
Tabuľka č. 1

Prehľad splnených uznesení za roky 1998 - 2008

hodnotené obdobie
02/2009 - 08/2009

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

48/2007

Návrh na indikatívne možnosti čerpania fondov EÚ v programovacom období 2007-2013 v 
podmienkach MČ BA-SM a na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) 
MČ, časť B. - MZ poveruje starostu: 2. zabezpečiť prípravu a spracovanie Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja MČ

časť. B. - 2. uznesením č. 19/2009 z 10.3.2009 MZ schválilo Program 
hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

19/2008
Návrh vecného plánu údržby zelene v mestskej časti BA-SM na rok 2008, časť B. - MZ ukladá 2. 
prednostovi  zvážiť možnosť vybudovania vlastného zdroja úžitkovej vody (studne), ktorý bude 
určený na polievanie komunikácií a zelene v Starom Meste

časť. B. - 2. bola zvážená možnosť vybudovania vlastného zdroja úžitkovej 
vody, zabezpečený geologický prieskum, kt. potvrdil reálnosť vybudovania 
studne, boli schválené finančné prostriedky, zabezpečená projektová 
dokumentácia, inžiniering a verejne obstaraná realizačná firma

36/2008
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Drotárskej ceste - pozemok p.č. 2491/12 - zastavaná plocha  
(platné do 31.3.2009)

kupujúci nesúhlasili s cenou (6000 Sk/m2 schvál. primátorom), 3.3.2009 
oznámili listom, že nemajú peniaze na zaplatenie, ostávajú nájomcami poz., 
uznesenie stratilo platnosť (uplynul 1 rok od jeho prijatia, t.j. 1.4.2008)

41/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na Somolického ul. - pozemky  p. č. 3136/9 - zastavaná plocha, 
3136/1 - ostatná plocha - podiel 1/15 (platné do 31.3.2009)

vklad povolený katastrom nehnuteľností 28.4.2009                             
(30.3.2009 uhradených na účet MČ 3 999,80 €)

45/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na Timravinej ul. - pozemok p.č. 3024/12  - zast. plocha (22 m2) a 
spoluvl. podiely k pozemkom p.č. 3023/2, 3024/16 - zastavané plochy (platné do 31.3.2009)

vklad povolený katastrom nehnuteľností 2.4.2009                             (6.2.2009 
uhradených na účet MČ 2 456,23 €)

51/2008

Informácia o stave DJ Javorinská 9 a MŠ Dobšinského, časť B. - MZ mení uznesenie  č. 66/2007 
časť B. tak, že pôvodný text sa nahrádza textom: "Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 
Staré Mesto schvaľuje zámer zriadiť MŠ v objekte bývalých DJ Javorinská 9 v Bratislave s termínom 
ukončenia rekonštrukcie objektu do konca augusta 2008".                                                                           

MŠ Javorinská 9 zahájila od septembra 2009 svoju činnosť

71/2008 

Návrh VZN MČ BA-SM  č. 6/2008, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 o bližších podm. 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady 
za soc. služby, časť B. - MZ žiada starostu, aby každoročne rozhodnutím určil aktuálnu výšku úhrad 
podľa VZN č. 10/2004 v znení VZN č. 6/2008.

časť B. - uznesením č. 31/2009 z 28.4.2009 bolo schválené VZN č. 4/2009 s 
účinnosťou od 15.5.2009, kt. sa mení  a dopĺňa VZN č. 10/2004  v znení 
VZN č. 6/2008, kde sa termín určiť rozhodnutím starostu aktuálnu výšku 
úhrad za soc. služby zmenil z 15.7. príslušného roka na dobu do 30 dní od 
zmeny výšky úhrad - na základe uvedeného bolo vydané Rozhodnutie č. 
14/2009 starostu MČ BA-SM, ktorým  s účinnosťou od 15.5.2009 boli 
určené úhrady za sociálne služby v zariadeniach Seniorcentra SM na r. 2009 

75/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Srnčia - stavba  a pozemky parc.č. 4592,4593, 4594 - záhrada, 
zastavané plochy a nádv., ost.plochy (platnosť do 23.6.2009)

vklad povolený katastrom nehnuteľností 27.2.2009 (18.2.2009 doplatenie 
kúpnej ceny v sume 266 289,60 €, 25.2.2009 uhradený úrok z omeškania       
3 793,71 € na účet MČ)

79/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na Sklenárskej ul. - stavba a  pozemky parc.č. 4606, 4607/1,2,3, 4609, 
4610 - záhrady, zastavané plochy a nádv. (platnosť do 23.6.2009)

vklad povolený katastrom nehnuteľností 27.2.2009                                                     
(25.2.2009 uhradený na účet MČ úrok z omeškania 3 793,71 €)

84/2008
Návrh na predaj NP č. 9 v dome na ul. Palisády 59 a návrh na predaj nehnuteľností na ul. Palisády 59 - 
NP a spoluvl. podiel na spol. častiach, spol. zariadeniach domu a na pozemku, stavba - sociálna 
budova (bez súp.č.), pozemok - zastavaná plocha (platnosť do 23.6.2009)

vklad povolený katastrom nehnuteľností 22.5.2009                             
(13.5.2009 uhradených na účet MČ 408 370,84 € - NP, 48 396,73 € - stavba, 
1 095,40 € - pozemok )
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97/2008
Informácia o plnení úloh v oblasti sociálneho rozvoja MČ BA-SM, časť C. - MZ žiada prednostu o 
predloženie  b) návrhu akčného plánu realizácie sociálnej politiky MČ BA-SM na r. 2009 na prvom 
zasadnutí MZ v r. 2009

