
S p r á v a 
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2017 

 
 
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 2016 a všetky novoprijaté uznesenia v 1. polroku 2017. 
 
Uznesením č. 70/2017 zo 16.05.2017 (26. 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 31.12.2016“.    
V 2. polroku 2016 sa z nesplnených úloh evidovaných v danej správe do 31.12.2016 
a novoprijatých úloh v 1. polroku 2017  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 30.06.2017 a po konzultácii 
s gestorskými oddeleniami aj návrh ďalšieho riešenia.  
 
V novokontrolovanom období, teda v období 1. polroka 2017 (7. volebné obdobie) prijalo 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto celkovo 105 uznesení, 
konkrétne: 
   23. zastupiteľstvo 07.02.2017      1/2017  –   18/2017   =   18 
   24. zastupiteľstvo 28.03.2017    19/2017  –   49/2017            =   31 
   25. zastupiteľstvo 21.04.2017    50/2017  –   55/2017  =     6 
   26. zastupiteľstvo 16.05.2017    56/2017  -    77/2017           =   22 
   27. zastupiteľstvo 27.06.2017    78/2017  -  105/2017 =   28 
   Spolu:                        105 
   
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/nevykonateľné. 
 
 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 *) 
Tabuľka č. 7: Uznesenia - nevykonateľné 
 
*)   V 1. polroku nebolo žiadne uznesenie, ktoré stratilo platnosť 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

1. 132/2013 24.09.2013 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. žiada 
starostku mestskej časti  
preveriť všetky právne možnosti realizácie oprávnených záujmov dotknutých obyvateľov 
mestskej časti a na ich základe predložiť návrh riešenia na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
po právoplatnom ukončení súdnych sporov súvisiacich so záujmami dotknutých obyvateľov; 
C. splnomocňuje  
starostku mestskej časti 
na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo k naplneniu tohto uznesenia, ako 
aj ju splnomocňuje na vykonanie tohto uznesenia.  

Odd. právne 
a správnych 
činností  
JUDr. 
Hahnová 

Na rokovanie MZ dňa 27.06.2017 bola 
predložená informácia o právnych 
možnostiach riešenia bývania 
obyvateľov bytov v reálne rozdelených 
bytových domoch, ktorým boli 
vypovedané zmluvy podľa zákona č. 
260/2011 Z.z. spolu s návrhom na 
predloženie návrhu na zmenu VZN č. 
19/2013 o nájme bytov. Bolo prijaté 
uznesenieč. 99/2017.  

2. 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 je splnené.  

3. 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. Magát 

Schválený rozpočet mestskej časti bol 
rozpísaný v zmysle prijatého uznesenia 
MZ. Plnenie bolo vyhodnotené 
v Záverečnom účte mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto za rok 2016.  

4. 146/2015 08.12.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Odd. právne Uznesenie (pôvodne nesplnené už len 



 
Uznesenia splnené k 30.06.2017                                                                  Tabuľka č. 1 

 2 

P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

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,  
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.  

a správnych 
činností 
JUDr. 
Hahnová 

v časti bodu 1 z dôvodu prebiehajúceho 
konkurzného konania voči spoločnosti 
CITY PRESSBURG, s.r.o) bolo 
splnené. Na základe ukončenia 
konkurzného konania (titulom ktorého 
nebolo možné vo veci konať nakoľko 
podľa § 47 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. 
o konkurze a reštrukturalizácii 
„vyhlásením konkurzu sa prerušujú 
všetky súdne a iné konania, ktoré sa 
týkajú majetku podliehajúcemu 
konkurzu patriaceho úpadcovi“) bola 
dňa 28.06.2017 uzatvorená Dohoda 
o urovnaní č. 201/2017, ktorou boli 
všetky sporné práva a povinnosti 
vysporiadané. Dohoda nadobudla 
účinnosť dňa 01.07.2017.  

5. 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 

Splnené. Postupuje sa podľa zásad.  

6. 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 

Splnené. Postupuje sa podľa zásad.  

7. 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. Magát 

Na základe schválených zmien (prvá, 
tretia, štvrtá, piata, šiesta a ôsma 
zmena) bol upravený rozpočet mestskej 
časti v zmysle prijatých uznesení MZ. 
Plnenie bolo vyhodnotené 
v Záverečnom účte mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto za rok 2016.   

8. 30/2016 22.03.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Na základe schválených zmein (prvá, 
tretia, štvrtá, piata, šiesta a ôsma 
zmena) bol upravený rozpočet mestskej 
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2. zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok 2016  

časti v zmysle prijatých uznesení MZ. 
Plnenie bolo vyhodnotené 
v Záverečnom účte mestskej časti 
Braislava-Staré Mesto za rok 2016. 

9. 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 

Splnené. Postupuje sa podľa zásad. 

10. 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 

Splnené. Postupuje sa podľa zásad.  

11. 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. Magát 

Na základe schválených zmien (prvá, 
tretia, štvrtá, piata, šiesta a ôsma 
zmena) bol upravený rozpočet mestskej 
časti v zmysle prijatých uznesení MZ. 
Plnenie bolo vyhodnotené 
v Záverečnom účte mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto za rok 2016. 

12. 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 

Odd. finančné 
Ing. Magát 
 

Na základe schválených zmien (prvá, 
tretia, štvrtá, piata, šiesta a ôsma 
zmena) bo upravený rozpočet mestskej 
časti v zmysle prijatých uznesení MZ. 
Plnenie bolo vyhodnotené 
v Záverečnom účte mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto za rok 2016.  
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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 

13. 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 nahradené uznesením č. 
43/2017. 

14. 108/2016 20.09.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016  
2. zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016  

Odd. finančné  
Ing. Šutara 

Na základe schválených zmien (prvá, 
tretia, štvrtá, piata, šiesta a ôsma 
zmena) bol upravený rozpočet mestskej 
časti  v zmysle prijatých uznesení MZ. 
Plnenie bolo vyhodnotené 
v Záverečnom účte mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto za rok 2016.  

15. 109/2016 20.09.2016 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 predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto 
na Břeclavskej č. 4, a to pozemok parc. č. 2876/87, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV 
č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 do vlastníctva Ing. Ele Homolovej, 
rod. Homolovej, bytom Dlhé diely I/18, 841 04  Bratislava, za cenu 10 525,00 Eur,  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, 
3. Kupujúci sa zaväzuje, že zaplatí spätne za 2 roky užívania predmetného pozemku, a to 
v hodnote 10,00 Eur/m2/rok, čo pri výmere 25 m2 za 2 roky činí 500,00 Eur; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je pre mestskú časť nevyužiteľný, nakoľko 
tvorí úzky pruh medzi pozemkom žiadateľa a oporným múrom. Žiadateľ má vo vlastníctve 
susedné pozemky parc. č. 2876/58, parc. č. 2876/9 a stavbu rodinného domu na pozemku 
parc. č. 2876/9.  

Odd. 
majetkové  
Ing 
Miháliková, 
Ing. Ferko 

Odd. majetkové pripravilo všetky 
podklady pre právne oddelenie na 
vypracovanie kúpnej zmluvy. Kúpna 
zmluva č. 637/2016 bola podpísaná 
oboma zmluvnými stranami dňa 
21.11.2016. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 07.12.2016, účinná 
08.12.2016. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod V-511/2017 zo 
dňa 02.02.2017.  

16. 132/2016 25.10.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré mesto Odd. Oddelenie majetkové pripravilo všetky 
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A. schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta Sr Bratislavy, v správe m.č. Bratislava-Staré 
Mesto nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na Břeclavskej ulici, a to pozemok 
parc. č. 2876/88, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 12 m2 a pozemok parc. č. 2876/89, zapísaný v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10 ako vinica o výmere 19 m2 do vlastníctva Viktorovi Hladíkovi a PhDr. Božene 
Hladíkovej, rod. Mogoňvoej, bytom Drotárska cesta 7, 811 02  Bratislava, za cenu 9 200,00 
Eur.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné pozemky sú pre mestskú časť nevyužiteľné 
a neprístupné, nakoľko pozemok parc. č. 2876/88 je z jednej strany ohraničený oporným 
múrom vysokým 2,5 m a z ostaných strán pozemkom žiadateľa parc. č. 2876/35. Pozemok 
parc. č. 2876/89 je z jednej strany ohraničený tým istým oporným múrom vysokým 2,5 m 
a z ostatných strán je ohraničený štyrmi súkromnými pozemkami parc. č. 2876/35, parc. č. 
2876/15, parc. č. 2876/16 a parc. č. 2876/34, pričom žiadateľ má vo vlastníctve pozemky 
parc. č. 2876/34 a parc. č. 2876/35.  

majetkové  
Ing 
Miháliková, 
Ing. Ferko 

podklady pre právne oddelenie na 
vypracovanie kúpnej zmluvy. Kúpna 
zmluva č. 684/2016 bola podpísaná 
oboma zmluvnými stranami dňa 
21.11.2016. Kúpna zmluva bola 
zverejnená na webovom sídle mestskej 
časti dňa 07.12.2016, účinná 
08.12.2016. Vklad vlastníckeho práva 
vložený do katastra pod V-513/2017 zo 
dňa 02.02.2017.  

17. 133/2016 25.10.2016 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 z.n.p. ako prípad 
hodný osobitného zreteľa nájom nebytového priestoru č. 12-N6 o celkovej výmere 83,75 m2 
vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. Bratislava-Staré mesto, nachádzajúceho 
sa na prízemí bytového domu Špitálska 18 v Bratislave, súpisné číslo 2213, na ulici Špitálska, 
číslo vchodu 18, postavený na pozemku parcela registra „C“, parcela č. 8690/11 o výmere 453 
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaný 
na LV č. 6835, do nájmu: Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o., so sídlom: 
Špitálska 18, 811 08  Bratislava, IČO: 47 361 964, za nasledovných podmienok: 
1. doba nájmu: neurčitá, 
2. účel nájmu: chemická čistiareň a práčovňa, 
3. výška nájomného – za priestor zberne (práčovne – čistiarne) o výmere 36,60 m2 je 7,00 
Eur/m2/mesiac, 

-     za skladový priestor o výmere 21,30 m2 je 3,00 Eur/m2/mesiac,  
- za vedľajší priestor (chodba, sociálne zariadenia) o výmere 25,85 m2 je 3,00 

Eur/m2/mesiac, 
t.j. spolu výška nájomného 4 771,8 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková,  
Mgr. Malinová 
 

Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 711/2016 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami dňa 23.1.2017. 
Zmluva bola zverejnená na webovej 
stránke www.staremesto.sk dňa 
30.01.2017, účinná 31.01.2017.  
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

Eur/rok + poplatky na služby spojené s užívaním nebytového priestoru; 
B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca užíva nebytový priestor od roku 1996, nebytový 
priestor zrekonštruoval na vlastné náklady a uviedol ho do užíaniaschopného stavu za účelom 
riadnej prevádzky chemickej čistiarne a práčovne. Nebytový priestor je dlhodobo a nepretržite 
a efektívne využívaný v oblasti poskytovania  služieb obyvaeľom a mestskej časti prináša 
stály príjem z nájmu, ktorý je primeraný súčasným trhovým podmienkam na danom mieste 
a v danom čase.  

18. 164/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
C. žiada 
starostu mestskej časti 
3. predložiť spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. všetky potrebné doklady na 
vyhodnotenie ekonomických dopadov  nájmu sekundárnych rozvodov tepelných okruhov 
odovzdávacej stanice tepla Chorvátska 1,  
 T: 28.2.2017 
4. rokovať so spoločnosťou Bratislavská teplárenská, a.s. o nájme sekundárnych rozvodov 
tepelných okruhov odovzdávacej stanice tepla Chorvátska 1 a o zabezpečení priamych 
dodávok tepla a teplej vody do domov napojených na tieto rozvody, 
 T: 31.3.2017 
5. Informovať miestne zastupiteľstvo o výsledku rokovaní podľa bodu C.4. 
 T: 31.3.2017 

Odd. 
majetkové 
Ing.  
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

C.  3.  
Mestská časť Ba-SM zaslala 
spoločnosti Bratislavská teplárenská 
a.s. doporučenou poštou všetky 
doklady, ktoré je boli doručené 
a dodatočne vypracované, vrátane 
aktuálne vypracovanej projektovej 
dokumentácie (list 
2666/11981/2017/MAJ/Mal zo dňa 
13.03.2017.  
4. Mestská časť Ba-SM rokovala so 
spoločnosťou Bratislavská teplárenská 
a.s. Výsledkom rokovaní bolo 
doručenie listu zo dňa 10.04.2017, na 
základe ktorého spoločnosť 
Bratislavská teplárenská a.s. oznámila, 
že je pripravená prevziať do nájmu 
sekundárne rozvody tepla 
z odovzdávacej stanice tepla (OST) na 
ul. Chorvátska č. 1 k termínu od 
1.7.2017.  
V zmysle vyššie uvedeného, odd. 
majetkové pripravilo a predložilo na 
zasadnutie MZ m.č. Ba-SM konaného 
dňa 16.05.2017 materiál, ktorého 
predmetom bol návrh na nájom 
sekundárnych rozvodov tepelných 
okruhov z odovzdávacej stanice tepla 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

Chorvátska č. 1 v Bratislave ako prípad 
hodný osobitného zreteľa.  
5. Odd. majetkové pripravilo,  
spracovalo a predložilo na MZ m.č. Ba-
SM konané dňa 28.03.2017 materiál, 
ktorého predmetom bola podrobná  
Informácia týkajúca realizácie všetkých 
právnych a administratívnych krokov 
v súvislosti s budúcou prevádzkou 
sekundárnych rozvodov Chorvátska č. 
1 v Bratislave, aktuálne k termínu 
31.03.2017.  

19. 165/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
8. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016  

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Na základe schválených zmien (prvá, 
tretia, štvrtá, piata, šiesta a ôsma 
zmena) bol upravený rozpočet mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto za rok 
2016.  

20. 167/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
A. schvaľuje 
prevod majetku – obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej 
spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o., so sídlom Tomášikova 50/E, Bratislava, IČO: 
47 861 355, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka 
100046/B, ktorý predstavuje majetkovú účasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o. vo výške 20 %, a to predajom za cenu vo výške 
1.000,- Eur kupujúcemu, obchodnej spoločnosti Koliba Slovakia Plus, s.r.o., so sídlom 
Tomášikova 50/E, Bratislava, IČO: 35 766 492 ako majoritnému spoločníkovi s podielom 
80 % na spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o., z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí; 
B. konštatuje, 
že dôvod hodný osobitného zreteľa je daný nasledovnými skutočnosťami:  
a) spoločnosť Bratislavský Náš markt, s.r.o. bola založená mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto a spoločnosťou Koliba Slovakia Plus, s.r.o. za účelom realizácie projektu „Náš markt“ 
na Poštovej ulici v Bratislave v súlade so schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 88/2014 zo dňa 24.06.2014, avšak od založenia 
spoločnosti dňa 14.07.2014 nedošlo k výrazným posunom v realizácii projektu vzhľadom na 
názorové rozdiely mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spoločnosti Koliba Slovakia Plus, 

Odd. právne 
JUDr. 
Hahnová  

Uznesenie, ktorým bol schválený 
prevod obchodného podielu mestskej 
časti v spoločnosti Bratislavský Náš 
markt, s.r.o. bolo splnené. Zmeny 
týkajúce sa prevodu podielu boli do 
obchodného registra zapísané ku dňu 
23.03.2017, titulom skutočnosti ktorej 
mestská časť nemá v spoločnosti podiel 
ani zástupcov v jej orgánoch.  
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

s.r.o. v realizácii projektu, a z tohto dôvodu mestská časť Bratislava-Staré Mesto podniká 
kroky smerujúce k ukončeniu projektu „Náš markt“ na Poštovej ulici, 
b) v súlade s ust. čl. 7 bod 5. Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš 
markt, s.r.o. zo dňa 15.07.2014 obchodný podiel mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je 
prevoditeľný na spoločníka alebo na tretiu osobu, avšak prevod obchodného podielu podlieha 
súhlasu valného zhromaždenia a súhlasu dozornej rady spoločnosti Bratislavský Náš markt, 
s.r.o. t.j. aj súhlasu spoločnosti Koliba Slovakia Plus, s.r.o.; 
C. zrušuje 
písm. g) časti E uznesenia č. 88/2014 schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto dňa 24.06.2016; 
D. 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.  

