
Mestská časť Bratislava·Staré Mesto 

~ITf~ 
~ 

UZNESENIA 

z 32. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v 6. volebnom období, konaného 28. októbra 2014 

1. Správa o činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava·Staré Mesto, odpočet za 
jednotlivé oddelenia miestneho úradu vo volebnom období 2010·2014 

Uznesenie č. 127/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava·Staré Mesto 

berie na vedomie 

Správu o činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava·Staré Mesto, odpočet za jednotlivé 
oddelenia miestneho úradu vo volebnom období 20 IO . 20 14. 

2. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3762/57 na Ostravskej ulici ako pdpad hodný osobitnébo 
zreteľa 

Uznesenie č. 128/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava·Staré Mesto 

A. schvaľuje 

2. 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 dô vod hodný osobitného 
zretel'a predaj nehnuteľnos t i vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratis lavy, v správe mestskej 
časti Bratislava·Staré Mesto , nachádzajúcej sa v Bratislave na Ostravskej ulici, a to pozemok 
parc. Č . 3762/57, k. Ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nelUlutel'nostÍ na LV Č . IO ako záhrady 
o výmere 65 m2

, do vlastníctva Radovanovi Bajnokovi bytom Riintgenova 18, 851 01 
Bratislava, za cenu 23 920,00 EUR. 

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

prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava·Staré Mesto týkajúceho sa 
predaja nehnutel'nosti , stratí uznesenie platnosť ; 

B. konštatuje, 

že osobitný zre teľ spočíva v tom, že žiadateľ má vo vlastníctve susedné pozemky parc. Č . 3762/25, 
parc. Č. 3762/64 a záhradnú chatku na pozemku parc. Č. 3762/64. 



3. Návrh na predaj pozemkov pal·c. č. 3840/11, 3841/5 na Ostravskej č. 3A ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 129/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetk)'ch poslancov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa predaj nelmuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Ostravskej ulici, a to pozemok 
parc. Č. 3840/ 11 k. ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nelmuteľností na LV Č. 10 ako zastavané 
plochy a nádvoria o v)'mere 66 nl a pozemok parc. Č. 384 1/5 k. ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nelmuteľností na LV Č. 10 ako ostatné plochy o výmere 34 m2 do bezpodielového 
spoluvlastníctva: Ing. Jánovi Spurnému a Mgr. Dane Spurnej, rod. Vorlíčkovej , bytom 
Hlboká cesta 3, 811 04 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/3, Ing. Dušanovi Spurnému, 
bytom Martinčekova 30, 821 09 Bratislava a RNDr. Sone Spurnej , rod. Tahotnej , bytom 
Drotárska cesta 92, 811 02 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/3 a do výlučného 

vlastníctva: RNDr. Jánovi Piroščákovi, bytom Ulica 29. augusta 11, 811 09 Bratislava 
v spoluvlastníckom podiele 3/ 12, Anne Márii Piroščákovej , rod. Piroščákovej , bytom 
Ulica 29. augusta 11 , 811 09 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1112 za cenu 
36 800,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmlu vy zmluvnými stranami do 3 mes iacov odo dI'ía 

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

B . konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia majú cez pozemok parc. Č. 3840/11 jedin)' prístup k 
pozemkom, k rodilmému domu a garáži, ktoré sú v ich vlastníctve. Ide o pozemky parc. č. 3839/ 1, 
384116 , 3841 /25, 3841126, o stavbu rodilmého domu na pozemku parc.č.3841 /25 a stavbu garáže na 
pozemku parc. Č . 3841126. Pozemok parc. Č. 384115 je zo všetkých strán olU'aničený pozemkami vo 
vlastníctve žiadateľa . 

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

Uznesen ie č. 13012014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 
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l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave vo dvore na Palárikovej č.14, a to pozemok parc. Č. 7263/2, k. Ú. Staré Mesto , 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV Č. 1656 ako zastavané plochy a nádvoria o v)'mere 
252 m2

