
S p r á v a 
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2016 

 
 
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 a priebežne plnené uznesenia za obdobie rokov 2006 až             
2. polrok 2015 a všetky novoprijaté uznesenia v 1. polroku 2016. 
 
Uznesením č. 74/216 z 24.05.2016 (18. zasadnutie 7. volebného obdobia) Miestne 
zastupiteľstvo m. č. Bratislava–Staré Mesto zobralo na vedomie „Správu o stave plnenia 
uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k 31.12.2015“.    
V 1. polroku 2016 sa z nesplnených úloh evidovaných v danej správe do 31.12.2015 
a novoprijatých úloh v 1. polroku 2016  podarilo splniť len časť (tabuľka č. 1), a tak ostatné je 
potrebné stále evidovať ako nesplnené, zrušené, pozastavené a priebežne plnené (tabuľky č. 2 
až 5). Pri nesplnených uzneseniach je uvedený aj stav riešenia k 30.06.2016 a po konzultácii 
s gestorskými oddeleniami aj návrh ďalšieho riešenia.  
 
V novokontrolovanom období, teda v období 1. polroka 2016 (7. volebného obdobia) prijalo 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto celkovo 103 uznesení, 
konkrétne: 
   15. zastupiteľstvo 09.02.2016   01/2016 – 26/2016   =  26 
   16. zastupiteľstvo 22.03.2016   27/2016 – 47/2016  =  21 
   17. zastupiteľstvo 26.04.2016   48/2016 – 62/2016  =  15 
   18. zastupiteľstvo 24.05.2016   63/2016 – 81/2016  =  19 

  19. zastupiteľstvo 28.06.2016   82/2016 – 103/2016  =  22 
   Spolu:                       103 
 

 
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 – stratili platnosť 
 
*)   V 1. polroku nebolo žiadne pozastavené uznesenie 
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1. 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. 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

časť B.:  
Starosta s odvolaním sa na ukončenie 
zmluvy medzi hl. m. SR Bratislavou 
a BPS Park, a.s. požiadal dňa 
16.12.2015 primátora hl. m. SR 
Bratislavy o 400 parkovacích miest na 
komunikáciách I. a II. tr.; v odpovedi sa 
uvádza, že hl. m. SR Bratislava nemá 
spracované zásady a podmienky pre 
vyhradené parkovanie na ním 
spravovaných komunikáciách tak, aby 
mohlo preniesť kompetencie na m.č.; 
posun v riešení parkovacej politiky 
prijatím uzn. č. 49/2016, ktorým m.č. 
dala stanovisko k VZN mesta 
o dočasnom parkovaní na 
vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území hl. m. SR 
Bratislavy. Hlavné mesto neuvažuje so 
zverením ciesť 1. a 2. triedy m.č.  

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

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové  a investičné 
zadalo dňa 3.7.2013 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 emailom 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 9.9.2013 s výzvou na dostavenie sa na 
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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.) 

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.  
Dňa 11.12.2015 sa konalo stretnutie p. 
starostu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a p Blaškoviča (konateľ 
spoločnosti Harmónia Reality s.r.o.). 
došlo k dohode, že oddelenie 
majetkové v súčinnosti s oddelením 
právnym pripraví  a aktualizuje dodatok 
k Nájomnej zmluve v súlade 
s podmienkami schválenými v uznesení 
č. 107/2013 zo dňa 25.06.2013.  
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 53/2006/322 
o nájme nebytových priestorov podľa 
prijatého uznesenia bol podpísaný 
oboma zmluvnými stranami dňa 
13.7.2016.  

3. 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, 
ŽP, VP 
a správnych 
konaní 
RNDr. 
Calpašová 
Ing. Rausová 

Hlavné mesto SR Bratislava doposiaľ 
neschválilo Dodatok Štatútu hl. mesta 
SR Bratislavy (parkovanie). Hlavné 
mesto SR Bratislava pracuje na novom 
znení predmetného dodatku Štatútu, 
ktoré predloží mestskej časti na 
opätovné prerokovanie a schválenie. 
Z tohto dôvodu považujeme uznesenie 
za splnené. 

4. 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.  

Odd. dopravy, 
ŽP, VP 
a správnych 
konaní 
RNDr. 
Calpašová 

Hlavné mesto SR doposiaľ neschválilo 
VZN hl. mesta o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel. Mestská časť sa 
opätovne vyjadrovala k pozmenenému 
VZN na rokovaní MZ dňa 26.04.2016 
so schválením Uznesenia č. 49/2016. 
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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 
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 

Ing. Rausová Z tohto dôvodu považujeme uznesenie 
za splnené.  

5. 13/2015 19.02.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. zrušuje – návrh nezískal dostatočný počet hlasov 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 23/2012 zo 
14.02.2012, ktorým uložilo prednostovi miestneho úradu predkladať na každé rokovanie 
miestneho zastupiteľstva písomnú informáciu o postupe prác pri realizácii zámeru výstavby 
zariadenia sociálnych služieb, ul. K Železnej studienke v Bratislave.  
C. žiada 
starostu mestskej časti, 
aby opätovne písomne požiadal súčasného primátora o vydanie záväzného stanoviska 
k uvedenému projektu a následne inicioval osobné stretnutie a rokovanie s primátorom hl. 
mesta SR Bratislavy.  

Odd. 
investičné  
Ing. Vanda, 
A.Bednariková 

Bod C – splnené listom č. 
4061/12608/2015/INV/Bop zaslaným 
p. primátorovi dňa 20.03.2015 a dňa 
20.04.2016 firma Dopravoprojekt a.s. 
obdržala súhlasné stanovisko.  

6. 20/2015 31.03.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mestona rok 2015 
2. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 na úrovni hlavných kategórií 
takto 
3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2015 
programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré mesto na rok 2015, 
príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % z objemu 
vyplatených miezd;    
B. berie na vedomie 
1. rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 a 2017, 
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 

Odd. finančné  
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Rozpočet 
mestskej časti bol upravený v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  
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roky 2016 a 2017, 
rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti 
Bratislav-Staré mesto na roky 2016 a 2017, 
4. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 a 2017; 
C. žiada 
starostu mestskej časti 
predložiť na nasledujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva písomnú informáciu o vývoji 
počtu zamestnancov miestneho úradu obsahujúcu údaje o počte zamestnancov miestneho 
úradu k 31.12.2014, o aktuálnom počte zamestnancov, o plánovanom počte zamestnancov 
k 31.12.2015, o počte zamestnancov miestneho úradu, ktorí od 15.12.2014 rozviazali 
pracovný pomer, o počte zamestnancov, ktorí boli od 15.12.2014 prijatí do pracovného 
pomeru a analýzu možnosti zefektívnenia fungovania miestneho úradu. 
Termín: 28. apríl 2015 

7. 32/2015 28.04.2015 MZ mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. prvú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2015 
2. zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-staré 
mesto na rok 2015  
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 
príjmy bežného rozpočtu   18 259 221 Eur 
výdavky bežného rozpočtu  18 459 554 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu    2 539 560 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu   3 807 222 Eur 
finančné operácie príjmové     1 606 995 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania   1 080 662 Eur 
použitie fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení          20 000 Eur 
použitie Rezervného fondu        270 000 Eur 
splátka návratnej pôžičky          19 000 Eur 
prevod nevyčerpaných prostriedkov      217 333 Eur 
finančné operácie výdavkové        0 Eur 
výsledok hospodárenia celkom:  +   139 000 Eur 
 

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Rozpočet 
mestskej časti bol upravený v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  

8. 56/2015 26.05.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
žiada 
starostu mestskej časti 

Starosta MČ  
Mgr. Števčík, 
Ing. 

Bod 2: Dňa 17.06.2016 sa uskutočnilo 
rokovanie starostu u ministra školstva 
SR s výsledkom, že ministerstvo 
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2. aby aktívne vstúpil do rokovaní s ministerstvom školstva o možnostiach prevodu budovy 
Ekoiuventy a areálu kúpaliska Mičurin do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 
účelom záchrany budovy a kúpaliska a prinavrátenia budove a kúpalisku ich pôvodný význam 
a účel v prospech detí a mládeže.  

Rafajdusová  neuvažuje o prevode nehnuteľného 
majetku a sľúbilo zachovať pôvodný 
účel zariadenia v spolupráci s m.č.  
 
 
 

9. 58/2015 16.06.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2015   
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene:  
príjmy bežného rozpočtu   18 203 943 Eur 
výdavky bežného rozpočtu 18 304 276 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu    2 539 560 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu   3 928 222 Eur 
finančné operácie príjmové    1 727 995 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania   1 201 662 Eur 
použitie fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení                      20 000 Eur 
použitie Rezervného fondu                   270 000 Eur 
splátka návratnej pôžičky          19 000 Eur 
prevod nevyčerpaných prostriedkov     217 333 Eur 
finančné operácie výdavkové                  0 Eur 
výsledok hospodárenia celkom:       239 000 Eur 

Odd. finančné  
 Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Rozpočet 
mestskej časti bol upravený v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  

10. 63/2015 23.06.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
1. zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2015 
2. zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2015 
3. zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2015  
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene: 
príjmy bežného rozpočtu   18 330 721 Eur 
výdavky bežného rozpočtu  18 431 054 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu    2 694 560 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu    4 203 222 Eur 
finančné operácie príjmové    1 847 995 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania   1 201 662 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Rozpočet 
mestskej časti bol upravený v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  
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použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení      140 000 Eur 
použitie Rezervného fondu                 270 000 Eur 
splátka návratnej pôžičky         19 000 Eur 
prevod nevyčerpaných prostriedkov   217 333 Eur 
finančné operácie výdavkové                 0 Eur 
výsledok hospodárenia celkom:    + 239 000 Eur 

11. 80/2015 22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2015 
2. zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2015 
3. zmenu plánu použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok 2015 

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Rozpočet 
mestskej časti bol upravený v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  

12. 93/2015 22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
upustenie od vymáhania pohľadávky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto voči spoločnosti 
ARTSECO, s.r.o., so sídlom Zhorínska 1, 841 03  Bratislava, IČO: 35 819 430, v celkovej  
výške 23 964,24 EUR s príslušenstvom, ktorú mestská časť Bratislava-Staré Mesto eviduje 
voči spoločnosti ARTSECO, s.r.o. z titulu nezaplatenia nájomného a úhrad za služby spojené 
s užívaním nebytových priestorov č. 24 a č. 29 nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. 
Špitálska 57, súp. č. 2181, postavenom na pozemku parc. č. 8252/1, v Bratislave, zapísanom 
na LV č. 6217, vedeným Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na základe Zmluvy 
č. 651/2010 o nájme nebytových priestorov a Zmluvy č. 652/2010 o nájme nebytových 
priestorov obidvoch uzatvorených dňa 09.02.2011 za obdobie odo dňa 09.02.2011 do dňa 
31.10.2012. 
B. splnomocňuje 
starostu 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 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Hahnová 

V konaní o zaplatenie 7 683,99 Eur 
s prísl. bolo doručené do spisu 
späťvzatie návrhu. Súd vydal uznesenie 
o zastavení konania. Konanie je 
právoplatne skončené.  
V konaní o zaplatenie 16 280,25 Eur 
s prísl. bol na súd doručený návrh na 
uzatvorenie súdneho zmieru, nakoľko 
súd nesúhlasil s navrhovaným 
zmierom, mestská časť doručila súdu 
späťvzatie návrhu a súd vydal 
uznesenie o zastavení konania. Konanie 
je právoplatne skončené.  
 
 

13. 111/2015 27.10. 2015 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2015 
2. zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2015 
3. zmenu plánu použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok 2015 

Odd. finančné 
Ing. Papán 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Rozpočet 
mestskej časti bol upravený v súlade 
s prijatým uznesením MZ 

14. 124/2015 27.10. 2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zástupca Uznesenie splnené. Žaloba o zrušenie 
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 A. schvaľuje 
podanie návrhu na zrušenie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE, n.o. a jej likvidáciu; B. 
žiada 
starostu mestskej časti 
1. aby podal návrh na zrušenie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o. a jej likvidáciu 
 2. vykonal všetky právne úkony potrebné na dosiahnutie účelu tohto uznesenia. 

starostu  
Ing. Španková 

NO a jej likvidáciu  bola na Okresný 
súd Bratislava I. podaná 16.11.2015.  

15. 132/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky s účinnosťou od 1. januára 2016. 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

VZN m.č. Ba-SM č. 7/2015 
o povinnom zápise dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
s účinnosťou od 1. januára 2016 bolo 
uvedené do praxe zápisom na školský 
rok 2016/2017 v dňoch 29. 
a 30.04.2016 

16. 138/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2015  
2. zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2015 

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Rozpočet 
mestskej časti bol upravený v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  

17. 140/2015 08.12.2015 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 z.n.p. 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. Bratislava-Staré 
Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Brnianskej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku 
parc. č. 4886/2, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, do vlastníctva Patrikovi Kromerovi, bytom 
Brnianska 33, 811 01  Bratislava, za cenu 4 510,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Oddelenie majetkové pripravilo všetky 
podklady na vypracovanie 
a spracovanie kúpnej zmluvy. Kúpna 
zmluva č. 4/2016 bola podpísaná 
oboma zmluvnými stranami dňa 
04.02.2016. Kúpna zmluva bola 
zverejnená dňa 25.02.2016, účinná 
26.02.2016. Vklad vlastníckeho práva 
do katastra bo. podaný pod č. V-
4969/2016 zo dňa 14.04.2016.  

18. 141/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje  
úpravu výšky nájomného týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru o celkovej výmere 
715,46 m2 nachádzajúceho sa na prízemí a v suteréne bytového domu na ulici Námestie SNP 
č. 16 v Bratislave, vchod Námestie SNP č. 16, súpisné číslo 475, postaveného na pozemku 
parcela č. 8881/1, vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 6067, ktorý užíva v súlade so 
Zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.03.1996 v znení neskorších dodatkov 
(ďalej len „nájomná zmluva“) spoločnosť Baťa Slovensko, a.s., so sídlom: SNP 16, 811 06  
Bratislava, IČO: 34 103 015, a to nasledovne:  

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové pripravilo 
a doručilo na právne oddelenie všetky 
podklady na vypracovanie dodatku č. 5 
k Zmluve o nájme nebytových 
priestorov zo dňa 12.03.1996 v súlade 
so zapracovaním podmienok 
schválenými týmto uznesením.   
Dodatok č. 5/249/2015 k Zmluve 
o nájme nebytových priestorov zo dňa 
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a) nájomcovi sa poskytuje zľava na nájomnom vo výške 50 %, čo predstavuje zníženie 
nájomného z pôvodnej sumy 8,513 Eur/m2/mesiac na sumu 4,256 EUR/m2/mesiac t.j. 
z pôvodne 18 273,10 Eur/štvrťrok na 9 136,55 EUR/štvrťrok na obdobie od 1.6.2015 do dňa 
ukončenia protokolárneho zápisničného prevzatia rekonštrukčných prác prenajímateľom, 
maximálne do 31.05.2016, z dôvodu spadnutia sadrokartónovej kazety zo stropu v nebytovom 
priestore a nemožnosti riadne užívať priestor nájomcom na účel dohodnutý v nájomnej 
zmluve, 
b) nájomcovi sa poskytne na základe hodnoverne preukázaných dokladov zľava na 
nájomnom, max. do výšky 26 000,00 Eur, z dôvodu započítania nákladov nájomcu 
vynaložených na opravu podpornej konštrukcie interiérového podhľadu dotknutého 
nebytového priestoru.  

12.03.1996 bol podpísaný oboma 
zmluvnými stranami dňa 28.01.2016. 
Dodatok bol zverejnený na webovej 
stránke dňa 29.01.2016, a teda 
nadobudol účinnosť dňa 30.01.2016.  

19. 142/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti 
pripraviť a predložiť na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto: 
1. návrh na podmienky na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Pistoryho paláci 
na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 834, k.ú. Staré Mesto, ktoré využíva 
organizácia VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z. pre svoje vlastné účely 
a činnosť, 
2. návrh a podmienky vzájomnej spolupráce mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s organizáciou VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z. v oblasti spoločného 
kultúrneho, komunitného a spoločenského využívania Pistoryho paláca na Štefánikovej ulici 
č. 25 v Bratislave.  

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Uznesením č. 142/2015 MZ m.č. Ba-
SM v časti A) konštatovalo, že Zmluva 
o spolupráci č. 485/2011 uzavretá 
medzi m.č. Ba-SM a organizáciou VIA 
CULTURA Inštitút pre kultúrnu 
politiku, o.z., končí dňa 3. apríla 2016 
v zmysle Čl. V ods. 6 tejto Zmluvy; 
Uznesenie č. 142/2015 v časti A) 
splnené! 
Časť B) Odd. majetkové pripravilo, 
spracovalo a predložilo na zasadnutie 
MZ m.č. Ba-SM, konaného dňa 
9.2.2016 2 materiály – Návrh na nájom 
NP  na ul. Štefánikova č. 25 
v Bratislave (Pistoriho palác) ako 
prípad hodný osobitného 
zreteľa(prerokované na zasadnutí ako 
bod 6) a Návrh a podmienky vzájomnej 
spolupráci m.č. Ba-SM a organizácie 
VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu 
politiku, o.z. (prerokované na zasadnutí 
ako bod č. 13).  Oba materiály boli 
riadne prerokované a schválené 
Miestnym zastupiteľstvom ,.č. 
Bratislava-SM na zasadnutí konanom 
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dňa 9.02.2016. V danej veci boli prijaté 
uznesenia č. 7/2016 zo dňa 09.02.2016 
(schválený prenájom NP) a uznesenie 
č. 13/2016 zo dňa 09.02.2016 
(schválené podmienky spolupráce).  
Uznesenie č. 142/2015 v časti B) 
splnené! 

20. 143/2015 08.12.2015 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. 8510 o výmere 168 m2, druh pozemku: záhrada, ktorý sa nachádza na 
dvore na Špitálskej ul. č. 31 – 35, je zapísaný na LV č. 10, pre katastrálne územie Staré 
Mesto za cenu najmenej vo výške 70 000,00 EUR. 
2. v súlade s § 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. podmienky 
obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou,  
...18. Celá kúpna cena bude zaplatená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma 
zmluvnými stranami.  

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená 
Rozhodnutím starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v súlade 
s prijatým uznesením. Súťaž trvala odo 
dňa 11.1.2016 do 25.1.2016. Komisia 
na vyhodnocovanie súťažných návrhov 
zasadala dňa 27.1.2016. Nebol 
doručený žiaden návrh. Súťaž bola 
neúspešná.  

21. 144/2015 8.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto obchodnou verejnou súťažou formou výberu 
víťaza elektronickou aukciou, a to konkrétne v danom prípade: 
- stavba súp. č. 866 – druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely, postavená na pozemku 
parc. č. 3544/32 
- pozemok parcela KN č. 3544/32 o výmere 125 m2, v k.ú. Prašice, obec Prašice, okres 
Topoľčany, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú na Duchonke, 
v katastrálnom území: Prašice, obec: Prašice, okres: Topoľčany a sú zapísané na LV č. 995, za 
cenu najmenej vo výške 17 330,00 EUR.  
2. v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. podmienky 
obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou .... 