21. 170/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného 
stravovania dôchodcov, s účinnosťou od 1. januára 2017.  

Odd. 
sociálnych 
vecí RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Splnené. Postupuje sa podľa dodatku.  

22. 177/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
Plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok 2017.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Miestna rada a miestne zastupiteľstvo 
zasadajú v súlade so schváleným 
plánom zasadnutí.  

23. 178/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. 
Oliverovi Paradeiserovi vo výške 30 % zo súčtu mesačných platov vyplatených za obdobie 
apríl až december 2016 v najbližšom výplatnom termíne. 

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Odmena bola vyplatená v súlade 
s uznesením v najbližšom výplatnom 
termíne v mesiaci január 2017.  

24. 186/2016 13.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. zriaďuje 
Fond príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 
B. schvaľuje 
Štatút Fondu príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto s účinnosťou od 1. januára 2017.  

Odd. finančné 
Ing. Šutara 

Fond príjmu z miestneho poplatku za 
rozvoj na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto bol zriadený 
v súlade s prijatým uznesením.  

25. 187/2016 13.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 

Odd. 
majetkové 

Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 3/2017 bola podpísaná oboma 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nebytového priestoru o celkovej 
výmere 241,29 m2 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa na 1. p. bytového domu Fazuľová 2, Školská 14 
v Bratislave, súpisné číslo 2866, na ulici Školská, číslo vchodu 14, postavený na pozemku 
parcela registra „C“ parcela č. 8056/13 o výmere 1163 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaný na LV č. 6026,k do nájmu: občianske 
združenie TICHO a spol.,  so sídlom: Školská č. 14, 811 07  Bratislava, IČO: 42 180 881, za 
nasledovných podmienok 
1. Doba nájmu: určitá – 4 roky. 
2. Účel nájmu: Príprava a realizácia divadelných predstavení, kultúrnych a spoločenských 
podujatí a iné aktivity súvisiace s činnosťou občianskeho združenia. 
3. Výška nájomného: 1,00 Eur/rok a náklady za služby (FO, odmena, poistné, služby) 
a poplatky za energie a média spojené s užívaním nebytových priestorov. 
4. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má právo byť medializovaným usporiadateľom 
predstavení občianskeho združenia TICHO a spol.  
5. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto bude poukazovať finančnú podpporu občianskemu 
združeniu TICHO a spol., ktorej aktuálnu výšku v príslušnom roku možno upraviť v závislosti 
od možností rozpočtu mestskej časti.  
6. Mestská časť je povinná propagovať predstavenia občianskeho združenia TICHO a spol. na 
propagačných materiáloch mestskej časti, ponechať príjem zo vstupného pre potreby 
občianskeho združenia TICHO a spol. a vytvárať vhodné podmienky pre štandardnú 
prevádzku kultúrnych a spoločenských podujatí v daných priestoroch.  
7. Občianske združenie TICH a spol. je povinné:  
a) odohrať 27 predstavení za sezónu v divadelnej sále Centra divadla, literatúry a vzdelávania 
Bratislava-Staré Mesto (počet predstavení priamo úmerný výške finančnej podpory mestskej 
časti v aktuálnom príslušnom roku),  
b) odohrať 1predstavenie bez nároku na honorár pre potreby mestskej časti a 1 predstavenie 
za úhradu režijných nákladov v rámci programov Kultúrneho leta,  
c) odovzdať Centru divadla, literatúry a vzdelávania Bratislava-Staré Mesto do 10. dňa 
príslušného mesiaca mesačný prehľad predstavení a pred koncom sezóny dramaturgický plán 
na nasledujúcu sezónu.  
d) zabezpečiť prevádzku vrátnice počas nácvikov občianskeho združenia TICHO a spol. 
počas víkendu,  
e) rezervovať pre potreby mestskej časti na každé predstavenie odohrané v priestoroch Centra 
divadla, literatúry a vzdelávania Bratislava-Staré Mesto 5 voľných vstupeniek, 

Ing. 
Mihaliková,  
Mgr. Malinová 
 

zmluvnými stranami v zmysle prijatého 
uznesenia dňa 04.05.2017. Zmluva bola 
zverejnená na webovej stránke 
www.staremesto.sk dňa 15.05.2017, 
účinná 16.05.2017.  



 
Uznesenia splnené k 30.06.2017                                                                  Tabuľka č. 1 

 10 

P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

f) uvádzať znak mestskej časti a Centra divadla, literatúry a vzdelávania Bratislava-Staré 
Mesto na všetkých tlačovinách, ktoré občianske združenie TICHO a spol. vydá v súvislosti 
s propagáciou divadelných predstavení, na vstupenkách, bulletinoch a pod., 
g) uvoľniť priestory (javisko, šatňa) na realizáciu iných subjektov v Centre divadla, literatúry  
a vzdelávania Bratislava-Staré Mesto v čase nerealizovania predstavení a skúšok občianskeho 
združenia TICHO a spol. 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že občianske združenie Ticho a spol. dlhodobo pôsobí 
v oblasti kultúry, podporuje, rozvíja a obohacuje najmä divadelné umenie na území hlavného 
mesta SR Bratislavy, jeho poslaním a zámerom je najmä verejnoprospešný účel. 

26. 188/2016 13.12.2016 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 241,40 m2 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa na prízemí a v suteréne bytového domu 
Františkánske námestie č. 7 v Bratislave, súpisné číslo 412, na ulici Františkánske námestie, 
číslo vchodu 7, postavený na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 22 o výmere 1050 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 6144, do nájmu: Divadelné združenie GUnaGU, so sídlom: Zadunajská č. 
9, 851 01  Bratislava, IČO: 30815517, za nasledovných podmienok 
1. Doba nájmu: neurčitá. 
2. Účel nájmu: príprava  a realizácia divadelných predstavení, kultúrnych a spoločenských 
podujatí a iné aktivity súvisiace s činnosťou divadelného združenia.  
3. Výška nájomného: 1,00 Eur/rok a náklady za služby (FO, odmena, poistné) a poplatok za 
energie a médiá spojené s užívaním nebytových priestorov. 
4. Mestská časť je povinná propagovať divadelné predstavenia Divadelného združenia 
GUnaGU na propagačných materiáloch mestskej časti, ponechať príjem zo vstupného pre 
potreby Divadelného združenia GUnaGU. 
5. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto bude poukazovať finančnú podporu pre Divadelné 
združenie GUnaGU formou poskytnutia dotácie, ktorej aktuálna výška v príslušnom roku 
bude stanovená v závislosti od možností rozpočtu mestskej časti.  
6. Divadelné združenie GUnaGU je povinné: 
a) odohrať najmenej 90 predstavení za sezónu v predmetných nebytových priestoroch 
a odohrať 1 predstavenie bez nároku na honorár pre potreby mestskej časti v rámci programov 
Kultúrneho leta.  

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková,  
Mgr. Malinová 
 

Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č.4/2017 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami v zmysle prijatého 
uznesenia dňa 27.02.2017. Zmluva bola 
zverejnená na webovej stránke 
www.staremesto.sk dňa 29.03.2017, 
účinná 30.03.2017.  



 
Uznesenia splnené k 30.06.2017                                                                  Tabuľka č. 1 

 11 

P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

b) rezervovať celkovo 70 voľných vstupeniek pre mestskú časť počas roka, a to min. na dve 
rôzne predstavenia uskutočnené v daných priestoroch; 
c) rezervovať celkovo 70 voľných vstupeniek pre mestskú časť počas roka, a to min. na dve 
rôzne predstavenia uskutočnené v daných priestoroch; 
c) rezervovať pre mestskú časť celkovo 10 voľných vstupeniek na každú premiéru 
uskutočnenú v daných priestoroch.  
d) odovzdať mestskej časti do 10 dňa príslušného mesiaca mesačný prehľad predstavení a do 
13. dňa príslušného mesiaca dramaturgický plán na nasledujúci mesiac a pred koncom sezóny 
dramaturgický plán na nasledujúcu sezónu, 
e) uvádzať znak mestskej časti na všetkých ním vydávaných tlačovinách (propagačné 
materiály, vstupenky a pod.); 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Divadelné združenie GUnaGU dlhodobo pôsobí v oblasti 
kultúry, podporuje, rozvíja a obohacuje najmä divadelné umenie na území hlavného mesta Sr 
Bratislavy, jeho poslaním a zámerom je najmä verejnoprospešný účel. 

27. 5/2017 07.02.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Zásadám o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v čase núdze, s účinnosťou od 10. februára 2017. 

Odd. 
sociálnych 
vecí RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Splnené. Postupuje sa podľa dodatku.  

28. 6/2017 07.02.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
deleguje 
zástupcu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do Rady školy pri Materskej škole, Brnianska 
47, 811 04  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

materská škola zástupca mestskej časti 
MŠ, Brnianska 47, Bratislava Mgr. Martina Uličná  

Odd. školstva 
Mgr. Vasilová 

Zástupkyňa mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto bola delegovaná do rady 
školy pri Materskej škole, Brnianska 
47, ktorá je v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto menovacím dekrétom 
s účinnosťou od 08.02.2017. 

29. 8/2017 07.02.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto: 
1. TICHO a spol.  
Školská 14, 811 07  Bratislava 
účel: projekt: Projekt o.z. Ticho a spol. v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania v roku 
2017  
Podmienka:  použiť logo Bratislava-Staré Mesto   
 na všetkých formách propagácie                                                   10 000,00 Eur, 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  
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2. Oživenie Kapitulskej ulice 
Na vŕšku 4, 811 01  Bratislava 
účel: projekt: Otvorenie Kapitulských dvorov 
Podmienka:  použiť logo Bratislava-Staré Mesto 
na všetkých formách propagácie                                            350,00 Eur. 

30. 9/2017 07.02.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré mesto na rok 2017 takto:  
Zámoček 
Kuzmányho 9, 811 05  Bratislava 
účel: projekt: Naša materská škola-miesto pre vzdelávanie 
cestou tvorivosti a poznávania                                            350,00 Eur. 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  

31. 10/2017 07.02.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto: 
1. Katolícka jednota Slovenska, Oblastné centrum Bratislava 
Ferienčíkova 7, 811 08  Bratislava 
účel: návštevy nemocných, prednáška, zbierka šatstva a potravín 
pre bezdomovcov a sociálne slabšie rodiny a azylantov                                     700,00 Eur,  
2. Jednota dôchodcov na Slovensku 
Vajnorská 1, 821 04  Bratislava/Kýčerského 9/ 
účel: kultúrno-poznávacie zájazdy pre členov klubu dôchodcov 
máj-september 2017, výlet Rožnov pod Radhoštem                                          150,00 Eur, 
3. Jednota dôchodcov na Slovensku 
Vajnorská 1, 831 04  Bratislava/Gaštanova 9/ 
účel: projekt: autobusový zájazd na mohylu M.R. Štefánika na Bradle, 
múzeum Košariská, kaštieľ v Dolnej Krúpe                                                        150,00 Eur, 
4. Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava 
Vazovova 8, 811 07  Bratislava 
účel: púť do Šaštína, na Staré hory, výstavy, prednáška, 
    vianočné balíčky pre osamelých a chorých, klubové stretnutia              600,00 Eur, 
5. Františkánsky svetský rád, „Pokoj a dobro“ 
Františkánska 2, 811 01  Bratislava 
účel: humenna a charitatívna činnosť, adopcia na diaľku, návšteva chorých, 
         vianočné balíčky pre dôchodcov, pomoc pre drogovo závislých                700,00 Eur, 
6. ECHO-združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatými uzneseniami MZ.  



 
Uznesenia splnené k 30.06.2017                                                                  Tabuľka č. 1 

 13 

P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

Sklenárova 12, 821 09  Bratislava 
účel: klubové stretnutia, divadelné predstavenia, výlety, týždeň zdravia 
 návšteva ZOO, Botanickej záhrady, Mikulášske posedenia, 
 rekondičné pobyty                                            500,00 Eur, 
7. Depaul Slovensko 
Kapitulská 18, 814 14  Bratislava 
účel: teplé polievky pre ľudí bez domova, zabezpečenie prevádzky 
zariadenia Útulku sv. Lujzy de Merilac                                                      1 000,00 Eur, 
8. Domov pre každého-OZ na podporu 
    a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR 
    Stará Vajnorská 92, 831 04  Bratislava 
účel:nákup čiastiacich a dezinfekčných prostriedkov pre potreby 
strediska osobnej hygieny pre ľudí bez domova                                                1 000,00 Eur. 

32.  19/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
vyzýva 
poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, aby prijali uznesenie 
úplne zakazujúce hazard na území mesta Bratislavy.  

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

Uznesenie splnené. Mestské 
zastupiteľstvo prijalo zákaz hazardu 
30.03.2017.  

33. 27/2017 28.03.2017 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 Šoltésovej ulici, a to pozemok parc. č. 9850/6, k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 do 
nájmu Ing. Pavlovi Machovičovi, bytom Hlaváčiková 37, 841 05 Bratislava,  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 dedič po nebohom MUDr. Pavlovi 
Machovičovi, posledný trvalý pobyt Záhradnícka 20, 811 07  Bratislava, ktorý bol vlastníkom 
garáže postavenej na predmetnom pozemku. Žiadateľ má záujem legalizovať stavbu garáže a 
vysporiadať majetkovo-právny vzťah k stavbe a pozemku pod stavbou.  

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková 
Ing. Ferko 

Odd. majetkové pripravilo všetky 
podklady pre právne oddelenie na 
vypracovanie zmluvy o nájme. Zmluva 
č. 151/2017 o nájme pozemku bola 
podpísaná oboma  zmluvnými stranami 
dňa 18.05.2017.  

34. 29/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje  

Odd. 
majetkové 

Oddelenie majetkové informovalo 
spoločnosť TERMMING, a.s. listom zo 
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investíciu spoločnosti TERMMING, a.s. v celkovej výške 103 000,00 Eur za účelom 
realizácie technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov 
v Starom Meste.  

Ing. 
Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

dňa 5.4.2017 (doručeným spoločnosti 
dňa 11.4.2017) o výsledku rokovania 
miestneho zastupiteľstva. Prílohou listu 
bola kópia výpisu daného uznesenia. 

35. 34/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s návrhom dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť 
mestskej časti vykonávať funkciu procesného opatrovníka fyzickej osoby). 

Odd. právne 
JUDr. 
Hahnová 

Stanovisko k dodatku štatútu hlavného 
mesta bolo na magistrát doručené dňa 
18.04.2017.  