, do nájmu nasledujúcim ž iadateľom: 
I) Valérii Gerlachovej, Palárikova 12, 811 04 Bratislava 
2) Vladimírovi Mlynafíkovi, Palárikova 12, 81 1 04 Bratislava 
3) Branislavovi a Kataríne Línekovým, Palárikova 12, 81104 Bratislava 
4) Sone Churyovej , Palárikova 12,8 1104 Bratislava 
5) Martinovi a Monike Gašparovým, Palárikova 12, 811 04 Bratislava 
6) Eve Friebertovej, Palárikova 12,8 1104 Bratislava 
7) Gabriele Staruchovej , Palárikova 12, 811 04 Bratislava 
8) Jánovi Strač inovi, Palárikova 12,81 1 04 Bratislava 
9) Marekovi Lachkovičovi , Palárikova 12, 811 04 Bratislava 
IO) Beate Barzíkovej , Palárikova 12, 811 04 Bratislava 
I 1) Karin Kaczorovej , Súmračná 13,82 102 Bratislava 
12) Alexandre Piačkovej, Školská ll , 972 Ol Bojnice 

za cenu 1,00 EUR/m2/rok. 

2. Cena za nájom bude zap latená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uveden)'ch 
v nájomnej zmluve. 

3. Doba nájmu: neurčitá. 
4. Žiadatelia súhlasia s rozšírením počtu nájomníkov o obyvateľov s trvalým bydliskom na 

Palárikovej č.14.; 

B. konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia - vlastníci bytov na Palárikovej č. 1 2 predmetný 
pozemok zrevitalizujú na vlastné náklady, aby ho užívali ako oddychovú plochu. 

5. Návrh na nalom časti pozemku parc. č. 4224 na Nekrasovovej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Uznesen ie č. 131/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č . 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Nekrasovovej ulici, a to časť pozemku parc. č . 4224, k. Ú. Staré Mesto, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č . IO ako ostatné plochy o výmere 311 m2 z 878 m2

, do 
nájmu Apoštolskej nuncialúre v Slovenskej republi ke, sídlo : Nekrasovova 17, 811 06 
Bratislava, za cenu 1,00 EUR/rok. 
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2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájonulej zmluve. 

3. Doba nájmu: neurčitá; 

B. konštatuje, 

že osobitný zreteľ spoč íva v tom, že žiadateľ chce zabezpečiť plynulý prístup ku vjazdu na 
Apošto lskú nunciatúru ako aj bezpečnosť a ochranu Apoštolskej nunciatúry, a to umiestnením 
bezpečnostných a ochralmých prvkov na predmetnej časti pozemku. Išlo by o jednoduchý plot, 
prípadne stÍpiky s reťazami do výšky cca 80 cm, aby zabráni li nežiad ucemu parkovaniu ako aj 
ničeniu ze lene na predmetnej časti pozemku. 
V súčasnej dobe je so ž iadateľom uzatvorená zmluva od 18.0 1.2006 na dobu neurč itú o nájme čast i 

pozemku parc.č. 4224 o výmere 170 m2 z 878 m2 pred vstupom do vjazdu na Apošto lskú nunciatúru. 

6. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Žilinská - Kýčerského ako pdpad 
hodný osobitného zreteľa 

Návrh nezískal dostatočný počet hlasov. 

7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Hevdukova č. 29 ako prípad hodn'Í' 
osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 13212014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Brat islava-Staré Mesto 

A. schva ľuje 

l . v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č . 138/ 1991 Z. z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa , nájom nebytového priestoru 
č. 3-NP25 o 17,75 m2

, nachádzajúc i sa na 5. poschodí bytového domu na ulici Heydukova 
č. 29, 31 v Bratislave, vchod Heydukova Č. 29, súpisné č í s lo 102 151, katastrálne územie Staré 
Mesto, vedenom v katastri nelulllteľností na li ste vlastníctva č . 5548, postaveného na pozemku 
parcela Č. 8495/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 654 m2

, 

pre: Ing. Marius Krištofovič, bytom: Heydukova č. 29, 811 08 Bratis lava. 
2. Nájom nebytového priestoru sa schval'uje s týmito podmienkami: 

a) nájonmé v sadzbe : 82,00 EUR/ml/rok 
+ úlu-ady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru 

b) doba nájmu: neurčitá 

c) účel nájmu: kancelársky a administratívny priestor; 
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B. konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že o nájom nebytového priestoru požiadal jeden z vlastníkov bytov 
v danom objekte za účelom jeho využi tia ako kancelárie a administratívneho priestoru aj v súvislost i 
s výkonom funkcie predsedu spo ločenstva vlastníkov. 