časť. C. - b) uznesením č. 22/2009 z 10.3.2009 MZ schválilo Akčný plán 
realizácie sociálnej politiky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na r. 2009

100/2008
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Novosvetskej ul. - pozemok p.č. 3021/3 - zastavané plochy a 
nádvoria (platné do 15.9.2009)

udelený súhlas primátora za cenu 10 000,00 Sk/m2 (MZ schvál. 6 000,00 
Sk/m2), kupujúca na výzvu k vyjadreniu k cene z 21.12.2008 nereagovala, 
uznesenie stratilo platnosť (uplynul 1 rok od jeho prijatia, t.j. 16.9.2008)

101/2008
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Na Kalvárii -  pozemok p.č. 3768/3 - zast. plochy a nádv. (platné 
do 15.9.2009)

nepodpísaná KZ vrátená primátorom - predávaný pozemok tvorí časť 
pozemku, na kt. bol uplatnený rešt. nárok na vrátenie nehnut. na Obv. 
pozemkovom úrade, predaj až po právopl. ukončení reštit. konania; uznesenie 
stratilo platnosť (uplynul 1 rok od jeho prijatia, t.j. 16.9.2008)

102/2008
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Mudroňovej ul. - pozemok p.č. 1642/10 -  zast. plochy a nádv.                
(platné do 15.9.2009)

udelený súhlas primátora za cenu 10 000,00 Sk/m2 (MZ schvál. 6 000,00 
Sk/m2), kupujúci na výzvu k vyjadreniu k cene z 10.2.2009 nereagoval, 
uznesenie stratilo platnosť (uplynul 1 rok od jeho prijatia, t.j. 16.9.2008)

117/2008
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Grösslingovej ul. - pozemok p.č. 8900/14 - zast. plochy a nádv.                 
(platné do 15.9.2009)

vklad povolený katastrom nehnuteľností 24.6.2009                          
(21.5.2009 uhradených na účet MČ 1 999,64 €)

119/2008
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Špitálskej ul.- pozemok p.č.8252/2 - zast. plochy a nádv. (platné do
3.11.2009)

kúpna zmluva daná na vklad do katastra nehnuteľností 16.7.2009                          
(3.6.2009 uhradených na účet MČ 1 692,89 €)

120/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na Vlčkovej ul. - pozemky - zast. plochy a nádvoria: 1.
p.č. 2983/5;  2. p.č. 2983/6 -  (platné do 3.11.2009)

1. kúpna zmluva daná na vklad do katastra nehnuteľností 14.7.2009 
(14.7.2009 uhradených  na účet MČ 1 593,50 €);                                         2. 
kúpna zmluva daná na vklad do katastra nehnuteľností 29.6.2009 (29.6.2009 
uhradených na účet MČ 1 593,50 €)

129/2008
Návrh parkovacej politiky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, časť B. – MZ schvaľuje 
Parkovaciu politiku MČ BA-SM; časť C. – MZ žiada starostu 6. zabezp. obsadenie funkcie 
referenta pre organizovanie, koordináciu a zabezpečovanie plnenia park. politiky (T:01.04.2009), 

časť B. - 6. od 15.8.2009 je obsadená funkcia referenta pre organizovanie, 
koordináciu a zabezpečovanie plnenia parkovacej politiky

142/2008
Návrhnapredajnehnuteľnostína ul. Beskydská10 - stavba- byt. domapozemokp.č. 7464/3- zast.
plochy a nádv. (platné do 8.12.2009)

vklad povolený katastrom nehnuteľností 15.4.2009                                                     
(1.4.2009 uhradených na účet MČ 414 923,99 €)

143/2008
NávrhnapredĺženiedobynájmuNP nachádzajúcichsav byt. domenaul. Grösslingova6, nájomca-
UNICEF, o.z., na dobu neurčitú za sumu min. 300,- €/m2/rok (uznesenímč. 41/2009 schválená
zmena - suma 300,00 €/ m2/rok sa vypúšťa a nahrádza sa sumou 67,00 €/ m2/rok)

podpísaná nájomná zmluva č. 457/2009 na dobu neurčitú, účinná od 
27.7.2009, priemerná cena nájmu je 70,44 €/m2/rok

144/2008
NávrhnapredĺženiedobynájmuNP nachádzajúcichsav budoveZŠ M. Hodžus MŠ Palisádynaul.
Škarniclova 1, nájomca - MUDr. D. Danišová, na dobu neurčitú za sumu, kt. sa považuje v danej
lokalite za obvyklú 

podpísaná nájomná zmluva č. 369/2009/322 na dobu neurčitú, účinná od 
1.7.2009, cena nájmu je 82,98 €/m2/rok
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Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2008

hodnotené obdobie
02/2009 - 08/2009

Číslo 
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729/1998

Návrh na predaj nehnuteľností - bod 3. - schválený predaj 
pozemku s domom na Špitálskej 31- p.č. 8509 - zastavaná 
plocha, p. č. 8510 - záhrada s tým, že kupujúci poskytne 
primeranú bytovú náhradu terajším nájomcom bytov v dome 
najneskôr do 1 roka odo dňa schvál. uznesenia

ukončený súdny spor (reštitúcia) v prospech MČ BA -SM,  kupujúci 
vyzvaný 20.11.2008 na splnenie uznesenia, na predloženie dohôd o 
skončení nájmu bytov v dome ,na kt. úrad neobdržal odpoveď

listom z 10.8.2009 kupujúci 
opätovne vyzvaný na predloženie 
listín o bytovej (finančnej) náhrade 
a dohôd o ukončení nájmu bytov v 
dome