36. 36/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto. 
KS Komfort – Servis, s.r.o. 
Jána Stanislava 39,  841 05  Bratislava 
účel: projekt: Zeleň pre Kmeťovo námestie Bratislava 400,00 Eur. 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  

37. 37/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto:  
 
1. TOP TENIS, n.o.  
Laténska 35, 851 10  Bratislava 
účel: projekt: Baby cupík 2017     200,00 Eur, 
2. Detská organizácia Bratislavský Fénix 
Bulíkova 3, 851 04  Bratislava 
účel: projekt: Devín a okolie Bratislavy  300,00 Eur, 
3. Kultúrne a vzdelávacie centrum ISTER 
Lazaretská 33, 814 99 Bratislava 
účel: projekt: Správne dievča   300,00 Eur. 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  

38. 38/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto: 
1. Divadelné združenie GUnaGU 
Zadunajská cesta 9, 851 01  Bratislava 
účel: projekt: GUnaGU 2017 
Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto  
na všetkých formách propagácie         10 800,00 Eur, 
2. SLOVAK KLEZMAR ASSOCIATION 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  
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Matičná  11, 831 03  Bratislava 
účel: projekt: KlezMore Vienna/Bratislava 
14. ročník festivalu židovskej kultúry 
Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto  
na všetkých formách propagácie    350,00 Eur, 
3. Živena, spolok slovenských žien 
Pisztoriho palác, Štefánikova 25, 811 05  Bratislava 
účel: projekt: Ako knihy menia náš život 
Podmienka: použiť logo Bratislava-staré Mesto 
na všetkých formách propagácie    200,00 Eur, 
4. Dúha Bratislava, o.z. 
Kožia 610/21, 811 03  Bratislava 
účel: projekt: Vianoce v Zichyho paláci 2017/večer umenia a charity 
Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto 
na všetkých formách propagácie   400,00 Eur, 
5. Dúha Bratislava, o.z. 
Kozia 610/21,811 03  Bratislava 
účel: projekt: Muzikanti z podchodov a priatelia 
Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto 
na všetkých formách propagácie    500,00 Eur, 
6. Nadácia Horský park 
Majakovského 13, 811 04  Bratislava 
účel: projekt: Kultúrne leto nad mestom 2017 
Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto  
na všetkých formách propagácie    400,00 Eur,  
7. Občianske združenie Boris 
Gallayova 21, 841 02  Bratislava 
účel: projekt: Premiéra dvoch jednoaktoviek 
Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto  
na všetkých formách propagácie   600,00 Eur, 
8. AR MUSIC s.r.o. 
Dunajská 40, 811 08  Bratislava 
účel: dvojdňový gospelový workshop s britským lektorom  
 so záverečným koncertom 
Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto 
na všetkých formách propagácie   300,00 Eur, 
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9. OŽIVENIE KAPITULSKEJ ULICE 
Na vŕšku 4, 811 01  Bratislava 
účel: projekt: Zapojenie Židovskej ulice do podujatia Kapitulské dvory 2017    
Podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 
   700,00 Eur. 

39. 39/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto: 
1. Slovenský zväz telesne postihnutých/klub na Kýčerského 8/ 
Ševčenkova 19, 851 01  Bratislava 
účel: sociálna a humanitná činnosť, rekondícia, rehabilitácia 
pre členov z MČ BA-SM            500,00 Eur, 
2. Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 
Haanova 10 852 23  Bratislava 
účel: sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich                                        
300,00 Eur,  
3. Liga proti rakovine Slovenskej republiky 
Brestová 4/6, 821 02  Bratislava 
účel: psycho-sociálna pomoc ženám s nádorovým ochorením prsníka                                                      
200,00 Eur, 
4. Združenie zdravotne postihnutých občanov SR 
Tehelná 26, 831 03  Bratislava 
účel: rehabilitácia v termálnom kúpalisku, kultúrne podujatia                                            
200,00 Eur, 
5. Autistické centrum Andreas n.o. 
Galandova 7, 811 06  Bratislava 
účel: rozvoj komunikačných a soc. zručností, deti a mladí s autizmom                                         
500,00 Eur, 
6. Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava 
Vazovova 8, 8110 07  Bratislava 
účel: letný tábor detí, škola v prírode Lazy pod Makytou 8.7.-15.7.2017                                          
600,00 Eur, 
7. Združenie kresťažnských seniorov Slovenska 
Bajkalská 25, 821 01  Bratislav 
účel: pravidelné stretnutia členov klubu-aktívne prežívanie seniorského veku                                           
700,00 Eur, 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením MZ. 
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8. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Panny Márie Snežnej 
Na Kalvárii 10, 811 04  Bratislava 
účel: podpora činnosti senior klubu   700,00 Eur. 

40. 43/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
správu o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.; 
B. žiada 
starostu mestskej časti 
dopracovať materiál o kvantitatívne a kvalitatívne vyčíslenie nákladov a prác v súvislosti 
s poskytovaním všetkých služieb, ktoré Technické služby Starého Mesta, a.s. zabezpečujú pre 
mestskú časť na júnové zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto.  

Starosta MČ 
 Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

Uznesenie splnené – zastupiteľstvo 
28.06.2017. 

41. 51/2017 21.04.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
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. 9 – NP 9 o výmere 308,14 m2, nachádzajúci sa v bytovom dome na ulici Záhrebská č. 
7,9,11,13 v Bratislave, súpisné číslo 5264, vchod Záhrebská č. 9, vedenom  v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5829, postavenom na pozemku parcela registra „C“ 
parcela č. 7940/1, 7940/2 a 7940/3, katastrálne územie Staré Mesto, do nájmu nájomcovi: 
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., so sídlom: Heydukova č. 10, 812 50  Bratislava, IČO: 
35681 462, za nasledovných podmienok:  
1) doba nájmu: do doby platnosť kolaudačného (užívacieho) povolenia, najneskôr do doby 
protokolárneho odovzdania nebytového priestoru prenajímateľovi,  
2) účel nájmu: rekonštrukcia nebytového priestoru za účelom zmeny účelu jeho využitia na 
prevádzku detských jaslí,  
3) výška nájomného: 1,00 Eur/za celé obdobie nájmu, 
4) nájomca je povinný zabezpečiť vydanie všetkých potrebných povolení za účelom realizácie 
Stavebno-technických úprav dotknutého nebytového priestoru za predpokladu, že vydaniu 
potrebných povolení nebránia v zmysle príslušných právnych predpisov  prekážky, za ktoré 
nájomca nezodpovedá, 
5) nájomca je povinný zabezpečiť zmenu účelu využitia nebytového priestoru v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) tak, aby účelom využitia dotknutého nebytového priestoru bola prevádzka 
detských jaslí za predpokladu, že odsúhlaseniu zmeny účelu využitia nebránia v zmysle 
príslušných právnych predpisov prekážky, za ktoré nájomca nezodpovedá,  

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 155/2017 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami v zmysle prijatého 
uznesenia dňa 12.06.2017. Zmluva bola 
zverejnená na webovej stránke www. 
staremesto.sk dňa 14.06.2017, účinná 
15.6.2017. 
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6) nájomca zabezpečí na vlastné náklady stavebno-technické úpravy dotknutého nebytového 
priestoru vrátane jeho vybavenia zariadeniami, strojmi, prístrojmi a kompletného 
interiérového a exteriérového vybavenia a zariadenia bez nároku na ich celkovú alebo 
čiastočnú náhradu,  
7) nájomca vykoná a zrealizuje všetky stavebno-technické úpravy nebytového priestoru 
v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou mestskou časťou,  
8) nájomca vypracuje na vlastné náklady projektovú dokumentáciu pre stavebno-technické 
úpravy dotknutého nebytového priestoru v súlade a podľa požiadaviek mestskej časti 
a spracovanú projektovú dokumentáciu predloží na odsúhlasenie mestskej časti.  
9. nájomca je povinný vykonať všetky činnosti, ktoré spočívajú v realizácii stavebno-
technických úprav nebytového priestoru v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou 
mestskou časťou, činnosti spočívajúce v zabezpečení zmeny účelu využitia nebytového 
priestoru a jeho protokolárne odovzdanie najneskôr do 31.08.2017,  
10) neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o nájme nebytového priestoru bude Príloha, ktorej 
predmetom budú podmienky určené mestskou časťou pre interiérové a exteriérové vybavenie 
nebytového priestoru, presné stanovenie technických a ekonomických parametrov pre 
technológiu a návrhy dispozičného riešenia; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že zmluvný partner Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., so 
sídlom: Heydukova č. 10, 812 50  Bratislava, IČO: 35 681 462, na vlastné náklady bez nároku 
na celkovú alebo čiastočnú náhradu nákladov zrekonštruuje, zveľadí a zhodnotí majetok 
mestskej časti t.j. dotknutého nebytového priestoru za účelom prevádzky detských jaslí, ktoré 
mali doposiaľ svoje pôsobisko na adrese Hollého č. 9 v Bratislave. Detské jasle sa daným 
spôsobom zmodernizujú, zlepšia sa exteriérové aj interiérové podmienky pre ich samotnú 
prevádzku (bezbariérový prístup, ihrisko pre deti, zväčšenie kapacity – počtu detí 
v jasličkách).  

42. 61/2017 16.05.2017 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-NP32 
o celkovej výmere 71,92 m2 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu Nedbalova č. 19 
v Bratislave, súpisné číslo 460, na ulici Nedbalova, číslo vchodu 19, ktorý je vybudovaný na 
pozemku parcela registra „C“ parcela č. 94/1 a parcela č. 94/2, katastrálne územie Staré 
Mesto, zapísaný na LV č. 6216, do nájmu spoločnosti: BOKA, spol. s r.o., so sídlom Lesná č. 
628/2, 949 01  Nitra, IČO: 35 720 875, a to za nasledovných podmienok: 

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Zmluva o nájme nebytového priestoru 
č. 179/2017 bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami v zmysle prijatého 
uznesenia dňa 28.06.2017. Zmluva bola 
zverejnená na webovej stránke 
www.staremesto.sk dňa 30.06.2017, 
účinná 01.07.2017.  
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1. doba nájmu: neurčitá, 
2. výška nájomného: 13 808,64 Eur/rok t.j. 16,00 Eur/m2/mesiac a náklady za služby spojené 
s užívaním nebytového priestoru, 
3. účel nájmu: využitie predmetu nájmu pre podnikateľské aktivity nájomcu, zamerané na 
maloobchodný predaj odevov, ako aj pre administratívne a kancelárske účely v súvislosti 
s podnikateľskou aktivitou; 
B. konštatuje,  
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že schválenie nájmu nebytového priestoru na ďalšie obdobie 
v prospech daného nájomcu je efektívnou voľbou pre zabezpečenie primeranej, spoľahlivej 
a pravidelnej finančnej rentability, a to aj vzhľadom na doterajšie skúsenosti a vzájomnú 
spoluprácu s nájomcom. Žiadateľ je dlhodobým nájomcom nebytového priestoru, riadne 
a včas si plní svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy. Výška nájomného za užívanie 
nebytového priestoru je primeraná súčasným trhovým podmienkam vzhľadom na účel 
a súčasné využívanie nebytového priestoru, ako aj vzhľadom na danú lokalitu.  

43. 62/2017 16.05.2017 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 sekundárnych rozvodov tepla tepelných 
okruhov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1 v Bratislave – OST 803, do nájmnu 
spoločnosti: Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom: Bajkalská 21/A, 829 05  Bratislava, 
IČO: 35 823 542, a to za nasledovných podmienok:  
1. doba nájmu: určitá t.j. do 30.11.2025,  
2. výška nájmu: 1 000,00 eur/rok 
3. účel nájmu: zabezpečenie výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre tretie 
subjekty, 
4. investíciu pre rok 2017 v celkovej výške 12 000,00 Eur (bez DPH), ktorú nájomca 
investuje bezprostredne po prevzatí sekundárnych rozvodov do výmeny vyhodnocovacích 
jednotiek fakturačných meračov tepla a automatického zberu dát z meradiel, 
5. Nájomca je oprávnený vykonať technické zhodnotenie predmetu nájmu len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa a po prerokovaní a schválení výšky 
a rozsahu investície Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a na 
vlastné náklady. V prípade, ak prenajímateľ v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti 
o vykonanie plánovaného technického zhodnotenia neudelí písomný nesúhlas nájomcovi 
podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že prenajímateľ s predloženým návrhom súhlasí. 
Režim uvedený v predchádzajúcej vete sa nebu vzťahovať na vzniknuté poruchy a havarijné 
stavy, ktoré si vyžadujú bezodkladne riešenie; 

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Nájomná zmluva č. 183/2017 bola 
podpísaná oboma zmluvnými stranami 
v zmysle prijatého uznesenia dňa 
28.06.2017. Zmluva bola zverejnená na 
webovej stránke www.staremesto.sk 
dňa 30.06.2017, účinná 01.07.2017.  
K protokolárnemu odovzdaniu 
predmetu nájmu došlo dňa 30.06.2017.  
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B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že na základe sťažností na nevýhodný prenájom 
sekundárnych rozvodov tepla a tým spôsobené vysoké náklady na teplo a TÚV od obyvateľov 
bytových domov Justičná 7,9,11, Karadžičova 35,37,39, Karadžičova č. 31,33, Lužická č. 2, 
Chorvátska č. 10,112, chorvátska č. 8, Lužická č. 6 v Bratislave, na základe ich prejavu vôle 
a v súlade s uznesením č. 164/2016 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto zo dňa 6.12.2016 (ďalej len „uznesenie“), mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
vypovedala Nájomnú zmluvu o nájme tepelno-energetických zariadení zo dňa 29.12.2005 
medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako prenajímateľom a spoločnosťou 
TERMMING, a.s. ako nájomcom vo vzťahu k sekundárnym rozvodom tepelných okruhov 
odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1 v Bratislave. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
v súlade s týmto uznesením rokovala so spoločnosťou Bratislavská teplárenská a.s. 
o uzatvorení novej nájomnej zmluvy a o zabezpečení dodávky tepla a teplej vody priamo od 
jeho výrobcu.  
Návrh na nájom sekundárnych rozvodov tepla z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1 
v Bratislave s prospech spoločnosti Bratislavská teplárenská a.s. sa predkladá na základe 
a v súlade s prejavom vôle, požiadavkami občanov Starého Mesta a v súlade s prejavom vôle 
miestneho zastupiteľstva.  

44. 63/2017 16.05.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 
zo dňa 22. septembra 20415, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade 
nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, a to nasledovne:  
a) v časti A bod 4) slová „výška nájmu: 40 000,00 Eur/rok t.j. 10 000,00 Eur/štvrťrok“ sa 
nahrádzajú slovami „výška nájmu: 38 704,00 Eur t.j. 9 676,00/štvrťrok za obdobie od 
1.1.2018 do 30.11.2025“ 
b) časť A bod 5) Príloha č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme teplno-energetických zariadení bude 
upravená a bude znieť nasledovne:  
Zoznam tepelno-energetických zariadení, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy 
 

Poradové číslo Adresa kotolne 
1 BK Bartókova 1 
2 Drotárska cesta 39 
3 BK Gorkého 6 
4 Hollého 1-3 

Odd. 
majetkové Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Dodatok č. 4/182/2017 k Zmluve 
o nájme tepelno-energetických 
zariadení uzatvorenej dňa 29.12.2005 
bol podpísaný oboma zmluvnými 
stranami v zmysle prijatého uznesenia 
dňa 12.06.2017. dodatok č. 4 bol 
zverejnený na webovej stránke 
www.staremesto.sk dňa 21.06.2017, 
účinná 22.06.2017.  
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5 DK Medená 19 
6 BK Palisády 14 
7 DK Panenská 1 
8 DK Radlinského 4 
9 DK Zochova 22 

 
Sekundárne rozvody tepelných okruhov OST 

Poradové číslo Adresa kotolne 
1 SR Gajova 6 
2 SR Jakubovo nám. 9 
3 SR Kmeťovo nám. 3 
4 SR Krížna 32 
5 SR Povraznícka 4 
6 SR Povraznícka 14 
7 SR Šancova 68 
8 SR Moskovská (Šoltésovej 24) 
9 SR Továrenská 1 
10 SR Továrenská 6 

 
V ostatnej časti zostáva uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 84/2015 zo dňa 22.09.2015 nezmenené.  

