
Tabuľka č. 1

Prehľad splnených uznesení za roky 1998 - 2005

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

668/1998
návrh na predaj nehnuteľnosti - bod 3. - záhrada - novovytvorený pozemok,  ul. 
Břeclavská, zmena uznesením č. 22/2006 (zosúladenie čísla a výmery novovytvoreného 
pozemku s aktuálnymi údajmi katastra a zmena ceny)

12. 5. 2006 vklad do katastra 

35/2004

návrh na predaj nehnuteľnosti - pozemok - ostatná plocha v Kráľovskom údolí na 
Radvanskej ulici za cenu 1,- Sk s podmienkou, že v kúpnej zmluve bude zakotvená 
povinnosť vybudovať na pozemku schody pre verejnosť a zriadené vecné bremeno práva 
prechodu

zrušené uznesením č. 45/2006

114/2004 návrh na predaj nehnuteľností - pozemky - zastavané plochy na Bezručovej 8 - bod 5. 8. 9. 2006 vklad do katastra

116/2004
návrh na predaj nehnuteľností  -garáže a pozemky pod garážami na Továrenskej 4 - bod 
1.

15. 6. 2006 vklad do katastra

166/2004
časť C

návrh Zásad činnosti Klubov dôchodcov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - 
zabezpečiť zriaďovacie listiny pre Kluby dôchodcov

zrušené uznesením č. 32/2006

115/2005
vypracovať návrh zásad zverejňovania informácií o činnosti samosprávy na internetovej 
stránke www.staremesto.sk

uznesením č. 99/2006 schválené "Pravidlá zverejňovania 
informácií o činnosti samosprávy mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto prostredníctvom internetu" na základe 
predloženého poslaneckého návrhu

138/2005 návrh na predaj nehnuteľnosti - pozemok - ostatná plocha, ul. Srnčia 17. 5. 2006 vklad do katastra

139/2005
návrh na predaj nehnuteľností - pozemky - zastavané plochy, ul. Sokolská 8,               
body 1., 2., 4. a 6.

21. 4. 2006 vklad do katastra 



Tabuľka č. 2

Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2005

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

728/1998
návrh na predaj nehnuteľnosti - bod 13. - záhrada - 
novovytvorený pozemok, Banskobystrická ul.

neukončený súdny spor vlastníkov bytov v osobnom vlastníctve o 
odčlenený priľahlý pozemok (odročený na neurčito) 

čakať do ukončenia súdneho sporu

729/1998
návrh na predaj nehnuteľností - bod 3. - pozemok s 
domom, Špitálska 31

neukončený reštitučný spor, súvislosť s uznesením č. 93/1999 - predaj 
pozemku s domom - Špitálska 29 

čakať do ukončenia súdneho sporu

93/1999
návrh na predaj nehnuteľností - pozemok s domom, 
Špitálska 29

neukončený reštitučný spor týkajúci sa nehnuteľností  (odročený na 
neurčito)

čakať do ukončenia súdneho sporu

122/2001

informácia o realizácii projektu "Revitalizácia 
Námestia SNP" - bod B. - poverenie starostu 
prípravou prevodu majetkového podielu v spol. SNP 
Invest, a.s..

súvisiace uznesenia - č. 2/2002 (poverený starosta realizáciou verejnej 
obchodnej súťaže na odpredaj akcií MČ BA-SM spoločnosti SNP 
Invest), č. 170/2003 (schválený odpredaj 100% akcií spoločnosti SNP 
Invest, a.s. za cenu 25 mil. Sk spoločnosti URBIA Holding, s.r.o.), č. 
80/2004 (žiada starostu zabezpečiť podpísanie zmluvy so 
spoločnosťou URBIA Holding, s.r.o.);  k uzatvoreniu kúpnej zmluvy 
nedošlo, nepodpísaný dodatok k zmluve o vecnom bremene 
uzatvorený medzi SNP Invest a hl. mestom.

163/2002
návrh na predaj nehnuteľností - bod 3. - zastavaná 
plocha,  záhrada, ul. Tichá 1

kupujúci opätovne vyzvaný na vyjadrenie súhlasu so zmenou ceny s 
upozornením na možnosť zrušenia uznesenia, kupujúci doteraz 
nereagoval na výzvu

návrh na zrušenie uznesenia

60/2003
návrh na predaj nehnuteľností - pozemky pod 
stavbami, bod 1. - ul. Andreja Plávku 10 

predložený chybný geometr. plán kupujúcim, ktorý bol 6. 12. 2004   
písomne  vyzvaný  ku splneniu podmienok s upozornením na možnosť 
zrušenia uznesenia, kupujúci doteraz nereagoval na výzvu

návrh na zrušenie uznesenia

113/2003
návrh na predaj nehnuteľností - pozemky pod 
garážami - bod 3. - Červeňová 25

kupujúci nepreukázal stavbu garáže na LV,  kupujúci písomne 
vyzvaný na vysporiadanie vlastníckych vzťahov ku garáži