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové pripravilo všetky 
potrebné doklady na vyhlásenie 
Obchodnej verejnej súťaže. odd. 
majetkové zabezpečilo zverejnenie 
zámeru a spôsobu predaja majetku 
obce, zverejnenie a oznámenie tohto 
zámeru v regionálnej tlači, na úradnej 
tabuli i na webovej stránke mestskej 
časti.  
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená 
Rozhodnutím starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto dňa 25.1.2016. 
Súťaž bola ukončená dňa 12.2.2016. 
Súťaž bola vyhodnotená a obálky boli 
otvorené dňa 24.02.2016. Do súťaže sa 
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prihlásili dvaja úspešní uchádzači. Dňa 
29.02.2016 boli zaslané obom 
úspešným uchádzačom výzvy na účasť 
vo výberovom konaní realizovanom 
formou elektronickej aukcie. 
Elektronická aukcia sa konala dňa 
03.03.2016.  
Úspešný uchádzač bol P. Andrej Božík. 
Výsledná kúpna cena bola stanovená na 
sumu 17810,00 Eur.  
Kúpna zmluva č. 252/2016 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 27.05.2016, Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 30.05.2016. Účinnosť 
nadobudla dňa 31.05.2016. Návrh na 
vklad vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam bol podaný dňa 
20.06.2016.  

22. 146/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
2. neplatenie nájomného v zmysle § 673 Občianskeho zákonníka spoločnosťou CITY 
PRESSBURG, s.r.o. so sídlom Sartorisova 14, 821 08  Bratislava, IČO: 35 288 414 za nájom 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti na ulici Michalská 25, súp. č. 380, 
postavenej na pozemku parc. č. 393 v Bratislave, zapísanej na LV č. 9636, vedenej Okresným 
úradom Bratislava, Katastrálny odbor, na základe Zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 
16.11.2006 za obdobie od 1.7.2013 do času, kedy bude spoločnosť CITY PRESSBURG, s.r.o 
opäť umožnené užívať prenajaté nebytové priestory, najneskôr však do 15.9.2016.  
3. vrátenie nájomného zaplateného spoločnosťou CITY PRESSBURG, s.r.o. so sídlom 
Sartorisova 14, 821 08  Bratislava, IČO: 35 822 414, za obdobie od 3.5.2011 do 31.3.2012 
v celkovej výške 29 598,15 Eur za nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v nehnuteľnosti na ulici Michalská 25, súp. č. 380, postavenej na pozemku parc. č. 393 
v Bratislave, zapísanej na LV č. 9636, vedenej Okresným úradom Bratislava, Katastrálny 
odbor, na základe Zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 16.11.2006; 
B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti na uskutočnenie všetkých právnych úkonov potrebných na vykonanie 

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Hahnová 

Bod 2: Pozastavené predpisovanie 
nájomného – splnené.  
Bod 3: Suma bola uhradená prevodom 
na účet k 30.06.2016 – splnené.  
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uznesenia, ako aj na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo k naplneniu 
tohto uznesenia.  

23. 2/2016 09.02.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
návrh zámeru na poskytovanie finančného príspevku pre obyvateľov mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto; 
B. splnomocňuje 
prednostu miestneho úradu 
pripraviť a predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh zásad na poskytovanie 
finančného príspevku pre obyvateľov mestskej časti v zmysle schváleného zámeru. 

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Na zasadnutí MZ tunajšej mestskej 
časti konanom dňa 22.03.2016 bolo 
prijaté uznesenie č. 38/2016, ktorým 
MZ schválilo Zásady o poskytovaní 
finančného príspevku na dopravu pre 
obyvateľov mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto s účinnosťou od 
01.04.2016.  

24. 4/2016 09.02.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť zmenu Čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hl. mesta SR Bratislavy v tomto znení:  
b) z výnosu dane z nehnuteľností sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských 
častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí, podiel na 
dani z príjmov fyzických osôb sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských 
častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí; príjem 
mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa percentuálnych  podielov, vypočítaných 
podľa počtu obyvateľov, prepočítaného počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 65 rokov veku 
podľa osobitného predpisu 152a) a podľa výnosu dane z nehnuteľností, ktoré zoberie na 
vedomie mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu Bratislavy, pričom mestským 
častiam Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica pridelí 
v poslednom mesiaci štvrťroka navyše rovnakú sumu z celkovej sumy 1 950 000,- Eur na 
kalendárny rok, a o túto sumu zníži prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, 
Petržalka a Ružinov pomerne podľa ich percentuálnych podielov uvedených vyššie; 
B. žiada 
starostu mestskej časti 
doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy.  

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

Výpis uznesenia zaslaný na primátora 
17.02.2016. 

25. 7/2016 09.02.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s § 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 o celkovej 
výmere 61,92 m2 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa 2. nadzemnom podlaží budovy na ulici 
Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 834, na ulici Štefánikova, číslo vchodu 25, ktorý 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové pripravilo všetky 
podklady na právne oddelenie na 
vypracovanie a spracovanie Zmluvy 
o nájme nebytového priestoru. Zmluva 
o nájme nebytového priestoru č. 
113/2016 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 05.05.2016.  
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je vybudovaný na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 3463 o výmere 1408 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 4537, do nájmu: VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z., so sídlom 
Štefánikova č. 25, 811 09  Bratislava, IČO: 42 262 1198, a to za nasledovných podmienok: 
1. doba nájmu: 2 roky 
2. výška nájmu: 16,60 Eur/m2/rok (1 027,87 eur/rok), t.j. 85,65 Eur/mesiac + služby spojené 
s užívaním nebytových priestorov vo výške 6,92 Eur/mesiac 
3. účel nájmu: kancelárske, administratívne priestory; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva vtom, že organizácia VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu 
politiku, o.z. sa významnou mierou spolupodieľa na rozvoji, podpore a propagácii kultúrnych, 
komunitných aktivít občanov, kultúrno-umeleckých tradícií a od roku 2012 spolupracuje 
a spolupodieľa sa pri realizácii nového komunitno-kultúrneho centra Starého Mesta 
v Pistoriho paláci (tzv. „Kultúrne centrum Pistori“).  
Via Cultura je mimovládna organizácia (MVO), ktorá podporuje proces modernizácie 
a europeizácie kultúrneho sektora na Slovensku prostredníctvom organizovania kultúrnych 
akcií a stretnutí, publikovaním nezávislých analýz, vytváraním domácich a medzinárodných 
partnerstiev a šírením informácií o kultúre.  

Zmluva bola zverejnená na webovom 
sídle mestskej časti dňa 16.05.2016. 
Účinnosť nadobudla dňa 17.05.2016.  

26. 8/2016 09.02.2016 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 na Hradnom 
údolí č. 13, k. ú. Staré Mesto, a to pozemok parc. č. 1065/16, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, čo vlastníctva 
Zuzane Rakickej, rod. Mošaťovej, bytom Hradné údolie č. 13, 811 01  Bratislava, za cenu 
580,00 Eur. 
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy; 
B. konštatuje, 
osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má prístup cez predmetný pozemok na susedný 
pozemok parc. č. 1066 a rodinný dom, ktoré má vo vlastníctve. 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Oddelenie majetkové pripravilo všetky 
podklady pre právne oddelenie na 
vypracovanie kúpnej zmluvy. Kúpna 
zmluva č. 111/2016 bola podpísaná 
oboma zmluvnými stranami dňa 
11.04.2016. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 13.04.2016, účinná 
14.04.2016. Vklad vlastníckeho práva 
do katastra bol vložený pod č. V-
15335/16 zo dňa 15.06.2016. 

27. 9/2016 09.02.2016 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 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková,  

Oddelenie majetkové pripravilo všetky 
podklady  pre právne oddelenie na 
vypracovanie kúpnej zmluvy.  Kúpna 
zmluva č. 110/2016 bola podpísaná 
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osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti 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 nehnuteľností na LV 
č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 a pozemok parc. č. 3841/5 k.ú. Staré 
Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostané plochy o výmere 34 m2 do 
vlastníctva MUDr. Tiborovi Malackému, bytom Rozvodná 13, 831 01  Bratislava za cenu 
36 800,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má cez pozemok parc. č. 3840/11 jediný prístup 
k pozemkom, k rodinnému domu a garáži, ktoré sú v jeho vlastníctve. Ide o pozemky parc. č. 
3839/1, 3841/6, 3841/25, 3841/26, o stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 3841/25 
a stavbu garáže na pozemku parc. č. 3841/26. Pozemok parc.č .3841/5 je zo všetkých strán 
ohraničený pozemkami vo vlastníctve žiadateľa a iný prístup k predmetnému pozemku nie je.  

Ing. Ferko oboma zmluvnými stranami dňa 
04.04.2016. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 13.04.2016, účinná 
14.04.2016. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod č. V-15336/16 
zo dňa 15.06.2016.  

28. 10/2016 09.02.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov prevod nebytového priestoru č. 6-12 o celkovej výmere 19,97 
m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, nachádzajúceho sa na 4. poschodí bytového domu Škovránčia č. 1,3, Žilinská č. 
8,10,12,14, súpisné číslo 2956 v Bratislave, na ulici Žilinská, číslo vchodu 8, ktorý je 
vybudovaný na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 7859o výmere 407 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, pozemku parcela registra „C“ parcela č. 7861 o výmere 922 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku parcela registra „C“ parcela č. 7862 
o výmere 530 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku parcela registra „C 
parcela č. 7864 o výmere 359 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku 
parcela registra „C“ parcela č. 7865 o výmere 375 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaný na LV č. 5921, a spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom 
pozemku vo veľkosti 29/10000, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov: Ing. arch. 
Štefana Polakoviča a Ing. Andrei Polakovičovej, obaja trvale bytom: Ulica 29. augusta č. 28, 
811 09  Bratislava za cenu 21 549,08 EUR.  
2. Kúpna cena bude uhradená jednorazovo najneskôr do 30 dní od podpísania Zmluvy 
o prevode vlastníctva nebytového priestoru.  

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové pripravilo všetky 
podklady na právne oddelenie na 
vypracovanie a spracovanie Zmluvy 
o prevode vlastníctva nebytového 
priestoru. Zmluva o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru č. 112/2016 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 25.05.2016.  
Kúpna cena bola uhradená dňa 
09.06.2016 na účet mestskej časti , na 
účet hl. mesta dňa 23.06.2016. Zmluva 
bola zverejnená na webovom sídle 
mestskej časti dňa 09.06.2016. 
Účinnosť nadobudla dňa 10.06.2016. 
Návrh na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností bol podaný dňa 
29.06.2016.   

29. 12/2016 09.02.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Odd. Oddelenie majetkové pripravilo všetky 
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A. schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľností, a to objektu 
(polyfunkčného súboru) nachádzajúceho sa na ulici Žilinská č. 1 v Bratislave, so súpisným 
číslom 7111, postaveného na pozemku parcela č. 7592/24, 7592/23, 7592/4 a pozemkov 
parcela C KN č. 7592/24 o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
parcela C KN č. 7592/4 o výmere 585 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
parcela C KN č. 7592/1 o výmere 1 172 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria pre 
spoločnosť Staromestská a.s., so sídlom: Vajanského nábrežie č. 3, 811 02  Bratislava, IČO: 
35 804 092, a to za nasledovných podmienok: 
1. doba nájmu: neurčitá 
2. výška nájmu: 1,00 Eur/mesiac a všetky náklady spojené s prevádzkou objektu 
3. účel nájmu: kancelárske, administratívne priestory, výkon činnosti v zmysle predmetu 
podnikania spoločnosti  Staromestská a.s. 
4. Nájomca vstupuje do práv a preberá povinnosti prenajímateľa vyplývajúce z platne 
uzatvorených Zmlúv o nájme nebytového priestoru, ktoré má v súčasnom období mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto uzatvorené ako prenajímateľ s tretím subjektom.  
5. Nájomca je povinný zabezpečovať na vlastné náklady správu, údržbu a revitalizáciu 
predmetu nájmu; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť Staromestská a.s. je právnická osoba, ktorej 
zriaďovateľom a jediným akcionárom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Spoločnosť 
Staromestská a.s. bude využívať predmet nájmu na zabezpečenie verejnoprospešných služieb, 
na zabezpečenie čistoty, starostlivosti o zeleň a verejné priestranstvá na území mestskej časti.  

majetkové 
Ing. 
Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

podklady na právne oddelenie na 
avypracovanie a spracovanie Zmluvy 
o nájme nehnuteľností. Zmluva o nájme 
nehnuteľností č. 118/2016 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 02.05.2016. Zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 09.05.2016. účinnosť 
nadobudla dňa 10.05.2016.  

30. 14/2016 09.02.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 takto:  
1. TICHO a spol. 
Školská 14, 811 07  Bratislava 
účel: projekt o.z. Ticho a spol. v Divadelnom klube 10x10 v roku 2016  10 000,00 € 
2. Divadelné združenie GUnaGU 
Zadunajská cesta 9, 851 01 Bratislava 
účel: projekt: GUnaGU 2016-07-21     11 000,00 € 
3. ART DESING PROJECT 
Velehradská 7/A, 821 08  Bratislava 
účel: projekt: Farebné reflexie Bratislavy                                     200,00 € 

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením MZ.  
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 21/2016 09.02.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K železnej studienke; 
B. žiada 
starostu mestskej časti 
o zaslanie výzvy primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy o prehodnotenie záväzného 
stanoviska hl. mesta SR Bratislavy k investičnej výstavbe stavby Zariadenie sociálnych 
služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava. 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

Uznesenie splnené odoslaním listu 
v registratúre právneho odd. dňa 
22.02.2016.  

31. 23/2016 09.02.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zriaďuje 
osobitnú komisiu na prešetrenie a vybavovanie sťažnosti proti poslancom miestneho 
zastupiteľstva v zložení pani poslankyňa Jana Španková, pani poslankyňa Halka Ležovičová 
a pán poslanec Peter Osuský.  

Ing. Ferko  Dňa 23.12.2015 prijal MiÚ m.č. Ba-
SM (ďalej len „úrad“) podanie, 
predmetom ktorého je sťažnosť od Ing. 
Martina Šuabu, bytom Uránová 5, 821 
02  Bratislava na postup členov 
Komisie pre nakladanie s majetkom 
a financiami pôsobiacej v úrade 
v rokoch 2010-2014. Svoju sťažnosť 
odôvodňuje tým, že  citujem „...napriek 
tomu, že bol Komisii pre nakladanie 
s majetkom a financiami odpredaj 
pozemku par.č. 2983/1 k.ú. Staré Mesto 
Bratislava navrhovaný, mi odpredaj 
zamietla bez udania dôvodu a danú 
situáciu nerieši ...“. Osobitná komisia 
na prešetrenie a vybavenie sťažností 
proti poslancom miestneho 
zastupiteľstva zasadla dňa 16.02.2016 
a prejednala sťažnosť Ing. Martina 
Šubu. Predmetnú sťažnosť vyhodnotila 
za neopodstatnenú.  

32. 29/2016 22.03.2016 MZ mestskej časti Braislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2016 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. apríla 
2016. 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

VZN č. 4/2016 o určení dotácie na 
mzdy a prevádzku  materských škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto s účinnosťou od 15. apríla 
2016 – bolo uvedené do praxe 
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vyplácaním mesačných dotácii školám 
a školským zariadeniam v súlade 
s uvedeným VZN.  

33. 31/2016 22.03.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zásady o poskytovaní jednorazového nenávratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa 
s účinnosťou od 1. apríla 2016. 

Zástupca 
starostu  
Ing. Španková 

Pri vyplácaní jednorazového 
nenávratného finančného príspevku sa 
postupuje v zmysle schválených zásad.  

34. 32/2016 22.03.2016 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s § 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. 49 
o celkovej výmere 174,08 m2 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa na 1. poschodí domovej nehnuteľnosti 
Dostojevského rad č. 1 v Bratislave, súpisné číslo 2543, na ulici Dostojevského rad, číslo 
vchodu 1, ktorá je postavená na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 8942 o výmere 1359 
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaná 
na LV č. 6452, do nájmu občianskemu združeniu: Pomoc obetiam násilia, so sídlom 
Dostojevského rad č. 1, 811 09  Bratislava, IČO: 31 795 382, a to za nasledovných 
podmienok: 
1. doba nájmu: neurčitá 
2. výška nájmu: 18,00 Eur/m2/rok (1,5 Eur/m2/mesiac), t.j. 3 133,44 Eur/rok + služby spojené 
s užívaním nebytového priestoru 
3. účel nájmu: kancelárske, administratívne priestory; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je občianske združenie, ktoré poskytuje služby 
s verejnoprospešným účelom, zameriava sa najmä na ochranu, bezplatnú právnu 
a psychologickú pomoc a podporu obetiam trestných činov, domáceho násilia, nešťastných 
udalostí, dopravných nehôd, informuje širokú verejnosť o možnostiach a prostriedkoch 
prevencie kriminality.  

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové pripravilo 
a doručilo na právne oddelenie všetky 
podklady na vypracovanie Zmluvy 
o nájme nebytových priestorov v súlade 
a so zapracovaním podmienok 
schválenými týmto uznesením. 
Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 316/2016 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 12.07.2016.  
Zmluva bola zverejnená na webovom 
sídle mestskej časti dňa 14.07.2016. 
Účinnosť nadobudla dňa 15.07.2016.  

35. 35/2016 22.03.2016 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 Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu, a to pozemok parc. č. 1953/8, k.ú. 
Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané pochy a nádvoria 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Oddelenie majetkové pripravilo všetky 
podklady pre právne oddelenie na 
vypracovanie nájomnej zmluvy. 
Zmluva o nájme č. 169/2016 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 27.04.2016. Zmluva o nájme bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
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o výmere 15 m2 do nájmu Márii Bizžoňovej, rod. Glasovej, bytom Nábrežie arm. gen. 
Ludvíka Svobodu 32, 811 02  Bratislava, Ing. Ľubomírovi Bizoňovi, bytom Žehrianska 3, 
851 07  Bratislava a Ing. Nadežde Bizoňovej, rod. Bizoňovej, bytom Nábrežie arm. gen. 
Ludvíka svobodu 32, 811 02  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 žiadatelia sú dedičia po nebohom Vincentovi Bizoňovi, 
posledný trvalý pobyt Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 32, 811 02  Bratislava, ktorý bol 
vlastníkom garáže ev. č. 2607/1 postavenej na predmetnom pozemku. Žiadatelia majú záujem 
legalizovať stavbu garáže a vysporiadať majetkovo-právny vzťah k stavbe a pozemku pod 
stavbou.  

časti dńa 10.05.2016, účinná 
11.05.2016.  