45. 65/2017 16.05.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. nesúhlasí 
s navrhovaným všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene 
na území hlavného mesta SR Bratislavy; 
B. odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, 
ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy po zapracovaní 
nasledujúcich pripomienok:  
1. V §2 ods. 3 písm. c) vypustiť poslednú vetu a to: „Verejnou zeleňou sa podľa tohto 
nariadenia nerozumie cestná zeleň“. 
2. Do §7 doplniť ods. 5 v znení: 
(5) Ak pri investičnej výstavbe dochádza k likvidácii verejnej zelene, je investor povinný 

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

Nesúhlasné stanovisko miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto k VZN 
hlavného mesta SR Bratislavy 
o starostlivosti o verejnú zeleň 
a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou 
verejnej zelene na území hlavného 
mesta SR Bratislavy vrátane  
odporúčaní na úpravu jeho znenia bol 
dňa 22.05.2017 doručený hlavnému 
mestu SR Bratislave listom č. 
7966/22968/2017/DŽV/Cal zo dňa 
19.05.2017. 
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v lokalite určenej miestnym úradom príslušnej mestskej časti, zriadiť novú zeleň, minimálne 
v rozsahu zodpovedajúcom ploche zrušenej zelene. Do odovzdania novej zelene správcovi 
zelene, zodpovedá investor za jej údržbu.  

46. 66/2017 16.05.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislav-Staré Mesto na rok 2017 takto: 
1. ORFEO, združenie koncertných umelcov a pedagógov hudby 
Kľukatá 41, 821 05  Bratislava 
účel: projekt: viva Musica! Festival 2017                                                    1 000,00 Eur, 
 
2. Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava I. Staré Mesto 
Grösslingova 23, 812 51  Bratislava 
účel: projekt: vzdelávanie členov MO MS Bratislava I. – Staré Mesto              100,00 Eur, 
3. Krajanský inštitút 
Pražská 17, 811 04  Bratislava 
účel: projekt: Mnohonárodnostná Bratislava                                           200,00 Eur, 
4. Združenie žien AGLOW v Slovenskej republike 
Budatínska 47, 851 06  Bratislava 
účel: projekt: Žalmy kráľa Dávida         500,00 Eur, 
5. Občianske združenie Korunovačná Bratislava 
Gagarinova 21, 821 03 Bratislava 
účel: projekt: Korunovačné slávnosti 2017           5 000,00 Eur. 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým unesením MZ.  

47. 67/2017 16.05.2017 MZ mestskej čsti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto:  
1. Nadácia Horský park 
Majakovského 13, 811 04  Bratislava 
účel: doplnenie tisoradí pri Blumentálskom parčíku 
na Majakovského ulici, na Bohúňovej ulici  300,00 Eur, 
2. Priatelia Bartókovej ulice 
Bartókova 4, 811 02  Bratislava 
účel: oddychová zóna Bartókova – návrat k zeleni 300,00 Eur, 
3. Nedbalova 19 
Nedbalova 460/19, 811 09  Bratislava 
účel: zelená terasa, ulica Nedbalova 19  300,00 Eur. 
 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Dotácie boli poskytnuté v súlade 
s prijatým uznesením MZ.  
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48. 91/2017 28.06.2017 MZ mestskej sčasti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok za poskytované sociálne služby 
v rozpočtovej organizácii mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto nasledovne:  
1. Emília Vancová     7 864,65 Eur 
2. Iboľa Miadoková   14 651,03 Eur 
Spolu nevymožiteľné pohľadávky:  22 515,68 Eur 
 

Riaditeľ 
Seniorcentra 
SM  
PhDr. Alex 

Na základe schváleného uznesenia č. 
91/2017 MZ zo zasadnutia konaného 
27.06.2017 boli nevymožiteľné 
pohľadávky za poskytované sociálne 
služby v rozpočtovej organizácii 
mestskej časti Seniorcentrum Staré 
Mesto odpísané z účtovnej evidencie – 
číslo účtovného dokladu IDO 
2017038/30.06.2017.  

 



Uznesenia nesplnené k 30.06.2017 
       Tabuľka č. 2 

 1 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

1. 13/2012 14.02.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
v súlade s § 9 ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p., čl. 11 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia 
s majetkom m.č. BA-SM a s majetkom zvereným do správy m.č. 
BA-SM, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. B) Pravidiel nakladania 
s nehnuteľným majetkom m.č. BA-SM a s nehnuteľným majetkom 
zvereným do správy m.č. BA-SM a v zmysle § 140 Obč. 
zákonníka, 
1. predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti  153/648 vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM: 
 k stavbe súp.č. 380, druh stavby: iná budova, k.ú. SM, 

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

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

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

záhrady 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území SM na ul. Michalská č. 
25 v BA a sú zapísané na LV č. 4291 Správy katastra pre hl. mesto 
SR Bratislavu 
kupujúcemu: JUDr. Hudek Ľudovít, CSc., bytom Michalská 25, 
Bratislava v podiele 165/648, Kurhajec Peter, bytom: 
Sartorisova 14, Bratislava v podiele 330/648 za cenu 351 680,79 
Eur, z toho JUDr. Hudek Ľudovít, CSc. za cenu 117 250,37 Eur, 
Kurhajec Peter za cenu 234 430,41 Eur, s výnimkou pamätnej 
tabule z roku 1712, ktorá ostáva majetkom mesta, ale bude trvalo 
umiestnená na pôvodnom mieste.  
2. Na pozemok parc. č. 394, k.ú. SM, obec Bratislava, m.č. SM sa 
zriadi vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku 
parc.č. 394 strpieť právo prechodu a prejazdu časovo 
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 

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 
07.06.2012. Vklad vlastníckeho 
práva (V-20143/12 zo dňa 
06.09.2012) v katastri 
nehnuteľnosti bol povolený! 
Zmluva o prevode 
spoluvlastníckeho podielu č. 
97/2012 s p. Kurhajcom bola 
uzavretá a podpísaná dňa 
07.06.2012. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva bol podaný 
pod V-26357/2012 zo dňa 
09.11.2012. Konanie v danej veci 
prerušené, a to z dôvodu návrhu 
na začatie konania v právnej veci 
navrhovateľa Doc. JUDr. 
Ľudovíta Hudeka proti odporcovi 
Hlavné mesto SR Bratislava  
a spol. Okresným súdom 
Bratislava I spis. zn. 
18C/223/2012, ide o žalobu 
o neplatnosť právneho úkonu 
podľa P-3682/12 zo dňa 
14.11.2012.  

Informácia z právneho odd. 
ku dňu 30.06.2017: aktuálny 
stav nezmenený, prieťahy 
v konaní, súd v danej veci 
ešte nerozhodol, konanie na 
katastri nehnuteľností 
prerušené.  
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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.  

2. 43/2012 27.03.2012 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-StaréMesto č. 12/2012 zo dňa 14.februára 2012 
nasledovne:  
Bod 1 uznesenia č. 13/2012 sa mení a znie nasledovne: 
1. predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 153/648 vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m.č. BA-SM: 
 k stavbe súp. č. 380, druh stavby: Iná budova, k.ú. Staré 

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

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

záhrady, 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území SM, na ul. Michalská 
25 v Bratislave a sú zapísané na LV č. 7291 Správy katastra pre hl. 
mesto SR Bratislavu 
kupujúcemu: JUDr. Hudek Ľudovít, CSc., bytom Michalská 25, 

Odd. majetkové  
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Viď. uznesenie č. 13/2012. Uznesenie nesplnené. 
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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 

3. 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 bolo prijaté ako 
možnosť riešenia sporu o zrušenie 
a vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva domu na 
Hviezdoslavovom nám. č. 11, kde 
hlavné mesto je vlastníkom 
podielu 86/120 a spoločnosť 
Hviezdoslavovo nám. 11 s.r.o. 
vlastníkom podielu 34/120. 
Zrušenia a vyporiadania 
spoluvlastníctva sa domáha 
menšinový spoluvlastník žalobou 
voči 1. mestskej časti, 2. 
hlavnému mestu podanou na 
okresnom súde. Okresný súd BA 
I. rozsudkom zo dňa 03.01.2012 
č.k. 32/kCb/83/2009-382 
rozhodol tak, že zrušil podielové 
spoluvlastníctvo a byty prikázal 
do vlastníctva hl. mesta v správe 
m.č. a nebytový priestor prikázal 
do vlastníctva spoločnosti 
Hviezdoslavovo nám. 11 s.r.o., 
s tým, že hl. mesto bolo povinné 
uhradiť spoločnosti sumu vo 
výške 88 155,75 EUR. Krajský 

Vzhľadom 
k prebiehajúcemu súdnemu 
sporu nie je pravdepodobné 
plnenie uznesenia ani 
v budúcnosti. Právne 
oddelenie pripraví preto 
návrh na jeho zrušenie.  
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súd v )Bratislave na základe 
odvolania podaného žalobcom 
prvostupňový rozsudok zrušil 
a vec mu vrátil na ďalšie konanie. 
Vyslovil pritom právny názor, že 
keďže dom nie je možné v zmysle 
vykonaného znaleckého 
dokazovania reálne rozdeliť, má 
súd po zrušení spoluvlastníctva 
prikázať celú nehnuteľnosť do 
vlastníctva jednému zo 
spoluvlastníkov za primeranú 
odplatu ustupujúcemu 
spoluvlastníkovi.  Okresný súd vo 
veci opätovne rozsudkom zo dňa 
23.01.2017 rozhodol, 
spoluvlastníctvo zrušil 
a nehnuteľnosť prikázal do 
vlastníctva žalobcovi 
s povinnosťou zaplatiť hlavnému 
mestu 981.833,34 EUR. Žalobu 
voči mestskej časti zamiestol 
s poukazom nedostatok pasívnej 
legitimácie v spore. (Sporovými 
stranami v spore o zrušenie 
spoluvlastníctva môžu byť 
z povahy veci len spoluvlastníci 
a mestská časť má postavenie 
správcu). Voči rozsudku OS 
Bratislava I sa odvolalo hlavné 
mesto a s jeho súhlasom aj 
intervenienti (vedľajší účastníci) – 
užívatelia bytov. KS zatiaľ vo 
veci nerozhodol.  

4. 131/2012 11.12.2012 MZ mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 

Na právne oddelenie boli zadané 
podklady k vypracovaniu návrhu 

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

2. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru č. 1 
– 3 o výmere 149,19 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového 
domu na ulici Živnostenská 2,4, Kollárovo nám. č. 20 
v Bratislave, vchod Kollárovo nám. č. 20, súpisné číslo 
2950, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5991, na parcele č. 8286 
a pozemok pod stavbou parc. č. 8286, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1233 m2, pre spoločnosť: DVP 
FINANCE GROUP s.r.o., so sídlom: Záhorácka 54, 901 01 
Malacky, IČO: 4642076 

3. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito 
podmienkami: 

a) Výška nájmu: zachovaná pôvodná výška nájomného 
po predchádzajúcom nájomcovi, t.j. 81,36 
EUR/m2/rok 

b) Doba nájmu: určitá – 5 rokov 
c) Účel nájmu: obchodné priestory 
d) Obchodná spoločnosť sa v nájomnej zmluve zaviaže, 

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 

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

Počkať na rozhodnutie súdu. 
Podľa rozhodnutia súdu sa 
určí ďalší postup.  
v danej veci sú vedené 
nasledovné konania:  
S Jozefom Haraslínom-
HANEX vedieme na 
Okresnom súde Bratislava 1 
tieto súdne spory: 
1. 7C 46/2014 (naše č. 
16M/12) o zaplatenie 
15 172,75 Eur za 2.Q/2011 
až 2.Q/2012, vo veci zatiaľ 
nebol vytýčený žiadny 
termín pojednávania.  
2. 23C 255/2015 (naše č. 
13M/15) o zaplatenie 
27 328,63 Eur bezdôvodné 
obohatenie za 7/2013 – 
9/2015 (obvyklé nájomné) + 
služby 2014 (skutočné 
náklady), vo veci zatiaľ 
nebol vytýčený žiadny 
termín pojednávania.  
3. 35Cb  75/2014 (naše č. 
13M/2013) o zaplatenie 
12.316,53 Eur nájomné + 
bezdôvodné obohatenie za 
3.Q/2012 – 6/2013 + služby 
2010 – 2013, vo veci bol 
vynesený rozsudok 
v prospech mestskej časti, 
žalovaný sa odvolal, krajský 
súd zatiaľ vo veci 
nerozhodol.  
4. 14C 24/2013 (naše č. 
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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 priestor nie je vyprataný a mestskou časťou bude 
spoločnosť splnomocnená vypratať nebytový priestor na 
vlastné náklady spoločnosti.  

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

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

6/13) o určenie neplatnosti 
výpovede + vzájomný návrh 
o vypratanie nebytového 
priestoru, vo veci je 
vytýčené prvé pojednávanie 
na termín 25.04.2017.  
5. 24C 228/2012 + 6co 
151/2013 (naše č. 41/12) 
o nariadenie predbežného 
opatrenia, súd zakázal 
mestskej časti nakladať 
formou prenájmu 
s nebytovými priestormi.  
6. Naše IM/17 o zaplatenie 
15.190,35 Eur za 
bezdôvodné obohatenie za 
10/2015 – 12/2016 + služby 
2015, podaná žaloba 
07.02.2017.  
 
Okrem vyššie uvedených 
sporov sa Jozef Haraslín – 
HANEX v konaní 
7C/133/2012 (naše č. 19/12) 
domáhal vrátenia sumy 
7.248,50 EUR, ako 
nájomného zaplateného 
počas rekonštrukcie 
priestorov. Žaloba bola 
právoplatne zamietnutá.  

5. 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 

Odd. právne 
a správnych 
činností  
JUDr. Hahnová 

V súčasnosti stále nebol 
právoplatne skončený súdny spor 
podrobne popísaný pri plnení 
uznesenia č. 63/2012.  

Bude pripravený v závislosti 
od toho s akým výsledkom 
súdny spor skončí.  
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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.  

6. 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, 
- JUDr. Martinovi Krivákovi, bytom Sasinkova 9, 811 

08  Bratislava v podiele 856/10000, 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva je vyhotovená. 
Čaká sa na podpis kupujúcich. . 

Urgencia druhej zmluvnej 
strany kúpnej zmluvy.  



Uznesenia nesplnené k 30.06.2017 
       Tabuľka č. 2 

 8 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

- 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 

7.  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 
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. 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

Nájomná zmluva bola spracovaná 
a vyotovená. Nakoľko však došlo 
k námietke, že prijatie daného 
uznesenia je v rozpore so 
v súčasnosti platným VZN č. 
6/2013 m.č. Ba-SM o dodržiavaní 
čistoty a poriadku na území m.č. 
Ba-SM, nájomná zmluva nebola 
zo strany mestskej časti 
podpísaná.  
Odd. majetkové pripravilo na 
zasadnutie MZ m.č. Ba-SM, 
konaného dňa 28.06.2016 
materiál s návrhom na zrušenie 
dotknutého uznesenia. Maeriál 
bol z rokovania zastupiteľstva 
stiahnutý.   

V zmysle VZN č. 8/2017 
pripraviť nájomnú zmluvu 
na podpis.   
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20 a 22. 
8. 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 VZN č. 
6/2013 m.č. Ba-SM o dodržiavaní 
čistoty a poriadku na území m.č. 
Ba-SM, nájomná zmluva nebola 
zo strany mestskej časti 
podpísaná.  
Odd. majetkové pripravilo na 
zasadnutie MZ m.č. Ba-SM, 
konaného dňa 28.06.2016 
materiál na zrušenie dotknutého 
uznesenia. Materiál bol 
z rokovania stiahnutý.  

V zmysle VZN č. 8/2017 
pripraviť nájomnú zmluvu 
na podpis.  