8. Správa o plnení koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na rokv 2011 - 2014 

Uznesenie Č. 133/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

Správu o plnení koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 - 20 14. 

9. Informácia o projekte obnovy Prtigerkv - Staromestskej záhrady 

Uznesenie č. 134/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o projekte obnovy PrUgerky - Staromestskej záhrady. 

10. Informácia o aktuálnom stave realizácie Integrovanej stratégie rozvoja mestski'ch oblastí 
ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 135/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o aktuálnom stave realizácie Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí ISRMO 
OPBK - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto . 
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ll. Návrh na predaj nebvtového priestoru na ulici Obchodná Č . 33 b 

Uznesenie Č. 136/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

schval'uje 

l . 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 Brati slava- Staré Mesto, 
v bytovom dome na ulici Obchodná Č. 33b, súpisné čís lo 557, k. Ú. Staré Mesto, na parcele 
Č . 8381/4 a parc. Č . 8381/8 a pozemok pod stavbou parc. Č. 8381/4, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 97 m2

, evidované v katastri nelU1uteľností na li ste vlastníctva Č. 6778, vchod Obchodná 
Č. 33b, 1. p., priestor Č. 12-, o celkovej výmere 21, 15 m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2265/1 0000 a spoluvlastnícky podiel 
na pozemkoch parcela Č. 8381 /4 a 8381/8 o veľkost i 2265/1 0000 do bezpodielového 
spoluvlastníctva kupujúcim: Karol Vontszemíí a Margita Vontszemííová obaja bytom: 
Rajecká Č. 13 821 07 Bratislava za cenu II 200,00 EUR. 

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

prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto t)'kajúceho sa 
predaja nehnuteľnosti , stratí uznesenie platnosť. 

12. Návrh na predaj pozemku pod stavbou na Majakovského Č. 13, parc. Č. 2830/25 

Uznesenie Č. 137/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schval'uje 

l. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehllutel'lIosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na 
Majakovského č.13 , k. Ú. Staré Mesto , a to pozemku parc. Č. 2830/25, k. Ú. Staré Mesto, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV Č . IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2

, 

do vlastníctva Kataríne Procházkovej, trvale bytom Majakovského č.13, 811 04 Bratislava, 
za cenu l 080,00EUR. 

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 dľia 

prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto t)'kajúceho sa 
predaja nehnutel'nosti , stratí uznesenie platnosť. 
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13. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Jelenej č. 14, parc. č. 7347/5 

Uznesenie č . 138/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. 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 vo dvore na Jelenej 
č.14, k. Ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. Č . 7347/5, k. Ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV Č. IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2

, do vlastníctva 
Marekovi Lachkovičovi , trvale bytom Palárikova 12, 811 04 Bratislava, za cenu 
5 454,00 EUR. 

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

prijati a uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkaj úceho sa 
predaja nehnuteľnosti , stratí uznesenie platnosť. 

14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šoltésovej ulici, parc. č. 9857/1 

Uznesenie Č. 139/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

l. 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 Šoltésovej ulici , 
k. Ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 9857/1, k. Ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV Č . IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2

, do bezpodielového 
spoluvlastníctva Auguste Súkeníkovej rod. Svrčkovej a Ing. Antonovi Súkeníkovi, obaja bytom 
Oškerda 115, PSČ: 02332, za cenu 6 040,00 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 dľia 

prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týkaj úceho sa 
predaja nehnuteľnosti , stratí uznesenie platnosť. 
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15. Nánh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/3 

Uznesenie Č . 140/2014 

Miestne zastupiteľs tvo mestskej časti Brati slava-S taré Mesto 

s ch v aľuje 

I . v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č . 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnos ti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Bernolákovej 
ulici, k. ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. Č . 10362/3, k. Ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnutel'ností na LV Č . IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2

, do vlastníctva 
Ing. Igorovi Chmelovi, trvale bytom Blumentálska 16, 811 07 Bratislava, za cenu 
5040,00 EUR. 

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

prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľs tva mestskej časti Brati slava-Staré Mesto týkaj úceho sa 
predaja nehnuteľnosti , stratí uznesenie platnosť . 

16. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/4 

Uznesenie Č . 141/2014 

Miestne zastupi teľstvo mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto 

s chvaľuj e 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č . 138/ 199 1 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Brati slava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Bernolákovej 
ulici, k. Ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 10362/4, k. Ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehl1utel'ností na LV Č . IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2

, do vlastníctva 
Ing. Miroslavovi Jablonsl<ému a Dragici Jablonskej , rod. Búthovej, trva le bytom 
Bajzova 6, 821 08 Bratislava, za cenu 4 830,00EUR. 