36. 36/2016 22.03.2016 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 Radlinského ulici, a to pozemok parc. č. 7976, k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné plochy o výmere 479 m2, do nájmu 
spoločnosti BLUMENTAL REZIDENCIA II, s.r.o., sídlo: Palisády 47, 81106  Bratislava, 
IČO: 47 257 288 za cenu 20,00 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 vlastník susedných pozemkov parc. č. 
7972/13 a 7972/9, na ktorých plánuje uskutočniť výstavbu, pričom pozemok parc. č. 7976 by 
využil na zriadenie staveniska.  

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Oddelenie majetkové pripravilo všetky 
podklady pre právne oddelenie na 
vypracovanie nájomnej zmluvy. 
Zmluva o nájme č. 168/2016 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
dňa 29.04.2016. Zmluva o nájme bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 09.05.2016, účinná 
10.05.2015.  

37. 37/2016 22.03.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. 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 na Brnianskej ulici 
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 4886/3 vo veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu ½, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Oddelenie majetkové pripravilo všetky 
podklady pre právne oddelenie na 
vypracovanie kúpnej zmluvy. Kúpna 
zmluva č. 165/2016 bola podpísaná 
oboma zmluvnými stranami dňa 
02.05.2016. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
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plochy a nádvoria o výmere 11 m2 (t.j. ½ z 22 m2), do vlastníctva Patrikovi Kromerovi, 
bytom: Brnianska 33, 811 01  Bratislava, za cenu 2 530,00 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
2. V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) 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 na Brnianskej ulici 
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 4886/3 vo veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu ½, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnueľností na LV č. 10 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 11 m2 (t.j. ½ z 22 m2), do vlastníctva Patrikovi Kromerovi, 
bytom: Brnianska 33, 811 01  Bratislava, za cenu 2 530,00 EUR.  
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy; 
B. konštatuje, 
že osobitným zreteľom pri predaji časti pozemku podľa bodu 2. časti A. uznesenia je 
zjednotenie vlastníctva pozemku s vlastníctvom stavby, ktorej podielovým spoluvlastníkom je 
žiadateľ. Predaj spoluvlastníckeho podielu ½ druhému spoluvlastníkovi garáže podľa § 9a 
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí nie je možný jednak z dôvodu, že 
o predaj nepožiadal, a jednak z dôvodu, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí na neznámom 
mieste. So zreteľom na tieto skutočnosti je pre mestskú časť najvhodnejším riešením 
majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku pod stavbou v spoluvlastníctve tretích 
osôb odpredaj celého pozemku jednému z podielových spoluvlastníkov. 

časti dňa 09.05.2016, účinná 
10.05.2016. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod č. V-15334/16 
zo dňa 15.06.2016.  

38. 40/2016 22.03.2016 MZ mestskej časti Braislava-Staré Mesto 
deleguje 
týchto zástupcov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do rád škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

 Základná škola zástupcovia mestskej časti 
1. ZŠ Dubová 1 1. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. 

2. Ing. Jana Španková 
3. Anastázia Pittnerová 
4. Ing. Matej Vagač  

2. ZŠ Hlboká cesta 4 1. Mgr. Ľuboslava Vasilová 
2. PhDr. Štefan Holčík 
3. Mgr. Ivana Ernstová 
4. Mgr. Martina Uličná  

3. ZŠ Jelenia 16 1. Mgr. Ľuboslava Vasilová 

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Zástupcovia m.č. Bratislava-Staré 
Mesto boli delebovaní do rád škôl pri 
všetkých základných školách, 
základných školách s materskými 
školami a materských školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 
menovacími dekrétmi s účinnosťou od 
30.03.2016 (s výnimkou ZŠ s MŠ M.R. 
Štefánika, Grösslingová 48, kde končí 
funkčné obdobie rady školy v novembri 
2016).  
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2. PhDr. Štefan Holčík 
3. Mgr. Ondrej Dostál 
4. Mgr. Vladimír Palko  

4. ZŠ Mudroňova 83 1. Viktor Muranský 
2. Bc. Ivan Bútora 
3. Anastázia Pittnerová 
4. Ing. Jana Španková  

5.  ZŠ s MŠ Milana Hodžu, 
Škarniclova 1 

1. Miloš Domorák 
2. Ing. Tomáš Ziegler 
3. doc. Mgr. art. Štefan Bučko 
4. Viera Valovičová  

6. ZŠ Vazovova 4 1. Lucia Nicholsonová 
2. Ing. Miroslav Kollár MHA 
3. Ing. arch. Martin Gajdoš 
4. Ing. arch. Ľubomír Boháč  

7.  MŠ, Beskydská 7 1. Mgr. Ondrej Dostál 
8. MŠ, Búdková 21 1. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. 
9.  MŠ, Ferienčíkova 12 1. Lucia Nicholsonová 
10. MŠ, Gorazdova 6 1. Mgr. Martina Uličná 
11. MŠ, Javorinská 9 1. Ing. Tomáš Ziegler 
12. MŠ, Karadžičova 51 1. Ing. Miroslav Kollár MHA 
13. MŠ, Kuzmányho 9 1. MUDr. Peter Osuský CSc. 
14. MŠ, Malá 6 1. Mgr. Ľuboslava Vasilová 
15. MŠ, Heydukova 25 1. MUDr. Halka Ležovičová 
16. MŠ, Myjavská 22 1. Viktor Muránsky 
17. MŠ, Špitálska 49 1. Mgr. art. Veronika Remišová M.A.ArtD. 
18. MŠ, Šulekova 35 1. Ing. Jana Španková 

2. Lívia Chlebová  
19. MŠ, Tabaková 10 1. Miloš Domorák 
20. MŠ Timravina 8 1. MUDr. Peter Osuský CSc. 

2. doc. Mgr. art. Štefan Bučko  
21. MŠ-Óvoda, Ul. 29. augusta 6 1. MUDr. Peter Tatár 
22. MŠ, vazovova 16 1. Soňa Párnická  

39. 41/2016 22.03.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Odd. finančné Uznesenie je splnené. Dotácie boli 
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schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 takto: 
1. Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
Obchodná 64, 816 11  Bratislava 
úel: projekt: dni majstrov ÚĽUV 2016-08-08    150,00 €, 
2. SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION 
Matičná 11, 831 03  Bratislava 
účel: projekt: KlezMORE Vienna/Bratislava, 13. ročník festivalu 
        židovskej kultúry/kkonkrétne na koncert v Bratislave-Staré mesto/ 300,00 € 
3. Tomáš Mateovič – KOVMAT 
Znievska 1, 851 06  Bratislava 
účel: projekt: 6. narodeniny Deafclub     100,00 € 
4. Občianske združenie Boris 
Gallayova 842 02  Bratislava 
účel: projekt: divadelné predstavenie Pokušenie vo Svätofloriánske doline  600,00 € 
podmienka: odohrať jedno predstavenie v rámci Staromestského kultúrneho leta 2016 bez 
nároku na honorár. 

Ing. Šutara poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením MZ.  

40. 46/2016 22.03.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
správu Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 
B. schvaľuje 
1. starostovi mestskej časti podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov plat v celkovej výške 
3 573,00 EUR pozostávajúci z platu podľa § 3 ods. 1 zákona, ktorý je 2,89 – násobkom 
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2015, zvýšeného o 40 % 
v súlade s § 4 ods. 2 zákona s účinnosťou od 01.04.2016, 
2. miestnemu kontrolórovi mestskej časti plat vo výške 1 978,00 EUR s účinnosťou od 
01.01.2016,  
3. vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti vo výške 30 % zo súčtu 
mesačných platov vyplatených za obdobie apríl 2015 až marec 2016 v najbližšom výplatnom 
termíne.  

Kancelária 
prednostu 

časť A- správa komisie mandátovej 
vzatá miestnym zastupiteľstvom na 
vedomie 
časť B – plat starostovi mestskej časti 
a miestnemu kontrolórovi vyplácaný 
v schválenej výške v príslušnom 
výplatnom termíne, 
- odmena miestnemu kontrolórovi 
vyplatená  v najbližšom výplatnom 
termíne po prijatí uznesenia (v apríli 
2016) 

41. 48/2016 26.04.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
správu o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 
rok 2015; 
B. žiada 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

Splnené listom starostu na primátora hl. 
m.  SR doručeným 19.05.2016.  
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hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu 
o zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polície v rámci Okrskovej stanice Mestskej polície 
hlavného mesta SR Bratislava-Staré Mesto minimálne o 10 % v roku 2016 a o ďalších 10 % 
v roku 2017.  

42. 49/2016 26.04.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
stanovisko k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy č. .../2016 z 2016 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného 
mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie mtorových vozidiel, spôsobe 
úhrady a preukázania jej zaplatenia; 
B. odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy 
schváliť VZN hl. mesta SR Bratislavy č. .../2016 z ... 2016 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hl. mesta SR 
Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady 
a preukázania jej zaplatenia s pripomienkami uvedenými v stanovisku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po schválení dodatku Štatútu hl. mesta 
SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú Čl. 73, 74 a 91. 

Odd. dopravy, 
ŽP, VP 
a správnych 
konaní 
RNDr. 
Calpašová 
 

Dňa 29.04.2016 listom starostu zaslaný 
výpis uznesenia  č. 49/2016. 

43. 51/2016 26.04.2016 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 prípad hodný 
osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Langsfeldovej č. 3, 
k.ú. Staré Mesto, a to pozemok parc č. 3878/10, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 
1656 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2 do vlastníctva:  
Róbertovi Skýpalovi, bytom Karpatské námestie 28, 831 06  Bratislava, 
Kataríne Praškovej, rod. Skýpalovej, bytom Silvánska 4, 841 04  Bratislava,  
Ing. Pavlovi Skýpalovi, bytom Dobrovičova 2, 811 09  Bratislava, 
Veronike Slovodovej, rod. Skýpalovej, bytom Jiráskova 6, 851 01  Bratislava 
za cenu 28 000,00 EUR. 
2. Zaplatenie ceny za nájom pozemku a jeho užívanie za predchádzajúce 3 roky v celkovej 
hodnote 2 110,00 EUR. 
3. Kúpna cena i cena za užívanie pozemku za predchádzajúce obdobie budú zaplatené 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy; 
B. konštatuje, 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Oddelenie majetkové pripravilo všetky 
podklady pre právne oddelenie na 
vypracovanie kúpnej zmluvy. Kúpna 
zmluva č. 329/2016 bola podpísaná 
oboma zmluvnými stranami dňa 
08.06.2016. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 09.06.2016, účinná 
10.06.2016. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod č. V-18943/16 
podaný dňa 15.06.2016.  
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že osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetný pozemok slúži ako prístupový pozemok 
k susedným pozemkom vo vlastníctve žiadateľa parc. č. 3894/1, 3894/2 a ku stavbe rodinného 
domu na pozemku parc. č. 3894/1.  

44. 52/2016 26.04.2016 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 hl. 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto obchodnou verejnou 
súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou,  a to konkrétne v danom prípade:  
- pozemok parcela č. 8510 o výmere 168 m2, druh pozemku: záhrada, ktorý sa nachádza na 
dvore na Špitálskej ul. č. 31-35, je zapísaný na LV č. 10, pre katastrálne územie Staré Mesto 
za cenu najmenej vo výške 65 000,00 EUR.  
2) v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. podmienky 
obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou, a to:  
1. predmet súťaže:  
- pozemok parcela č. 8510 o výmere 168 m2, druh pozemku: záhrada,  
2. obchodná verejná súťaž bude vyhlásená dňa 09.05.2016 
3. Súťažné podklady – tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke 
www.staremessto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 09.05.2016 do 23j.05.2016 
v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 
814 21  Bratislava v úradných hodinách.  
4. Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 09.05.2016 do 23.05.2016 na adresu 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  
Bratislava alebo osobne do podateľne.  
5. Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy podané 
na inom tlačive ako určenom, nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia sú povinní 
doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením „obchodná verejná súťaž 
predaj pozemku Špitálska- dvor NEOTVÁRAŤ?! 
6. Minimálna kúpna cena je 65 000,00 EUR.  
7. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť peňažnú zábezpeku 
v sume 32 500,00 EUR, a to buď v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto alebo prevodom na účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
V prípade, že víťaz obchodnej verejnej súťaže (pri výbere víťaza elektronickou aukciou), 
z dôvodov nespočívajúcich na strane mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, od uzavretia 
kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov odstúpi, prepadne zábepeka v prospech mestskej 
časti Bratislava-Saré Mesto ako zmluvná pokuta v zmysle § 544 zákona č. 40/1+964 Zb. 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená 
Rozhodnutím starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v súlade 
s prijatým uznesením. Súťaž trvala odo 
dňa 09.05.2016 do 23.05.2016. 
Komisia na vyhodnocovanie súťažných 
návrhov zasadala dňa 24.05.2016. 
Nebol doručený žiaden návrh. Súťaž 
bola neúspešná.  



 
Uznesenia splnené k 30.06.2016                                                                  Tabuľka č. 1 

 23 

P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

(Občiansky zákoník), s čím navrhovateľ obchodnej verejnej súťaže súhlasí. Zároveň ak víťaz 
ako kupujúci neuhradí kúpnu cenu v lehote dohodnutej v uzavretej zmluve, finančná 
zábezpeka prepadne ako zmluvná pokuta v prospech mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
s čím navrhovateľ súhlasí a ároveň to zakladá ôdvod na odstúpenie od zmluvy predávajúcim. 
Odstúpením od zmluvy, sa zmluva zrušuje od začiatku (ex tunc) v zmysle § 48 ods. 2 zákona 
č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník).  
8. Navrhovateľom, ktorí v tejto súťaži neuspejú, bude peňažná zábezpeka najneskôr v lehote 
10 pracovných dní odo dńa termínu vyhlásenia výsledkov  obchodnej verejnej súťaže, 
najneskôr však do 30 dní vrátená prevodom na účet uvedený v súťažnom návrhu. 
9. Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do 
obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. Fyzické osoby 
podnikatelia priložia k záväznému súťažnému návrhu výpis zo 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 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 Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto.  
12. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené 
v plánovanom termíne do 12.06.2016.  
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 vyhodnotená 
súťažnou komisiou 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. Konečné výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou budú zverejnené v plánovanom termíne do 13.06.2016.  
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16. 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 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a majetkom zvereným do 
správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Smernicou mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, ktorou sa určujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží 
a Rozhodnutia  starostky č. 28/2011 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 6. júna 2011 
o postupe pri prevode a prenájme majetku pri použití elektronickej aukcie.  
17. Celá kúpna cena bude zaplatená do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma 
zmluvnými stranami.  

45. 55/2016 26.04.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016: 
1. Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, v.f. 
Ventúrska 9, 811 01  Bratislava 
účel: projekt: Európska hudobná akadémia, komorné koncerty 
podmienka: uviesť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie ako 
podporovateľa projektu       2 000,00 € 
2. Milujem knihy/Amo libris 
Blumentálska 10, 811 07  Bratislava 
účel: projekt: Čítajme deťom odmalička        500,00 € 
3. Občianske združenie BChZ 
Gerulatská 2, 851 10  Bratislava 
účel: projekt: Letná hudobná škola pre chlapcov 
podmienka: uviesť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie, ako 
podporovateľa projektu          400,00 € 
4. ORFEO, združenie koncerných umelcov a pedagógov hudby 
Kľukatá 41,821 05  Bratislava 
účel: projekt: Viva Musica! Festival 2016 
podmienka: uviesť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie, ako 
podporovateľa projektu       4 000,00 € 
5. Hudobná skupina Kozovanka 
Šoltésovej 13, 811 08 Bratislava 
účel: projekt: Nahrávanie, výroba a tlač 2. CD 
podmienka: uviesť logo Batislava-Staré mesto na všetkých formách propagácie, ako 
podporovateľa projektu           100,00 € 
6. 4 ARTS – Združenie pre šírenie a rozvoj umenia 

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením MZ.  
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Istrijská 80, 841 07  Bratislava 
účel: projekt: Medzinárodná výstava Socha a objekt XXI 
podmienka: uviesť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie, ako 
podporovateľa projektu           500,00 € 
7. Zdurženie žien AGLOW v Slovenskej republike 
Budatínska 47, 851 05  Bratislava 
účel: projekt: Žalmy kráľa Dávida 
podmienka: uviesť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie, ako 
podporovateľa projektu           500,00 € 
8. Oživenie Kapitulskej ulice 
Na Vŕšku 4, 811 01  Bratislava 
účel: projekt: Kapitulské dvory 
podmienka: uviesť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie, ako 
podporovateľa projektu          500,00 € 
9. Občianske združenie Korunovačná Bratislava 
Gagarinova 21, 82103  Bratislava 
účel: projekt: Korunovačné slávnosti 2016 
podmienka: uviesť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie, ako 
podporovateľa projektu       2 000,00 € 
10. Krajanský inštitút 
Pražská 17, 811 04  Bratislava 
účel: projekt: Krajanská Bratislava 
podmienka: uviesť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie, ako 
podporovateľa projektu          200,00 € 
11. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 
Ventúrska 3, 811 01  Bratislava 
účel: projekt: Medzinárodný festival divadelných škôl Istropolitana Projekt´16 
podmienka: uviesť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie, ako 
podporovateľa projektu       1 500,00 € 
12. Nadácia Horský park 
Majakovského 13, 811 04  Bratislava 
účel: projekt: Kultúrne leto nad Bratislavou 2016 
podmienka: uviesť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie, ako 
podporovateľa projektu           500,00 € 

46. 56/2016 26.04.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
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poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 takto:  
1. Detská organizácia Bratislavský Fénix 
Bulíkova 3, 851 04  Bratislava 
účel: projekt: Putovaním za poznaním, jún – október 2016-08-09 Devín, Železná studienka, 
Kamzík, Koliba – Bratislava           
300,00 € 
2. Občianske združenie KLUB HAPPYLAND 
Brnianska 13, 811 04 Bratislava 
účel: projekt: Slovenské zvyky a tradície s Happylandom 20106 
18. jún 2016 – Horský park           
100,00 € 
3. Združenie rodičov pri Základnej škole Milana RastislavaŠtefánika 
Grösslingova 48, 811 09  Bratislava 
účel: projekt: Akcia pri príležitosti MDD „Mama, otec a ja – poďme športovať“ 
11. júna 2016 ZŠ a MŠ Grösslingova 48         300,00 € 
4. TOP TENIS, n.o.  
Laténska 35, 851 10  Bratislava 
účel: projekt: Baby cupík 2016-turnaj s putovným pohárom medzi škôlkami z I. obvodu 
v minitenise             
200,00 € 
5. Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister      
Lazaretská 33, 811 09  Bratislava 
účel: projekt: Rozhýbme svet okolo nás dobrom        400,00 €
  

uznesením MZ.  