9. 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 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Ing. Ferko 

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

10. 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 
prípade, nájomca je povinný oznámiť túto skutočnosť 
prenajímateľovi okamžite, najneskôr do 10 dní odo dňa podpísania 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

V súčinnosti s právnym 
oddelením bola snaha 
zosumarizovať pripomienky 
druhej zmluvnej strany a upraviť 
návrh zmluvy tak, aby bol 
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).  
v súčasnom období prebiehajú 
rokovania týkajúce sa realizácie 
prevodu vlastníctva predmetných 
nebytových priestorov 
s príslušným Ministerstvom 
kultúry SR. Výsledkom rokovania 
bol poskytnutý predbežný súhlas 
a záujem nebytové priestory 
odkúpiť.  
Oddelenie majetkové vyhotovilo 
žiadosť o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu 
k prevodu vlastníctva adresovanú 
primátorovi hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

V prípade kladného 
stanoviska primátora, odd. 
majetkové pripraví materiál 
– návrh na prevod 
vlastníctva nebytového 
priestoru na zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto.   
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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.  

11. 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. 
16, súpisné číslo 2950 v Bratislave, na ulici Nám. 1. mája, číslo 
vchodu 16, ktorý je vybudovaný na pozemku parcela registra „C“ 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

V súčinnosti s právnym 
oddelením bola snaha 
zosumarizovať pripomieniky 
druhej zmluvnej strany a upraviť 
návrh zmluvy tak, aby bol 
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 

V prípade kladného 
stanoviska p. primátora, 
odd. majetkové pripraví 
materiál – návrh na prevod 
vlastníctva nebytového 
priestoru na zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto.   
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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. 

štátu (divadlo – štátna inštitúcia).  
V súčasnom období prebiehajú 
rokovania týkajúce sa realizácie 
prevodu vlastníctva predmetných 
nebytových priestorov 
s príslušným Ministerstvom 
kultúry Sr. Výsledkom rokovania 
bol poskytnutý predbežný súhlas 
a záujem nebytové priestory 
odkúpiť.  
Oddelenie majetkové vyhotovilo 
žiadosť o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu 
k prevodu vlastníctva adresovanú 
primátorovi hlavného mesta SR 
Bratislavy.  

12. 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 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Bod č. 1) Odd. majetkové  
v spolupráci s odd. právnym 
pripravilo a zaslalo informačné 
listy všetkým autorom 
umeleckých diel, ktoré tvoria 
zbierkový fond, s oznámením 
o zámere zrušenia Galérie 
Cypriána Majerníka a o spôsobe 
ďalšieho nakladania 
s umeleckými dielami. Nikto 
z oslovených umelcov neposkytol 
mestskej časti žiadnu písomnú 
spätnú väzbu.  
Bod č. 2) Odd. majetkové 
v spolupráci s odd. právnym 

Odd. majetkové prpraví na 
miestne zastupiteľstvo 
materiál, ktorého 
predmetom bude návrh na 
prevod vlastníctva 
umeleckých diel pre Galériu 
mesta Bratislavy. V danom 
prípade je nevyhnutný 
súhlas miestneho 
zastupiteľstva, nakoľko ide 
o nakladanie s hnuteľným 
majetkom mestskej časti.    
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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. 

pripravilo a odoslalo list Galérii 
mesta Bratislavy vo veci ich 
záujmu nadobudnúť umelecké 
diela, ktoré sú/boli zaradené do 
zbierkového fondu Galérie 
Cypriána Majerníka; List je na 
podpise u p. starostu. Dňa 
15.11.2016 Galéria mesta 
Bratislavy doručila mestskej časti 
písomnú odpoveď, že majú 
záujem a ochotu prevziať zbierku 
umeleckých diel, ale za 
podmienky, že autori diel budú 
v danej veci upovedomení 
a uzrozumení  s prevodom 
a prejavia písomný súhlas 
s prevodom darovaných 
umeleckých diel do zbierkového 
fondu GMB.  
Odd. majetkové opätovne oslovilo 
všetkých umelcov, aby nám 
poskytlo písomný súhlas 
k prevodu umeleckých diel do 
zbierkového fondu GMB podľa 
vyššie uvedenej požiadavky. Na 
základe dohody, odd. majetkové 
oslovilo výlučne autorov 
darovaných umeleckých diel. 
Môžeme konštatovať, že len 
v šiestich prípadoch nám bola 
doručená kladná spätná odpoveď 
a v jednom prípade bol doručený 
emailom nesúhlas s prevodom 
diela a žiadosťou o vrátenie diela 
jeho autorovi (p. Mikyta). 
V ostatných prípadoch autori na 
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náš list nereagovali.  
Autori umeleckých diel boli 
v liste upozornení, že v prípade, 
ak písomný súhlas, resp. ich 
stanovisko neoznámia  mestskej 
časti do 15 dní od doručenia listu, 
máme za to, že súhlas s prevodom 
umeleckých diel bol z ich strany 
udelený.   
V zmysle vyššie uvedeného 
a v zmysle vyššie uvedených 
termínov možno konštatovať, že 
autorom umeleckých diel márne 
uplynula stanovená lehota na 
vyjadrenie, a teda máme za to, že 
ich súhlas v ostatných prípadoch 
s prevodom darovaných diel bol 
mestskej časti udelený.  
O vyššie uvedených 
skutočnostiach bola písomne 
informovaná aj )Galéria mesta 
Bratislavy.  

13. 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. 
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. 

Prednosta MiÚ 
JUDr. Jesenský 

Skutkový stav ostal nezmenený – 
Hlavné mesto SR Bratislava dňa 
18.12.2015 uzavrelo so 
spoločnosťou Henbury 
Development, s.r.o. Dohodu 
o urovnaní všetkých vzájomných 
nárokov, práva pohľadávok, 
súvisiacich s investičným 
projektom „RIVERSIDE CITY 
BRATISLAVA“, v ktorej sa o.i. 
hlavné mesto zaviazalo 
nevykonávať právne alebo 
faktické kroky, ktoré by mohli 
mať vplyv na realizáciu 

K obstaraniu ÚPN-Z 
Bratislavské nábrežie 
mestská časť potrebuje 
súčinnosť hlavného mesta, 
ktorej poskytnutie však 
vzhľadom na vyššie 
uvedenú dohodu nemožno 
očakávať.  
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Investičného projektu alebo 
Verejného priestoru (vo význame 
podľa dohody), a to najmä, nie 
však výlučne v časti uznesení 
Mestského zastupiteľstva Hl. 
mesta SR Bratislavy č. 719/2005 
a č. 243/2003 o obstaraní 
územného plánu zóny pre 
lokalitu.  

14. 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.  
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.  

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.    

15. 91/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 

Prednosta MiÚ 
JUDr. Jesenský  

Uznesenie nesplnené.  Dôvod nesplnenia: 
požiadavka využitia 
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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.  

(rekonštrukcie) daného 
objektu na nájomné byty.  

16. 112/2016 20.09.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s vrátením správy pozemku parc. č. 5183/19 o výmere 144 m2, 
k.ú. staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, 
nachádzajúceho sa na ulici K Železnej studienke do priamej 
správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z dôvodu, 
že predmetný pozemok by bol zamenený za pozemok parc. č. 
5183/9 o 144 m2, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 3349 ako zastavané plochy a nádvoria, 
ktorý je vo vlastníctve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, 
sídlo: Cesta na Červený most 6, 814 06  Bratislava, IČO: 
31 755 194.  
Zámenou pozemkov by sa tak získal prístup stavebných 
mechanizmov cez celú šírku pozemku parc. č. 5183/9 pre 
výstavbu v zadnej časti pozemku parc. č. 5183/5, nakoľko mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto má zámer vybudovať „Zariadenie 
sociálnych služieb“ na ulici K Železnej studienke na pozemkoch 
parc. č. 5180/1, 5180/2, 5183/2, 5183/4, 5183/5, 5183/6.  

Odd. majetkové  
Ing Miháliková, 
Ing. Ferko 

Žiadosť na Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy 
o predloženie návrhu na vrátenie 
správy pozemku parc. č. 5183/19, 
zámeny s pozemkom parc. č. 
5183/9 o rovnakej výmere a jeho 
následnom zverení do správy 
mestskej časti je v príprave.  

Po zaslaní žiadosti na 
Magistrát a schválení 
žiadosti o vrátenie, zámenu 
a následné zverenie 
mestským zastupiteľstvom 
sa vyhotoví protokol 
o vrátení správy pozemku 
parc. č. 5183/19 a zverení 
pozemku parc. č. 5183/9 do 
správy mestskej časti.  

17. 144/2016 25.10.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí  
so spolufinancovaním projektu „Interreg Slovakia – 
Hungary2014-2020: Posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných 
orgánov a osôb“, ktorý je súčasťou programu Interreg – nástroja 
podporujúceho posilnenie cezhraničnej spolupráce, financovaného 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu 
harmonického rozvoja územia Európskej únie na rôznych 
úrovniach 2014 – 2020, z vlastných zdrojov vo výške 5%, t.j. 
v sume max. 17 500 Eur pri predpokladaných celkových 

Prednosta MiÚ 
JUDr. Jesenský  

Predpokladaný termín realizácie 
projektu na základe podania 
žiadosti až po jej schválenie bol 
stanovený na 05/2017 – 05/2019, 
avšak projekt sa v stanovenom 
období nebude napokon 
realizovať – projektu nebola 
schválená finančná pomoc.  

Mestská časť sa môže 
zúčastniť predkladania 
projektu do druhého 
hodnotiaceho kola, pričom 
predpokladaný termín 
vyhlásenia druhého kola 
tejto Výzvy je 01/2018. .  
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odhadovaných nákladoch na projekt max. 350 000 Eur za 
slovenské partnerstvo. Európsky fond regionálneho rozvoja sa 
podieľa na financovaní 85 % z celkových oprávnených výdavkov 
na projekt, t.j. v sume max. 297 500 Eur a podpora štátnym 
spolufinancovaním zodpovedá 10 %, t.j. sume max. 35 000 Eur za 
slovenské partnerstvo.  
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov bude hradené 
z rozpočtových výdavkov referátu prípravy a koordinácie 
projektov.  

18. 172/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
pomenovanie novovzniknutého námestia – „Messerschmidtovo 
námestie“, v projekte Zuckermandel, ktoré je vytvorené medzi 
objektom novej centrály ČSOB na východnej strane, bytovým 
objektom na západnej strane, zo severnej strany ohraničené 
obnovenou Žižkovou ulicou. Z južnej strany námestie pokračuje 
pešou lávkou ponad nábrežnú komunikáciu a nábrežnú promenádu 
až k Dunaju; 
B. predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh na 
určenie názvu novovzniknutého námestia – „Messerschmidtovo 
námestie“, v projekte Zuckermandel, ktoré je vytvorené medzi 
objektom novej centrály ČSOB na východnej strane, bytovým 
objektom na západnej strane, zo severnej strany ohraničené 
obnovenou Žižkovou ulicou. Z južnej strany námestie pokračuje 
pešou lávkou ponad nábrežnú komunikáciu a nábrežnú promenádu 
až k Dunaju.  

Odd. právne 
JUDr. Hahnová 

Dňa 17.03.2017 bol Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
podaný návrh na pomenovanie 
a určenie názvu nového verejného 
priestranstva „Messerschmídtovo 
námestie“ prijatím VZN. Mestské 
zastupiteľstvo zatiaľ vo veci 
nerozhodlo.  

Po prijatí VZN bude 
zapísaná geografická os 
ulice do registra adries.   

19. 173/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
pomenovanie novovzniknutého priestranstva – „Steinov dvor“ 
v projekte „Polyfunkčný areál Stein“, medzi bytovými domami 
ohraničujúcimi ulice Blumentálska a Bernolákova a bytovými 
domami vo vnútrobloku; 
B. predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh na 
určenie názvu novovzniknutého priestranstva – „Steinov dvor“, 

Odd. právne 
JUDr. Hahnová 

Listom zo dňa 14.12.2016 bol 
vyzvaný stavebník, aby doložil 
zameranie geografickej osi 
Steinovho dvora, čo do 
30.06.2017 neposkytol, naopak, 
vyjadril sa, že predmetný priestor 
nebude mať pomenovanie, 
nakoľko nebude súčasťou 
verejného priestranstva.  

Na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva bude 
predložený návrh na 
zrušenie uznesenia.   
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v projekte „Polyfunkčný areál Stein“, medzi bytovými domami 
ohraničujúcimi ulice Blumentálska a Bernolákova a bytovými 
domami vo vnútrobloku.  

20. 174/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
pomenovanie novovzniknutého priestranstva – „Steinov dvor“, 
v projekte „Polyfunkčný areál Stein“, medzi kultúrnou pamiatkou 
tzv. Spilkou a bytovými domami vo vnútrobloku s napojením na 
Blumentálsku ulicu; 
B. predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh na 
určenie názvu novovzniknutého priestranstva – „Steinov dvor“, 
v projekte „Polyfunkčný súbor areál Stein“, medzi kultúrnou 
pamiatkou tzv. Spilkou a bytovými domami vo vnútrobloku 
s napojením na Blumentálsku ulicu.  

Odd. právne 
JUDr. Hahnová 

Dňa 25.05.2017 bol Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy podaný návrh na 
pomenovanie a určenie názvu 
nového verejného priestranstva 
„Steinov dvor“ prijatím VZN. 
Mestské zastupiteľstvo zatiaľ vo 
veci nerozhodlo.   

Po prijatí VZN bude 
zapísaná geografická os 
ulice do registra adries.   

21. 4/2017 07.02.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na ulici Prokopa Veľkého k.ú. Staré Mesto, a to 
pozemku parc. č. 4840/38, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 20 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. 
Martinovi Kalábovi a Mgr. Magdaléne Kalábovej, rod. 
Jakubkovej, obaja bytom Jaseňová 11, 811 04  Bratislava, za 
cenu 6 800,00 Eur.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Ing. Ferko 

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

22. 11/2017 07.02.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva – 
„Námestie Mateja Korvína“, ktoré vzikne v súvislosti s výstavbou 
„projektu Blumental“, administratívno-obytného súboru Mýtna – 
Radlinského/Blumental rezidencia a Blumental Offices. Námestie 

Odd. právne  
JUDr. Hahnová 

Dňa 17.03.2017 bol Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy podaný návrh na 
pomenovanie a určenie názvu 
nového verejného priestranstva 
„Námestie Materja Korvína“ 

Po prijatí VZN bude 
zapísaná geografická os 
ulice do registra adries.  
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bude z juhovýchodnej strany lemované ulicou Radlinského. Zo 
severnej, z južnej, východnej a západnej strany bude námestie 
obklopené novovybudovanými bytovými a administratívnymi 
budovami; 
B. predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta slovenskej republiky 
Bratislavy 
návrh na určenie názvu novovzniknutého verejného priestranstva – 
„Námestie Mateja Korvína“, v projekte administratívno-obytného 
súboru Mýtna – Radlinského/Blumental rezidencia a Blumental 
Offices. Námestie bude z juhovýchodnej strany lemované ulicou 
Radlinského. Zo severnej, južnej, východnej a západnej strany 
bude námestie obklopené novovybudovanými bytovými 
a administratívnymi budovami.  

prijatím VzN. Mestské 
zastupiteľstvo zatiaľ vo veci 
nerozhodlo.  

23. 28/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Sokolskej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku 
parc. č. 3751/4, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 17 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. 
Vladimírovi Lackovi a Krasomíre Lackovej, rod. Monovovej, 
obaja bytom Harmónia 3114, 900 01  Modra, za cenu 5 780,00 
EUR.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková 
Ing. Ferko 

Kúpna cena bola navýšená na 
hodnotu 340 Eur/m2 oproti cena 
zo znaleckého posudku 233 
Eur/m2. Za takúto cenu sa 
rozhodol pozemok nekupovať.  

Vypracovať a predložiť 
zrušenie uznesenia. 