122/2001
Informácia o realizácii projektu "Revitalizácia Námestia 
SNP", časť B. - MZ poveruje starostu prípravou prevodu 
majetkového podielu v spol. SNP Invest, a.s.

uznesením č. 14/2007, časť B. z 27.3.2007 zrušené súvisiace uznesenia:      
č. 2/2002 (poverený starosta realizáciou verejnej obchodnej súťaže na 
odpredaj akcií MČ BA-SM spoločnosti SNP Invest, a.s.), č. 170/2003 
(schválený odpredaj 100% akcií spol. 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.) 

27.3.2007 uznesením č. 14/2007, 
časť C. - MZ schválený odpredaj 
100 % akcií akciovej spol. SNP 
Invest, a. s. za cenu 25 mil. Sk hl. 
mestu SR Bratislava - čakať na 
stanovisko primátora

140/2005
Návrh na predaj nehnuteľností,  pozemky p. č. 3163/2, 3 - 
zastavané plochy, Palisády 43

na základe oznámenia Magistrátu hl. mesta SR listom z 10.4.2008 sa malo 
uskutočniť u riaditeľky rokovanie v predmetnej veci s tým, že bude 
oznámený vopred termín rokovania

termín rokovania zatiaľ nebol 
oznámený

79/2006 

Návrh na vysporiadanie investícií spoločnosti TERMING,  
s.r.o. do majetku mestskej časti Bratislava - Staré Mesto,    
časť C. - MZ žiada starostu pokračovať v príprave 
vysporiadania zhodnotenia prenajatého majetku so 
spoločnosťou TERMMING, a.s. po ukončení Zmluvy č. 
95001 do 31.12.2006

materiál bol stiahnutý na rokovaní miestneho zastupiteľstva 11.12.2007, 
dokončujú sa znalecké posudky na ocenenie tepelno-technických zariadení 

materiál bude opätovne predložený 
na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva

80/2006
Rekonštrukcia a modernizácia objektu na ulici Lazaretská 3 
pre potreby školstva - schválenie výberu investora a 
finančné vyrovnania

MZ súhlasilo uznesením č. 16/2007 z 27. 3. 2007 s vrátením objektu 
bývalej ZŠ na ulici Lazaretská, ktorý má zverený do správy MČ BA-SM 
späť hl. mestu SR spolu so zmluvnými záväzkami 

čakať na stanovisko primátora

90/2006

Návrh na schválenie vstavby a stavebníka - schválená v byt. 
dome na Medenej ul. 35 vstavba na rovnej streche, mezonet. 
byt na 5. a 6. posch., stavebník a vyrovnanie 
spoluvlastníckeho podielu hl. mesta SR na pozemkoch

listom z 18. 7. 2007 vyzvaní stavebníci, listom z 26. 9. 2007 vyzvaní 
podiel. spoluvlastníci, aby pristúpili k uzavretiu zmluvy o vstavbe bytu a 
prevode spoluvl. podielu na pozemku podľa z. č.182/1993 Z.z., právne 
odd. nemá vedomosť o zmluve o vstavbe uzatvorenej medzi stavebníkmi a 
spoluvl. domu a pozemkov - 11.8.2009 stavebníci vyzvaní listom na jej 

po vydaní právoplatného 
stavebného povolenia a po začatí 
stavby bude daný návrh na vklad 
do katastra

14/2007

Návrh na schválenie odpredaja akcií MČ BA-SM v 
obchodnej spoloč. SNP Invest a.s., časť C.- MZ schvaľuje 
odpredaj 100% akcií akciovej spol. SNP Invest a.s. za cenu 
25 mil. Sk hl. mestu SR Bratislava

5.4.2007, 13.8.2007, 13.11.2007, 3.3.2008, 22.4.2008 zasielané  listy 
primátorovi so žiadosťou o zaujatie stanoviska k realizácii predmetného 
zámeru a k zabezpečeniu postupu podľa Štatútu hl. mesta SR Bratislavy - 
odpoveď neprišla ani na jeden list

na návrh starostu 22.7.2009 MČ 
požiadala spol. CORPORA, a.s. o 
vypracovanie znaleckého posudku, 
t.j. ocenenie celého majetku spol. 
SNP Invest,a.s.