47. 57/2016 26.04.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 takto: 
1. Katolícka jednota Slovenska, Oblastné centrum Bratislava 
Ferienčíkova 7, 811 08  Bratislava 
účel: návštevy nemocných, prednášky, zbierky šatstva a potravín pre bezdomovcov a sociálne 
slabšie rodiny a azylantov           700,00 € 
2. Jednota dôchodcov na Slovensku 
Vajnorská 1, 831 04  Bratislava (Kýčerského 9) 
účel: kultúrno-poznáacie zájazdy pre členov klubov dôchodcov 
máj – september 2016, zámocký park Luxemburg, mesto Olomouc                   150,00 € 
3. Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením MZ.  
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Bajkalská 25, 821 01  Bratislava 
účel: kultúrne podujatia, prednáškové aktivity, duchovný program      700,00 € 
4. Jednota dôchodcov na Slovenská 
Vajnorská 1, 83104  Bratislava (Gaštanova 9) 
účel: projekt: Knižnice v regióne V4, Kroměříž máj – jún 2016       150,00 € 
5. Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava 
Vazovova 8, 811 07  Bratislava 
účel: púť do Šaštína, na Staré hory, výstavy, prednášky, vianočné balíčky pre osamelých 
a chorých, klubové stretnutia                
650,00 € 
6. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Panny Márie Snežnej 
Na Kalvárii 10, 811 04  Bratislava 
účel: kultúrne podujatia, divadelné predstavenia, výstavy, poznávacie zájazdy, činnosť 
Senior klubu Kalvária           700,00 € 
7. Ohel David 
Svoradova 11, 811 03  Bratislava 
účel: revitalizácia a obnova arteterapeutickej dielne r. 2016                      400,00 € 
8. Františkánsky svetský rád 
Františkánska 2, 811 01  Bratislava 
účel: humánna a charitatívna činnosť, adopcia na diaľku, návšteva chorých, vianočné balíčky 
pre dôchodcov, pomoc pre drogovo závislých             700,00 € 
9. ECHO – združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
Sklenárova 12, 821 09  Bratislava 
účel: klubové stretnutia, divadelné predstavenia, Mikulášske posedenia, rekondičné 
pobyty, pomoc mentálne postihnutým ľuďom        450,00 € 
10. Združenie zdravotne postihnutých občanov 
Tehelná 26, 532 40  Bratislava(Jeséniova 51) 
účel: rehabilitácie v termálnych kúpeľoch SR a návštevy kultúrno-spoločenských akcií 
             300,00 € 
11. Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 
Haanova 10, 852 23  Bratislava 
účel: sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov     300,00 € 
12. Liga proti rakovine SR 
Brestová 6, 821 02  Bratislava 
účel: projekt: Návrat do života – psycho-sociálna pomoc ženám s nádorovým ochorením
             200,00 € 
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13. Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava 
Vazovova 8, 811 07  Bratislava 
účel: letný tábor pre deti – škola v prírode Detvianska Huťa                     600,00 € 
14. Občianske združenie STOPA Slovensko 
Furdekova 6, 851 03  Bratislava 
účel: projekt: Spolu pre Bratislavu – zrevitalizovať dlažbu, vyčistiť verejné priestranstvá 
v historickom jadre Bratislava-Staré Mesto 
projekt budú realizovať nezamestnaní ľudia a ľudia bez domova       250,00 € 
15. Občianske združenie Odyseus 
Haanova 10, 852 23  Bratislava 
účel: projekt: Chráň sa sám – terénna sociálna práca (ľudia, ktorí injekčne užívajú drogy)
         200,00 € 
16. Domov pre každého – občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí 
bez domova v SR  
Stará Vajnorská 92, 831 04  Bratislava 
účel: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre potreby strediska osobnej hygieny od 
1.3.-31.7.2016 – ľudia bez domova      750,00 € 

48. 67/2016 24.05.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
stanovisko k návrhu VZN hl mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta Sr Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, a ktorým a mení a dopĺňa VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR 
Bratislavy v znení neskorších predpisov; 
B. odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy VZN hl. mesta SR Bratislavy o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl. mesta SR 
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hl. mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov schváliť po zapracovaní 
pripomienok uvedených v stanovisku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto.  

Odd. dopravy 
RNDr. 
Calpašová 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Ligasová 

Stanovisko MZ k návrhu VZN hl. 
mesta SR Bratislavy o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN hl. mesta SR 
Bratislavy  č. 13/2012 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, a ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN hl. mesta SR 
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta SR Bratislavy v znení 
neskorších predpisov bolo doručené 
hlavnému mesta SR Bratislave listom č. 
4934/26867/2016/DŽV/Mar 
z 01.06.2016.  

49. 70/2016 24.05.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Odd. finančné Uznesenie je splnené. Dotácie boli 
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schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré mesto na rok 2016 takto:  
1. Bratislavská arcidiecézna charita 
Krasinského 6, 821 04  Bratislava 
účel: aktívne prežitie jesene života seniora ich angažovania v spoločenskom prostredí  
             400,00 €, 
2.. Autistické centrum Andreas 
Galandova 7, 811 06  Bratislava 
účel: projekt: Arterapia apsychodiagnostika, jún – dec. 2016 deti a mladí ľudia s poruchou 
autistického spektra            405,00 €. 

Ing. Šutara poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením MZ. 

50. 71/2016 24.05.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 takto:  
OZ Kmeťovo námestie 
Kmeťovo námestie 3, 811 07  Bratislava 
účel: projekt: Kmeťovani s deťmi – Deň detí 2016        250,00 € 

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením MZ.  

51. 72/2016 24.05.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 takto:  
DINAMIC TOUR s.r.o. 
Amurská 17, 821 06  Bratislava 
účel: projekt: koncert Janka Kociánová 
s podmienkou použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie, ako 
podporovateľa projektu            350,00 € 
do 6/2016.  

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením MZ.  

52. 83/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
súhlasné stanovisko k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o používaní pyrotechnických 
výrobkov na území hl. mesta SR Bratislavy. 
B. odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy schváliť VZN hl. mesta SR Bratislavy 
o používaní pyrotechnických výrobkov na území hl. mesta SR Bratislavy o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území hl. mesta SR Bratislavy.  

Odd. dopravy, 
ŽP, VP 
a správnych 
konaní 
RNDr. 
Calpašová 
 

Dňa 01.07.2016 listom starostu zaslaný 
výpis z uznesenia č. 83/2016 
a stanovisko.  

53. 84/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
odporúča 
predĺženie nájmu pozemkov v k.ú. Staré Mesto, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 

Odd. 
majetkové 
Ing. 

Výpis uznesenia č. 84/2016 bol 
doručený osobne p. starostom na 
Magistrát hl. mesta SR Bratislava. P. 
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8204, nachádzajúcich sa na Hviezdoslavovom námestí na Paulínyho ulici: 
parc. č. 21377/11 o výmere 1 175 m2,  
parc. č. 21378/20 o výmere 12 m2, 
parc. č. 21377/13 o výmere 50 m2,  
parc. č. 21378/4 o výmere 4 m2, 
parc. č. 21378/21 o výmere 17 m2,  
parc. č. 21378/33 o výmere 15 m2,  
parc. č. 21375/6 o výmere 33 m2,  
parc. č.21375/7 o výmere 12 m2 
spolu 1318 m2, a to medzi Hl. mestom SR Bratislavou ako prenajímateľom, mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto ako správcom a Spojenými štátmi americkými ako nájomcom, ale len 
za podmienok, že doba nájmu bude 1 rok a výška nájomného bude 1,00 EUR/m2/deň. 

Mihaliková,  
Ing. Ferko 

starosta poskytol informácie osobne aj 
priamo na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva.  

54. 90/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok za poskytované sociálne služby 
v rozpočtovej organizácii mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto nasledovne:  
1. Mikulíková Alžbeta               4 463,73 € 
2. Bubenová  Gabriela               9 414,60 € 
3. Mikle Ernest                           14 864,96 € 
4. Porubská Mária             11 125,88 € 
5. Fraňo Vladimír               5 055,07 € 
Spolu nevymožiteľné pohľadávky:            44 924,24 € 

Riaditeľ 
Seniorcentra 
Staré Mesto  
PhDr. Alex 

Na základe uvedeného schváleného 
uznesenia miestneho zastupiteľstva boli 
nevymožiteľné pohľadávky za 
poskytované sociálne služby 
v rozpočtovej organizácii mestskej časti 
Seniorcentrum Staré Mesto odpísané 
z účtovnej evidencie dňa 30.06.2016, 
číslo účtovného dokladu IDO 2016043.  

55. 94/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 takto:  
1. Nadácia Horský park 
Majakovského 13, 811 04  Bratislava 
účel: zušľachtenie vstupu do Horského parku     400,00 € 
2. Priatelia Bartókovej ulice 
Bartókova 4, 811 02  Bratislava 
účel: oddychová zóna Bartókova – návrat k zeleni    400,00 € 
3. OZ Kmeťovo námestie 
Kmeťovo námestie 3, 811 07 Bratislava 
účel: zeleň pre Kmeťovo námestie       400,00 € 
4. Blumentál 
Krížna 5, 811 07  Bratislava 

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením MZ. 
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účel: obnova prestarnutých stromov vo vnútrobloku Blumentál    70,00 € 
5. H-PROBYT, s.r.o. 
Povraznícka 4, 811 05  Bratislava 
účel: revitalizácia predzáhradky Björnsonova 12    300,00 € 

56. 
 
 
 
 

95/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré mesto 
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 takto: 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Sekulská, 842 50  Bratislava 
účel: podpora spolkovej činnosti a podujatí nevidiacich a slabozrakých počas roka 2016  
         400,00 €  

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením MZ.  

57. 96/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 takto:  
1. Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava I-Staré Mesto 
Grösslingova 23, 812 51  Bratislava 
účel: vzdelávanie členov MO MS Bratislava I-Staré Mesto 
s podmienkou použiť logo Bratislava–Staré Mesto 
na všetkých formách propagácie, ako podporovateľa projektu                 100,00 € 
2. Ergon Art 
Pod gaštanmi 2, 821 07  Bratislava 
účel: Medzinárodný hudobný festival Bratislavská komorná gitara 2016 
s podmienkou použiť logo Bratislava-Staré Mesto 
na všetkých formách propagácie, ako podporovateľa projektu              1 000,00 € 
3. ALBRECHT FORUM, o.z.  
Na vŕšku 1, 811 01  Bratislava 
účel: Spomienkový koncert pri príležitosti nedožitých 80-tin hudobného skladateľa 
a profesora Ivana Paríka 
s podmienkou použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie, ako 
podporovateľa projektu       450,00 € 
4. antikomplex.sk – občianske združenie 
J. Cikkera 11, 974 01  Banská bystríca 
účel: Stolpersteine v Bratislave 2016 
s podmienkou použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie, ako 
podporovateľa projektu       300,00 €.  

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je splnené. Dotácie boli 
poskytnuté v súlade s prijatým 
uznesením MZ. 
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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 
a správnych 
činnosti 
JUDr. Hahnová 

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.  
Na základe uznesenia č. 80/2006 
bola so spoločnosťou 
NOAVIOSTA s.r.o. uzatvorená 
nájomná zmluva č. 99/2006 
a zmluva o spolupráci 100/2009. 
Nájomná zmluva bola na dobu 
neurčitú a nájom mohol zaniknúť 
v prípade ukončenia platnosti 
zmluvy o spolupráci. Zmluva 
o spolupráci zanikla v dôsledku 
neuzatvorenia kúpnej zmluvy 
podľa bodu 3 uznesenia č. 
80/2006.  
Uznesením MZ č. 16/2007 zo dňa 
27.03.2007 bolo schválené 
vrátenie objektu bývalej ZŠ na ul. 
Lazaretská 3 v Bratislave, stavbu 
súp. č. 2394 postavený na 
pozemku parc. č. 8704 ako aj 
pozemok parc. č. 8704 o výmere 
2490m2, pozemok parc. č. 8703/5 
o výmere 156 m2, ktorý ma 
zverený do správy, späť hlavnému 
mestu SR Bratislava spolu so 
zmluvnými záväzkami;  
Protokolom č. 118807051100 zo 
dňa 27.10.2011 o odňatí správy 

Vzhľadom na uvedené bude 
Miestnemu zastupiteľstvu 
na zasadnutie dňa 
20.09.2016 predložený 
návrh na zrušenie uznesenia.   
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nehnuteľného majetku bol 
s účinnosťou k 27.10.2011 
nehnueľný majetok ZŠ Lazaretská 
3 a ZŠ Cukrová 1 (stavby 
a pozemky) odňaté zo správy 
mestskej časti.  
Od 29.01.2014 je vlastníkom 
nehnuteľností SR správca 
Okresný súd 1 (LV9745). 
Vzhľadom k zániku zmluvných 
vzťahov založených na základe 
uzn. 80/2006, odňatiu zvereného 
majetku zo správy m.č. a jeho 
prevodu na nového vlastníka, nie 
je už ani v budúcnosti možné 
uznesenie splniť.  
Súdny spor N.S.L E.B.-
Consulting, s.r.o. (NOAVISTA, 
s.r.o.) c/a mestská časť Bratislava-
Staré Mesto a spol. o náhradu 
škody vo výške 4 989 499,03 € 
s prísl. bol právoplatne skončený 
uznesením Krajského súdu 
v Bratislave č.k. 3Cob/191/2014 
zo dňa 29.011.2016 (k zastaveniu 
konania došlo z dôvodu 
nezaplatenia súdneho poplatku 
žalobcom.  

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. 

Prednosta MiÚ 
JUDr. Jesenský 
 

Časť A: Ing. Stanek aj napriek 
opakovaným výzvam na 
vyjadrenie sa k prevodu 
obchodného podielu m.č. 
Braislava-Staré Mesto sa týmto 
relevantne doposiaľ nevyjadril. 
Časť B: Vzhľadom na 
nenaplnenie časti A. uznesenia, 

V spolupráci s oddelením 
právnym a správnych 
činností tunajšieho 
miestneho úradu sú 
uskutočňované právne 
kroky smerujúce k zrušeniu 
spoločnosti, prípadne 
k zániku účasti mestskej 
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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. 

nebolo možné pristúpiť 
k naplneniu tejto časti uznesenia.  
 

časti v spoločnosti.   

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 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
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 
7.6.2012. Vklad vlastníckeho 
práva (V-20143/12 zo dňa 
6.9.2012) v katastri nehnuteľností 
bol povolený! 
Zmluva o prevode 
spoluvlastníckeho podielu č. 
97/2012 s p. Kurhajcom bola 
uzavretá a podpísaná dňa 
7.6.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva bol podaný 
pod V-26357/2012 zo dňa 
9.11.2012. 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 

Informácia z právneho odd. 
ku dňu  30.6.2016: aktuálny 
stav nezmenený, prieťahy 
v konaní, súd v danej veci 
ešte nerozhodol, konanie na 
katastri nehnuteľností 
prerušené. Stav nezmenený.    
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zriadi vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku 
parc.č. 394 strpieť právo prechodu a prejazdu časovo 
neobmedzene a bezplatne v prospech hl. mesta SR Bratislavy. 
Zriadenie vecného bremena je podmienkou realizácie prevodu.  
3. Ak bude návrh kúpnej zmluvy akceptovať len jeden zo 
spoluvlastníkov je mestská časť BA-SM oprávnená predať celý 
svoj spoluvlastnícky podiel len tomuto spoluvlastníkovi.  
4. Ak nebude žiadne zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti Michalská 
25 Bratislava akceptovať návrh kúpnej ceny a podmienky kúpnej 
zmluvy je mestská časť BA-SM ako podielový spoluvlastník 
oprávnená zrušiť predaj spoluvlastníckeho podielu alebo po 
márnom uplynutí lehoty podľa § 605 OZ tento predať tretej osobe. 
5. M.č. BA-SM je povinná najneskôr do 30 kalendárnych dní odo 
dňa schválenia predaja miestnym zastupiteľstvom a súčasne odo 
dňa udelenia súhlasu primátorom hl. mesta SR Bratislavy 
predložiť podľa § 605 OZ návrh kúpnej zmluvy budúcemu 
kupujúcemu. 
6. Spoluvlastníci, resp. ten z nich, ktorý bude akceptovať návrh 
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.  

14.11.2012.  

4. 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; 

Odd. majetkové  
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Viď. uznesenie č. 13/2012. Uznesenie nesplnené. 
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 k pozemku parc. č. 395 o výmere 88 m2; druh pozemku: 
záhrady, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie platné do 
27.03.2013 

5. 63/2012 22.05.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s kúpou spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 34/120 za cenu 
minimálne vo výške znaleckého posudku, t.j. vo výške 388 166,66 
EUR k nehnuteľnostiam v k.ú. SM zapísaných na LV č. 4272 a to:  
- k pozemku parcela č. 499, ako parcela registra „C“, druh  
pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 493 m2, 
-  k stavbe súp. č. 168, ktorá sa na tomto pozemku nachádza do 
vlastníctva hl. mesta SR Bratislava, v správe m.č. BA-SM 

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. Hahnová 

Uznesenie nesplnené. Právne odd. 
pripravilo materiál do MZ dňa  
21.05.2013 (bod 12 programu), 
podľa ktorého MZ malo 
rozhodovať o: 
- zrušení uznesenia č. 63/2012, 
- schválení prevodu spoluvlast. 
podielu hl. mesta v správe m.č. 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 
MZ. V prípade nehnuteľnosti, 
ktorá je predmetom tohto 
uznesenia prebieha súdne konanie 
o vysporiadanie podielového 
spoluvlastníctva k nehnuteľnosti. 
Okresný súd BA I. rozsudkom zo 

Návrh ďalšieho postupu 
bude závisieť od 
rozhodnutia súdu.  
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dňa 03.01.2012 č.k. 
32/kCb/83/2009-382 rozhodol 
tak, že zrušil podielové 
spoluvlastníctvo a vyporiadal ho 
tak, že byty sa stali vlastníctvom 
hl. mesta v správe m.č. 
a nebytový priestor sa stal 
vlastníctvom spoločnosti 
Hviezdoslavovo nám. 11 s.r.o., 
s tým, že hl. mesto bolo povinné 
uhradiť spoločnosti sumu vo 
výške 88 155,75 EUR. Uvedený 
rozsudok nenadobudol 
právoplatnosť, pretože spol. 
Hviezdoslavovo nám. 11 s.r.o. 
podala v lehote odvolanie. 
Krajský súd v Bratislave dňa 
31.03.2014uznes. sp.zn. 
4Co104/2013 rozsudok OS BA 
I zrušil a vec mu vrátil na ďalšie 
konanie. Následne spoločnosť 
SATEL, a.s. v konkurze podala 
návrh na vstup do konania ako 
vedľajší účastník na strane 
navrhovateľa, avšak tento návrh 
bol právoplatne zamietnutý 
uznesením Krajského súdu 
v Bratislave zo dňa 28.04.2016.  

6. 119/2012 23.10.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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 

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

Stav oproti poslednému 
hodnoteniu nezmenený.   
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 131/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. vyrovnanie dlhu na nájomnom a službách s nájmom spojených 

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

2. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru č. 1 
– 3 o výmere 149,19 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového 
domu na ulici Živnostenská 2,4, Kollárovo nám. č. 20 
v Bratislave, vchod Kollárovo nám. č. 20, súpisné číslo 
2950, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5991, na parcele č. 8286 
a pozemok pod stavbou parc. č. 8286, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1233 m2, pre spoločnosť: DVP 
FINANCE GROUP s.r.o., so sídlom: Záhorácka 54, 901 01 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

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

Vec nie je právoplatne 
skončená. Vec je v konaní. 
Počkať na rozhodnutie súdu. 
Podľa rozhodnutia súdu sa 
určí ďalší postup.     
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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, 
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 
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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.  