24. 42/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
A. berie na vedomie 
1. zánik funkcie členov správnej rady neivestičného fondu 
Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f.: 
- MUDr. Halka Ležovičová, zánik funkcie: dňa 27.03.2010 
z dôvodu uplynutia trojročného funkčného obdobia, 
- Mgr. Sven Šovčík, zánik funkcie: dňa 27.03.2010 z dôvodu 

Odd. právne 
JUDr. Hahnová 
 
 

Uznesenie nebolo splnené. Z Okresného úradu bola 
mestská časť usmernená, že 
návrh na zápis zmien môže 
dať len predseda správnej 
rady. V tomto zmysle bola 
kontaktovaná predsedníčka 
správnej rady MUDr. 
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uplynutia trojročného funkčného obdobia,  
- doc. Mgr. art. Štefan Bučko, zánik funkcie: dňa 26.04.2014 
z dôvodu uplynutia trojročného funkčného obdobia, 
2. zánik funkcie správu  neivestičného fondu Európska hudobná 
akadémia Bratislava-Schengen, n.f.:  
- Ing. Michal Lörincz, zánik funkcie: dňa 01.12.2010 z dôvodu 
uplynutia päťročného funkčného obdobia,  
3. zánik funkcie revízora neinvestičného fondu Európska hudobná 
akadémia Bratislava-Schengen, n.f. 
- Ing. Petra Strejčková, zánik funkcie: dňa 26.04.2014 z dôvodu 
uplynutia trojročného funkčného obdobia; 
B. vymenúva 
podľa ust. § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave 
1. členov správnej rady neinvestičného fondu Európska hudobná 
akadémia Bratislava-Schengen, n.f.: 
- MUDr. Halka Ležovičová 
- doc. Mgr. art. Štefan Bučko 
- MUDr. Peter Osuský, CSc. 
2. správcu neinvestičného fondu Európska hudobná akadémia 
Bratislava-Schengen, n.f.: 
- Mgr. Sven Šovčík 
3. revízora neinvestičného fondu Európska hudobná akadémia 
Bratislava-Schengen, n.f.: 
- Miroslava Krajčová; 
C. žiada 
starostu mestskej časti  
vykonať všetky potrebné úkony smerujúce k vykonaniu tohto 
uznesenia a následne k zápisu príslušných zmien do registra 
fondov.  

Ležovičová.  

25. 45/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou 
zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského 
ulici v Bratislave; 
B. žiada  

B. prednosta MiÚ 
JUDr. Jesenský 

B. Uznesenie nesplnené. 
Do 30.06.2017 nebola vyhlásená 
súťaž na obstaranie zhotoviteľa 
ZSS Dobšinského, ani neboli 
stanovené súťažné podmienky.  
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uznesenia 
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prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 
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starostu mestskej časti, 
aby ako súčasť podmienok pre obstaranie zhotoviteľa ZSS 
Dobšinského boli doložené podrobné špecifikácie stavby, ktoré by 
v jednotlivých oddieloch určovali štandard stavby. Špecifikácie 
spracované odbornou firmou s referenciami pre zariadenia 
sociálnych služieb budú odsúhlasené poslancami odborných 
komisií miestneho zastupiteľstva a ako súčasť súťažných 
podkladov aj  zastupiteľstvom.  

26. 60/2017 16.05.2017 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 NP č. 12-913o celkovej 
výmere 64,28 mm2, vo vlastníctve Hlavného mests SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa 
na prízemí bytového domu Obchodná č. 52 v Bratislave, súpisné 
číslo 530, na ulici Obchodná, číslo vchodu 52, ktorý je postavený 
na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 8479, katastrálne 
územie Staré Mesto, zapísaný na LV č. 8364, do nájmu: 
Seniorcentrum Staré Mesto, so sídlom: Podjavorinskej č. 6, 811 03  
Bratislava, IČO: 42 133 661, a to za nasledovných podmienok: 
1. doba nájmu: neurčitá, 
2. výška nájomného: nájomné vo výške zodpovedajúcej 
aktuálnym nákladom mestskej časti v danom roku do fondu 
prevádzky, údržby a opráv a náklady za služby a prevádzku 
spojené s užívaním nebytového priestoru,  
3. účel nájmu: kancelárske a administratívne priestory:  
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Senirocentrum Staré Mesto je 
rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktorá poskytuje a zabezpečuje odbornú sociálnu, technickú 
a materiálnu pomoc v oblasti sociálnych služieb pre občanov – 
seniorov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Nebytový priestor 
je adekvátnou náhradou pre zabezpečenie a poskytnutie iných 
vhodných kancelárskych priestorov pre výkon administratívy za 
priestory, ktoré mala organizácia doposiaľ k dispozícii v bytovom 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Zmluva je v príprave na právnom 
oddelení. 

Výzva nájomcu na podpis 
Zmluvy o nájme 
nebytového priestoru 
bezprostredne po jej 
vyhotovení a odsúhlasení jej 
znenia oboma zmluvnými 
stranami.  
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prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 
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Oddelenie - 
spracovateľ 
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Návrh ďalšieho postupu 

dome na ulici Záhrebská č. 9 v Bratislave. 
27. 82/2017 27.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. konštatuje 
v súvislosti s rekonštrukciou povrchov na Židovskej ulici v úseku 
Mikulášska ulica – Dom u dobrého pastiera došlo ku popraskaniu 
časti dlažby, nebola doplnená plánovaná zeleň a nebola osadená 
pitná fontánka. Aj napriek protišmykovému atestu dlažby je podľa 
vyjadrenia niektorých obyvateľov v zhoršených klimatických 
podmienkach šmykľavejšia ako okolité povrchy. dodávateľ 
ponúkol chemické zdrsnenie dlažby bez nároku na finančnú 
úhradu.  
 Nakoľko aj napriek viacerým prísľubom starostu, úrad Starého 
Mesta dodnes nezabezpečil reklamáciu zrealizovanej investície, 
a preto miestne zastupiteľstvo:  E 
B. žiada 
starostu mestskej časti  
1. Bezodkladne požiadať dodávateľa stavebných prác o výmenu 
poškodenej dlažby a jej chemické zdrsnenie v čo najkratšom 
termíne, ktorý umožňujú zmluvné podmienky.  
2. doplniť mobilnú zeleň do pešej zóny a sfunkčniť pitnú fontánu.  
3. Predložiť na septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
vyhodnotenie plnenia tohto uznesenia.  

Odd. investičné 
Ing. Vanda 
A. Bednáriková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odd. dopravy 
RNDr. Calpašová 
Referát správnych 
konaní  
JUDr. Ligasová 

V riešení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. bod 2: Vzhľadom na 
skutočnosť, že uznesenie bolo 
prijaté dňa 27.06.2017, ku dňu 
30.06.2017 nemožno považovať 
uznesenie za splnené, avšak za 
účelom splnenia uznesenia boli do 
dňa 30.06.2017 prijaté nasledovné 
opatrenia: mobilná zeleň bola do 
pešej zóny doplnená, zároveň boli 
osadené samozavlažovacie 
kvetináče s vysadenou trvalkovou 
a kvetinovou výsadbou.  

 

28. 84/2017 27.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto    
A. schvaľuje 
1. v súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
a v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov predaj nebytového priestoru 
č. 12-N900, o celkovej výmere 107,41 m2, vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto nachádzajúceho sa v suteréne bytového domu 
Kúpeľná 6,8,10, Vajanského nábrežie v Bratislave, súpisné číslo 
27, na ulici Kúpeľná, číslo vchodu 10, ktorý je postavený na 
pozemku parcela registra „C“ parcela č. 232, v katastrálnom území 
Staré Mesto, zapísaný na LV č. 6170 spolu so zodpovedajúcim 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková, 
Mgr. Malinová  

Zmluva je v príprave na právnom 
oddelení.  

Výzva kupujúceho na 
podpis Zmluvy o prevode 
vlastníctva nebytového 
priestoru bezprostredne po 
jej vyhotovení a odsúhlasení 
jej znenia oboma 
zmluvnými stranami.  
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zariadeniach a príslušenstve domu vo veľkosti 322/10000 
a spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 322/10000 na pozemku 
parcela registra „C“ parcela č. 232, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 933 m2, zapísaný na LV č. 6170, k.ú. 
Staré Mesto, do podielového spoluvlastníctva:  
a) MUDr. Dagmar Kucháriková, bytom: Kúpeľná 10, 811 02 
Bratislava, v podiele 1/18, 
b) MUDr. Petra Scholtzová, bytom: Björnsonova č. 6, 811 05  
Bratislava, v podiele 1/36 
    MUDr. Michal Beko, bytom: Moyzesova č. 29, 920 41  
Leopoldov, dv podiele 1/36 
c) Mitchell Joseph Antony, bytom Clooonargeer Bornacoola, CO 
Longford, Írska republika,  
    v podiele 1/18 
d) Dr. Eva Denková, bytom Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, 
v podiele 1/18, 
e) Miroslav Grofčík, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, 
v podiele 1/18 
    Janka Grofčíková, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02 Bratislava,  
f) Michal Vaverka, bytom: Janka Kráľa č. 22, 958 06  Partizánske, 
v podiele 1/36 
    Mária Vaverková, bytom Janka Kráľa č. 22, 958 06  
Partizánske, v podiele 1/36 
g) Ján Fučík, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, v podiele 
1/18 
h) Silvia Rodová, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, 
v podiele 1/18 
i) Ing. Ján Balko, bytom: Jelencká 143/52, 951 01  Nitrianske 
Hrnčiarovce, v podiele 1/18 
j) Peter Valdner, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, 
v podiele 1/36 
   Anna Valdnerová, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, 
v podiele 1/36 
k) Rozinka Jurkovičová, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  
Bratislava, v podiele 1/18 
l) Ján Fučík, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, v podiele 
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1/18 
m) František Dej, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, 
v podiele 1/18 
n) Igor Fech, bytom: kpt. Rašu 33, 841 01  Bratislava, v podiele 
1/18 
o) Ing. Dušan Lukáč, bytom Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, 
v podiele 1/18 
p) JUDr. Alžbeta Retzki, bytom: Hollého č. 1, 811 08  Bratislava, 
v podiele 1/18 
r) Ing. Martin Mikuláš, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, 
v podiele 1/36 
    Dagmar Mikášová, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02  Bratislava, 
v podiele 1/36 
s) BDT plus, s.r.o., so sídlom: Zohorská č. 8, 841 04  Bratislava, 
v podiele 1/18 
za cenu 2 487,51 Eur.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní odo dňa 
podpísania Zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru.  
3. V kúpnej zmluve bude zriadené záložné právo k predmetnému 
nebytovému priestoru a prislúchajúcemu pozemku v prospech 
predávajúceho na zabezpečenie peňažnej pohľadávky vo výške 
12 712,49 Eur v prípade prevodu predmetného nebytového 
priestoru do 10 rokov. Záložné právo sa zapíše do katastra 
nehnuteľností v čase C listu vlastníctva. Po uplynutí 10 rokov od 
podpísania kúpnej zmluvy, alebo vyplatením peňažnej pohľadávky 
predávajúci na základe žiadosti kupujúceho požiada Okresný úrad 
Bratislava,  Katastrálny odbor o zánik tohto záložného práva; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že kupujúcim sú vlastníci bytov 
a nebytových priestorov bytového domu Kúpeľná č. 10 
v Bratislave, ktorí sú súčasne aj nájomcom predmetného 
nebytového priestoru. Nebytový priestor bol dlhodobo využívaný 
na účel kotolne, ktorá slúžila na vykurovanie okolitých viacerých 
domov, ale v súčasnom období už daný účel nespĺňa. 
V nebytovom priestore je umiestnené technické vybavenie 
nevyhnutné pre riadne fungovanie bytového domu Kúpeľná č. 10 
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v Bratislave, a aj z tohto dôvodu najúčelnejší spôsob nakladania 
s nehnuteľnosťou je jeho predaj vlastníkom dotknutého domu, 
ktorí majú zámer využívať daný priestor najmä na účel skladový 
a pivničný. Predmetný nebytový priestor je inak nevyužiteľný  pre 
mestskú časť, z hľadiska nájmu príp. jeho ďalšieho iného využitia 
pre verejnosť nespôsobilý a nežiaduci.  
Cena nebytového priestoru bola stanovená vzhľadom na aktuálny 
technický stav priestoru, technické vybavenie priestoru, ktoré je 
nevyhnutnou súčasťou a potrebou pre existencii a fungovanie 
bytového domu Kúpeľná č. 10 v Bratislave, ako aj vzhľadom na 
jeho charakter, pôvod a budúce možnosti jeho využitia a účelnosti 
pre mestskú časť.  

29. 85/2017 27.06.2017 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 328,72 m2 
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho sa na prízemí 
a v suteréne budovy Vajanského nábr. č. 3, Medená č. 2, 
v Bratislave, súpisné číslo 90, na ulici Medená, číslo vchodu 2, 
ktorý je postavený na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 235 
a parcela č. 236, katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na LV 
č. 10, do nájmu: Hlavné mesto Slvoenskej republiky Bratislava, so 
sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 
00 603 481, a to za nasledovných podmienok:  
1. doba nájmu: neurčitá  
2. výška nájomného: 10,00 Eur/rok a náklady za služby 
a prevádzku spojené s užívaním nebytových priestorov 
3. účel nájmu: prevádzkovanie Okrskovej stanice mestskej polície 
Bratislava-Staré Mesto; 
B. konštatuje 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Mestská polícia Bratislava-
Staré Mesto je poriadkový útvar, ktorý zabezpečuje verejný 
poriadok, ochranu životného prostredia na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a na území Hlavného mesta Slovenskej 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková 
Mgr. Malinová 

Zmluva je v príprave na právnom 
oddelení.  

Výzva nájomcu na podpis 
Zmluvy o nájme 
nebytového priestoru 
bezprostredne po jej 
vyhotovení a odsúhlasení jej 
znenia oboma zmluvnými 
stranami.  
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republiky Bratislava, spolupôsobí pri ochrane zdravia a života 
obyvateľov obce, pri ochrane majetku obce, dbá o dodržiavanie 
poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných 
priestranstvách a verejne prístupných miestach. Mestská polícia 
Bratislava-Staré Mesto ako poriadkový útvar dohliada na 
dodržiavanie povinností, ktoré vyplývajú z príslušných Všeobecne 
záväzných nariadení a uznesení Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislava, rozhodnutí primátora hlavného 
mesta, ako aj Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto.  
Mestská polícia Bratislava-Staré Mesto má dlhodobo svoje sídlo 
a pôsobisko v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. V danom prípade ide len o priestorové premiestnenie 
v rámci danej budovy, pričom nimi pôvodne užívané priestory 
budú prispôsobené a upravené pre matričný úrad za účelom 
zlepšenia podmienok jeho prevádzky a dostupnosti pre obyvateľov 
mestskej časti. 

30. 86/2017 27.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru o výmere 
84,19 m2 nachádzajúceho sa na prízemí a v suteréne v budove 
Pistoriho paláca na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné 
číslo 834, katastrálne územie Staré Mesto, postavenej na pozemku 
parcela registra „C“ parcela č. 3463, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1408 m2, vedenej v katastri 
nehnuteľností na LV č. 4537, do nájmu občianskemu združeniu: 
Divadlo bez domova, so sídlom Štefánikova č. 16, 811 04  
Bratislava, IČO: 30 869 579 za nasledovných podmienok:  
1. doba nájmu: neurčitá 
2. účel nájmu: prevádzkovanie divadelnej a kultúrnej činnosti, ako 
aj účely vytvorenia technického zázemia pre zabezpečenie výkonu 
daných činností 
3. výška nájomného: 16,60 Eur/m2/rok t.j. 1 397,55 Eur/rok 
(116,46 Eur/mesiac) a služby spojené s užívaním a prevádzkou 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková 
Mgr. Malinová 

Zmluva je v príprave na právnom 
oddelení.  