16/2007

Návrh na vrátenie majetku zvereného do správy MČ BA-
SM hl. mestu SR Bratislava - objekt bývalej ZŠ Lazaretská 
3 - MZ súhlasí, aby MČ vrátila objekt bývalej ZŠ na ul. 
Lazaretská 3, kt. má zverený do správy späť hl. mestu SR 
Bratislava spolu so zmluvnými záväzkami

na zákade listu zaslaného primátorovi so žiadosťou o zaujatie stanoviska k 
vráteniu cit. objektu spolu so zml. záväzkami bolo listom primátora 
doručeným 21.5. 2008 oznámené, že prebiehajú rokovania so spol. 
NOAVISTA, s.r.o., Bratislava ohľadne realizácie zámeru výstavby školy a 
určenie ďalšieho postupu

primátor bude informovať starostu 
MČ o výsledkoch rokovaní 
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48/2007

Návrh na indikatívne možnosti čerpania fondov EÚ v 
programovacom období 2007-2013 v podmienkach MČ BA-
SM a na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja (PHSR) MČ, časť B. - MZ poveruje starostu:           
1. zabezpečiť prípravu projektov tematicky zameraných v 
zmysle predloženého materiálu a podmienok určených 
schválenými operačnými programami pre obd. 2007-2013

1. úloha sa plní priebežne, v zmysle operačných programov relevantných 
pre Bratislavu a v zmysle rozvojových priorít MČ, kt. sú stanovené v 
PHSR MČ pripravila projekt Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska. 
Po schválení PHSR a Akčného plánu realizácie sociálnej politiky MČ 
budú priebežne pripravované projekty hlavne v oblasti sociálnej 
infraštruktúry (zvyšovanie sociálnej inklúzie, poradenské služby pre 
občanov, vzdelávanie seniorov, skvalitňovanie a rozširovanie sociálnych 
služieb a komunitnej práce vrátane vzdelávania opatrovateľov a sociál. 
pracovníkov, vzdelávanie učiteľov a pedagog. pracovníkov) a v oblasti 
technickej infraštruktúry (údržba verejných plôch a údržba a obnova 
verejnej zelene, informatizácia, internetizácia a elektronizácia materských 

1. postupné vypracovanie 
projektov v zmysle PHSR a výziev, 
ktoré budú vyhlasované k 
jednotlivým relevantným 
operačným programom                                                                                                                                                                                                                                             

57/2007

Návrh na zriadenie staromestského centra súčasného 
umenia - koncepcia riešenia ďalšieho využitia Pisztoryho 
paláca,               časť B.- MZ poveruje Mgr. Svena 
Šovčíka, predsedu komisie kultúry, spracovať projekt 
organizačného zabezpečenia tohto zámeru a predložiť ho na 
ďalšie zasadnutie MZ, t.j. 26. 6. 2007 -  uznesením č. 
69/2007, časť A.- schválená zmena termínu na október 
2007

k spracovaniu Projektu revitalizácie Piszt. paláca bolo potrebné prijatie 
Koncepcie kult. politiky MČ BA-SM na r. 2008-2010 - schválená 
11.12.2007 uznes. č.114/2007 a schválenie rozpočtu MČ na r. 2008 - 
schválený 11.12.2007 uznes. č.107/2007- v kapit. rozpočte schválených                       
15 mil. Sk na revitalizáciu Piszt. paláca (pol. 08.2.0.) -ich použitie viazané 
do schválenia Projektu revitalizácie Piszt. paláca - uznesením č. 73/2008 
MZ schválilo zmenu uznesenia č. 107/2007 v časti C tak, že viaže zo 
schvál. 15 mil. Sk použitie 14,7 mil. Sk do schválenia Projektu revit. Piszt. 
paláca MZ, 300 tis. Sk bude použitých na vypracovanie prípravnej a 
projekt. dokumentácie - "Zámeru obnovy Pisztoryho paláca"                                              

návrh na zrušenie unesenia

97/2007

Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto na rok 2007, časť D. - MZ konštatuje, že 
uznes. č. 35/2007 bod 3a ods.2 nebolo splnené, a preto 
žiada o jeho predloženie do najbližšieho MZ (t. j. 
11.12.2007)

11.12.2007 na rokovaní MZ uložená úloha zástupcovi starostu uznesením 
č. 109/2007, bod C.- aby vypracoval a predložil po prerokovaní vo Fin. 
komisii a Kom. naklad. s majetkom na najbližšie zasadnutie MZ materiál 
na rozdelenie majetku - na taký, kt. si chce MČ ponechať spolu s cieľmi, 
na kt. má slúžiť, a na taký, kt. je určený na predaj;                                                                                               
12.2.2008 predložený na rokovanie MZ "Návrh na nakladanie s 
nehnuteľným majetkom v správe mestskej časti Bratislava Staré Mesto" - 
uznesením č. 5/2008 MZ  berie na vedomie uvedený materiál ako 
východiskový podklad pre ďalšie rokovanie komisií s cieľom efektívne a 
transparentne nakladať s majetkom MČ a hl. mesta SR Bratislavy v správe 
MČ BA-SM 

plní sa priebežne -  postupne sa 
vyberá majetok, ktorý sa bude 
odpredávať a ktorý si mestská časť 
ponechá 

107/2007

Návrh rozpočtu MČ na r. 2008-2010 a návrh tvorby a 
použitia mimorozp. fondov MČ na r. 2008-2010,                                   
časť C. - MZ viaže použitie fin. prostr. kapit. rozp. v pol. 
08.2.0.-revitalizácia Pisztoryho paláca vo výške 15 mil. Sk 
do schválenia Projektu revit. Piszt. paláca MZ

časť C. - uznesením č. 73/2008  schválilo MZ zmenu uznesenia č. 
107/2007 v časti C. tak, že viaže zo schvál.15 mil. Sk použitie 14,7 mil. 
Sk do schválenia Projektu revit. Piszt. paláca MZ, 300 tis. Sk bude 
použitých na vypracovanie prípravnej a projekt. dokumentácie - "Zámeru 
obnovy Pisztoryho paláca"                                                                                                            

