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S p r á v a  
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
______________________________________________________________ 

 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
 

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava – Staré Mesto 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať správu 
o stave plnenia uznesení Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto 
 

 
Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
 

 - v materiáli  

    
 
    
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
Anna Repková 
zamestnankyňa Útvaru miestneho 
kontrolóra 

 - návrh uznesenia 
- správu 
- tabuľkovú časť 
 

 



 
 
Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
 
správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 



Správa 
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 
 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. 
 
 Kontrolované boli nesplnené uznesenia za obdobie rokov 1998 až I. polrok 2010 
a všetky novoprijaté uznesenia v II. polroku 2010. 
 
  Uznesením č. 132/2010 z 14.9.2010 miestne zastupiteľstvo m. č. Bratislava – 
Staré Mesto zobralo na vedomie „Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2009 a za I. polrok 2010“. Ako 
z danej správy vyplýva za roky 1998 až 2009 sa z nesplnených úloh podarilo splniť len časť, 
a tak ostatné je potrebné stále evidovať ako nesplnené. V tabuľke č. 2 (Uznesenia nesplnené) 
je uvedený aj stav riešenia a po konzultácii s gestorským oddelením aj návrh ďalšieho 
riešenia. Pri „majetkových“ uzneseniach (prenájom/predaj) sa v závere 5. volebného obdobia 
určovala aj doba platnosti uznesenia. Z tohto dôvodu je aj v návrhu riešenia uvádzaný dátum, 
kedy uznesenie stráca platnosť.  
 
 V novo kontrolovanom období, teda v období II. polrok 2010 (5. volebného obdobia) 
prijalo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto celkovo 78 uznesení, 
konkrétne: 
 31. zastupiteľstvo 14.09.2010 121 – 166 = 46 
 32. zastupiteľstvo 28.09.2010 167       =   1 
 33. zastupiteľstvo 02.11.2010 168 – 198 = 31 
 Spolu:               78 
 
 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.  

3 uznesenia neboli podpísané, čím v súlade s § 13 ods. 6 zák. 369/1990 Zb. v z.n.p. 
boli pozastavené (Tabuľka č.4 ). Keďže v zmysle toho istého zákona § 13 ods. 8 neboli tieto 
opätovne schválené do 2 mesiacov, stratili platnosť (Tabuľka č. 6).  

2 uznesenia boli zrušovacie  (Tabuľka č. 3 ). 
 
 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 – stratená platnosť 
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Splnené uznesenia                                                                                 Tabuľka č. 1 
 

P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

1. 140/2005 
 

13.12.2005 
 

MZ schvaľuje predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m .č. 
Bratislava - SM, pozemku parc. č. 3163/2 - zastavaná plocha o výmere 39 m2 a pozemku parc. č. 
3163/3 - zastavaná plocha o výmere 38 m2, nachádzajúcich sa v Bratislave v k. ú. Staré Mesto na 
Palisádach č. 43, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 10 do vlastníctva 
spoločnosti KEMARIS, s.r.o., Tomášikova 12, 979 01  Rimavská Sobota, IČO 36 006 432, za 
cenu 385 000,- Sk uznesením č. 40/2010 schválená zmena ceny na 25 559,38 € 

Odd. právne  
JUDr. 
Ďurinová 

Kúpna cena zaplatená 27.8.2010, 
vklad do katastra povolený 
13.9.2010 

2. 
 

139/2008 
 

9.12.2008 
 

MZ časť A. schvaľuje predaj nehnuteľností - pozemkov vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe 
mČ BA - SM, nachádzajúcich sa na Vlčkovej ul. v BA, k.ú. SM, zapísaných v katastri 
nehnuteľnosti na LV č. 10 ako parcela č. 3394, záhrady, vo výmere 348 m2 a parcela č. 3395, 
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 213 m2 do vlastníctva spoločnosti RC Entertainment 
a.sp., so sídlom Vlčkova 4, BA, IČO: 36 822 493, za cenu 4 207 500,- Skk (139 663,41 EUR) s 
tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, budú predané za 
túto cenu . Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.  