Výzva nájomcu na podpis 
Zmluvy o nájme 
nebytového priestoru 
bezprostredne po jej 
vyhotovení a odsúhlasení jej 
znenia oboma zmluvnými 
stranami.  
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nebytového priestoru 
4. nájomca je oprávnený vyberať vstupné od návštevníkov len 
a výlučne v primeranej miere, pričom osobám s preukazom ŤZP, 
mladistvým a dôchodcom musí byť prístup umožnený zdarma, 
poplatok za jednorazový vstup nesmie presiahnuť sumu 3,00 
Eur/osoba 
5. nájomca sa zaväzuje využívať nebytový priestor z 80 % na 
kultúrne účely, a to počas celej doby trvania nájmu 
6. nájomca je povinný zabezpečiť, že nebytový priestor bude 
verejnosti prístupný počas celej doby trvania nájmu 
7. nájomca je povinný elektronicky zasielať prenajímateľovi 
pravidelne a v dostatočnom časovom predstihu informácie 
o plánovaných divadelných a iných kultúrnych podujatiach 
8. nájomca je povinný rešpektovať prevádzkový režim Pistoriho 
paláca stanovený oddelením kultúry; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Divadlo bez domova je 
občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je práca 
s marginalizovanými skupinami obyvateľstva netradičnou, 
umeleckou formou, akou je divadlo, performance, tanec alebo 
spev. Divadlo bez domova vzniklo počas práce na divadelných 
projektoch s predajcami pouličného časopisu Nota bene na 
Slovensku. Vykonáva činnosť v oblasti kultúrnej a sociálnej 
osvety obyvateľstva, slúži na verejnoprospešný účel.  

31. 87/2017 27.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru o výmere 
64,81 m2 nachádzajúceho sa na prízemí v budove Pistoriho paláca 
na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 834, 
katastrálne územie Staré Mesto, postavenej na pozemku parcela 
registra „C“ parcela č. 3463, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1408 m2, vedenej v katastri nehnuteľností na 
LV č. 4537, do nájmu občianskemu združeniu 4Arts Therapy, so 
sídlom Novohorská 7489/10, 831 06  Bratislava, IČO: 50 782 894 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková 
Mgr. Malinová 

Zmluva je v príprave na právnom 
oddelení.  

výzva nájomcu na podpis 
Zmluvy o nájme 
nebytového priestoru 
bezprostredne po jej 
vyhotovení a odsúhlasení jej 
znenia oboma zmluvnými 
stranami.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

za nasledovných podmienok: 
1. doba nájmu: určitá do 30.09.2017 
2. účel nájmu: prevádzkovanie divadelnej a umeleckej činnosti, 
ako aj na účely vytvorenia technického zázemia pre zabezpečenie 
výkonu danej činnosti 
3. výška nájomného 16,60 Eur/m2/rok r.j. 1075,84 Eur/rok (89,65 
Eur/mesiac) a služby spojené s užívaním a prevádzkou 
nebytového priestoru 
4. nájomca je oprávnený vyberať vstupné od návštevníkov len 
a výlučne v primeranej miere, pričom osobám s preukazom ŤZP, 
mladistvým a dôchodcom musí byť prístup umožnený zdarma; 
poplatok za jednorazový vstup nesmie presiahnuť sumu 3,00 
Eur/osoba 
5. nájomca sa zaväzuje využívať nebytový priestor z 80 % na 
kultúrne účely, a to počas celej doby trvania nájmu 
6. nájomca je povinný zabezpečiť, že nebytový priestor bude 
verejnosti prístupný počas celej doby trvania nájmu 
7. nájomca je povinný elektronicky zasielať prenajímateľovi 
pravidelne a v dostatočnom časovom predstihu informácie 
o plánovaných divadelných a iných kultúrnych podujatiach 
8. nájomca je povinný rešpektovať prevádzkový režim Pistoriho 
paláca stanovený oddelením kultúry; 
B. konštatuje, 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že občianske združenie 4Arts 
Therapy sa zaoberá divadelnou a umeleckou činnosťou zameranou 
na pohybové divadlo, v ktorom spoločne tancujú a tvoria ľudia 
s fyzickým postihnutím a bez fyzického postihnutia. Organizuje 
umelecké terapie pre verejnosť, pravidelné tanečno-pohybové 
aktivity pre deti a dospelých, tvorí tanečné predstavenia 
a vykonáva činnosť v oblasti kultúrnej a sociálnej osvety 
obyvateľstva, slúži na verejnoprospešný účel.  

32. 88/2017 28.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. 
z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru o výmere 58,84 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková 
Mgr. Malinová 

Zmluva je v príprave na právnom 
oddelení.  

Výzva nájomcu na podpis 
Zmluvy o nájme 
nebytového priestoru 
bezprostredne po jej 
vyhotovení a odsúhlasení jej 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

m2 nachádzajúceho sa na prízemí v budove Pistoriho paláca na 
ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 834, katastrálne 
územie Staré Mesto, postavenej na pozemku parcela registra „C“ 
parcela č. 3463, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1408 m2, vedenej v katastri nehnuteľností na LV č. 
4537, do nájmu občianskemu združeniu: Equiteatro, so sídlom 
Galbavého č. 2, 84101  Bratislava, IČO: 42 265 541 na 
nasledovných podmienok:  
1. doba nájmu: neurčitá 
2. účel nájmu: prevádzkovanie divadelnej a umeleckej činnosti, 
ako aj na účely vytvorenia technického zázemia pre zabezpečenie 
výkonu daných činností 
3. výška nájomného: 16,60 eur/m2/rok t.j. 976,74 Eur/rok (81,39 
Eur/mesiac) a služby spojené s užívaním a prevádzkou 
nebytového priestoru 
4. nájomca je oprávnený vyberať vstupné od návštevníkov len 
a výlučne v primeranej miere, pričom osobám s preukazom ŤZP, 
mladistvým a dôchodcom musí byť prístup umožnený zdarma; 
poplatok za jednorazový vstup nesmie presiahnuť sumu 3,00 
Eur/osoba 
5. nájomca sa zaväzuje využívať nebytový priestor z 80 % na 
kultúrne účely, a to počas celej doby trvania nájmu 
6. Nájomca je povinný zabezpečiť, že nebytový priestor bude 
verejnosti prístupný počas celej doby trvania nájmu 
7. nájomca je povinný elektronicky zasielať prenajímateľovi 
pravidelne a v dostatočnom časovom predstihu informácie 
o plánovaných divadelných a iných kultúrnych podujatiach 
8. nájomca je povinný rešpektovať prevádzkový režim Pistoriho 
paláca stanovený oddelením kultúry; 
B. konštatuje, 
osobitný zreteľ spočíva v tom, že Equiteatro je občianske 
združenie, ktoré sa zaoberá divadelnou a umeleckou činnosťou 
zameranou na oživenie slovenskej histórie za účelom učiť, 
vysvetliť a pochopiť históriu našej krajiny a rozvíjať fantáziu 
diváka. Vykonáva činnosť v oblasti kultúrnej a sociálnej osvety 
obyvateľstva, slúži na verejnoprospešný účel. 

znenia oboma zmluvnými 
stranami.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

33. 89/2017 28.06.2017 Uznesenie č.  
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 Hummelovej 1, a to 
pozemok parc.č . 1615/5, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 1656 ako záhrada o výmere 51 m2 do 
nájmu JUDr. Martinovi Dušaničovi, bytom Narcisova 4, 821 01  
Bratislava za cenu 15,00 EUR/m2/rok., 
2. cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy 
podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve, pričom žiadateľ 
o nájom pozemku sa zaväzuje, že zaplatí spätne od 20.05.2016  za 
užívanie pozemku, a to v hodnote 15,00 EUR/m2/rok, 
3. doba nájmu: neurčitá; 
B. konštatuje 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že  žiadateľ má vo vlastníctve 
susedné pozemky parc. č. 1615/4 a 1615/1 a rodinný dom na 
pozemku parc. č. 1615/1. 

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková 
Ing. Ferko 

Nájomná zmluva je v príprave.   

34. 90/2017 28.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave na Šípkovej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku 
parc. č. 4840/50, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 23 m2, do vlastníctva Petrovi Likovi, bytom Šípková 2, 
811 04  Bratislava za cenu 7 820,00 Eur.  
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy.  

Odd. majetkové 
Ing. Mihaliková 
Ing. Ferko 

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

35. 98/2017 28.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 

Starosta MČ  
Mgr. Števčík, 

Uznesenie nesplnené z časových 
dôvodov.  
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

starostu mestskej časti, 
aby zabezpečil včasné a dôsledné informovanie Komisie pre 
územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie 
o všetkých projektoch týkajúcich sa verejných priestranstiev 
a akciách podnikaných miestnym úradom, dotýkajúcich sa 
činnosti tejto komisie 

Ing. Rafajdusová 

36. 99/2017 28.06.2017  MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. berie na vedomie 
informáciu o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov 
bytov  v reálne rozdelených bytových domoch, ktorým boli 
vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z.z.; 
B. žiada 
starostu mestskej časti 
predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh na zmenu 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 19/2013 o nájme bytov. 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. Rafajdusová 

Uznesenie nesplnené z časových 
dôvodov.  
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Číslo 
uznesenia 
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prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

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

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 
Odd. právne 
a správnych 
činností  
JUDr. 
Hahnová 

Uznesenie zrušené uznesením č. 
68/2017 zo dňa 16.05.2017.  

2. 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 

Uznesenie č. 39/2013 zo dňa 
19.03.2013 je zrušené uznesením č. 
32/2017 zo dňa 28.03.2017.  

3. 47/2015 26.05.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostu mestskej časti, aby na každé rokovanie MZ predložil podrobnú informáciu o krokoch 
vykonaných v súvislosti s obnovou Pisztoryho paláca.  

 Uznesenie č. 47/2015 zo dňa 
26.05.2015 je zrušené uznesením č. 
75/2017 zo dňa 16.05.2017. 
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4. 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 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 subjetmi 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. 

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Uznesenie č. 13/2016 bolo zrušené 
na zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, a to prijatím 
uznesenia č. 33/2017 zo dňa 
28.03.2017.  
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5. 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 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.  

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková,  
Mgr. Malinová 

Uznesenie č. 33/2016 bolo zrušené 
na zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, a to prijatím 
uznesenia č. 31/2017 zo dňa 
28.03.2017. 

6. 101/2016 28.06.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostu mestskej časti, 
aby predkladal miestnemu zastupiteľstvu na každom zasadnutí MZ v podobe informácie na 
vedomie pravidelné správy o hospodárení spoločnosti Staromestská, a.s. 

 Uznesenie zrušení uznesením č. 
16/2017 bod B zo 07.02.2017. 
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P.č.  Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 
uznesenia 

Uznesenie 
Gescia 

Oddelenie- 
spracovateľ 

 
Stav riešenia 

1. 24/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zásady udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov 
zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru.    
 
- - - 
 

 Výkon uznesenia č. 24/2017 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 
odporuje § 7 ods. 4 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v znení neskorších 
predpisov, v súlade s ktorým môže 
obec poskytovať dotácie za 
podmienok ustanovených 
všeobecne záväzným nariadením, 
pričom  platné Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 6/2015 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto neupravuje poskytovanie 
dotácií formou grantu. 

 



Uznesenia, ktoré sa plnia priebežne k 30.06.2017 
       Tabuľka č. 5 

 1 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

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 

Informácia bola naposledy predložená na MZ 
dňa 16.05.2017 (uzn. č. 71/2017).   

2. 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 na 
každé zasadnutie MZ podávaná informácia 
o stave plnenia úlohy (v kontexte s uznesením 
č. 23/2012.).  

3. 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 MZ je podávaná 
informácia o priebehu plnenia úlohy (spojitosť 
s uznesením č. 2/2012).  

4. 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 

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. 

Odd. 
majetkové  
Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Vypratávanie nebytových priestorov je 
realizované priebežne, výnimočne vyššie 
uvedeným spôsobom, nakoľko ide o veľmi 
rizikový spôsob uvoľnenia priestorov.  
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 
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. 
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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 áklade nájomnej zmluvy spolu s ich 
príslušenstvom v deň ukončenia nájmu). 
Notárska zápisnica = exekučný titul 
k vyprataniu.  
Aktuálny stav k 30.06.2017 – 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 Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti za účelom ich 
schválenia.  
Odd. majetkové, aj napriek vyššie uvedenému, 
zapracováva do podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom nebytových priestorov, 
a teda aj do Zmlúv o nájme nebytových 
priestorov, povinnosť budúceho nájomcu 
predložiť takúto Notársku zápisnicu 
v stanovenej lehote.  

5. 110/2013 25.06.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
B. schvaľuje 
Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to s účinnosťou od             
01. augusta 2013; 
C. splnomocňuje 
starostku mestskej časti vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb v písaní a chýb 
vzniknutých pri prepisovaní.  

Odd. 
majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Mgr. Malinová 

Uznesenie č.  110/2013 zo dňa 25.06.2013 sa 
plní priebežne. Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto postupuje v súlade so schválenými 
Zásadami hospodárenia. Od daného času sa 
nepristúpilo k ich žiadnej zmene.   

6. 141/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

Odd. dopravy 
RNDr. 

V zmysle Základných pravidiel mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto pri usporadúvaní akcií 
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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 

Calpašová 
Referát 
správnych 
konaní  
JUDr. 
Ligasová 

v zeleni na území mestskej časti Bratislava-
Saré Mesto, ktoré sú určené ako súčasť 
povoľovacích zmlúv sa s účinnosťou od 
10.10.2013 postupuje pri posudzovaní žiadostí 
o zvláštne užívanie verejných priestranstiev 
spadajúcich do oblasti vecnej pôsobnosti 
pravidiel.    

7. 143/2013 24.09.2013 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
starostku mestskej časti 
prerokovať každý zámer prihlásenia sa o grant s finančnou spoluúčasťou mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto vo vecne príslušnej komisii a v Komisii pre nakladanie 
s majetkom a financie v lehote určenej mestskou časťou, ak predpokladaná finančná 
spoluúčasť je vyššia ako 1 000,00 EUR 

Starosta MČ 
Mgr. Števčík, 
Ing. 
Rafajdusová 

Uznesenie sa priebežne plní.   

8. 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 

Postup pri oceňovaní významných 
Staromešťanov a osôb sa plní naďalej 
priebežne udeľovaním pamätných listov.     

9. 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. 

10. 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.  

11. 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.  

12. 29/2015 31.03.2015 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Miroslava Kollára za poslanca oprávneného vykonávať sobášne obrady a za obradníka 

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Uznesenie sa priebežne plní.  
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slávnostného uvítania detí do života.  
13. 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.  

14. 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, 
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 1): 
Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod C 2 b) 
Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Uznesenie sa priebežne plní (časť C., bod 1.) 
- Vzhľadom na nepretržitú aktuálnosť agendy 
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; 
na webovej stránke mestskej časti je vytvorený 
samostatný odkaz (sekcia) pod názvom 
„Starostlivosť o verejné priestory) 
 
 
 
 
 
Bod C 2 b) Plní sa priebežne. 

15. 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.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský   

Bod B. 2.: Plní sa priebežne. 
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Termín: priebežne 
16. 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.  

17. 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. 

18. 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 

Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020, 
na úlohách vyplývajúcich z koncepcie sa 
pracuje priebežne podľa akčného plánu.  

19. 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; 

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský  

Uznesenie sa priebežne plní. V termíne od 
01.08.2016 mestská časť plní uznesenie 
v zmysle schváleného znenia.  
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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,  
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 

20. 113/2016 20.09.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. zrušuje 
uznesenie č. 149/2010 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 
dňa 14.09.2010; 
B. schvaľuje 
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 prenájom pozemkov vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
pod stavbami – garážami, za týchto podmienok: 

 nájomné: 25,00 EUR/m2 ročne pre lokalitu označený I* na informačnej snímke 
z mapy 

 nájomné: 20,00 EUR/m2 ročne pre ostatnú lokalitu 
 doba nájmu: neurčitá. 