časť C. - realizácia revitaliz. Piszt. 
paláca začne až po schválení 
Projektu revit. Piszt. paláca MZ, 
podľa rozpočtu MČ sa plánuje s 
rekonštrukciou v roku 2010                                          
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Tabuľka č. 2

Prehľad nesplnených uznesení za roky 1998 - 2008

hodnotené obdobie
02/2009 - 08/2009

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

109/2007

Správa o činnosti zástupcu starostu mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto za obdobie prvého volebného roka, 
časť C. -  MZ ukladá zástupcovi starostu aby vypracoval a 
predložil po prerokovaní vo Fin. komisii a Kom. naklad. s 
majetkom na najbližšie zasadnutie MZ materiál na 
rozdelenie majetku - na taký, kt. si chce MČ ponechať spolu 
s cieľmi, na kt. má slúžiť, a na taký, kt. je určený na predaj 

časť C. - 12.2.2008 predložený na rokovanie MZ "Návrh na nakladanie s 
nehnuteľným majetkom v správe mestskej časti Bratislava Staré Mesto" - 
uznesením č. 5/2008 MZ berie na vedomie uvedený materiál ako 
východiskový podklad pre ďalšie rokovanie komisií s cieľom efektívne a 
transparentne nakladať s majetkom MČ a hl. mesta SR Bratislavy v správe 
MČ BA-SM 

časť C. - plní sa priebežne -  
postupne sa vyberá majetok, ktorý 
sa bude odpredávať a ktorý si 
mestská časť ponechá 

107/2008

Návrh na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny 
Blumentálska - doplnenie, časť C. - MZ ukladá 1. zást. 
starostu zabezpečiť financovanie celk. oprávn. výdavkov na 
projekt do výšky 10 328 000,- Sk (9 811 600,- Sk 
refundovat. zo štruktur. fondov EÚ a št. rozp., 516 400 Sk,- 
vlastný príspevok MČ) počas celej doby jeho realizácie z 
vlastných zdrojov MČ                                            

časť C. - 1. úloha sa plní  priebežne, projekt Revitalizácia oddychovej 
zóny Blumentálska bol  MVRR SR schválený, v súčasnosti prebieha 
verejné obstarávanie na dodávateľa  

časť C. - 1. priebežné 
financovanie bude zapracované do 
rozpočtu MČ 

118/2008
Návrh na predaj nehnuteľnosti na ul. Fraňa Kráľa -
pozemok p.č.3491/3 - zast. plochy a nádv.  (platné do 

18.8.2009 daná kúpna zmluva na podpis primátorovi, listom z 24.8.2009 
Magistrát hl. mesta SR žiada predložiť znalecký posudok na nehnuteľnosť

Oddelenie majetkové zabezpečuje 
znalecký posudok

121/2008
NávrhnapredajnehnuteľnostínaOkánikovejul. - pozemky
p.č. 3737/10, 3737/11, 3737/12 - zast. plochy a nádv.
(platné do 3.11.2009)

čaká sa na súhlas primátora - požiadané 10.11.2008
realizácia odpredaja po udelení 
súhlasu primátora

129/2008

Návrh parkovacej politiky mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto, časť B. – MZ schvaľuje Parkovaciu politiku MČ 
BA-SM; časť C. – MZ žiada starostu 1. zabezp. rokovanie 
s prevádzk. park. služieb o zmene a doplnení náj. zmluvy v 
súlade so schvál. park. politikou (T:11/2008), 2. zabezp. 
výber prevádzkovateľa park. služieb v novej zóne s 
dopr.obmedz. a pred vyhl. súťaže predložiť podm. na 
schválenie MZ  (T:I. polrok 2009), 3. zabezp. vypracovanie 
čas. harmonogramu na realiz.park. politiky s finančným 
zabezp. (T: 30.6.2009),                                                                     
7. koordinovať postupy pri realizácii park. politiky s 
primátorom hl. mesta SR Bratislavy (T:priebežne)

časť C. - 1.  prebiehajú rokovania s prevádzkovateľom parkovacích miest;                                                                                                                        
2. v súčasnosti sa zabezpečuje PD, kt. bude slúžiť ako podklad pre výber 
prevádzkovateľa parkovacích služieb;                                                                                                                 
3., 7. -úlohy sa plnia priebežne 

časť C. - 1. ďalší postup bude 
závisieť od výsledku rokovaní;                                   
2.  pred vyhlásením súťaže budú 
podmienky predložené na 
schválenie MZ

139/2008
Návrh na predaj nehnuteľností na Vlčkovej ul. - pozemky 
p.č.3394,3395 - zast. plochy a nádv. (platné do 8.12.2009)

6.4.2009 podpísaná kúpna zmluva
po zaplatení kúpnej ceny - vklad 
do katastra

141/2008
Návrh na predaj spoluvlastn. podielu 1/6 na
nehnuteľnostiach na ul. Kýčerského 9 - stavba a pozemok
p.č.7585 - zast. plochy   (platné do 8.12.2009)

listom z 15.7.2009 vrátená Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy kúpna 
zmluva v súvislosti s nedodržaním podmienok vyplývajúcich z 
predkupného práva spoluvlastníkov žijúcich v Kanade

