnené prekážky pri realizácii 
investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na ul. K železnej studienke.  

Kancelária 
starostky 

Na základe uznesenia č. 122/2014 miestneho 
zastupiteľstva zo dňa 23.09.2014 oddelenie 
majetkové a investičné zaslalo na Magistrát  
hl.  mesta list, kde oboznamuje primátora 
s prijatým uznesením. 
Starostka aktívne komunikuje s p.  primátorom  

52. 84/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1) štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2014  
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene: 
príjmy bežného rozpočtu   17 929 653 Eur 
výdavky bežného rozpočtu               18 072 749 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu       560 000 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu     2 967 900 Eur 
finančné operácie príjmové    2 669 896 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania    2 367 800 Eur 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení           40 000 Eur 
použitie Rezervného fondu                     200 000 Eur 
splátka návratnej pôžičky           19 000 Eur 
prevod prostriedkov z roku 2013          43 096 Eur 
finančné operácie výdavkové                         1 000 Eur 
výsledok hospodárenia celkom     + 117 900 Eur 
 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočtové 
hospodárenie je v súlade s prijatým uznesením 
č. 84/2014 Miestneho zastupiteľstva.  
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53. 87/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
určuje 
pre volebné obdobie 2014 – 2018 
a) počet 25 poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
b) 8 volebných obvodov vymedzených volebnými okrskami a počty poslancov v nich 
takto: 

Volebný 
obvod 

Volebné okrsky Počet volených 
poslancov 

1 1, 2, 3, 12 3 
2 4, 5, 6, 30 3 
3 7, 8, 9, 34 3 
4 10, 11, 13, 14 3 
5 15, 16, 17, 18 3 
6 19, 20, 21, 22 3 
7 23, 24, 25, 26, 27, 

28 
4 

8 29, 31, 32, 33 3  

Prednosta MiÚ  
Mgr. Homoľa 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pri 
organizácii volieb do orgánov samosprávy obcí 
na Slovensku (komunálne voľby s konaním 
dňa 15.11.2014) postupuje v súlade s týmto 
uznesením.  

54. 88/2014 24.06.2014  MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ust. § 15 ods. 2 písm. c) a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave 
d) majetkovú účasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti 
Bratislavský Náš markt, s.r.o. predstavujúcu nepeňažný vklad mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto vo výške hodnoty určenej znaleckým posudkom oceneného užívacieho práva 
v trvaní 20 rokov k časti miestnej komunikácie III. a IV. triedy nachádzajúcej sa na 
Poštovej ulici v Bratislave, na pozemkoch zapísaných na LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto, 
ako parcela registra C KN č. 21753/1, o výmere 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 spoločnosti Bratislavský Náš 
markt, s.r.o. vložené mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto po jeho ocenení súdnym 
znalcom a presnej špecifikácii rozsahu užívania na základe výsledkov urbanisticko-
architektonickej súťaže.  
E. žiada 
starostku mestskej časti 
informovať Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

Odd. právne 
Mgr. Micheľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plní sa priebežne: 
- vznik spoločnosti: spoločnosť Slovakia 
Koliba Plus, s.r.o. podniká právne kroky 
smerujúce k zápisu spoločnosti do 
Obchodného registra, 
- urbanisticko-architektonická súťaž návrhu 
„Náš markt“, 
- vloženie nepeňažného vkladu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto do spoločnosti 
Bratislavský Náš markt, s.r.o.: na základe 
rozhodnutia vlastného zhromaždenia po 
vypracovaní znaleckého posudku na určenie 
hodnoty vkladu vyplývajúceho z výsledkov 
urbanisticko-architektonickej súťaže.  
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a) o priebehu urbanisticko-architektonického súťaže návrhu – „Náš markt“ a o vybranom 
víťaznom návrhu, ktorý sa bude realizovať, 
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 časti Bratislava-Staré Mesto, 
d) o výške hodnoty znaleckým posudkom oceneného užívacieho práva v trvaní 20 rokov 
k časti miestnej komunikácie III. a IV. triedy nachádzajúcej sa na Poštovej ulici 
v Bratislave, 
e) o výške vloženého nepeňažného vkladu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do 
spoločnosti Bratislavský Náš Markt, s.r.o.,  
f) o výške vloženého peňažného vkladu spoločnosti Koliba Slovakia Plus, s.r.o. do 
spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o., 
g) pravidelne informovať na každom zasadaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto o vykonanýc krokoch až do spustenia prevádzky projektu „Náš 
markt“ na Poštovej ulici v Bratislave pre verejnosť.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55. 93/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. súhlasí  
so zámerom umiestniť fragment Berlínskeho múru na mieste pri plote parku Paláca vlády 
na severnej hranici Námestia Slobody; 
B. žiada 
starostku mestskej časti  
pripraviť návrh nájomnej zmluvy na pozemok pod pomník na parcele č. 21725/1 pre 
občianske združenie Nenápadní hrdinovia ako prípad hodný osobitného zreteľa na 
najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Kancelária 
starostky 
 

Materiál bude predložený do kultúrnej komisie 
Hl. mesta.   

 
 
 
 



Uznesenia, ktoré stratili platnosť k 30.06.2014 
        Tabuľka č. 6 

 1 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

1. 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. Drotován 

VZN bolo prerokované a protestu prokurátora 
bolo vyhovené uznesením č. 2/2014. 
Uznesenie č. 148/2013 prijatím uznesenia č. 
2/2014 stratilo platnosť aj účinnosť. 

 