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

Kúpna cena zaplatená 18.11.2010, 
vklad povolený 3.1.2011 

3. 
 

62/2009 
 

23.6.2009 
 

MZ časť B. - MZ poveruje starostu podpísaním dohody o urovnaní s Maticou slovenskou, 
predmetom ktorej bude konečné usporiadanie vlastn. vzťahov týkajúcich sa bytového domu, 
stavba súp. č. 2310 a pozemku pod byt. domom parc. č. 8862, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 1198 m2, nachádzajúcich sa na ul. Dunajská 18, Grösslingová 23 v BA, časť 
C. - MZ schvaľuje 1. za podm. uzatvorenia dohody o urovnaní mezdzi MČ a Maticou slovenskou, 
podľa zák. č.182/1993 Z.z. o vlastníctve BaNP v zn. nesk. predpisov prevod vlastníctva: NP č. 20 
a č. 22, vchod Dunajská 18, nP č. 20, vchod Grösslingová 23 nachádzajúcich sa v byt. dome, 
stavba súp. č. 2310, na ul. Dunajská 18 a Grösslingová 23  v BA a príslušného spoluvlastníckeho 
podielu na spoloč. častiach a spol. zariadeniach byt. domu a na pozemku pod byt. domom parc. č. 
8862, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1198 m2, ktoré sú vo vlastníctve hl. 
mesta SR BA, v správe MČ BA - SM a sú zapísané na liste vlastníctva č. 4720 Správy katastra pre 
hl. mesto SR Bratislava kupujúcemu: Matici slovenskej, nám. J. C. Hronského 1, Martin, IČO 
00179027 za cenu 449 687,98 EUR (13 547 300,- SKK), 2. započítanie kúpnej ceny NP v sume 
449 687,98 EUR s pohľadávkou Matice slovenskej na náhradu nákladov vložených vo forme 
investície do bytového domu, stavba súp. č. 2310, na ul. Dunajská 18, Grösslingová 23 v BA v 
sume 414 923,99 EUR. 3. kúpna cena po započítaní bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy (platné do 22.6.2010 - uznesením č. 68/2010 predĺžená platnosť do 
31.12.2010 a zmenená cena) 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Kúpna cena v sume 517 541,82 
EUR započítaní s investíciami do 
bytového domu zo strany Matice 
slovenskej v sume 414 923,99 
EUR. Zostávajúca časť kúpnej 
ceny zaplatená 22.11.2010. Matica 
sl. stiahla zo súdu 2 súdne spory: 
Žaloba o určenie vlast. práva 
z 24.10.2002 a Žaloba o zaplatení 
sumy vo výške 15 407 605,30 Sk. 
Súd uznesením rozhodol 
o zastavení obidvoch žalôb 
24.11.2010. Bola uzatvorená 
Dohoda o urovnaní č. 627/2010 
z 15.11.2010, v ktorej sa dohodlo, 
že MČ s Maticou uzatvorí Zmluvu 
o prevode vlastníctva NP a tiež 
vzájomné urovnanie sporov. 
Zmluva o prevode vlastníctva NP 
uzatvorená 15.11.2010. Návrh na 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

vklad vlast. práva podaný 
30.11.2010. 