17.7.2009  zaslaný návrh na 
odkúpenie spoluvlastníckeho 
podielu MČ
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Tabuľka č. 3

Prehľad splnených uznesení za I. polrok 2009 

hodnotené obdobie
02/2009 - 08/2009

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Spôsob splnenia

5/2009
Návrh na predĺženie doby nájmu NP na ul. Jesenského 6 nachádzajúcich sa v budove ZŠ nájomcovi - 
Umelecký súbor LÚČNICA - MZ schvál. prenájom na dobu neurčitú

podpísaná nájomná zmluva č.7/2009/322 na dobu neurčitú, účinná od 
1.3.2009

6/2009
Návrh na predĺženie doby nájmu NP na ul.Vazovova 4 nachádzajúcich sa v budove ZŠ nájomcovi - 
MUDr.Ľ.Galbavá - MZ schvál. prenájom na dobu neurčitú

na základe písomnej žiadosti nájomcu zo 16.6.2009 bola podpísaná 
dohoda o ukončení nájmu a odovzdané NP k 31.7.2009 

8/2009
Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom MČ - prenájom NP, časť B. - MZ ukladá prednostovi 
MiÚ predložiť na najbližšie rokovanie MZ  (t.j. 10.3.2009) návrh opatrení na odstránenie nedostatkov 
uvedených v správe o výsledku kontroly nakladania s majetkom MČ  

uznesením č. 25/2009 z 10.3.2009 vzalo MZ na vedomie opatrenia na 
odstránenie nedostatkov uvedených v správe o výsledku kontroly 
nakladania s majetkom MČ

17/2009
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Janáčkovej ul., pozemku p. č. 8720/11- zast. plochy a nádvoria (platné 
do 9.3.2010)

vklad povolený katastrom nehnuteľností 3.7.2009                             
(9.6.2009 uhradených na účet MČ 1 700,00 €)

18/2009
Návrh na predaj nehnuteľností na Továrenskej ul., pozemkov - zast. plochy a nádvoria :                                    
2.  p.č. 9053/18 (platné do 9.3.2010)

2.  vklad povolený katastrom nehnuteľností 22.7.2009                             
(27.5.2009 uhradených na účet MČ 1 700,00 €)

21/2009 

Analýza  a odporúčania pre Komunitný plán sociálnych služieb MČ BA-SM (s krátkodobou  víziou do r. 
2010 a s dlhodobou víziou do r. 2015), časť C. - MZ ukladá predsedníčke komisie sociálnej, zdrav. a 
rodiny a pover. čl. MR predložiť  1.  návrh zloženia, náplň činnosti a harmonogram prác prac. skupiny 
komunitného plánovania v termíne do najbližšieho zasadnutia MZ, t.j. do 28.4.2009

časť C.  - 1. uznesením č. 34/2009 z 28.4.2009 schválilo MZ  - 
Zloženie, náplň činnosti a harmonogram prác prac. skupiny 
komunitého plánovania sociálnych služieb MČ BA-SM

31/2009 

Návrh VZN č. 4/2009, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 o bližších podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v 
znení VZN č. 6/2008,  časť B.  - MZ žiada starostu, aby rozhodnutím určil aktuálnu výšku úhrad pre r. 
2009 podľa VZN č. 10/2004 v znení VZN č. 6/2008 a VZN č. 4/2009

časť B. - podľa § 16 ods. 8 VZN č. 10/2004 v znení VZN č. 6/2008 a 
VZN č. 4/2009 vydané Rozhodnutie č. 14/2009 starostu MČ BA-SM z 
15.5.2009 o úprave úhrad za sociálne služby poskytované v 
zariadeniach Seniorcentra Staré Mesto, účinné od 15.5.2009

46/2009
Návrh VZN č. 6/2009, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2004 v znení zmien a doplnkov, časť B. - MZ 
ukladá prednostovi MiÚ predložiť limity dopravného riešenia vjazdu dvojstopových vozidiel do pešej 
zóny v súvislosti s exteriérovým sedením na ul. Strakova, dopravnej komisii MZ

 časť B. - komisia dopravy  na svojom zasadnutí 29.6.2009 
prerokovala pod bodom 8. Exteriérové sedenie na Strakovej ul. a 
uznesením č. 63/2009 odporučila povoliť exteriérové sedenie pri 
budove max. šírky 1,3 m (šírka chodníka)

50/2009
Návrh na vyradenie prebytočného majetku MČ BA-SM, časť B. - MZ schvaľuje prevod prebytočného 
majetku - vozidlá a mechanizmy spoločnosti INEXSYS, s.r.o. za cenu stanovenú znaleckým posudkom, 
t.j. 243 747 €

20.7.2009 MČ uzatvorená Kúpna zmluva so spol. INEXSYS, s.r.o. 
Bratislava, v celkovej cene za predmet kúpy 243 747 €, kt. zaplatí 
kupujúci predávajúcemu v dvanástich mesačných splátkach po 20 
312,25 € splatných vždy k 30. dňu kalendárneho mesiaca prevodom na 
účet MČ

72/2009
Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby MAJÁK 
NÁDEJE n.o.,časť B. - MZ schvaľuje  Dodatok č. 2;  časť C. - MZ žiada starostu o vykonanie všetkých 
úkonov potrebných k naplneniu tohto uznesenia