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 Brati slava-Staré Mesto týkaj úceho sa 
predaja nelmuteľnos ti , stratí uznesenie platnosť . 
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17. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/5 

Uznesenie č. 142/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

I. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnos ti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto , nachádzajúcej sa v Bratislave na Bernolákovej 
ulici , k. Ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 10362/5, k. Ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV Č. IO ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2

, do vlastníctva 
JUDr. Petrovi Tabačkovi, trvale bytom Strmý vŕšok 143,841 06 Bratislava a Dagmar 
Tabačkovej , rod. Šímovej , trvale bytom Strmý vŕšok 6,841 06 Bratislava, za cenu 
4830,00 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 dl1a 

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

18. Návrh plánu zimnej služb" na sezónu 2014/2015 

Uznesenie č. 143/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

plán zimnej služby na sezónu 20 14/20 15; 

B. žiada 

štáb zimnej služby 
zabezpečiť zj azdnosť a schodnosť takým spôsobom, aby č innosť sama a jej dôsledky nezhoršovali 
životné prostredie, to znamená minimali zovať v maximálnej možnej miere posyp chemickým 
materiálom . 
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19. Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 
a zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok2014 

Uznesenie č. 144/2014 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schval'uje 

I. siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 20 14 takto: 

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

program 
schválený zvýšenie + upraven)' 

podprogram t ex t 
l prvok 

rozpočet zníženie - rozpočet 

1.2 Regionálny rozvoj 199500 - I 400 198 100 

6.1 Staromestské centrá kultúry a vzdelávania 466000 + l 400 467400 
Rozpočet spolu 18177649 O 18177 649 

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

program 
schválený zvýšenie + upravený 

podprogram t ex t 
prvok 

rozpočet zníženie - rozpočet 

3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest -
Šulekova ulica - nadstavba oporného múra 968000 + 120000 l 088 000 
(sanácia skalného svahu) 

5.1 Správa a údržba bytov a nebytových 
priestorov - Rekonštrukcia vnútrobloku 1012800 - 113 000 
Slávia 

5.1 Správa a údržba bytov a nebytových 
priestorov - Rekonštrukcia vnútrobloku + 93 000 992 800 
Karadžičova 

8.1.1 Seniorcentrum- rekonštrukcia kotolne 320000 + 20 000 340000 
Rozpočet spolu 3613 400 + 120 000 3733400 

FIN A N Č N É O PER Á CIE - P R Í J M Y v Eur 

tex t 
schválený zvýšenie + upravený 
rozpočet zníženie - rozpočet 

Použitie rezervného fondu 600000 + 120000 720000 
Rozpočet spolu 3069896 + 120000 3189896 

IO 



2. zmenu plánu použitia mimorozpočtov)'ch fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
20 14 v Eur takto: 

FOND ROZVOJA BÝVANIA 
v E ur 

Text 
schválený zvýšenie + upravený 
rozpočet zníženie - rozpočet 

Prostriedky fondu na bankových účtoch k Ll. 3526953 O 3526953 

Tvorba fo n d u 
a) príjem z prevodu vlastníctva bytov, neby!. priestorov 100000 O 100000 

ZDROJE FONDU SPOLU 3626953 O 3626953 

Použitie fo n d u 
Ostatné výdavky na správu a údržbu nehnutel'ného 
majetku 20000 O 20000 

Šulekova - chodník pri materskej škole O O O 
Rekonštrukcia Michalskej ulice 80000 O 80000 
Rekonštrukcia komunikácie a chodníka na Tajovského 
ulici 20000 O 20 000 

Matúšova ulica - rekonštrukcia verejných schodov 15000 O 15000 

Rekonštrukcia chodníkov, komunikác ií a priľah lých 

objektov k týmto komunikáciám 313 000 O 313 000 
Rekonštrukcia fontán IS 000 O 15 000 
Výstavba nájomných bytov Obchodná 52 330000 O 330000 
Vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy 
miestneho úradu z Medenej ulice 80000 O 80000 