8. 39/2013 19.03.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta 
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave na Dobšinského ulici, a to časť 
pozemku registra „E“, parc. č. 7248/1, k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 8925 ako orná pôda o výmere 18 
m2 z celkovej výmery 240 m2, do nájmu Jakubovi Ševčíkovi, 
bytom Železničiarska 7, 811 04  Bratislava, za cenu 10,00 
EUR/m2/rok. 
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy 
podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve.  
3. Doba nájmu: neurčitá.  
B. Konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom garáže, 
súp. č. 6191 na predmetnom pozemku.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Ing. Ferko 

K podpisu zmluvy nedošlo, 
nakoľko užívateľ pozemku 
nesúhlasil s výškou ceny za 
nájom. Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto podala na príslušný 
súd žalobu. Dňa 15.06.2015 sa 
uskutočnilo záverečné 
pojednávanie, kde Okresný súd 
Bratislava1 rozhodol v prospech 
mestskej časti. Rozsudok 
okresného súdu nenadobudol 
právoplatnosť, nakoľko druhá 
strana sa odvolala voči danému 
rozhodnutiu.  

Konanie pokračuje, vec 
postúpená na krajský súd. 
Čaká sa na rozhodnutie 
Krajského súdu 
v Bratislave, na základe 
ktorého sa podniknú ďalšie 
kroky.  

9. 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 

Bod B a C: 
Prednosta MiÚ 
JUDr. Jesenský 
 
 
 
 
 

Súčasné vedenie mestskej časti 
nemá záujem o realizáciu 
investičného zámeru tak, ako bol 
tento predmetným uznesením 
schválený; z tohto dôvodu je 
v súčasnosti pozastavené 
akékoľvek konanie v tejto veci.   

Predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti 
návrh na zrušenie uznesenia 
č. 108/2013 v časti B. a C.  
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 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; 
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 
a správnych 
činností  
JUDr. Hahnová 

Hviezdoslavovo nám. č. 11:  
V súčasnosti prebieha súdne 
konanie o zrušenie podielového 
spoluvlastníctva a prikázanie do 
výlučného vlastníctva 
navrhovateľa spoločnosti 
Hviezdoslavovo námestie 11, 
s.r.o. + ďalšie súdne spory 
tykajúce sa predmetnej 
nehnuteľnosti.  

Bude pripravený 
v nadväznosti na 
právoplatné skončenie 
súdneho sporu 
o vyporiadanie 
spoluvlastníctva.    

11. 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 

Odd. právne 
a správnych 
činností  
JUDr. Hahnová 

Medená 35:  
Všetky súdne konania boli 
právoplatne ukončené. Mestská 
časť nevedie žiaden súdny spor. 
Medená 35 bola reálne rozdelená.  
 

Vypracovaná právna 
analýza predložená 
magistrátom, ktorej 
výsledkom je záväznosť 
a nezrušiteľnosť rozhodnutí 
o pridelení bytovej náhrady. 
Zo záveru analýzy vyplýva 
aj potreba riešenia 
niektorých problémov 
súvisiacich s bytovými 
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na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo 
k naplneniu tohto uznesenia, ako aj ju splnomocňuje na vykonanie 
tohto uznesenia.  

náhradami prípadnou 
novelizáciou zákona č. 
260/2011 Z.z. o ukončení 
a spôsobe usporiadania 
niektorých nájomných  
vzťahov k bytom. Danú 
problematiku 
komunikujeme 
s magistrátom.  

12. 97/2014 23.09.2014 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 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na Gajovej č. 13, 
a to pozemok registra „E“, parc. č. 8981, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 8925 ako zastavené plochy a nádvoria 
o výmere 95 m2, 
do bezpodielového spoluvlastníctva: 

- Jánovi Krížikovi a Božene Krížikovej, rod. Blaškovej, 
bytom Gajova 13, 811 09  Bratislava v podiele 
1156/10000.  

- Igorovi Kottmanovi a Viere Kottmanovej, rod. 
Taryovej, bytom Československej armády 17, 974 01  
Banská Bystrica v podiele 1045/10000,  

- PhDr. Stanislavovi Bachledovi a PhDr. Ivici 
Bachledovej, rod. Višňovskej, bytom Gajova 13,  811 
09  Bratislava v podiele 1129/10000,  

- JUDr. Igorovi Boorovi a Ing. Jarmile Boorovej, rod. 
Belkovej, bytom Gajova 13, 81109  Bratislava a podiele 
996/10000, 

a do výlučného vlastníctva 
- spoločnosti M.C.D. spol. s r.o., Piaristická 25, 949 01  

Nitra, IČO: 36543 322 v podiele 1214/10000, 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je vyhotovená. 
Čaká sa na podpis kupujúcich. 

Urgencia druhej zmluvnej 
strany kúpnej zmluvy.  
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- JUDr. Martinovi Krivákovi, bytom Sasinkova 9, 811 
08  Bratislava v podiele 856/10000, 

- Eve Feitscherovej, rod. Ivaničkovej, bytom Gajova 13, 
811 09  Bratislava v podiele 1129/10000, 

- JUDr. Martinovi Krivákovi, bytom Sasinkova 9, 811 
08  Bratislava v podiele 1133/10000, 

- MUDr. Petrovi Boorovi, PhD., bytom Gajova 13,  811 
09  Bratislava v podiele 435/10000, 

- spoločnosti Krivak & Co, sídlo: Gajova 13, 811 09  
Bratislava IČO: 36863475 v podiele 907/10000 

za celkovú cenu 25 650,00 Eur. 
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  
3. Kupujúci sa zaväzujú, že predmetný pozemok nebude slúžiť na 
parkovanie vozidiel; 
B.  Konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je pre mestskú časť 
nevyužiteľný. Žiadatelia sú vlastníkmi bytového domu na Gajovej 
č. 13, súp. č. 102518 a pozemku registra „C“, parc. č. 8981 pod 
bytovým domom 

13. 9/2014 – 
U 

15.12.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
C. ukladá 
Komisii pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, 
1. iniciovať v spolupráci s Komisiou kultúry a ochrany 
historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy vytvorenie pracovnej skupiny 
s účasťou odbornej a občianskej verejnosti, ktorej úlohou bude 
preskúmať, či pokračovanie stavebných prác na výstavbe 
podzemných garáží v areáli Bratislavského hradu zodpovedá 
požiadavkám na ochranu kultúrneho dedičstva a historických 
pamiatok, 
T: 15.1.2015 

 
Bod C: Komisia 
pre kultúru 
 

 
Bod C: Stav oproti poslednému 
hodnoteniu nezmenený. 
 

 
 

14.  88/2015 
 

22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Nájomná zmluvy bola spracovaná 
a vyhotovená. Nakoľko však 
došlo k námietke, že prijatie 

Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto má zámer riešiť 
problém kontajnerových 
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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 pri Krížnej č. 22, 
k. ú. Staré Mesto, a to časť pozemku registra „E“ parc. č. 10226, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 8925 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 10 m2 z celkovej výmery 169 m2, do 
nájmu spoločnosti Bytkomfort – BA, a.s., Železničiarska 13, 811 
04  Bratislava, IČO: 35 736 275 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: neurčitá; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ chce na predmetnej 
časti pozemku umiestniť kontajnerové stojisko pre dom Krížna č. 
20 a 22. 

daného uznesenia je v rozpore so 
v súčasnosti platným Všeobecne 
záväzným nariadením č. 6/2013 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, 
nájomná zmluva nebola zo strany 
mestskej časti podpísaná. 
Oddelenie majetkové pripravilo 
na zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, konaného 
dňa 28.06.2016, materiál 
s návrhom na zrušenie dotknutého 
uznesenia. Materiál bol 
z rokovania zastupiteľstva 
stiahnutý.  

stojísk komplexne, zmenou 
VZN č. 6/2013. .  

15. 89/2015 22.09.2015 A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v z.n.p. 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 pri Krížnej č. 28, k. ú. 
SM, a to časť pozemku registra „E“ parc. č. 10235, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 8925 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 10 m2 z celkovej výmery 305 m2, do nájmu 
spoločnosti Bytové družstvo Bratislava Krížna 28, Krížna 28, 811 
07  Bratislava, IČO: 46 688 382 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: neurčitá; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ chce na predmetnej 
časti pozemku umiestniť kontajnerové stojisko pre dom Krížna č. 
24 a 28 a Krížna č. 30 a 32.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Nájomná zmluva bola spracovaná 
a vyhotovená. Nakoľko však 
došlo k námietke, že prijatie 
daného uznesenia je v rozpore so 
v súčasnosti platným Všeobecne 
záväzným nariadením č. 6/2013 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, 
nájomná zmluva nebola zo strany 
mestskej časti podpísaná. 
Oddelenie majetkové pripravilo 
na zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, konaného 
dňa 28.06.2016, materiál 
s návrhom na zrušenie dotknutého 

Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto má zámer riešiť 
problém kontajnerových 
stojísk komplexne, zmenou 
VZN č. 6/2013.   
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uznesenia. Materiál bol 
z rokovania zastupiteľstva 
stiahnutý.  

16. 118/2015 27.10. 2015 
 

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 z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa 
nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe m. č. Ba-SM, nachádzajúcej sa v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto na ulici Medzierka, a to pozemok parc. č. 1738/14, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 12 m2, do vlastníctva Vande 
Gáborovej, rod. Gáborovej bytom Medzierka 1, 811 01  
Bratislava za celkovú kúpnu cenu 5 400,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ predmetný pozemok 
užíva už 4 roky a pozemok tvorí jeden celok  s pozemkom parc. č. 
1738/6, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ plánuje 
realizovať nadstavbu rodinného domu na susednom pozemku parc. 
č. 1738/10, ktorý má tiež vo vlastníctve, pričom stavebný úrad od 
neho požaduje právny vzťah k predmetnému pozemku.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

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

17. 146/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. upustenie od vymáhania pohľadávky m.č. Bratislava-Staré 
Mesto voči spoločnosti CITY PRESSBURG, s.r.o., so sídlom 
Sartorisova 14, 821 08  Bratislava, IČO: 35 822 414, v celkovej 
výške 40 563,75 Eur s príslušenstvom, ktorú mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto eviduje voči spoločnosti CITY 
PRESSBURG, s.r.o. z titulu nezaplatenia nájomného za nájom 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti na ulici 
Michalská 25, súp. č. 380, postavenej na pozemku parc. č. 393 
v Bratislave, zapísanej na LV č. 9636, vedenej Okresným úradom 
Bratislava, Katastrálny odbor, na Základe Zmluvy o nájme 
uzatvorenej dňa 16.11.2006 za obdobie od 1.4.2012 do 30.6.2013,  

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. Hahnová 

Uznesenie čiastočne splnené.   1. Bude podané späťvzatie 
návrhu zo strany mestskej 
časti.  
2. Pozastavené 
predpisovanie nájomného – 
splnené. 
3. Suma bola uhradená 
prevodom na účet 
k 30.06.2016.  
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B. splnomocňuje 
starostu 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.  

18. 5/2016 09.02.2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s § 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. 12 – NP1 o celkovej 
výmere 6 978,14 m2 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa 
v suteréne, na prízemí,1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. poschodí bytového 
domu Živnostenská č. 1,3,5, Nám. 1. mája č. 16, súpisné číslo 
2950 v Bratislave, na ulici Živnostenská, číslo vchodu 1, ktorý je 
vybudovaný na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 8287 
o výmere 2275 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaného na liste vlastníctva 
č. 5956, do nájmu: Divadlo Nová Scéna, so sídlom Živnostenská 
č. 1, 812 14  Bratislava, IČO: 00 164 861, a to za nasledovných 
podmienok: 
1. doba nájmu: neurčitá 
2. a) výška nájmu: 0,33 Eur/m2/mesiac (2 302,78 Eur/mesiac) t.j. 
4,00 Eur/m2/rok, a to je 27 912,56 eur/rok a náklady za služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru 
b) v prípade, ak časť nebytových priestorov nájomca prenechá do 
podnájmu tretiemu subjektu, bude nájomca platiť nájomné za túto 
časť nebytových pristorov vo výške ½ z dohodnutého nájomného 
medzi nájomcom a tretím subjektom. Nájomca sa zaväzuje, že 
neprenechá časť nebytových priestorov do podnájmu za sumu 
nižšiu ako 6,00 Eur/m2/mesiac. 
3. Účel nájmu: prevádzkovanie divadelnej scény a bezprostredne 
súvisiacich činností, ako aj na administratívnu-prevádzkové účely. 
4. Prenajímateľ vyjadruje súhlas s tým, že nájomca je oprávnený 
za podmienok uvedených v bode 2 písm. b) prenechať časť 
predmetu nájmu do podnájmu tretiemu subjektu. V takomto 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové pripravilo všetky 
podklady na právne oddelenie na 
vypracovanie a spracovanie 
Zmluvy o nájme nebytového 
priestoru. Momentálne stále 
v riešení pripomienky druhej 
zmluvnej strany. V danej veci boli 
viaceré rokovania. 

V súčinnosti s právnym 
oddelením je snaha 
zosumarizovať pripomienky 
druhej zmluvnej strany, 
príp. niektoré z nich 
akceptovať, resp. upraviť 
tak, aby boli v súlade 
s prijatým uznesením, 
s vnútornými predpismi 
mestskej časti, zákonom č. 
138/1991 Z. z. o majetku 
obcí, ale aj zákonom č. 
278/1993 z.z. o správe 
majetku štátu (divadlo – 
štátna inštitúcia). 
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prípade, nájomca je povinný oznámiť túto skutočnosť 
prenajímateľovi okamžite, najneskôr do 10 dní odo dňa podpísania 
Zmluvy o podnájme a v rovnakej lehote doručiť prenajímateľovi 
aj kópiu tejto podnájomnej zmluvy.  
5. Nájomca je povinný do 10 dní od podpisu zmluvy podpísať aj 
notársku zápisnicu, ktorou vyjadrí svoj súhlas s vykonateľnosťou 
svojich záväzkov voči mestskej časti vyplývajúcich mu 
z uzatvorenej Zmluvy o nájme nebytového priestoru, a to 
predovšetkým s vykonateľnosťou záväzku po skončení nájmu 
predmet nájmu vypratať a odovzdať prenajímateľovi ako aj 
s vykonateľnosťou záväzku uhradiť všetky splatné pohľadávky 
prenajímateľa, ktoré vznikli zo Zmluvy o nájme nebytového 
priestoru.  
6. V prípade ukončenia sporných nárokov a určenia vlastníckeho 
práva k objektu SO 305 – Zadné javisko v prospech mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, upraví sa plocha predmetu nájmu 
a zabezpečí sa vyrovnanie všetkých finančných záväzkov s tým 
súvisiacich spätne k dátumu uzavretia tejto Zmluvy o nájme 
nebytového priestoru, a to formou vyhotovenia dodatku k zmluve.  
7. Dňom podpisu tejto zmluvy o nájme nebytového priestoru, 
stráca platnosť a účinnosť pôvodne uzavretá Zmluvy č. 
51/2004/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.12.2004 
vrátane dodatkov č. 1,2.3,; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Divadlo Nová Scéna je 
inštitúciou s dlhodobou históriou, ktorá podporuje a rozvíja 
kultúrnu osvetu obyvateľstva. Divadlo Nová scéna je dlhodobým 
nájomcom predmetného nebytového priestoru od roku 1994.  

19. 6/2016 09.02.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s § 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. 12-NP2 o celkovej výmere 
211,56 m2 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa 
v suteréne bytového domu Živnostenská č. 1,3,5, Nám. 1. mája č. 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové pripravilo 
všetky podklady na právne 
oddelenie na vypracovanie 
a spracovanie Zmluvy o nájme 
nebytového priestoru. 
Momentálne stále v riešení 
pripomienky druhej zmluvnej 
strany. V danej veci boli viaceré 

V súčinnosti s právnym 
oddelením je snaha 
zosumarizovať pripomienky 
druhej zmluvnej strany, 
príp. niektoré z nich 
akceptovať, resp. upraviť 
tak, aby boli v súlade 
s prijatým uznesením, 
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16, súpisné číslo 2950 v Bratislave, na ulici Nám. 1. mája, číslo 
vchodu 16, ktorý je vybudovaný na pozemku parcela registra „C“ 
parcela č. 8287 o výmere 2 275 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 5956, do nájmu: Divadlo Nová Scéna, so 
sídlom Živnostenská č. 1, 812 14  Bratislava, IČO: 164 861, a to 
za nasledovných podmienok: 
1. doba nájmu: neurčitá 
2. výška nájmu: 837,72 Eur/rok t.j. 69,81 Eur/mesiac (0,33 
Eur/m2/mesiac) a náklady za služby spojené s užívaním 
nebytového priestoru 
3. účel nájmu: kotolňa, prevádzka tepelno-energetického 
zariadenia na výrobu a rozvod tepla pre ústredné kúrenie 
a prípravu teplej vody; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Divadlo Nová Scéna 
zabezpečí a zrealizuje bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti 
mestskej časti modernizáciu plynovej kotolne, tepelno-
energetických zariadení kotolne a zdroja tepla za účelom zlepšenia 
efektívnosti prevádzky nebytového priestoru, v ktorom má divadlo 
svoje sídlo a ktorý je v správe mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. Divadlo Nová Scéna je inštitúciou s dlhodobou históriou, 
ktorá podporuje a rozvíja kultúrnu osvetu obyvateľstva. 

rokovania.  vnútornými predpismi 
mestskej časti, zákonom č. 
138/1991 Z. z. o majetku 
obcí, ale aj zákonom č. 
278/1993 Z. z. o správe 
majetku štátu (divadlo – 
štátna inštitúcia).  