4. 66/2009 23.6.2009 MZ časť A. schvaľuje- predaj nehnuteľností vo vlastn. hl. mesta SR Bratislavy, v správe MČ BA 
- SM, nachádzajúcich sa v k. ú. Staré Mesto, medzi ulicami Búdková  - Na stráni, zapísaných na 
LV č. 10 ako pozemky: Búdková ulica: pozemok parc. č. 4290/10 o výmere 93 m2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 4290/11 o výmere 775 m2, druh pozemku: 
záhrady, pozemok  parc. č. 4291/4 o výmere 759 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok parc. č. 
4292/2 o výmere 961 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok parc. č. 4292/3 o výmere 946 m2, 
druh pozemku: záhrady, pozemok parc. č. 4292/4 o výmere 913 m2, druh pozemku: záhrady, 
Ulica Na stráni: pozemok parc. č. 4286/4 o výmere 18 m2, druh pozemku: ostatné plochy, 
pozemok parc. č.  4286/5 o výmere 530 m2, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok parc. č. 
4287/1 o výmere 900 m2, druh pozemku: ostatné plochy,  pozemok parc. č. 4287/2 o výmere 900 
m2, druh pozemku: záhrady,  pozemok parc. č. 4287/3 o výmere 870 m2, druh pozemku: záhrady, 
pozemok parc. č. 4289/12 o výmere 66 m2, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok parc. č. 
4289/26 o výmere 28 m2, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok parc. č. 4290/5 o výmere 174 
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č. 4290/6 o výmere 774 m2, druh 
pozemku: záhrady, pozemok parc. č. 4290/7 o výmere 748 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok 
parc. č. 4290/8 o výmere 850 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok parc. č. 42909 o výmere 52 
m2, druh potzemku: ostatné plochy,  pozemok parc. č. 4293/3 o výmere 912 m2, druh pozemku: 
záhrady o celkovej výmere 11 269 m2 vlastníctva spoločnosti Maxmet, s.r.o., Godrova 1, BA, 
IČO: 36 822 108, za cenu 3 237 696,00 EUR s nasledovnými podmienkami: Kupujúci berie na 
vedomie, že Okr. súd Ba I na návrh SR zastúpenej Slov. pozemkovým fondom nariadil uznes. č. 
26/C/168/2009 zo dňa 17.6.2009, doručeným 19.6.2009 predbežné opatrenie zakazajúce m. č. BA 
- SM a Hl. mestu SR nakladať s pozemkami uvedenými v návrhu uznesenia spočívajúce v zákaze 
ich predaja, darovania, vkladania do zákl. imania, zaťažovania, prenajímania a vykonávania 
terénnych úprav a stavebn. prác. Kúpna zmluva, ktorej predmetom bude predaj pozemkov 
uvedených v časti "" návrhu uznesenia A.bude uzatvorená až po zániku resp. zrušení vyššie 
uvedeného predbežného opatrenia súdu. Kupujúci berie na vedomie, že na Okresnom súde Ba I 
prebieha súdne konanie pod č. k. 16 C 187/08 v právnej veci určenia neplatnosti výpovede 
nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bol pozemok parc. č. 4287/3 o výmere 870 m2, k. ú. Staré 
Mesto, druh pozemku: záhrady. Kúpna zmluva, ktorej predmetom bude pozemok parc. č. 4287/3 
o výmere 870 m2, k. ú. SM bude uzatvorená po ukončení vyššie uvedeného súdneho sporu. 
Kupujúci berie na vedomie, že na Okr. súde Ba I prebieha súdne konanie pod č. k. 11C 63/07 v 
právnej veci určenia neplatnosti výpovede nájomnej zmluvy, kotorej predmetom boli pozemky 
parc. č. 42906 o výmere 774 m2, druh pozemku: záhrady, parc. č. 4290/7 o výmere 748 m2, druh 
pozemku: záhrady a parc. č. 4291/4 o výmere 759 m2, druh  pozemku: záhrady. Kúpna cena bude 

Odd. právne  
Mgr. Bauer  

Predaj realizovaný. Kúpna zmluva 
uzavretá dňa 26.11.2010. Návrh na 
vklad vlastníckeho práva podaný 
dňa 27.12.2010 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy Uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia  
B. splnomocňuje starostu MČ bod 2. vyňať z predaja týchto pozemkov komunikáciu, ktorá by 
rozdeľovala dva súkromné pozemky (uznesením č. 67/2010 predĺžená  platnosť do 31.12.2010) 

5. 
 