Starosta podpísal  Dodatok č. 2 a tým vykonal všetky úkony potrebné 
k registrácii za mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, ako jedného z 
dvoch zakladateľov neziskovej organizácie Maják Nádeje n.o. Ďalej je 
potrebné, aby uvedený dodatok schválil aj druhý zakladateľ neziskovej 
organizácie a následne bude predložený na registračný orgán - 
Obvodný úrad Bratislava za účelom registrácie. 
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Tabuľka č. 4

Prehľad nesplnených uznesení za I. polrok 2009

hodnotené obdobie
02/2009 - 08/2009

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

3/2009

Návrh na predaj nehnuteľn. na Drotárskej ceste,  pozemkov - 
zast. plochy a nádv.: 1.p.č.2491/18; 2.p.č. 2491/19; 3.p.č. 
2491/20; 4.p.č. 2491/21; 5.p.č. 2491/22; 6.p.č. 2491/23; 
7.p.č. 2491/24; 8.p.č. 2491/25 (platné do 2.2.2010)

17.2.2009 požiadané o súhlas primátora, listom Magistrátu hl. 
mesta SR Bratislavy z 25.6.2009 bola MČ vyzvaná  doplniť žiadosť 
o znalecký posudok na cenu nehnuteľností a ocenenie vecného 
bremena 

Oddelenie majetkové zabezpečuje znalecký 
posudok

4/2009

Návrh na predaj nehnuteľností na Drotárskej ceste, 
pozemkov - zast. plochy a nádvoria: 1. p.č.4548/11; 2. p.č. 
4436/7; 3. p.č. 4436/9; 4. p.č. 4436/10; 5. p.č. 4436/12; 6. 
p.č. 4436/13; 7. p.č. 4436/14; 8. p.č. 4436/15; 9. p.č. 
4436/16; 10. p.č. 4436/17; 11. p.č. 4436/19; 12. p.č. 
4436/20  (platné do 2.2.2010)

čaká sa na súhlas primátora - žiadosť zaslaná 17.2.2009
realizácia odpredaja po udelení súhlasu 
primátora

16/2009
Návrh na predaj nehnuteľností na Kubániho ul., pozemkov 
p.č. 4797/8, 9 - zast. plochy a nádv. (platné do 9.3.2010)

kupujúca listom z 30.6.2009 vyjadrila nesúhlas s cenou určenou 
primátorom (300,00 €/m2) a žiada cenu schvál. MZ (199,16 €/m2)

pozemok zostáva zatiaľ v prenájme

18/2009
Návrh na predaj nehnuteľností na Továrenskej ul., 
pozemkov - zast. plochy a nádvoria : 1. p. č. 9053/13 (platné 
do 9.3.2010)

1. 17.8.2009 kúpna zmluva vrátená Magistrátom hl. mesta SR 
Bratislavy s požiadavkou o predloženie znaleckého posudku na 
nehnuteľnosť 

1. Oddelenie majetkové zabezpečuje znalecký 
posudok

21/2009 

Analýza  a odporúčania pre Komunitný plán sociálnych 
služieb MČ BA-SM (s krátkodobou  víziou do r. 2010 a s 
dlhodobou víziou do r. 2015), časť C. - MZ ukladá 
predsedníčke komisie sociálnej, zdrav. a rodiny a pover. 
čl. MR predložiť 2. Komunitný plán sociálnych služieb MČ 
BA - SM do septembrového zasadnutia MZ, t. j. 29.9.2009

časť C. - 2. uznesením stanovený termín
časť C. - 2. materiál predložený na rokovanie 
MZ

40/2009
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Sokolskej ul., pozemku 
p.č. 3718/19 - zast. plochy a nádv. (platné do 27.4.2010)

22.4.2009 požiadané o súhlas primátora, listom Magistrátu hl. 
mesta SR Bratislavy zo14.5.2009 bola MČ vyzvaná  doplniť 
žiadosť o znalecký posudok na cenu pozemku a ocenenie vecného 
bremena 

Oddelenie majetkové zabezpečuje znalecký 
posudok

53/2009

Stanovisko MZ MČ BA-SM k Dodatku č. 3 Štatútu hl. 
mesta SR Bratislavy, časť C. - MZ žiada Mestské 
zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy o zapracovanie 
pripomienok MZ MČ BA-SM do návrhu Dodatku č. 3 
Štatútu hl. mesta SR Bratislavy

návrh Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy bude predložený 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy v 
septembri 2009

57/2009 

Návrh na zrušenie Organizačného poriadku samosprávy MČ 
BA-SM v znení nesk. predpisov, časť C. - MZ žiada 
starostu predkladať MZ informáciu o organizácii 
samosprávy MČ BA-SM pri každej zmene organizácie 
samosprávy MČ BA-SM, najmenej však raz za rok

zatiaľ nebola žiadna zmena organizácie samosprávy MČ BA-SM

v súlade s uznesením bude v  prípade zmeny 
organizácie samosprávy MČ BA-SM, resp. v 
priebehu roka 2010 predložená informácia o 
organizácii samosprávy MČ BA-SM
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Tabuľka č. 4

Prehľad nesplnených uznesení za I. polrok 2009

hodnotené obdobie
02/2009 - 08/2009

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

58/2009

Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Jesenského 8, stavby 
súp.č.100195 - iná budova a pozemku p.č. 134 -zast. plochy 
a nádv. za podmienky, že sa kupujúci zaviaže strpieť do 
30.6.2011 prevádzku jedálne a kuchyne ZŠ Jesenského 6 v 
tomto obj., a to formou NZ na dobu určitú, za nájomné       
1,00 € za celé obd. nájmu (platné do 22.6.2010)