20. 13/2016 09.02.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
návrh a podmienky vzájomnej spolupráce medzi mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto a organizáciou VIA CULTURA Inštitút 
pre kultúrnu politiku o.z. v oblasti spoločného kultúrneho, 
komunitného a spoločenského využívania Pistoriho paláca vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa na ulici Śtefánikova č. 
25 v Braislave, súpisné číslo 834, na ulici Štefánikova, číslo 
vchodu 25, ktorý je vybudovaný na pozemku parcela registra „C“ 
parcela č. 3463 o výmere 1408 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaný na 
LV č. 4537, obec: Bratislava I. Základné podmienky vzájomnej 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové pripravilo 
a odovzdalo všetky podklady na 
právne oddelenie dňa 26.02.2016 
za účelom vypracovania Zmluvy 
o spolupráci. Dňa 18.04.2016 bola 
Zmluva o spolupráci vypracovaná 
a vrátaná na zabezpečenie jej 
podpisu na oddelenie majetkové.  
Dňa 18.04.2016zaslaný návrh 
Zmluvy o spolupráci druhej 
zmluvnej strane na 
pripomienkovanie.  
Dňa 20.05.2016 osobné rokovanie 

Urgencia druhej zmluvnej 
strany na podpis.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

spolupráce:  
1. doba trvania: 2 roky 
2. účel spolupráce: rozvoj a podpora kultúrnych a komunitných 
aktivít občanov, kultúrno-umeleckých tradícií, usporadúvanie 
reprezentatívnych a iných spoločenských podujatí 
3. Správna rada – predmetom jej činnosti bude schvaľovanie 
programu všetkých kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí 
realizovaných v priestoroch Pistoriho paláca. 
Správna rada vyhotoví z každého svojho zasadnutia písomnú 
zápisnicu, ktorú bezprostredne poskytne príslušnému oddeleniu na 
Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto t.j. 
oddeleniu majetkovému.  
5. Vyhotovenie, spracovávanie a uzatváranie nájomných a iných 
zmlúv s tretími subketmi je vo výlučnej kompetencii mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 
6. Výnos z realizácie všetkých spoločenských a kultúrnych 
podujatí a akcií schválených Správnou radou je výlučne príjmom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorá takýto príjem použije 
na rozvoj, prevádzku, obnovu a rekonštrukciu Pistoriho paláca. 
7. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má právu užívať Pistoriho 
palác aj na činnosť nesúvisiacu s účelom vzájomnej spolupráce 
podľa bodu 2). 
8. Technickú správu a údržbu Pistoriho paláca bude znášať 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto; 
B. splnomocňuje 
starostu 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. 

p. starostu s p. Vašáryovou  vo 
veci pripomienok k Zmluve 
o spolupráci. Vec je stále 
v riešení.  

21. 33/2016 22.03.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s § 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 o celkovej výmere 108,54 
m2 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa na 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové pripravilo 
a doručilo na právne oddelenie 
všetky podklady na vypracovanie 
Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov v súlade a so 
zapracovaním podmienok 
schválenými týmto uznesením.  

Zmluva je v štádiu podpisu.  



Uznesenia nesplnené k 30.06.2016 
       Tabuľka č. 2 

 19 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 
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Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

prízemí a v suteréne domovej nehnueľnosti Ventúrska č. 9 
(Zichyho palác) v Bratislave, súpisné číslo 265, na ulici 
Ventúrska, číslo vchodu 9, ktorá je postavená na pozemku parcela 
registra „C“ arcela č. 477 o výmere 1108 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Staré Mesto, 
zapísaná na LV č. 10, do nájmu spoločnosti Julius Meinl Coffee 
Intl., a.s., so sídlom: Pribinova č. 25, 810 11 Bratislava, IČO: 
31 318 932, a to za nasledovných podmienok:  
1. doba nájmu: neurčitá 
2. výška nájmu: 18,50 Eur/m2/mesiac, t.j. 24 095,88 Eur/rok + 
služby spojené s užívaním nebytového priestoru 
3. účel nájmu: rozšírenie priestoru kaviarne v spojení 
s prevádzkou galérie na podporu moderného slovenského umenia; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má záujem a zámer 
v danom nebytovom priestore vybudovať galériu na podporu 
slovenského moderného umenia, podporiť účel a charakter 
kultúrno-spoločenského využitia Zichyho paláca a priestor na 
vlastné náklady bez akejkoľvek formy finančnej náhrady 
zrekonštruovať a zveľadiť majetok obce.  

22. 34/2016 22.03.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa predĺženie doby nájmu nebytového priestoru č. 911 
o celkovej výmere 96,39 m2 vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúceho sa na 1. poschodí domovej nehnuteľnosti 
Obchodná č. 52 v Bratislave, súpisné číslo 530, na ulici 
Obchodná, číslo vchodu 52, ktorá je postavená na pozemku 
parcela registra „C“ parcela č. 8479 o výmere 1 371 m2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Staré 
Mesto, zapísaná na LV č. 8364, nájomcovi: POLITICKÍ VÄZNI 
Zväz protikomunistického odboja, so sídlom Obchodná č. 52, 811 
06  Bratislava, IČO: 00 679 879, a to na dobu do 31.12.2021. 
B. konštatuje, 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové pripravilo 
a doručilo na právne oddelenie 
všetky podklady na vypracovanie 
Dodatku ku Zmluve o nájme 
nebytových priestorov v súlade s 
uznesením. V súčasnom období je 
dodatok vo vyhotovení 
a v spracovávaní na právnom 
oddelení.  

Po vyhotovení dodatku ku 
zmluve bude druhá zmluvná 
strana prizvaná na podpis.  
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prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 
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že osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca je občianskym 
združením, ktoré vykonáva dobrovoľnú verejnoprospešnú 
neziskovú činnosť so základom a podstatou spočívajúcou na 
dlhodobej histórii našej krajiny, združuje politických väzňov, 
veteránov protikomunistického odboja a inak prenasledovaných, 
vrátane ich rodinných príslušníkov, obhajuje a chráni ich 
občianske, politické a sociálne práva a ostatné oprávnené záujmy.  

23. 53/2016 26.04.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
zrušenie Galérie Cypriána Majerníka po vykonaní nasledovných 
krokov: 
1. osloviť, resp. informovať autorov umeleckých diel o zámere 
zrušenia Galérie Cypriána Majerníka a o spôsobe ďalšieho 
nakladania s umeleckými dielami, ktoré sú toho času na základe 
darovacích a kúpnych zmlúv majetkom mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, 
2. osloviť Galériu mesta Bratislavy a/alebo ďalšie galérie 
s obdobným zámerom a špecializáciou ako Galéria Cypriána 
Majerníka ohľadom nadobudnutia zbierkových predmetov, ktoré 
sú  zaradené do zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka,  
3. ukončiť Licenčnú zmluvu uzatvorenú so Slovenskou výtvarnou 
úniou a ukončiť používanie ochrannej známky Galéria Cypriána 
Majerníka, 
4. požiadať Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o vydanie 
súhlasu so zrušením Galérie Cypriána Majerníka a o jej následný 
výmaz z Registra múzeí a galérií SR; 
B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti 
na uskutočnenie všetkých právnych úkonov potrebných na 
vykonanie uznesenia. 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Bod č. 1) Oddelenie majetkové 
v spolupráci s oddelením 
právnym pripravilo a zaslalo 
informačné listy všetkým autorom 
umeleckých diel, ktoré tvoria 
zbierkový fond, s ozámením 
o zámere zrušenia Galérie 
Cypriána Majerníka a o spôsobe 
ďalšieho nakladania 
s umeleckými dielami.  
Bod č. 2) Oddelenie majetkové 
v spolupráci s oddelením 
právnym pripravuje list, v ktorom 
osloví Galériu mesta Bratislavy 
vo veci ich záujmu nadobudnúť 
umelecké diela, ktoré sú/boli 
zaradené do zbierkového fondu 
Galérie Cypriána Majerníka; List 
e na podpise u p. starostu. 

Vec je v riešení. Následne 
budú realizované kroky 
podľa bodu 3 a 4 v zmysle 
prijatého uznesenia  

24. 58/2016 26.04.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
prednostu miestneho úradu, 
aby poveril referát územného plánu a rozvoja, aby v zmysle Čl. 42 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších 
dodatkov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 

Prednosta MiÚ 
JUDr. Jesenský 

Uznesenie nesplnené. Vo veci 
žiadúce vyjadrenie (stanovisko) 
z Hlavného mesta SR Bratislavy 

Požiadať hlavné mesto 
o stanovisko, či je možné 
začať obstarávanie 
územného plánu zóny 
Bratislavské nábrežie, a to 
so zreteľom na vzťah 
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50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacej 
vyhlášky č. 55/2001 Z. z. vypracoval a následne podnikol všetky 
kroky potrebné k začatiu obstarávania ÚPN-Z Bratislavské 
nábrežie. 

hlavného mesta 
k investorovi v predmetnom 
území, spoločnosti Henbury 
Development, s.r.o.  

25. 63/2016 24.05.2016 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 nehnueľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavay, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúcej sa v Bratislave na Kuzmányho 10, k.ú. Staré 
Mesto, a to pozemok parc. č. 3388/2 zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako ostané plochy o výmere 143 m2, do 
vlastníctva spoločnosti BP Technologies a.s., sídlo: Budyšínska 
38, 831 02, Bratislava, IČO: 36 662 348 za cenu 85 800,00 EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy; 
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má vo vlastníctve 
susedné pozemky registra „C“, parc. č. 3388/1 a parc. č. 3389 
a dom na pozemku parc. č. 3389. Predmetný pozemok nie je pre 
mestskú časť inak využiteľný, momentálne je voľný, neobsadený 
a nerentabilný. Z oboch strán je ohraničný pozemkami, ktoré sú vo 
vlastníctve žiadateľa. 

Odd. majetkové  
Ing Miháliková, 
Ing. Ferko 

Oddelenie majetkové pripravilo 
všetky podklady pre právne 
oddelenie na vypracovanie kúpnej 
zmluvy. Kúpna zmluva č. 
356/2016 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 
23.06.2016. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle 
messkej časti dńa 08.07.2016, 
účinná 09.07.2016.  

Po zaplatení kúpnej ceny 
bude podaný návrh na vklad 
vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností.  

26. 64/2016 24.05.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a od. 8 písm. e) zákona č. 1381991 Zb.  
o majetku obcí v z.n.p. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľností 
nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na Riznerovej 
ulici, a to:  
1. stavbu-garáž, súpisné číslo 6421, zapísanú v katastri 

Odd. majetkové  
Ing Miháliková, 
Ing. Ferko 

Oddelenie majetkové pripravilo 
všetky podklady pre právne 
oddelenie na vypracovanie kúpnej 
zmluvy. Kúpna zmluva je 
vyhotovená, spracovaná 
a pripravená na podpis zmluvných 
strán.  

Čaká sa na podpis 
kupujúcich. Po podpise 
zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny bude zabezpečený 
vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností. 
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nehnuteľností na LV č. 10, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za cenu 2 430,00 
EUR, 
2. pozemok pod predmetnou garážou, parc. č. 1678/3, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 30 m2, vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za cenu 
18 000,00 EUR (600,00 EUR/m2) do vlastníctva Michaele 
Moravcovej, rod Rizmanovej, bytom Cabanova 27, 841 02  
Bratislava a Michalovi Moravcovi, bytom Saratovská 15, 841 02  
Bratislava.  
B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že garáž sa nachádza v radovej 
zástavbe dvornej časti prislúchajúcej k bytovému domu na ulici 
Riznerova 2, v ktorom má matka žiadateľa vo vlastníctve byt. 
V prípade kúpy garáže a pozemku pod garážou by žiadateľ obe 
nehnuteľnosti prepísal na svoju matku. Žiadateľ dlhodobo užíva 
garáž, ktorú má v nájme aj s pozemkom pod garážou na dobu 
neurčitú od 24.11.1998.  

27. 65/2016 24.05.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
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 nehnueľností nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Staré 
Mesto na Riznerovej ulici, a to:  
1. stavbu – garáž, súpisné číslo 6422, zapísanú v katastri 
nehnueľností na LV č. 10, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za cenu 2 390,00 
EUR, 
2. pozemok pod predmetnou garážou, parc. č. 1678/4, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 25 m2, vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za cenu 
15 000,00 EUR (600,00 EUR/m2) do vlastníctva Darine Kusej, 
bytom Riznerova 2, 811 01 Bratislava.  

Odd. majetkové  
Ing Miháliková, 
Ing. Ferko 

Oddelenie majetkové pripravilo 
všetky podklady pre právne 
oddelenie na vypracovanie kúpnej 
zmluvy. Kúpna zmluva je 
vyhotovená, spracovaná 
a pripravená na podpis zmluvných 
strán. 

Čaká sa na podpis 
kupujúcich. Po podpise 
zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny, bude zabezpečený 
vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností.  
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3. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy; 
B. konštatuje 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že garáž sa nachádza v radovej 
zástavbe dvornej časti prislúchajúcej k bytovému domu na ulici 
Riznerova 2, v ktorom má žiadateľ vo vlastníctve byt. Žiadateľ 
dlhodobo užíva garáž, ktorú má v nájme aj s pozemkom pod 
garážou na dobu neurčitú od 08.12.1997.  

28. 66/2016 24.05.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
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 nehnuteľností nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Staré 
Mesto na Riznerovej ulici, a to: 
1. stavbu-garáž, súpisné číslo 6423, zapísanú v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za cenu 2 360,00 
EUR,  
2. pozemok pod predmetnou garážou, parc. č. 1678/5, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 27 m2, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za cenu 16 200,00 
EUR (600,00 EUR/m2) do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. 
Rastislavovi Drobovi a Nataše Drobovej, rod. Fenclovej, obaja 
bytom Riznerova 2, 811 01  Bratislava.  
3. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že garáž sa nachádza v radovej 
zástavbe dvornej časti prislúchajúcej k bytovému domu na ulici 
Riznerova 2, v ktorom má žiadateľ vo vlastníctve byt. Žiadateľ 
dlhodobo užíva garáž, ktorú má v nájme aj s pozemkom pod 
garážou na dobu neurčitú od 10.10.1997.  

Odd. majetkové  
Ing Miháliková, 
Ing. Ferko 

Oddelenie majetkové pripravilo 
všetky podklady re právne 
oddelenie na vypracovanie kúpnej 
zmluvy. Kúpna zmluva je 
vyhotovená, spracovaná 
a pripravená na podpis zmluvných 
strán.  

Čaká sa na podpis 
kupujúcich. Po podpise 
zmluvy, zaplatení kúpnej 
ceny, bude zabezpečený 
vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností.  

29. 73/2016 24.05.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík,  

Vzhľadom na dátum prijatia 
uznesenia a dátum vyhodnotenia 
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správu o výsledku kontroly hospodárenia v spoločnosti 
Staromestská, a.s. v roku 2014 a v I. polroku 2015; 
B. žiada 
starostu mestskej časti, 
aby predložil poslancom správu a vyjadrenie k nedostatkom do 
5/2016 a urobiť nápravu 

Ing. Rafajdusová bude uznesenie vyhodnotené 
k 31.12.2016.  

30. 76/2015 24.05.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostu mestskej časti, 
aby vypracoval podrobnú správu o rozdelení a použití daru 
spoločnosti Transpetrol, a.s. na SK PRES 2016.  
Správa by mala obsahovať podrobné rozpočtu (jednotkové ceny, 
predmetné plochy a iné), cenové ponuky, zmluvné firmy, pri Free 
WIFI aj technické riešenie a špecifikácie, pri čistení verejných 
priestranstiev, odpadových košoch aj dopad na rozpočet resp. 
šetrenie, pri úprave zelene, výrubov orezov a pod. tiež špecifikoať 
kedy, kde, objemy a dopad na šetrenie schváleného rozpočtu.  
 Termín: jún 2016 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík,  
Ing. Rafajdusová 

Materiál bol stiahnutý z programu 
rokovania s prísľubom starostu, 
že bude predložený na 
nasledujúce zastupiteľstvo, t.zn. 
sept./ 2016 

 

31. 85/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s vrátením správy novovytvoreného pozemku parc. č. 8898/53 
o výmere 199 m2, k.ú. Saré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 1656, nachádzajúceho  sa na Šafárikovom 
námestí, ktorý vznikol odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. 
8898/1 o výmere 5 762 m2, do priamej správy hl. mesta SR 
Bratislavy z dôvodu, že na novovytvorenom pozemku parc. č. 
8898/53 je zámer hl. mesta SR Bratislavy umiestniť 
verejnoprospešnú stavbu vo verejnom záujme, ktorá bude slúžiť 
celomestským potrebám.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Ing. Ferko 

Uznesenie nesplnené. Odzverovací protokol je 
v príprave. Po jeho 
podpísaní sa vráti správa 
pozemku do priamej správy 
hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

32. 88/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s § 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 o celkovej výmer 67,02 m2 
vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa na 2. poschodí 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Oddelenie majetkové pripravilo 
a doručilo na právne odd. všetky 
podklady na vypracovanie 
Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov v súlade s uznesením. 
V súčasnom období je zmluva vo 
vyhotovení a v spracovávaní na 

Po vyhotovení Zmluvy 
o nájme nebytových 
priestorov, bude druhá 
zmluvná strana prizvaná na 
podpis.  
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domovej nehnuteľnosti Ventúrska č. 9 v Bratislave, (Zichyho 
palác), súpisné číslo 265, na ulici Ventúrska, číslo vchodu 9, ktorá 
je postavená na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 477 
o výmere 1 108 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaná na LV č. 10, do 
nájmu: „Nadácia Slovak Press Photo“, so sídlom Björnsonova 
č. 16, 811 05  Bratislava, a to za nasledovných podmienok:  
1. doba nájmu: neurčitá 
2. výška nájmu: 16,60 Eur/m2/rok (1,38Eur/m2/mesiac, t.j. 
1 112,53 Eur/rok + služby spojené s užívaním nebytového 
priestoru 
3. účel nájmu: zázemie Nadácie Slovak Press Photo, multifunkčné 
verejné prezentačné kultúrno-vzdelávacie priestory, ktoré budú 
slúžiť na výstavy, stretnutia, multimediálne prezentácie, 
workshopy; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že mestská časť pre partnerom 
zriaďovateľa Nadácie Slovak Press Photo, že žiadateľ je 
neziskovou organizáciou, ktorá svojou činnosťou podporuje 
rozvoj umenia najmä v oblasti fotožurnalistiky a fotografie, a to 
nielen na území hl. mesta, spolupracuje, podporuje, zviditeľňuje 
a motivuje mladých a nadaných tvorcov umenia v danej oblasti 
a svojou činnosťou a aktivitami nepochybne podporí, zveľadí 
a oživí účel a charakter Staromestského centra kultúry 
a vzdelávania v Zichyho paláci.  

právnom oddelení.  

33. 89/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetkuobcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa predĺženie doby nájmu nebytového priestoru č. 
36 o celkovej výmere 132,19 m2 vo vlastníctve Hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúceho sa na prízemí domovej nehnuteľnosti 
Dostojevského rad č. 1 v Bratislave, súpisné číslo 2543, na ulici 
Dostojevského rad, číslo vchodu 1, ktorá je postavená na pozemku 
parcela registra „C“ parcela č. 8942 o výmere 1359 m2, druh 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Odd. majetkové pripravilo 
a doručilo na právne odd. všetky 
podklady na vypracovanie 
Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov v súlade s uznesením. 
V súčasnom období je zmluva vo 
vyhotovení a v spracovávaní na 
právnom oddelení. 