96/2009 
 

3.11.2009 
 

MZ časť A. schvaľuje prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m.č. BA – 
SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve BaNP v z.n.p. v bytovom dome na Gorkého ul. č. 1, 
súp. č. 100206, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnuteľností na LV č. 5783 na parcele č. 120, 
pozemok pod stavbou parc. č. 120, zastavané plochy a nádvoria o výmere 925 m2, vchod 
Gorkého 1, prízemie, priestor č. 12-290, o celkovej výmere 840,32 m2, spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku o veľkosti 2679/10000, 
kupujúcemu McDonald´s Slovakia s.r.o., Kráľovské údolie 1, BA, IČO 31 392 229 za cenu 
2 010 675,60 EUR s tým, že v prípade vyššej ceny určenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, 
bude predaný za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Prevod realizovaný. Zmluva 
o prevode vlastníctva nebytového 
priestoru uzavretá dňa 31.8.2010. 
Návrh na vklad vlastníckeho práva 
podaný dňa 29.09.2010 

6. 
 

99/2009 
 

3.11.2009 
 

MZ časť A. schvaľuje prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe 
m.č. BA – SM, podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve BaNP v z.n.p. v bytovom dome na 
Banskobystrickej ul. č. 12, súp. č. 3029, k.ú. SM, vedenom v kastri nehn. na LV č. 3915 na 
parcele č. 7740, pozemok pod stavbou parc. č. 7740, vedený na LV č. 6858 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 356 m2 vchod Banskobystrická 12, suterén, NP č. 12-NP 4, o celkovej 
výmere 33,20 m2, spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a na pzemku 
o veľkosti 867/10000, kupujúcemu Mgr. romanovi Filisteinovi, Banskobystrická 12, BA za cenu 
28 909,19 EUR s tým, že v prípade vyššej ceny určenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, bude 
predaný za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Prevod realizovaný. Zmluva 
o prevode vlastníctva nebytového 
priestoru uzavretá dňa 9.8.2010. 
Návrh na vklad vlastníckeho práva 
podaný dňa 09.09.2010 

7. 34/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m. č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve BaNP v z.n.p. 
v bytovom dome na Františkánskom nám. 7, súp. č. 412, k.ú. Staré Mesto, vedenom v katastri 
nehnut. na LV č. 6114 na parcele č. 22, pozemok pod stavbou parc. č. 22, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1050 m2, LV č. 6115 vchod Františkánske nám. 7, suterén, priestor č. 12-
900, o celkovej výmere 167,70 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a na pozemku o veľkosti 432/10000 kupujúcemu DECOR INTERIER, s.r.o., 
Belopotockého 1, BA, IČO: 35 748 974 za cenu 317 258,51 EUR. 

Odd. 
majetkové 
Mgr. Malinová 

Uzatvorená Kúpna zmluva na 
prevod vlastníctva, 23.11.2010 
povolený vklad vlastníckeho práva 
k NP  

8. 41/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanv. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. BA – SM 
nachádzajúcej sa v BA, k. ú. Staré Mesto na ul. Vlčkova, pozemku parc. č. 2983/13 zapísaného 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

Kúpna cena zaplatená 3.9.2010, 
vklad povolený 30.9.2010 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, do 
vlastníctva Ing. Oľgy Algayerovej, rod. Illengwarthovej s manželom Ing. Jaromírom Algayerom, 
obaja bytom Vlčkova 7, BA, za cenu 3 385,72  EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 
30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 

9. 44/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m.č. BA – SM 
nachádzajúch sa v BA, k.ú. Staré Mesto: 
4. pozemku na Drotárskej ceste, parc. č. 2491/21 vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 
ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, do vlastníctva Ing. Dany Synakovej, trvale 
bytom Medzierka 3, BA, za cenu 3 784,04 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 
dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 