Odd.majetkové 
Ing. 
Mihaliková, 
Ing. Ferko, 

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

21. 114/2016 20.09.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
zámer využitia nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 7249/1 nachádzajúcom sa na 
Dobšinského ulici v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, zapísanom v katastri nehnuteľností na 

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Uznesenie sa priebežne plní. 
- časť B. – v zmysle prijatého znenia 

uznesenia mestská časť postupne 
vykonáva kroky potrebné k realizácii 
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LV č. 9514 ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 947 m2 na výstavbu zariadenia 
sociálnych služieb; 
B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti vykonať kroky potrebné na zrealizovanie zámeru výstavby 
zariadenia sociálnych služieb na pozemku parc. č. 7249/1 nachádzajúcom sa na 
Dobšinského ulici v Bratislave; 
C. žiada 
starostu mestskej časti, aby na každé zasadnutie miestneho zastupiteľstva predložil 
informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s týmto zámerom.  

zámeru výstavby ZSS 
- časť C. – na každom zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva je podávaná 
informácia o priebehu plnenia úlohy.  

22. 145/2016 25.10.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. zrušuje 
1. uznesenie č. 105/2011 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 13.12.2011, ktorým bola schválená výška príspevkov snúbencov na úhradu 
nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu k 31.12.2016, 
2. uznesenie č. 17/2016 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 
dńa 02.02.2016, ktorým sa menilo uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 105/2011 v časti B. k 31.12.2016; 
B. schvaľuje 
1. príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené výkonom 
sobášneho obradu v Zichyho paláci mimo určených sobášnych dní vo výške 100 EUR 
s účinnosťou od 01.01.2017,  
2. príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu v Zichyho paláci pre obyvateľov s trvalým pohybom mimo územia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  vo výške 100 Eur s účinnosťou od 1.1.2017, 
3. príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu na ktoromkoľvek vhodnom mieste (mimo Zichyho paláca) 
 - vo výške 200 EUR na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 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 Klobučníckej, Klobučnícka, časť Nedbalovej od 
Klobučníckej po Uršulínsku, Uršulínska, Primaciálne námestie, Kostolná; s vjazdom 

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Uznesenie MZ sa priebežne plní. 
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a výjazdom cez Klobučnícku a Uršulínsku ulicu. 
- vo výške 300 Eur na ostanom území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

s účinnosťou od 01.01.2017. 
Od príspevkov sú oslobodení:  
a) snúbenci v prípade, že sobášny obrad sa vykoná v ich byte alebo v nemocnici, pokiaľ 
jeden z nich je pripútaný na lôžku, alebo aspoň jeden z nich sa zo závažných dôvodov 
nemôže dostaviť na sobášny obrad do určenej sobášnej siene.  
b) ak sa obrad vykoná v kancelárii starostu mestskej časti, Staromestskej sieni alebo 
v kancelárii matriky.  
4. príspevok manželov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
občianskej slávnosti (opätovné potvrdenie manželského sľubu) v stanovený sobášny deň 
(v sobotu) bez ohľadu na trvalý pobyt manželov 
 - vo výške 200 Eur v Zichyho paláci, 
 - vo výške 300 Eur na ostatnom území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
   s účinnosťou od 01.01.2017,  
5. príspevok manželov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
občianskej slávnosti (jubilejné sobáše), ktorí nemajú trvalý pobyt v Bratislave-Staré 
Mesto vo výške 100 Eur s účinnosťou od 01.01.2017.  
O vhodnosti miesta sobášneho obradu rozhoduje Matričný úrad a v prípade sporu 
rozhoduje starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

23. 146/2016 25.10.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. vyňatie sobôt 7.1.2017, 15.4.2017, 6.5.2017, 17.6.2017, 26.8.2017, 2.9.2017, 
16.9.2017, 25.11.2017, 23.12.2017, 30.12.2017 zo sobášnych dní určených uznesením 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2006-U zo dňa 
19.12.2006, ktorým bola za sobášny deň určená sobota v čase od 10.00 hod. do 18.00 hod.  
Výkon sobášneho obradu v niektorú z vyňatých sobôt sa považuje za výkon sobášneho 
obradu mimo určeného sobášneho dňa, 
2. vyňatie dní 24.-29.12.2017, 31.12.2017 z dní v ktorých by bolo možné vykonať 
sobášny obrad mimo dní určených uznesením č. 2/2006-U zo dňa 19.12.2006 
 

Matričný úrad 
Mgr. 
Zapletalová 

Uznesenie sa priebežne plní.  

24. 163/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 
2. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 na úrovni hlavných 
kategórií 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočtové 
hospodárenie mestskej časti na rok 2017 je 
spracované v súlade s prijatým uznesením. 
Schválený rozpočet mestskej časti bol 
rozpísaný v zmysle prijatého uznesenia MZ.  
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3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2017 
B. berie na vedomie 
1. rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017 a 2019, 
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na roky 2018 a 2019, 
3. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 a 2019, 
4. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018 a 2019; 
C. splnomocňuje – návrh nezískal dostatočný počet hlasov 
starostu mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2017 v súlade s § 14 ods. 2 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov.  
D. žiada 
starostu mestskej časti, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov podľa finančných 
možností mestskej časti, avšak minimálne vo výške 100 000 Eur. 
Uznesenie v časti C. nebolo schválené. 

25. 166/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. súhlasí 
s návrhom Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (dočasné parkovanie 
motorových vozidiel); 
B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti uskutočniť všetky úkony potrebné k doplneniu článku 91 Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy tak, aby sa výnosy zo sankcií za porušenie osobitného 
predpisu podľa návrhu nového písm. m) v článku 87 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy rozdelili medzi Bratislavu a mestskú časť v pomere 25 % pre Bratislavu a 75 % 
pre mestskú časť.  

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

Prerokovanie zmeny štatútu sa neuskutočnilo, 
nakoľko bolo prerokovanie dodatku štatútu 
stiahnuté z rokovania mestského 
zastupiteľstva. Akonáhle bude dodatok štatútu 
týkajúci sa parkovacej politiky a prerozdelenia 
právomoci mesta a mestských častí v tejto 
oblasti predmetom rokovania príslušných 
orgánov, bude starosta mestskej časti iniciovať 
úpravu znenia dodatku štatútu v zmysle 
uznesenia.   

26. 169/2016 06.12.2016 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017-2021, 
s účinnosťou od 1. januára 2017.  

Odd. 
sociálnych vecí 
RNDr. 
Ležovič, PhD, 
MPH 

Uznesenie sa priebežne plní.  

27. 3/2017 07.02.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
prvú zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2017. 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočet 
mestskej časti bol rozpísaný v zmysle prijatých 
opatrení.  

28. 16/2017 07.02.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Odd. právne Uznesenie sa plní priebežne, posledná správa 
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A. berie na vedomie 
na základe uznesenia č. 101/2016 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto zo dňa 28.06.2016 informáciu o hospodárení spoločnosti Technické služby Starého 
Mesta, a.s.; 
B. zrušuje 
uznesenie č. 101/2016 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 
dňa 28.06.2016; 
C. žiada 
starostu mestskej časti, aby predkladal na každé druhé rokovanie miestneho zastupiteľstva 
správu o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. so začiatkom na 
zastupiteľstve 28. marca 2017.  

JUDr. 
Hahnová 

bola predložená na rokovanie MZ dňa 
27.06.2017, na základe čoho bolo prijaté 
uznesenie č. 97/2017.  

29. 25/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. druhú zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2017 
2. prvú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2017. 
3. zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2017 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Uznesenie je priebežne plnené. rozpočet 
mestskej časti bol rozpísaný v zmysle prijatých 
uznesení MZ. 

30. 26/2017 28.03.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Uznesenie sa priebežne plní.  

31. 52/2017 21.04.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zabezpečenie materiálno-
technického vybavenia polytechnickej učebne, ZŠ Dubová“, realizovaného v rámci 
„Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie 
a zlepšenie technického stavu vybavenia jazykových učební, školských knižníc, 
odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mestskej časti a platným 
programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti a že mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto zabezpečí:  
a) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
b) finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami  
poskytnutia pomoci a to vo výške 2 983,54 Eur,  
c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu. 

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Uznesenie sa priebežne plní. Mestská časť 
predložila žiadosti o NFP v termíne 
uzatvorenia hodnotiaceho kola (do 
26.06.2017); Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán, ktorý 
danú Výzvu vyhlasoval, dňa 27.06.2017 – teda 
deň po uzatvorení hodnotiaceho kola, opätovne 
(po tretíkrát) aktualizovalo Výzvu s tým, že 
táto aktualizácia platí aj retrospektívne na už 
podané žiadosti, t.j. mestská časť v súčasnosti 
dopĺňa a aktualizuje všetky projekty v nanovo 
stanovenom termíne.  
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2. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Vybavenie odborných 
učební na Základnej škole Vazovova“, realizovaného v rámci „V7zvy na predkladanie 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického 
stavu vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu 
v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mestskej časti a platným programom hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja mestskej časti a že mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečí 
a) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
b) finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci a to vo výške 6 133,50 Eur, 
c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu. 
3. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových 
kompetencií žiakov Základnej školy Milana Hodžu“, realizovaného v rámci „Výzvy na 
predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie 
technického stavu vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební 
rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mestskej časti a platným programom hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti a že mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
zabezpečí:  
a) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
b) finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci a to vo výške 5 515,00 Eur, 
c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu. 
4. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kľúčových 
kompetencií žiakov ZŠ Mudroňova – jazyková učebňa“, realizovaného v rámci 
„Výzvy na predkladanie Žiadosti onenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanei 
a zlepšenie technického stavu vybavenia jazykových učební, školských knižníc, 
odborných učební rôzneho druhu v základných školách - IROP-PO2-SC222-2016-13“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mestskej časti a platným 
programom hospodárskeho rozvoja mestskej časti a že mestská časť Braislava-Staré 
Mesto zabezpečí: 
a) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
b) finančné prostriedkyna spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
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poskytnutia pomoci a to vo výške 559,02 Eur, 
c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu.  
5. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Obstaranie jazykovej, 
polytechnickej a IKT učebne v Základnej škole Jelenia“, realizovaného v rámci 
„Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie 
a zlepšenie technického stavu vybavenia jazykových učební, školských knižníc, 
odborných učební rôzneho druhu v základných školách – IROP-PO2-SC222-2016-13“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mestskej časti a platným 
programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti a že mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto zabezpečí:  
a) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
f) finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci a to vo výške 4 515 Eur, 
c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu.  

32. 55/2017 21.04.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
dodatok č. 1 Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a členov komisii Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto – neposlancov s účinnosťou od 1. mája 2017.  

Prednosta MiÚ 
JUDr. 
Jesenský 

Uznesenie sa priebežne plní.  

33. 80/2017 27.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
schvaľuje  
záverečný účet  mestskej časti za rok 2016.  

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočtové 
hospodárenie mestskej časti za rok 2016 bolo 
v súlade s prijatým uznesením. Prevody 
finančných prostriedkov do fondov mestskej 
časti budú zrealizované v zmysle prijatého 
uznesenia.  

34. 81/2017 27.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
A. schvaľuje 
použitie výdavkov rozpočtu v zmysle schváleného uznesenia miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 163/2016 písmeno D, takto:  
1. v bežných výdavkoch rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 
viazať priority poslancov:  
10 000 Eur v podprograme 1.2 Regionálny rozvojm, 
  5 000 Eur v prvku 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest,  
10 000 Eur v podprograme 4.2 Verejná zeleň,  
  1 000 Eur v podprograme 6.2 Staromestská knižnica, 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočet 
mestskej časti bol rozpísaný v zmysle prijatých 
uznesení MZ.  
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  8 000 Eur v podprograme 6.4 Detské ihriská, 
22 000 Eur v podprograme 7.5 Ostatné výdavky školstva, 
 
2. v kapitálových výdavkoch rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 
a) viazať na priority poslancov: 
24 000 eur v podprograme 7.5 Ostatné výdavky školstva,  
  4 000 Eur v podprograme 5.1 Správa a údržba nehnuteľného majetku,  
 
b) navýšiť použitie FRB na kapitálové výdavky na priority poslancov o sumu  
12 000 Eur v podprograme 6.4 Detské ihriská 
  4 000 Eur v podprograme 4.2 Verejná zeleň 
 
Ostatné nešpecifikované časti predmetného uznesenia ostávajú bez zmien; 
 
B. žiada 
starostu mestskej časti  
predložiť na septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva vyhodnotenia plnenia tohto 
uznesenia.  

35. 83/2017 27.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
1. tretiu zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2017. 
2. druhú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2017.  
3. zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-staré Mesto na rok 
2017.  
Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 
príjmy bežného rozpočtu   21 098 112 Eur 
výdavky bežného rozpočtu   21 401 758 Eur 
príjmy kapitálového rozpočtu       132 059 Eur 
výdavky kapitálového rozpočtu    4 217 867 Eur 
finančné operácie príjmové     4 418 454 Eur 
použitie fondu rozvoja bývania    1 782 500 Eur 
použitie fondu na obnovu budov 
škôl a školských zariadení          31 000 Eur 
použitie Rezervného fondu    2 550 000 Eur 
splátka návratnej pôžičky         19 000 Eur 
prevod nevyčerpaných prostriedkov        35 954 Eur 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Uznesenie je priebežne plnené. Rozpočet 
mestskej časti bol rozpísaný v zmysle prijatých 
uznesení MZ.  
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finančné operácie výdavkové       0 eur 
výsledok hospodárenia celkom:     + 29 000 Eur 

36. 92/2017 28.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto:  
Gamča perpetua 
Grösslingova 18, 811 09 Bratislava 
účel: projekt: OH Gamča 2017          600,00 Eur. 

Odd. finančné  
Ing. Magát 

Uznesenie sa priebežne plní. 

37. 93/2017 28.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto: 
H-PROBYT, spol. s r.o. 
Povraznícka 4, 811 05  Bratislava 
účel revitalizácia predzáhradky – Björnsonova12 300,00 Eur. 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Uznesenie sa priebežne plní. 

38. 94/2017 28.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto: 
1. občianske združenie Boris 
Gallayova 21, 841 02  Bratislava 
účel: projekt: Divadelné leto s Teatro Colorato, II. ročník 
podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých  
formách propagácie     600,00 Eur,  
2. ART DESING PROJECT 
Velertadská 7/A, 82108  Bratislava 
účel: projekt: ADP Selection/Lucia Kováčiková 
podmienka: použiť logo Braislava-Staré Mesto na všetkých  
formách propagácie    600,00 Eur, 
3. Ergon Art 
Pod gaštanmi 2, 821 07 811 04   Bratislava 
účel: projekt: Medzinárodný hudobný festival 
         Bratislavská komorná gitara 2017, 13. ročník 
podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých  
formách propagácie    1 000,00 Eur, 
4. Susedia na dvore 
Povraznícka 6, 811 07  Bratislava 
účel: projekt: Medzinárodný festival Old´s cool 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Uznesenie sa priebežne plní. 
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podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých  
formách propagácie      200,000 Eur, 
5. AR MUSIC s.r.o. 
Dunajská 40, 811 08  Bratislava 
účel: projekt: Spievanie nás baví s Ankou Repkovou 
podmienka: použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých 
formách propagácie    300,00 Eur. 

39. 95/2017 28.06.2017 MZ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto:  
1. Ohel David 
Svoradova 11, 811 03  Bratislava 
účel: arteterapeutické dielne-cvičenie Tai chi 250,00 Eur. 

Odd. finančné 
Ing. Magát 

Uznesenie sa priebežne plní.  

 



Uznesenia nevykonateľné k 30.06.2017 
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Gescia 
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spracovateľ 

Stav riešenia 

1. 
 

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 

Zásady sa nedajú uplatňovať, nakoľko Sociálna 
výdajňa bola zrušená.  
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