Po vyhotovení Zmluvy 
o nájme nebytových 
priestorov bude druhá 
zmluvná strana prizvaná na 
podpis.  
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pozemku zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Staré 
Mesto, zapísaná na LV č. 6452, nájomcovi: JUDr. Ján 
Ćarnogurský (advokát), so sídlom Dostojevského rad č. 1, 811 
09  Bratislava, IČO: 36 065 226, a to na dobu do 30.09.2021; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že schválenie nájmu nebytového 
priestoru žiadateľovi na ďalšie obdobie je účelné, efektívne 
a zabezpečí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto istotu finančnej 
rentability, a to najmä vzhľadom na danú lokalitu (denný 
intenzívny ruch cestnej premávky, obmedzená možnosť 
parkovania), ako aj pretrvávajúci problém mestskej časti prenajať 
nebytové priestory v danej lokalite a v danom bytovom dome. 
Žiadateľ je dlhodobým a spoľahlivým zmluvným partnerom. 
Výška nájomného za užívanie predmetného nebytového priestoru 
je primeraná súčasným trhovým podmienkam na danom mieste 
a v danom čase.  

34. 93/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. deklaruje 
záujem zvýšiť transparentnosť a zlepšiť informovanosť 
obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 
B. ukladá 
prednostovi miestneho úradu 
zverejňovať na webovom sídle (internetovej stránke) mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto v sekcii, ktorej odkaz sa bude 
nachádzať na hlavnej internetovej stránke webového sídla, 
informácie o mzde, plate, alebo platových pomeroch a ďalších 
finančných náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo za 
výkon pracovnej činnosti starostu, zástupcov starostu, poslancov 
miestneho zastupiteľstva, prednostu miestneho úradu uhrádzaných 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za každý 
kalendárny mesiac jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho 
mesiaca, v súbore vo formáte uvedenom v § 19 Výnosu 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. 
o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom 
znení za kalendárny rok, a to v rozsahu:  
a) titul, meno, priezvisko,  

Prednosta MiÚ 
JUDr. Jesenský  

Uznesenie nesplnené. Termín na 
plnenie predmetného uznesenia 
stanovený od 01.08.2016.  

V termíne od 01.08.2016 
plniť uznesenie v zmysle 
schváleného uznesenia.  
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b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, resp. 
pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, 
c) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti 
priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti.  
T: trvale od 01.08.2016 
Termín kontroly: polročne, od 01.01.2017 

35. 101/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostu mestskej časti, 
aby predkladal miestnemu zastupiteľstvu na každom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva v podobe informácie na vedomie 
pravidelné správy o hospodárení spoločnosti Staromestská, a.s. 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík,  
Ing. Rafajdusová 

Uznesenie bolo prijaté dňa 
28.06.2016 zo skutočnosti ktorej 
vyplýva, že jeho plnenie bude 
predmetom vyhodnocovania až 
k termínu 31.12.2016.  

 

36. 102/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratslava-Staré Mesto 
žiada  
starostu mestskej časti, 
1. aby sa písomne obrátil na mestskú políciu, či sú schopní 
vybaviť mestských policajtov tzv. drägermi, aby bolo možné 
preukázať alkohol a návykové látka kontrolovaných osôb; 
2. aby oslovil mestskú a štátnu políciu, aby pravidelne vykonávali 
v piatok večer kontrolu všetkých pohostinských prevádzok, 
špeciálne v priestore Beblavého a Židovskej ulice.  

Starosta MČ 
Mgr. Števčík,  
Ing. Rafajdusová 

Vzhľadom na dátum prijatia 
uznesenia a dátum vyhodnotenia 
bude uznesenie vyhodnotené 
k 31.12.2016.   
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1. 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. 
finančné, 
Referát 
miestnych 
daní 
JUDr. 
Barátiová  

časť B: Dňom 01.01.2016 nadobudlo 
účinnosť VZN č. 10/2015, ktorým 
bolo zrušené ustanovenie § 6 ods. 3, 
na základe ktorého správca dane 
mohol v určitých prípadoch odpustiť 
alebo znížiť miestnu daň. Časť B 
tohto uznesenia nadväzovala na 
zrušené ustanovenie, preto táto časť 
uznesenia už nie je aktuálna. VZN č. 
17/2013 bolo celé zrušené  VZN č. 
10/2015 z 08.12.2015.   

2. 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 

Prednosta 
MiÚ JUDr. 
Jesenský,  

Uznesenie č. 116/2013 bolo v časti 
B, body 1.2-1.5; 2.2-2.5, 3.2-3.5, 4.2-
4.5, 5.2-5.5 zrušené uznesením č 
18/2016.  
Dôvod nesplnenia: ukončenie 
zmluvného vzťahu v projekte 
„Revitalizácia Kmeťovho námestia“ 
v rámci ISRMO OPBK – Mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto Dohodou 
o mimoriadnom ukončení zmluvného 
vzťahu zo zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku 
číslo Z2231012011301 uzavretej dňa 
04.11.2014; účinnosť dohody: 
20.06.2015 
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3. 116/2013 
 

27.08.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
2. za účelom realizácie projektu Modernizácia denného stacionára, Záhrebská 9“ v rámci ISRMO 
OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto: 
2.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto počas celej doby 
jeho realizácie; 
2.3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 5 200 EUR, 
2.4. realizáciu danej ŽoNFP v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
2.5. vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie integrovanej stratégie ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
3. za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova“ v rámci ISRMO OPBK – 
Mestská časť 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: 
4.2. 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: 
5.2. 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. 

Prednosta 
MiÚ JUDr. 
Jesenský  

Uznesenie č. 116/2013 bolo v časti 
B, body 1.2-1.5; 2.2-2.5, 3.2-3.5, 4.2-
4.5, 5.2-5.5 zrušené uznesením č 
18/2016.  
Dôvod nesplnenia: ukončenie zmluvného 
vzťahu  v rámci ISRMO OPBK – 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
1. pre projekt „Modernizácia denného 
stacionára, Záhrebská 9“ dohodou 
o mimoriadnom ukončení zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku číslo Z2231012010901 
uzatvorenej dňa 04.11.2014 v znení 
dodatku č. DZ223101201090101 
k zmluve uzatvoreného dňa 22.01.2015; 
účinnosť dohody: 03.07.2015, 
2. pre projekt Rekonštrukcia budovy ZŠ 
Vazovova“ Dohodou o mimoriadnom 
ukončení zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku číslo 
Z2231012011401 uzatvorenej dňa 
04.11.2014 v znení dodatku č. 
1DZ223101201140101 k zmluve 
uzatvoreného dňa 22.01.2015; účinnosť 
dohody: 03.07.2015, 
3. pre projekt „Modernizácia MŠ 
Beskydská“ Dohodou o mimoriadnom 
ukončení zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku číslo 
Z2231012011101 uzatvorenej dňa 
04.11.2014 v znení dodatku č. 1 
DZ223101201110101 k zmluve 
uzatvoreného dňa 22.01.2015; účinnosť 
dohody: 03.07.2015 a  
4. pre projekt „Modernizácia MŠ 
Vazovova“ Dohodou o mimoriadnom 
ukončení zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku  číslo 
Z2231012011001 uzatvorenej dňa 
04.11.2014 v znení dodatku č. 1 
DZ223101201100101 k zmluve 
uzatvoreného dňa 22.01.2015; účinnosť 
dohody: 03.07.2015.  
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4. 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. 
finančné 
Referát 
miestnych 
daní JUDr. 
Barátiová  

Toto VZN bolo zrušené dňom 
01.01.2016 novým VZN č. 10/2015, 
uznesením č. 135/2015 z 08.12.2015 
.   

5. 93/2014 24.06.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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. 

Prednosta 
MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 
 

Uznesenie č. 93/2014 zrušené 
uznesením č. 19/2016. 

6. 95/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2014 o miestnej dani za 
vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti 
Bratoslava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. januára 2015.  

Odd. 
finančné 
Referát 
miestnych 
daní JUDr. 
Barátiová 

Toto VZN bolo zrušené dňom 
01.01.2016 novým VZN č. 11/2015, 
uznesením č. 136/2015 z 08.12.2015  
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Gescia 
Oddelenie - 
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1. 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 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Hahnová 

Uznesenie priebežne plnené. Správa 
predkladaná aspoň raz ročne, alebo pri každej 
zmene v organizácii. Naposledy bola 
predložená MZ dňa 27.10.2015 (uznesenie č. 
123/2015 

2. 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 
Ing. 
Mihaliková, 
Ing. Ferko,  

Plní sa priebežne. Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto postupuje v súlade s prijatým 
dotknutým uznesením.  

3. 63/2011 13.09.2011 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
schvaľuje s účinnosťou od 1.10.2011 všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto č. 6/2011 z 13. septembra 2011 o poskytovaní prepravnej služby. 

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Plní sa priebežne.    

4. 2/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, záujmové miesto Cesta na Červený most, Bratislava-Staré Mesto 
B. splnomocňuje 
prednostu miestneho úradu zabezpečiť realizáciu investičného zámeru výstavby ZSS 
Cesta na Červený most, Bratislava-SM 

Prednosta MiÚ  
JUDr. 
Jesenský 

Oddelenie investičné Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poverené 
dlhodobou úlohou zabezpečiť realizáciu 
investičného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, o priebehu plnenia úlohy je 
podávaná na každé zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva informácia o stave plnenia úlohy 
(v kontexte s uznesením  č. 23/2012). 

5. 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 
JUDr. 
Jesenský 

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

6. 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, 
4. právnu analýzu „Právny postup mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri vyprataní 

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

K bodu B): V súvislosti s prípravou nových 
Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným 
do správy mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto bude predložený nový spôsob postupu 
mestskej časti ako prenajímateľa v danom 
prípade, a to nasledovne:  
Budúci nájomca bude povinný u notára 
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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. 

podpísať notársku zápisnicu, v ktorej bude 
súhlasiť s vykonateľnosťou svojich záväzkov 
voči mestskej časti vyplývajúcich mu 
z uzatvorenej nájomnej zmluvy a použitím 
notárskej zápisnice ako exekučného titulu (t.j. 
nájomca bude súhlasiť s vykonateľnosťou 
svojho záväzku vypratať a odovzdať predmet 
nájmu v prvý pracovný deň po dni skončenia 
nájmu a bude súhlasiť s vykonateľnosťou 
svojho záväzku platiť nájomné a úhrady za 
služby spojené s užívaním predmetu nájmu 
a zaplatiť všetky splatné pohľadávky vzniknuté 
na základe nájomnej zmluvy spolu s ich 
príslušenstvom v deň ukončenia nájmu. 
Notárska zápisnica = exekučný titul 
k vyprataniu.  
Aktuálny stav k 30.06.2016 – nový koncept 
a návrh Zásad hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a s majetkom zvereným do správy mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto zatiaľ nebol 
predložený na zasadnutie MZ m.č. za účelom 
ich schválenia; 
Oddelenie majetkové, aj napriek vyššie 
uvedenému, zapracováva do podmienok 
obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
nebytových priestorov povinnosť budúceho 
nájomcu predložiť takúto Notársku zápisnicu 
v stanovenej lehote podľa nájomnej zmluvy.  

7. 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. finančné 
Referát 
miestnych daní 
JUDr. 
Barátiová 

VZ 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 
sa plní.   

8. 2/2013 12.02.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

Odd. dopravy 
RNDr. 

VZN č. 2/2013 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území 



Uznesenia, ktoré sa plnia priebežne k 30.06.2016 
       Tabuľka č. 5 

 3 

P.č. 
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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 

Calpašová 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Ligasová 

m.č. Bratislava-Staré Mesto sa od 
nadobudnutia účinnosti dňa 01.03.213 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  
m.č. sú uplatňované v zmysle predmetného 
VZN. Rozsudkom Najvyššieho súdu SR sp.zn. 
5Sžo/80/2015 zo dňa 18.12.2015 došlo 
k potvrdeniu rozsudku Krajského súdu 
v Bratislave č.k.: 2S 13/14-76 zo dňa 
03.12.2014, ktorým bolo vyslovené, že 
ustanovenia § 7, § 8 a § 9 VZN nie sú v súlade 
s § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. S účinnosťou od 
18.12.2015 sa podľa predmetných ustanovení 
nepostupuje.  

9. 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. dopravy 
RNDr. 
Calpašová 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Ligasová 

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

10. 110/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 

Odd. 
majetkové 

Uznesenie sa plní priebežne. Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto postupuje v súlade so 
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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.  

Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

schválenými Zásadami hospodárenia.  

11. 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. dopravy 
RNDr. 
Calpašová 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Ligasová 

VZN 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 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 práv sa postupuje 
v zmysle predmetného VZN.    

12. 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.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský,  
JUDr. 
Revayová 
 
 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto postupuje 
v súlade s vydaným VZN č. 13/2013. .  

13. 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. dopravy 
RNDr. 
Calpašová 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Ligasová 

V zmysle Základných pravidiel mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto pri usporadúvaní akcií 
v zeleni na území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, ktoré sú určené ako súčasť 
povoľovacích zmlúv sa s účinnosťou od 
01.10.2013 postupuje pri posudzovaní žiadostí 
o zvláštne užívanie verejných priestranstiev 
spadajúcich do oblasti vecnej pôsobnosti 
pravidiel.   

14. 143/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 

Uznesenie sa priebežne plní.   
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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 

Ing. 
Rafajdusová 

15. 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. dopravy 
RNDr. 
Calpašová 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Ligasová 

VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
14/2013 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovaní služieb na trhových miestach na 
území mestskej 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.  

16. 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. dopravy 
RNDr. 
Calpašová 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Ligasová 

VZN 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 sa 
od nadobudnutia účinnosti dňa 15. novembra 
2013 plní a pre trhové miesta na území 
mestskej časti platia trhové poriadky tvoriace 
prílohu predmetného VZN.  

17. 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. 
majetkové           
Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Uznesenie sa plní priebežne. VZN nadobudlo 
účinnosť 01.01.2014. Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto postupuje v súlade so schváleným 
VZN.  

18.  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. dopravy 
RNDr. 
Calpašová 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Ligasová 

Protest prokurátora bol   prejednaný miestnym 
zastupiteľstvom, bolo mu vyhovené čiastočne 
a v tejto časti v ňom uvádzané námietky boli 
zapracované do znenia VZN mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 1/2014 o ochrane 
nefajčiarov (ďalej len „VZN 1/2014). VZN 
1/2014 sa od nadobudnutia účinnosti dňa 
01.03.2014 priebežne plní a pri  kontrole 
a vynucovaní plnenia práv a povinností 
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fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených 
na podnikanie a právnických osôb na úseku 
ochrany nefajčiarov sa postupuje v zmysle 
VZN 1/2014.  

19. 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 
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s účinnosťou      od 1. marca 2014.  

Odd. dopravy 
RNDr. 
Calpašová 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Ligasová 

Protest prokurátora bol prejednaný miestnym 
zastupiteľstvom, bolo mu vyhovené čiastočne 
a v tejto časti v ňom uvádzané námietky boli 
zapracované do znenia VZN mestskej časti 
Bratislava-Staré mesto č. 2/2014 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „VZN 
2/2014“) VZN 2/2014 sa od nadobudnutia 
účinnosti dňa 01.03.2014 priebežne plní a pri 
kontrole a vynucovaní plnenia práv 
a povinností na úseku niektorých podmienok 
držania psov, konkrétne: vedenie evidencie 
psov, vymedzenia miesta, na ktorých je voľný 
pohyb psov zakázaný a miest, na ktoré je vstup 
so psom zakázaný a podrobností súvisiacich so 
znečisťovaním verejných priestranstiev 
výkalmi psov v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto sa postupuje v zmysle VZN 2/2014.   

20. 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. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Uznesenie sa plní priebežne. VZN nadobudlo 
účinnosť 1. apríla 2014. Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto postupuje v súlade so 
schváleným VZN.  

21. 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 
Mgr. Janegová 

Uznesenie sa plní aj naďalej priebežne 
udeľovaním pamätných listov.    

22. 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.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto postupuje 
v súlade s vydaným VZN č. 6/2014.  

23. 39/2014 15.04.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Prednosta MiÚ VZN č. 7/2014 o určení miest na 
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schvaľuje 
VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2014 o určení miest na umiestňovanie 
volebných plagátov s účinnosťou od 1. mája 2014.  

JUDr. 
Jesenský 
 

umiestňovanie volebných palgátov sa od 
nadobudnutia účinnosti dňa 01.05.2014 plní 
a vo volebných kampaniach sa postupuje 
v zmysle predmetného VZN.    

24. 58/2014 20.05.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN 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.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Plní sa priebežne.  

25. 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 MZ dňa 24.06.2014,  
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: 
a) o priebehu urbanisticko-architektonického súťaže návrhu – „Náš markt“ a o vybranom 
víťaznom návrhu, ktorý sa bude realizovať, 

Odd. právne 
a správnych 
činností 
JUDr. 
Hahnová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plní sa priebežne – ďalší postup: 
- vloženie nepeňažného vkladu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto do spoločnosti 
Bratislavský Náš markt, s.r.o. – na základe 
rozhodnutia valného zhromaždenia po 
vypracovaní znaleckého posudku na určenie 
hodnoty vkladu vyplývajúceho z výsledkov 
urbanisticko-architektonickej súťaže.  
 ďalšie plnenie uznesenia závisí od 

výsledkov urbannisticko-architektonickej 
súťaže, 

 starosta pravidelne informuje MZ 
o krokoch vykonaných v súvislosti 
s projektom, 

 avšak vzhľadom na uznesenie č. 100/2016 
prijaté  na zasadnutí MsZ dňa 28.06.2016 
m.č. požiadala o vyhodnotenie znaleckého 
posudku na určenie všeobecnej hodnoty 
obchodného podielu mestskej časti 
v spoločnosti Bratislavský Náš markt, 
s.r.o. a v nadväznosti na závery 
znaleckého posudku, ako aj na výsledky 
rokovaní so spoločníkom – spoločnosťou 
Koliba Slovakia Plus, s.r.o. bude 
Miestnemu zastupiteľstvu predložený 
materiál riešiaci ukončenie projektu 
a účasti mestskej časti v spoločnosti 
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b) o presnej špecifikácii rozsahu užívania na základe výsledkov urbanisticko-
architektonickej súťaže,  
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.  

 
 
bod E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislavský Náš markt, s.r.o. 
 
bod E): 
S odvolaním sa na uzn. č. 100/2016 zo dňa 
28.06.2016 bude predložený materiál riešiaci 
ukončenie projektu a účasti mestskej časti 
v spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o.   

26. 118/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zásady poskytovania Karty staromestského seniora s účinnosťou od 01. októbra 2014.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Plní sa priebežne. 

28. 119/2014 23.09.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zásady na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na 
ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych 
obradoch a občianskych slávnostiach, s účinnosťou od 01. októbra 2014.  

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Uznesenie sa plní priebežne.  

29. 8/2014 – 
U 

15.12.2014 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
za poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a za obradníkov a obradníčky 
slávnostného uvítania detí do života týchto poslancov: 

- Halku Ležovičovú, Petra Osuského, Štefana Bučka, Kristiána Straku, Mateja 
Vagača, Luciu Nicholsonovú, Veroniku Remišovú a Vladimíra Palka.  

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Uznesenie sa plní priebežne.  