 
 
 
Bod 4: Odd. 
právne – 
JUDr. 
Ďurinová 

 
 
 
K bodu 4: Kúpna cena zaplatená 
25.10.2010, vklad povolený 
23.11.2010 

10. 45/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemkov pod garážami) 
5. pozemku na Drotárkskej ceste, parc. č. 4436/10 vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 
ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, do vlastníctva Mgr. Erika Višňovského 
s manželkou Ing. arch. Monikou Dudášovou, rod. Dudášovou, trvale bytom Drotárska cesta 37, 
BA, za cenu 3 784,04 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy (platné do 19.4.2011). 
6. pozemku na Drotárskej ceste, parc. č. 4436/13 vedeného v katastri  nehnuteľností na LV č. 10 
ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, do vlastníctva Ing. arch. Jána Poničana 
s manželkou Vierou Poničanovou, rod. Gockou, trvale bytom Drotárska cesta 37, BA, za cenu 
3 784,04 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy 
(platné do 19.4.2011). 
7. pozemku na Drotárskej ceste, parc. č. 4436/14 vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 
ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m 2, do vlastníctva Ing. Martina Poničana 
s Manželkou Janou Poničanovou Žilavou, rod. žilavou, trvale bytom Kalinčiakova 2, BA, za cenu 
3 784,04 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  
8. pozemku na Drotárskej ceste, parc. č. 4436/15 vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 
ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, do vlastníctva RNDr. Pavla Keba 
s manzželkou Ing. Bibianou Kebisovou, rod. Slivkovou, trvale bytom Bernolákova 71, Pezinok, 
za cenu 3 784,04 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy (platné do 19.4.2011). 
10. pozemku na Drotárskej ceste, parc. č. 4436/17 vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 
ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, do vlastníctva Danky Hájkovej, rod. Jurčovej, 
trvale bytom Drotárska cesta 35, BA s manželom Milanom Hájkom, trvale bytom Bohrova 5, BA, 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

 
K bodu 5: Kúpna cena zaplatená 
13.9.2010, vklad do katastra 
povolený 21.10.2010 
 
 
K bodu 6: Kúpna cena zaplatená 
2.9.2010, vklad do katastra 
povolený 4.10.2010 
 
 
K bodu 7: Kúpna cena zaplatená 
2.9.2010, vklad do katastra 
povolený 30.9.2010 
 
K bodu 8: Kúpna cena zaplatená 
7.9.2010, vklad povolený 
5.10.2010 
 
 
K bodu 10: Kúpna cena zaplatená 
6.9.2010, vklad povolený 
20.10.2010 
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za cenu 3 784,04 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

11. 47/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom pozemkov nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. SM, 
tvoriacich vnútroblokový priestor medzi bytovými domami na uliciach Blumentálska, Vazovova, 
Krížna, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako parc. č. 10298/1, zastavané  plochy 
a nádvoria o výmere 3 117 m2 a parc. č. 10309, zastavané plochy a nádvoria o výmere 710 m2 
občianskemu združeniu Blumentál so sídlom na Krížnej ul. č. 5, BA, na dobu neručitú za cenu 
1,00 EUR za celú dobu nájmu za účelom zveľadenia obytnej zóny, zvýšenia kultúry bývania, 
vytvorenia priestoru na relaxovanie a voľnočasové aktivity detí a mládeže z tejto lokality 

Odd. 
majetkové 
Ing. Ferko 

Uzavretá zmluva o nájme pozemku 
č. 593/2010 v súlade s uznesením 
MZ. 