22.03.2006 kupujúci písomne 
vyzvaný, či s odstupom času má 
záujem o kúpu 

159/2003
návrh na predaj nehnuteľnosti - zastavaná plocha, 
Vysoká ul. č. 22

15. 06. 2006 predložená kúpna zmluva na podpis primátorovi  

112/2004
návrh na predaj nehnuteľností - pozemky pod 
garážami na Somolického ul., body - 1., 5., 11., 12.

LV na garáže boli predložené, 13. 7. 2006 zaslaná žiadosť o 
predĺženie predchádzajúceho súhlasu primátora 

po predĺžení predchádzajúceho 
súhlasu primátora budú pripravené  
návrhy kúpnych zmlúv 
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Tabuľka č. 2

Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2005

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

114/2004
návrh na predaj nehnuteľností - pozemky - zastavané 
plochy na Bezručovej 8 - bod 7.

kupujúci vybavil v katastri zápis stavby na LV
po predložení rozhodnutia súdu o 
zrušení BSM bude vyhotovená 
kúpna zmluva 

174/2004
návrh na predaj nehnuteľností - body 2. a 3. -pozemky 
- zastavané plochy na Nábreží arm. gen. L. Svobodu

kupujúci boli 2x vyzvaní k podpisu kúpnej zmluvy, doteraz na výzvy 
nereagovali  

návrh na zrušenie uznesenia

7//2005
návrh na predaj nehnuteľnosti -  bod 2. - 
spoluvlastnícky podiel k pozemku -  zastavaná plocha 
na Somolického ul.

kupujúci vybavuje v katastri  LV na garáž, 13. 7. 2006 znovu 
vyžiadaný predchádzajúci súhlas primátora 

25/2005
návrh na predaj nehnuteľnosti - bod 1. - pozemok - 
zastavaná plocha, Beskydská ul.

zmena vlastníckych vzťahov ku garáži - výmaz z katastra vzhľadom k 
tomu, že je to dvojgaráž a v minulosti bola jedna garáž predaná 
samostatne a nie ako spoluvlastnícky podiel

v predaji možno pokračovať až po 
doriešení vlastníckych vzťahov ku 
garáži

27/2005
návrh na predaj nehnuteľností - byt a 3 nebytové 
priestory, Bezručová 8

kupujúci nezabezpečil opravu znaleckého posudku - zosúladiť 
znalecký posudok so skutkovým stavom

uzatvorenie kúpnej zmluvy po 
doplnení potrebných dokladov 
kupujúcim

54/2005
návrh na predaj nehnuteľností - novovytvorený 
pozemok -zastavaná a ostatná plocha na Lovinského 
ulici

návrh kúpnej zmluvy pripravený, kupujúci opakovane vyzvaný listom 
zo 7. 7. 2006 na zabezpečenie prepracovania geometrického plánu s 
upozornením na možnosť zrušenia uznesenia

uzatvorenie kúpnej zmluvy po 
doplnení potrebných dokladov 
kupujúcim

131/2005

predložiť MZ do 30. 6. 2006 koncepciu ďalšieho 
rozvoja siete škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Staré 
Mesto

oddelenie školstva predložilo dňa 26. 07. 2006 poslancom komisie 
vzdelávania, mládeže a športu MZ materiál "Súčasný stav a vízia 
regionálneho školstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto"

materiál bude po schválení 
predložený do MZ

137/2005
návh na predaj nehnuteľnosti - v podielovom 
spoluvlastníctve 1/4, Radlinského ul.

kupujúci zaslali súhlasné stanovisko s navýšením ceny
vypracovať kúpnu zmluvu s 
navýšenou cenou

140/2005
návrh na predaj nehnuteľnosti - pozemok - zastavaná 
plocha, Palisády 43

25. 11. 2005 vyžiadaný predchádzajúci súhlas primátora 

141/2005
návrh na predaj nehnuteľností - pozemok, 
prevádzková budova, Námestie 1. mája 15

15. 5. 2006 primátorom podpísaná kúpna zmluva
kupujúci prevzal kúpnu zmluvu  
za účelom vkladu do katastra

142/2005
návrh na predaj nehnuteľností - pozemky - zastavané 
plochy, ul. Vysoká 4, body 1. až 3.