30. 13/2015 19.02.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. zrušuje – návrh nezískal dostatočný počet hlasov 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 23/2012 zo 
14.02.2012, ktorým uložilo prednostovi miestneho úradu predkladať na každé rokovanie 
miestneho zastupiteľstva písomnú informáciu o postupe prác pri realizácii zámeru 

Odd. 
investičné  
Ing. Vanda, 
A.Bednariková 

Uznesenie priebežne plnené.  
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výstavby zariadenia sociálnych služieb, ul. K Železnej studienke v Bratislave.   
31. 19/2015 31.03.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 3/2015 o ochrane 
verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 20. 
apríla 2015. 

Odd. dopravy 
RNDr. 
Calpašová 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Ligasová 

VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
3/2015 o ochrane verejného poriadku na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa od 
nadobudnutia účinnosti dňa 20. apríla 2015 
plní a pri kontrole dodržiavania verejného 
poriadku v rozsahu predmetu úpravy VZN sa 
postupuje v zmysle predmetného VZN.   

32. 29/2015 31.03.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Miroslava Kollára za poslanca oprávneného vykonávať sobášne obrady a za obradníka 
slávnostného uvítania detí do života.  

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Uznesenie sa priebežne plní.  

33. 31/2015 28.04.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Koncepciu rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2015 – 2018.  

Riaditeľka 
Staromestskej 
knižnice  
PhDr. 
Kopáčiková 

Uznesenie sa priebežne plní, riaditeľka 
Staromestskej knižnice zabezpečuje priebežné 
plnenie uznesenia.  

34. 47/2015 26.05.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostu mestskej časti, 
aby na každé rokovanie Miestneho zastupiteľstva predložil podrobnú informáciu 
o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pisztoryho paláca.  

Odd. 
investičné  
Ing. Vanda, 
A. Benáriková 

Uznesenie sa plní priebežne. 

35. 51/2015 26.05.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
C. žiada 
1. prednostu miestneho úradu 
a) zabezpečiť zverejnenie písomnej informácie o priebehu verejného obstarávania činností 
na zabezpečenie starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a návrhu ďalšieho postupu na webovej stránke mestskej časti, 
Termín: 15. jún 2015 
b) zabezpečiť zverejnenie zápisníc z verejného obstarávania podľa písm. a) a všetkej 
súvisiacej dokumentácie na webovej stránke mestskej časti, 
Termín: 15. jún 2015 
c) zabezpečiť prípravu miestneho úradu na zverejňovanie informácií v súlade 
s navrhovanými Pravidlami zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

Bod C 1): 
Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie sa priebežne plní (časť C., bod 1.) 
- vzzľadom na nepretržitú aktuálnosť agendy 
starostlivosti o verejné priestory v mestskej 
časti a neobmedzenú platnosť a účinnosť 
Pravidiel zverejňovania informácií 
o starostlivosti o verejné priestory v mestskej 
časti požadované informácie sú na webovú 
stránku mestskej časti priebežne (v aktuálnom 
čase ) dopĺňané, a rovnako aj pripravenosť 
miestneho úradu je bez časového obmedzenia; 
bol vytvorený samostatný odkaz (sekcia) na 
webovej stránke mestskej časti pod názvom 
„Starostlivosť o verejné priestory v mestskej 
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Termín: 30. jún 2015  
 
 
 
 
2. starostu mestskej časti 
b) určiť do komisií pre verejné obstarávanie vždy aspoň dvoch poslancov MZ. 
Termín: od 1. júna 2015  

 
 
 
 
 
Bod C 2 b) 
Starosta MČ  
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

časti Bratislava-Staré Mesto“ s nasledovnými 
kategóriami: Údržba komunikácií – 
Zabezpečovanie čistoty verejných 
priestranstiev – Starostlivosť o zeleň – Zimná 
údržba  
 
Bod C 2 b) Plní sa priebežne. 

36. 53/2015 26.05.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. žiada 
2. starostu  mestskej časti 
v prípade, že sa budú organizovať ďalšie výberové konania 
a) zabezpečiť zverejňovanie kompletných informácií o konaní výberového konania 
minimálne 21 dní vopred na webovej stránke na viditeľnom mieste. Informácie musia 
obsahovať charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie a spôsob 
výberového konania.  
b) zverejniť kompletné informácie z výberového konania vo forme zápisnice na webe 
samosprávy, počet a mená uchádzačov, ich životopisy, ďalej mená členov výberových 
komisií, sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení.  
Termín: priebežne 

Starosta MČ  
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová  

Bod B. 2.: Plní sa priebežne. 

37. 61/2015 23.06.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2015 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. 
augusta 2015.  

Odd. finančné  
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Dotácie sa 
poskytujú podľa všeobecne záväzného 
nariadenia č. 6/2015 v zmysle prijatého 
uznesenia miestneho zastupiteľstva.  

38. 95/2015 22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, s účinnosťou od 1. októbra 2015.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Uznesenie sa priebežne plní.  

39. 104/2015 22.09.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Miloša Domoráka za poslanca oprávneného vykonávať sobášne obrady a za obradníka 
slávnostného uvítania detí do života.  

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Uznesenie sa priebežne plní.  
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40. 108/2015 27. 10.2015 
 

MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
informáciu o zámere m stskej časti Bratislava-Staré Mesto stať sa členom oblastnej 
organizácie cestovného ruchu „Bratislavská organizácia cestovného ruchu“, „Bratislava 
Torist Board“ (v skratke „BTB“), so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 
42 259 088; 
B. schvaľuje 
1. podanie prihlášky mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto o členstvo v oblastne  
organizácii cestovného ruchu „Bratislavská organizácia cestového ruchu“, „Bratislava 
Torist Board“ (v skratke „BTB“) so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava, IČO: 
42 259 088, 
2. členský príspevok na rok vo výške 1 000,00 EUR; 
C. splnomocňuje 
starostu 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 naplneni  tohto uznesenia.  

Odd. právne 
a správnyc  
činností 
JUDr. 
Hahnová 

03.11.20145 bola doručená prihláška do 
organizácie. BTB rozhodla o neprijatí  
mestskej časti za člena. Následne mestská časť 
požiadala o stanovisko k neprijatiu 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a opakovane požiadala BTB 
o prehodnotenie rozhodnutia o neprijatí 
mestskej časti za člena BTB. Aj napriek 
uvedenému bola mestskej časti doručená dňa 
23.03.2016 informácia o zotrvaní na 
stanovisku BTB neprijať mestskú časť za 
svojho člena.  

41. 133/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2015, ktorým sa zrušuje VZN 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 1. januára 
2016.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Priebežne sa plní. 

42. 134/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN m. č. Bratislava-Staré Mesto č. 9/2015, ktorým sa zrušuje VZN m. č. Bratislava-
Staré Mesto č. 5/2015 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania 
dôchodcov s účinnosťou od 1. januára 2016.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Priebežne sa plní.  

43. 135/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN m. č. Bratislava-Staré Mesto č. 10/2015 o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva na území m. č. Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. januára 2016.  

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Miestna daň za 
užívanie verejného priestranstva sa bude 
vyrubovať podľa všeobecne záväzného 
nariadenia č. 10/2015 v zmysle prijatého 
uznesenia miestneho zastupiteľstva.  

44. 136/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN m. č. Bratislava-Staré Mesto č. 11/2015 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie 

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Miestna daň za 
vjazd a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta na území mestskej 
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motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto s účinnosťou od 1. januára 2016.  

časti sa bude vyrubovať podľa všeobecne 
záväzného nariadenia č. 11/2015 v zmysle 
prijatého uznesenia miestneho zastupiteľstva.  

45. 137/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
A. schvaľuje 
1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 
2. rozpočet  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 na úrovni hlavných 
kategórií 
3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2016 
programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016, 
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 2017 a 2018, 
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania m. č. Bratislava-Staré Mesto na roky 
2017 a 2018, 
3. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov, škôl a školských zariadení 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017 a 2018, 
4. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017 a 2018; 
C. splnomocňuje 
starostu mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2016 v súlade s § 14 ods. 2 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočet 
mestskej časti bol rozpísaný v zmysle prijatého 
uznesenia MZ.   

46. 147/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zásady o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania 
dôchodcov s účinnosťou od 1. januára 2016.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Priebežne sa plní. 

47. 148/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zásady o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v čase núdze s účinnosťou od 1. januára 2016.  

Odd. soc. vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Priebežne sa plní. 

48. 151/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva m. č. Bratislava-Staré Mesto na rok 
2016.  

Kancelária 
prednostu 
 

Miestna rada a miestne zastupiteľstvo zasadajú 
v súlade so schváleným plánom.  
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49. 1/2016 09.02.2016 MZ mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
A. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 1/2016, ktorým sa 
zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2011 
z 13. septembra 2011 o poskytovaní prepravnej služby s účinnosťou od 01. marca 2016.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Uznesenie sa priebežne plní.  

50. 3/2016 09.02.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. prvú zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2016. 
2. prvú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2016. 
3. zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2016.  

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne je priebežne plnené. 
Rozpočet mestskej časti bol upravený v zmysle 
prijatého uznesenia miestneho zastupiteľstva. 

51. 17/2016 09.02.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zmenu uznesenia č. 105/2011 v časti B takto:  
1. v bode 3 sa text:  
- vo výške 200 Eur v rámci pešej zóny (podľa § 1 písm. a,b,c,d platného VZN o pešej 
zóne)“, nahrádza textom:  
- „vo výške 200 Eur na území s ulicami: 
Michalská, Ventúrska, Sedlárska, Strakova, Kapitulská, Klariská, Na vršku, Farská, 
Prepoštská, Úzka, Rybné námestie, Rudnayovo námestie, Panská, časť laurinskej od 
Rybárskej brány po Nedbalovu, Radničná, Rybárska brána, Baštová, Biela, Zelená, 
severná časť Hviezdoslavovho námestia, s vjazdom a výjazdom v južnej časti 
Hviezdoslavovho námestia, Františkánska, Františkánske námestie, Zámočnícka, Hlavné 
námestie; s vjazdom a výjazdom cez Františkánsku ulicu, časť Nedbalovej ulice od 
Klobučníckej po Laurinskú a časť Laurinskej od Nedbalovej po Námestie SNP s vjazdom 
a výjazdom cez Nedbalovu od Klobučníckejk, Klobučnícka, časť Nedbalovej od 
Klobučníckej po Uršulínsku, Uršulínska, Primaciálne námestie, Kostolná; s vjazdom 
a výjazdom cez Klobučnícku a uršulínsku ulicu“; 
- vo výške 300 eur v rámci pešej zóny (podľa § 1 písm. e,f,g,h,i platného VZN o pešej 
zóne) a mimo nej na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ 
nahrádza textom: 
- „vo výške 300 Eur na ostatnom území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“. 
2. v celom uznesení sa slovo „starostka“ nahrádza slovom „starosta“. 
Ostatné časti uznesenia ostávajú platné a nezmenené.  

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Uznesenie MZ sa priebežne plní. 

52. 27/2016 22.03.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

Odd. finančné 
Referát 

Mestská časť postupuje v súlade s prijatým 
uznesením.  
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všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2016 o miestnej 
dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s účinnosťou od 11. apríla 2016. 

miestnych daní 
JUDr. 
Barátiová  

53. 28/2016 22.03.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2016 o miestnej 
dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 11. apríla 2016. 

Odd. finančné 
Referát 
miestnych daní 
JUDr. 
Barátiová 

Mestská časť postupuje v súlade s prijatým 
uznesením.  

54. 30/2016 22.03.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 
2. zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2016  

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočet 
mestskej časti bol upravený v zmysle prijatého 
uznesenia miestneho zastupiteľstva.  

55. 38/2016 22.03.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. apríla 2016.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Uznesenie sa priebežne plní 

56. 39/2016 22.03.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. zrušuje 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 44/2011 zo 
dňa 14. júna 2011, ktorým bola schválená výška úhrady za služby poskytované v detských 
jasliach mestskej časti Bratislava-Staré mesto, ku dňu 30. apríla 2016; 
B. schvaľuje 
Zásady o stanovení úhrad  za poskytnuté služby a stravného v detských jasliach, ktorých 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. mája 2016. 

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Uznesenie sa priebežne plní.  

57. 50/2016 26.04.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016  
2. zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislva-Staré Mesto 
na rok 2016 

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočet 
mestskej časti bol upravený v zmysle prijatého 
uznesenia miestneho zastupiteľstva.  

58. 82/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2016 o výške úhrad, spôsobe určenia 
a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. augusta 2016.  

Riaditeľ 
Seniorcentra 
Staré Mesto  
PhDr. Alex  

Vzhľadom na to, že uznesením č. 82/2016 bolo 
schválené VZN, ktoré bude účinné od 
01.08.2016, a vyhodnotenie uznesení je 
k 30.06.2016, dňom účinnosti začne 
Seniorcentrum Staré Mesto plne postupovať 
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v súlade s predmetným VZN.  
59. 86/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 
Záverečný účet mestskej časti za rok 2015.  

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je čiastočne splnené. Rozpočtové 
hospodárenie mestskej časti za rok 2015 bolo 
v súlade s prijatým uznesením. Prevody 
finančných prostriedkov do fondov mestskej 
časti budú zrealizované v druhej polovici roku 
2016 v zmysle prijatého uznesenia.  

60. 87/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. piatu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016.  
2. zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016. 
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene: 
príjmy bežného rozpočtu                                      19 440 225 Eur 
výdavky bežného rozpočtu                       19 711 096 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu                                          404 736 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu                                       3 155 100 Eur 
finančné operácie príjmové                         3 050 235 Eur 
použitie Fondu rozvoja bývania                                      1 602 755 Eur 
použitie Fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení                                        0 Eur 
použitie Rezervného fondu                            980 000 Eur 
Splátka návratnej pôžičky                                            19 000 Eur 
prevod nevyčerpaných prostriedkov                           448 480 Eur 
finančné operácie výdavkové                                    0 Eur 
výsledok hospodárenia celkom:                                          + 29 000 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočet 
mestskej časti bol upravený v zmysle prijatého 
uznesenia miestneho zastupiteľstva.  

61. 91/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
zámer využitia nehnuteľnosti na Smrečianskej 45 ako Zariadenie prechodného ubytovania 
na dobu určitú – komunitné centrum Smrečianska 45; 
B. splnomocňuje 
prednostu miestneho úradu 
vykonať všetky kroky potrebné na zrealizovanie Zariadenia prechodného ubytovania na 
dobu určitú -  komunitného centra Smrečianska 45.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský  

Uznesenie sa priebežne plní. Vecne príslušné 
oddelenia miestneho úradu oboznámené 
s potrebou pripraviť projekt zodpovedajúci 
schválenému zámeru (rozpracovať zámer do 
podoby konkrétneho projektu).  

62. 92/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Koncepciu kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020.  

Odd. kultúry 
Mgr. Janegová 

Na plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie sa 
pracuje priebežne podľa akčného plánu. 
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1. 107/2015 06.10.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
využitie elektronickej aukcie pri verejnej súťaži na zabezpečenie starostlivosti o miestne 
komunikácie a starostlivosti o verejnú zeleň v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po 
roku 2015. 
Výkon uznesenia č. 107/2015 podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov starostom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
pozastavený, vzhľadom k tomu, že sa domnieva, že je pre mestskú časť zjavne nevýhodné.  
 

 Uznesenie stratilo platnosť.  
Uzn. č. 120/2015, ktorým malo byť potvrdené 
uznesenie č. 107/2015 nebolo schválené.   

2. 115/2015 27.10.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zrušuje 
uznesenia MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 a č. 85/2015 zo dňa 22. 
septembra 2015, ktorými bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade 
prenájmov nebytových priestorov a prenájmu tepelno-energetických zariadení pre 
spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípady hodné osobitného zreteľa.  
Výkon uznesenia č. 115/2015 podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z.n.p. starostom m. č. Bratislava-Staré Mesto pozastavený, vzhľadom k tomu, že 
sa domnieva, že je pre mestskú časť zjavne nevýhodné.  
 

 Uznesenie stratilo platnosť. 
Uznesením č. 130/2015, bod 1, ktorým mal 
byť potvrdený pozastavený výkon uznesenia č. 
115/2015 časť A – návrh uznesenia nezískal 
dostatočný počet hlasov, časť B – návrh 
nezískal dostatočný počet hlasov, časť C, 
návrh v bodoch 1-7 - návrh nezískal 
dostatočný počet hlasov.  
 
 
 
 

3. 120/2015 27.10.2015 MZ  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. využitie systému Elektronického verejného obstarávania (EVO) a následnej 
elektronickej aukcie pri verejnej súťaži na zabezpečenie starostlivosti o miestne 
komunikácie a starostlivosti o verejnú zeleň v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po 
roku 2015,  
2. vytvorenie dočasnej komisie pre kontrolu verejného obstarávania na zabezpečenie 
starostlivosti o miestne komunikácie a starostlivosti o verejnú zeleň v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto po roku 2015; 
B. volí 
Ondreja Dostála, Mateja Vagača, Martinu Uličnú a Veroniku Remišovú za členov 
dočasnej komisie pre kontrolu verejného obstarávania na zabezpečenie starostlivosti 
o miestne komunikácie a starostlivosti o verejnú zeleň v m. č. Bratislava-Staré Mesto po 
roku 2015; 
C. žiada 

 Uznesenie stratilo platnosť. 
Uznesením č. 130/2015 bod 2, ktorým mal byť 
potvrdený pozastavený výkon uznesenia č. 
120/2015, časti A,B,C – návrh nezískal 
dostatočný počet hlasov.  
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Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

starostu mestskej časti  
1.  rozdeliť predmet zákazky na časti v rámci jedného verejného obstarávania a jednotlivé 
časti súťažiť samostatne s cieľom zlepšiť konkurenčné prostredie, kvalitu poskytnutých 
služieb a zabezpečiť nediskriminačné podmienky pre účastníkov súťaže.  
2. umožniť dočasnej komisii pre kontrolu verejného obstarávania na zabezpečenie 
starostlivosti o miestne komunikácie a starostlivosti o verejnú zeleň v mestskej časti 
Bratislava-Staré mesto po roku 2015 efektívne skontrolovať prípravu a priebeh verejného 
obstarávania, 
3.  poskytnúť poslancom miestneho zastupiteľstva ešte pred vyhlásením verejnej súťaže 
na prerokovanie nasledovné informácie týkajúce sa verejného obstarávania na 
zabezpečenie starostlivosti o miestne komunikácie a starostlivosti o verejnú zeleň 
v mestskejč asti Bratislava-Staré Mesto po roku 2015: 
a) konkrétne znenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 
b) všetky dokumenty slúžiace na určenie predpokladanej hodnoty zákazky, 
c) spôsob vyhodnocovania kritérií verejnej súťaže, obsahujúci predpokladané 
množstvo/objem jednotlivých položiek, resp. ich váhu.  
4. na každom nasledujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva informovať o priebehu 
verejného obstarávania až do jeho ukončenia. 
 
Výkon uznesenia č. 120/2015, časť A., B., C., podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p. starostom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pozastavený, 
vzhľadom k tomu, že sa domnieva, že odporuje zákonu a je pre mestskú časť zjavne 
nevýhodné. 
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