Rekonštrukcia vnútrobloku Slávia 360000 - 11 3 000 247000 
Pro jekty ISRMO - spolufinancovanie mestskej čast i 107800 O 107800 
Projekty ISRMO - projektová dokumentác ia 20 000 O 20000 
Rekonštrukcia bytu na Karpatskej 10 IS 000 O 15000 
Ostatné výdavky na správu a údržbu bytových a 
nebytových priestorov 20000 O 20000 

Detské ihr iská 85000 O 85000 

Staromestská knižnica - pobočka Dubová 87 000 O 87 000 
ZŠ Škarniclova - výmena okien 55000 O 55000 

MŠ Heydukova - rozšíren ie kapacity materskej školy 260000 O 260000 

Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke 320 000 O 320000 

Rekonštrukcia verej ných záchodov 140000 O 140000 

MŠ Karadžičova - rekonštrukcia WC 25000 O 25000 

Rekonštrukcia vnútrobloku Karadžičova O + 93000 93000 

Seniorcentrum- rekonštrukcia kotolne O + 20 000 20000 

POUŽITIE FONDU SPOLU 2367800 O 2367800 

OCAKAVANÝ STAV FONDU K 31.12. 1 259 153 O 1259153 

II 



REZRVNÝ FOND 

Text 
schválený 
rozpočet 

Stav fondu na bankovom účte k 1.1. 1977 875 

Tvorba fo n d u 

a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 20 13 I 505 083 
ZDROJE FONDU SPOLU 3482958 

Použitie fondu 
Sulekova ulica - nadstavba oporného múra (sanácia 
skalného svahu) 100000 

Oprava strechy telocvične ZŠ Grässlingová- havarijný stav 100000 

Sanačné práce na Žižkovej ulici 

POUŽITIE FONDU SPOLU 

OČAKÁVANÝ STA V FONDU K 31.12. 

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 

príjmy bežného rozpočtu 
výdavky bežného rozpočtu 
príjmy kapitálového rozpočtu 
výdavky kapitálového rozpočtu 
finančné operácie príjmové 
použitie Fondu rozvoja b)'vania 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení 
použitie Rezervného fondu 
splátka návratnej pôžičky 
prevod prostriedkov z roku 2013 
finančné operácie výdavkové 
výsledok hospodárenia celkom 

B. súhlasí 

400000 

600000 

2882958 

18 034 553 Eur 
18 177 649 Eur 

805500 Eur 
3733400 Eur 
3 189 896 ElIľ 
2367800 Eur 

40000 Eur 
720000 ElIľ 

19000 Eur 
43096 ElIľ 

I 000 Eur 
+ 117 900 Eur 

v Eur 

zvýšenie+ upravený 
zníženie - rozpočet 

O 1977 875 

O l 505083 
O 3482958 

+ 120000 220000 

O 100000 

O 400000 

+ 120 000 720000 

- 120 000 2762958 

s použitím prostriedkov rezervného fondu na úhradu výdavkov spojených s výdavkami bežného 
rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka v zmysle § IO ods. 9 zákona Č. 583/2004 Z .. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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20. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 
- oblasť kultúry 

Uznesenie č. 145/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 takto: 

1. Centrum vizuálneho umenia - CEVIUM, n. o. 
Vajnorská 52, 83104 Bratislava 

účel: realizácia projektu Činnosť Galérie Cypriána Majerníka v roku 2014 4650 EUR, 

2.ARTEATRO 
Biela 6, 811 Ol Bratislava 

úče l : realizácia projektu ARTEatroRAPIA 600 EUR, 

3. ARTEATRO 
Biela 6, 811 01 Bratislava 

účel: rea li zácia projektu Pressburg Panoptikum 500 EUR, 

4. MLADÉ UMENIE 
Baštová l , 811 03 Bratislava 

účel: realizácia projektu Výstavná činno sť galérie f'latgallery do konca roku 20 14 350 EUR, 

5. LÚČ - vydavatel'ské družstvo Bratislava 
Špitálska 7, 813 59 Bratislava 

účel: realizácia projektu Stretnutie s poéziou 500 EUR. 

21. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 
- oblasť školstva 

Uznesenie č. 146/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

schval'uje 

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

l. Priatelia MŠ Javorinská 
Javorinská 9, 811 03 Bratislava 

účel: názov projektu: "Cestička obratnosti" 350 EUR, 
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2. Gymnázium Jána Papánka 
Vazovova 6, 811 07 Bratislava 

účel : názov projektu: "Záhrada ako miesto pre vzdelávanie i relax" 
most medzi školou a verejnost'ou Ido konca roku 2014/ 350 EUR. 