súhlas primátora je za zmenenú cenu - 7 500,- Sk/m²,                  
uznesením č. 85/2006 bola schválená zmena ceny

vypracovať kúpnu zmluvu s 
navýšenou cenou
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Tabuľka č. 3

Prehľad splnených uznesení za I. polrok 2006

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

7/2006
návrh na schválenie vstupu MČ BA-SM do spoločnosti, ktorá bude prevádzkovať 
lokálnu TV - predložiť na aprílové rokovanie MZ zmluvu o vzájomných vzťahoch medzi 
mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto a spoločnosťou TV Centrum, s.r.o.

na rokovanie MZ bol predložený návrh základných téz 
zmluvy o vzájomných vzťahoch  medzi  mestskou časťou 
Bratislava - Staré Mesto a spoločnosťou TV Centrum, s.r.o. 
(uznesenie č. 38/2006)

20/2006 návrh na predaj nehnuteľnosti - časť pozemku - ostatná plocha - Fialkové údolie 2. 8. 2006 vklad do katastra

21/2006 návrh na predaj nehnuteľnosti - záhrada - ul. Břeclavská 8. 6. 2006 vklad do katastra

22/2006
zmena uznesenia č. 668/1998 bod. 3. o predaji nehnuteľnosti - záhrada - novovytvorený 
pozemok, Břeclavská ul. (zosúladenie čísla a výmery novovytvoreného pozemku s 
aktuálnymi údajmi katastra a zmena ceny)

12. 5. 2006 vklad do katastra

34/2006
predložiť na júnové zasadnutie miestneho zastupiteľstva finančné požiadavky na opravy 
komunikácií a návrh na zmenu rozpočtu uznesením č. 51/2006 schválená zmena rozpočtu  

38/2006

predložiť na najbližšie MZ návrh zmluvy o vzájomných vzťahoch medzi mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto a spoločnosťou TV Centrum, s.r.o.  a zároveň podať 
informáciu o úplnom obsahu všetkých už uzavretých alebo pripravovaných zmlúv a 
predložiť úplny projekt, na základe ktorého bola spoločnosti TV Centrum, s.r.o. udelená 
licencia na vysielanie

materiál bol pripravený na rokovanie MZ dňa 27.06.2006, 
prerokovaný nebol, stiahnutý z rokovania vicestarostom, 
pred rokovaním MZ boli v kancelárií starostu predložené k 
nahliadnutiu všetky zmluvy uzavreté s TV Centrum s.r.o. a 
projekt, na základe ktorého bola spoločnosti TV Centrum, 
s.r.o. udelená licencia na vysielanie

60/2006
zabezpečenie prípravy a realizácie investičného zámeru rekonštrukcie a modernizácie 
objektu na Lazaretskej 3 pre potreby školstva výberom investora prostredníctvom 
verejnej súťaže

vybratý investor NOAVISTA, s.r.o. - schválený uznesením 
č. 80/2006

68/2006
schválený odpredaj 12 akcií vo vlastníctve MČ Bratislava - Staré Mesto v obchodnej 
spoločnosti STAROMESTSKÁ, a.s. za cenu 60 tis. Sk záujemcovi - Bytkomfort, s.r.o. 

18. 7. 2006 bola podpísaná zmluva o odpredaji 



Tabuľka č. 4

Prehľad nesplnených uznesení za I. polrok 2006

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

19/2006
návrh na predaj nehnuteľností - stavby, pozemka - 
zastavaná plocha - Baštová 6, 8

8. 6. 2006 predložená  kúpna zmluva na podpis primátorovi  

23/2006
model financovania a realizácia projektu "Sektbar na 
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave"

prebieha verejná odborná diskusia
po vyhodnotení verejnej diskusie bude 
navrhnutý ďalší postup

59/2006

preskúmať možnosť transformácie materskej školy na 
Myjavskej ul. na detské jasle a rozšíriť nadstavbou 
kapacitu materskej školy na Šulekovej ul. o kapacitu 
materskej školy z Myjavskej ul.

analyzuje sa potreba navýšenia kapacít miest v detských 
jasliach, objednané štúdie pre MŠ Myjavská a MŠ Šuleková

výsledok analýzy a štúdií predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva v roku 
2007

61/2006

zabezpečenie prípravy a realizácie zámeru 
rekonštrukcie dvoch nebytových priestorov na 
Vajanského nábr. 15 na ubytovňu pre učiteľov, ako aj 
výber dodávateľa prác prostredníctvo verejnej súťaže 
podľa zákona o verejnom obstarávaní 

objednané vypracovanie projektovej dokumentácie

po vypracovaní projektovej dokumentácie 
bude zadadaná zákazka na výber 
dodávateľa prác podľa zákona o verejnom 
obstarávaní