12. 57/2010 20.4.2010 MZ bod A. žiada starostu m. č. bezodkladne ukončiť zmluvnú spoluprácu so spoločnosťou TV 
Centrum, s.r.o. Bratislava ako nevýhodnú a neefektívnu 
 

Kanc. 
starostky 
p. Ježek 
Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Bod A: Medzi MČ BA – SM 
a obch. spol. TV centrum dňa bola 
26.10.2010 podpísaná: 1. Dohoda 
o ukončení zmluvy o vzájomných 
vzťahoch pri prevádzkovaní 
lokálnej televízie TV Centrum č. 
599/2010,  2. Dohoda o ukončení 
nájmu televíznej a vysielacej 
techniky č. 600/2010, 3.Dohoda 
Uznanie dlhu a dohoda o jeho 
zaplatení  č. 601/2010 (povinnosť 
do 31.12.2011 zaplatiť MČ dlh 
15 419,63 EUR v dvoch splátkach, 
4. Dohoda o vysporiadaní 
vzájomných práv a povinností 
a o zmene a ukončení záväzkov č. 
690/2010. Ide o všeobecnú 
dohodu, ktorá zahŕňa všetky 
horeuvedené dohody 

13. 69/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m. č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve BaNP v z.n.p. 
v bytovom dome na ul. Dunajská 18 – Grösslingová 23, súp. č. 2310, k.ú. SM, vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 4720 na parcele č. 8862 a pozemok pod stavbou parc. č. 8862, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1198 m2 vchod Dunajská 18, NP č. 16,17,18,19,21, vchod 
Grösslingová 23, NP č. 15,16,17,18,19,21 o celkovej výmere 1102,70 m2 a spoluvlastnícky 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Prevod realizovaný. Zmluva 
o prevode vlastníctva nebytového 
priestoru uzavretá 25.11.2010. 
Návrh na vklad vlastníckeho práva 
podaný dňa 15.12.2010 
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podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a na pozemku spolu o veľkosti 3115/10000, 
kupujúcemu spoločnosti INTERMONT a.s. so sídl. Železničiarska 13, BA, IČO: 30 840 198 za 
cenu 1 078 578,98 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

14. 76/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje 1. v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve BaNP v z.n.p. 
v bytovom dome na ul. Dunajská 2 – Grösslingová 9, súp. č. 2303, k.ú. SM, vedenom v kat. 
nehnut. na LV č. 5856 na parcele č. 8880 a pozemok pod stavbou parc. č. 8880, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1 644 m2, vchod Dunajská 2, prízemie, priestor č. 12-101, o celkovej výmere 
2 019,38 m2, spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a spol. zar. domu a spoluvlst. podiel 
k pozemku o veľkosti 3807/10000 kupujúcemu obch. spol. PATRIOT s.r.o., Kopčianska 82/E, 
BA, IČO 35 719 656 za cenu 2 441 162,65 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 
dní od uzavretia kúpnej zmluvy Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia.  
2. započítanie kúpnej ceny NP s pohľadávkou obch. spol. PATRIOT, s.r.o., Kopčianska 82/E, 
BA, IČO: 35 719 656, voči m. č. BA-SM na náhradu nákladov vložených formou investície do 
NP v sume 696 534,96 EUR. 

Odd. právne  
JUDr. Bauer 

Prevod realizovaný. Zmluva 
o prevode vlastníctva nebytového 
priestoru uzavretá 25.11.2010. 
Návrh na vklad vlastníckeho práva 
podaný dňa 17.12.2010 
 

15. 77/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve BaNP v z.n.p. 
v bytovom dome na ul. Dostojevského rad 1, súp. č. 2543, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnut. na 
LV č. 6452 na parcele č. 8942 a pozemok pod stavbou parc. č. 8942, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1 359m2, 
1. vchod Dostojevského rad 1, prízemie, priestor č. 37, o celkovej výmere 63,47 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a spol. zariad. domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 
o veľkosti 170/10000 za cenu 59 784,57 EUR 

Odd. 
majetkové 
Mgr. Malinová 

 
 
 
 
 
K bodu 1: 16.12.2010 bola 
podpísaná Kúpna zmluva, vklad 
vlastníckeho práva k NP povolený 
16.2.2011. 