22. Návrh na schválenie výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č . 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, 
rekonštrukčných a udržiavacích prácach pre rekonštrukciu hradného paláca a objektov 
v areáli Bratislavského hradu z dôvodu verejného záujmu 

Uznesenie č. 147/2014 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

sc hvaľuje 

s účinnost'ou od 01.11 .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. I a 6 Všeobecne záväzného nari adenia mestskej časti Bratislava-Staré Mestoč. 5/20 14, 
ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach v súvis losti 
s rekonštrukciou hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu pre zd ružen ie 
V ÁI-IOSTA V - SECURILAS, na základe ktorej bude oprávnené vykonával': 

stavebné práce v období od 01.1 1.2014 do 29.02.2016 

• v pracovných dľíoch od 07:00 do 21 :00 
• v sobotu od 07:00 do 19:00 
• v nedeľu a v dľíoch pracovného pokoja od 09:00 do 17:00 s podmienkou 

nerealizovan ia hlučných prác. 

23. Návrh na schválenie výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa urculu pravidlá pri stavebn)'ch, 
rekonštrukčných a udržiavacích prácach v súvislosti s realizáciou obnoV\' obalového plášt'a 
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 

Uznesenie č . 148/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

schvaľuje 

s účinnosťou od 01 .11.20 14 výnimku z pracovného času pre stavebné, rekonštrukčné, udržiavac ie 
práce a výrobnú činnosť vo vonkajšom prostredí na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
podl'a § 2 ods. I a 6 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 
Č. 5/20 14, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach 
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v súvislosti s reali záciou obnovy obalového plášťa Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
STU v Bratislave pre spoločnosť DÚHA a.s ., na základe ktorej bude oprávnená vykonávať: 

stavebné práce v období od 01.11.20 14 do 29.02.20 16 

• v pracovných dľíoch od 07:00 do 18:00 
• v sobotu od 07:00 do 17:00 
• v nedel'u a v dľíoch pracovného pokoja od 08:00 do 15:00 

24. Návrh na vvľíatie sobôt 3.1.2015, 4.4.2015, 2.5.201 5, 9.5.2015, 29.8.201 5, 31.10.2015, 
28.11.2015,26.12.2015 z dní, kedy sa vvkonáva jÚ sobášne obrady 

Uznesenie č. 149/2014 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

vyľíatie sobôt 3. 1.20 IS, 4.4.20 IS, 2.5.20 IS, 8.5.20 15, 29.8.20 IS, 31 .10.20 IS, 28.11.20 IS, 26.12.2015 
z dní, kedy sa vykonávajú sobášne obrady. 

25. Návrh na udelenie Výročnej ceny mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - Ceny richtára 
Jakuba pánovi Milošovi Bobockému 

Uznesenie č. 150112014 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

udeľuje 

Výročnú cenu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto - Cenu richtára Jakuba 
Ing. Milošovi Bobockému. 

pánovi 

IS 



26. Vvhodnotenie Staromestského letného festivalu 2014 

Uznesenie č. 151/2014 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

Vyhodnotenie Staromestského letného fest ivalu 2014. 

27. Správa o vÝsledku kontrolv príjmov a v,'davkov v MŠ Gorazdova ul. č. 6 za rok 2013 

Uznesenie č. 152/2014 

Miestne zastupitel'stvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

správu o výs ledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Gorazdova ul. Č. 6 za rok 2013. 

28. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k 30.6.2014 

Uznesenie č. 153/2014 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k 30.6.20 14 
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29. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na I. polrok 2015 

Uznesenie č. 154/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na l. polrok 
20 15. 

30. Informácie o sieti škôl a školsk"ch zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2014/2015 

Uznesenie č. 155/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto 

herie na v edomie 

informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej čas ti Bratislava
Staré Mesto v školskom roku 2014/201 5. 

31. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavbv zariadenia sociálnvch služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 

Uznesenie č. 156/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

herie na vedomie 

informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej čast i 

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

32. Rôzne 
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33. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č.157/2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

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

Bratislava, 28. 10.2014 

PhDr. Tatiana R O S O V Á 
starostka mestskej čast i 

...-%~~/L----
Kamil Homoľa 
prednosta miestneho úradu 
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