čaká sa na súhlas primátora - žiadosť zaslaná 24.6.2009
realizácia odpredaja po udelení súhlasu 
primátora

59/2009
Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Beblavého 4, stavby 
súp.č.4825 - ateliér a pozemku p.č.638/4,5 -  ost. plocha, 
zast. plochy a nádv.  (platné do 22.6.2010)

čaká sa na súhlas primátora - žiadosť zaslaná 24.6.2009
realizácia odpredaja po udelení súhlasu 
primátora

60/2009
Návrh na predaj nehnuteľností na Šulekovej 46, stavby  súp. 
č. 2153 - ateliér a pozemku p.č. 2763/9 - zast. plochy a 
nádv. (platné do 22.6.2010)

čaká sa na súhlas primátora - žiadosť zaslaná 24.6.2009
realizácia odpredaja po udelení súhlasu 
primátora

61/2009
Návrh na predaj NP č. 21 v byt. dome na Björnsonovej 2, 
súp.č.3044, podiel na parc.č. 7872/8 (platné do 22.6.2010)

čaká sa na súhlas primátora - žiadosť zaslaná 24.6.2009
realizácia odpredaja po udelení súhlasu 
primátora

62/2009

Návrh na predaj NP v byt. dome na Dunajskej 18 a 
Grösslingovej 23, súp. č. 2310, podiel na parc.č. 8862,        
časť B. - MZ poveruje starostu podpísaním dohody o 
urovnaní s Maticou slovenskou; časť C. - MZ schvaľuje        
1. za podm. uzatvorenia dohody o urovnaní prevod 
vlastníctva  NP č.20 a č.22 - Dunajská 18, NP č. 20 - 
Grösslingova 23  a prísl. spoluvl. podielu na spol. častiach  
a spol. zariad. a na pozemku Matici slovenskej;                          
2. započítanie kúpnej ceny NP s pohľadávkou Matice 
slovenskej na náhradu nákl. vložených vo forme investície 
do byt. domu súp. č. 2310  (platné do 22.6.2010)

čaká sa na súhlas primátora - žiadosť zaslaná 29.6.2009
realizácia odpredaja po udelení súhlasu 
primátora

63/2009
Návrh na predaj NP č. 12 v byt. dome na Grösslingovej 50, 
súp.č.2498, podiel na parc.č. 9065 (platné do 22.6.2010)

čaká sa na súhlas primátora - žiadosť zaslaná 24.6.2009
realizácia odpredaja po udelení súhlasu 
primátora

64/2009
Návrh na predaj NP č. 17 v byt. dome na Grösslingovej 8, 
súp.č.2479, podiel na parc.č. 8900/1 (platné do 22.6.2010)

čaká sa na súhlas primátora - žiadosť zaslaná 24.6.2009
realizácia odpredaja po udelení súhlasu 
primátora

65/2009
Návrh na predaj NP č. 12 v byt. dome na Ul. 29. augusta 28, 
súp.č.2281, podiel na pozemkoch (platné do 22.6.2010)

čaká sa na súhlas primátora - žiadosť zaslaná 24.6.2009
realizácia odpredaja po udelení súhlasu 
primátora
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Tabuľka č. 4

Prehľad nesplnených uznesení za I. polrok 2009

hodnotené obdobie
02/2009 - 08/2009

Číslo 
uznesenia

Stručná charakteristika Stav plnenia, dôvod nesplnenia Návrh ďalšieho postupu

66/2009

Návrh na predaj pozemkov na Búdkovej ul. parc.č. 4289/16, 
4290/10, 11; 4292/2,3,4 a na ul. Na stráni parc.č. 4286/4,5, 
4287/1,3;  4297/2, 4289/1,12,26; 4290/5,6,7,8,9; 4293/3 - 
zast. plochy a nádv., záhrady, ost. plochy - KZ, kt. 
predmetom bude prevod pozemkov bude uzatv. až po zániku 
resp. zrušení predb. opatrenia súdu zakazujúcemu MČ BA-
SM a Hl. mestu SR nakladať s uved. pozemkami; KZ , kt. 
predmetom bude pozemok parc. č. 4287/3 bude uzatv. po 
ukončení súdneho sporu-určenie neplatnosti výpovede NZ 
na uved. pozemok (platné do 22.6.2010)

čaká sa na súhlas primátora - žiadosť zaslaná 24.6.2009
realizácia odpredaja po udelení súhlasu 
primátora

67/2009
Návrh na predaj pozemku na Mýtnej ul., parc. č. 7938/33 - 
zast. plochy a nádv.  (platné do 22.6.2010)

čaká sa na súhlas primátora - žiadosť zaslaná 24.6.2009
realizácia odpredaja po udelení súhlasu 
primátora

68/2009

Návrh na predaj pozemkov na ul. K Železnej studienke parc. 
č. 5170/1,2,3,4,7,8,17,18,19,20,21 - zast. plochy a nádv., 
záhrady, ost. plochy a  stavieb  súp. č. I.3857, I.3858, I.761, 
I. 3860  (platné do 22.6.2010)

čaká sa na súhlas primátora - žiadosť zaslaná 24.6.2009
realizácia odpredaja po udelení súhlasu 
primátora
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