16. 79/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve BaNP v z.n.p. 
v bytovom dome na ulici Dostojevského rad 1, súp. č. 2543, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnut. 
na LV č. 6452 na parcele č. 8942 a pozemok pod stavbou parc. č. 8942, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1 359 m2 Dostojevského rad 1, 1. poschodie, priestor č. 12-NP47 o celkovej 
výmere 33,56 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 88/10000 kupujúcej Ing. Anne Horárovej, nám. 
Biely kríž 5, BA za cenu 30 695,47 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 

Odd. 
majetkové 
Mgr. Malinová 

Kúpna zmluva podpísaná 
8.10.2010.  
Správou katastra povolený vklad 
vlastníckeho práva k NP 2.2.2011. 
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uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
17. 82/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve BaNP v z.n.p. 
v bytovom dome na ul. Hollého 7,9,11,13 súp. č. 2220, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnut. na 
LV č. 6024 na parcele č. 8529, 8530, 8531, 8532 a pozemky pod stavbou parc. č. 8529, zastavané 
plochy  a nádvoria o výmere 436 m2, parc. č. 8530, zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 
m2, parc. č. 8531, zastavané plochy a nádvoria o výmere 313 m2, parc. č. 8532, zastavané plochy 
a nádvoria  o výmere 313 m2 a pozemok parc. č. 8533 zastavané plochy a nádvoria o výmere 580 
m2 vchod Hollého 13, prízemie, priestor č. 12-908, o celkovej výmere 36,67 m2, spoluvlastnícky 
podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvl. podiel k pozemkom o veľkosti 
55/10000 kupujúcej Dagmar Remišovskej , bytom Grösslingová 71, BA za cenu 58 211,42 EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Prevod realizovaný. Zmluva 
o prevode vlastníctva nebytového 
priestoru uzavretá dňa 18.11.2010. 
Návrh na vklad vlastníckeho práva 
podaný 15.12.2010. 

18. 84/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve BaNP v z.n.p. 
v bytovom dome na Krížnej ul. č. 3,5,7,9,11, súp. č. 4066, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnut. na 
LV č. 5927 na parcele č. 10297, 10300, 10300,10304, 10305, 10306, pozemky pod stavbami parc. 
č. 10297, zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2, parc. č. 10300, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 252 m2, parc. č. 10304, zastavané plochy a nádvoria o výmere 251 m2, parc. 
č. 10305, zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2, parc. č. 10306, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 252 m2, vchod Krížna 7, prízemie, priestor č. 12-23, o celkovej výmere 
187,38 m2, spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a na pozemkoch 
o veľkosti 237/10000, kupujúcemu Lekáreň Ruža, s.r.o., Čapajevova 23, Prešov, IČO: 36 767 557 
za cenu 211 485,66 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Prevod realizovaný. Zmluva 
o prevode vlastníctva nebytového 
priestoru uzavretá 03.09.20210. 
Návrh na vklad vlastníckeho práva 
podaný 16.09.2010 

19. 85/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve BaNP v z.n.p. 
v bytovom dome na Krížnej ulici č. 34, 36,38, súp. č. 4092, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnut. 
na LV č. 6459 na parcele č. 10239, č. 10243, č. 10245, pozemky pod stavbami parc č. 10239, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2, parc. č. 10243, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 300 m2, parc. č. 10245, zastavané plochy a nádvoria o výmere 312 m2, vchod Krížna 
38, prízemie, priestor č. 1-N904, o celkovej výmere 145,38 m2, spoluvlastnícky podiel na spoloč. 
častiach a spol. zariad. domu a na pozemku o veľkosti 14538/602048 a spoluvalstnícky podiel na 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Prevod realizovaný. Zmluva 
o prevode vlastníctva nebytového 
priestoru uzavretá dňa 29.09.2010. 
Návrh na vklad vlastníckeho práva 
podaný dňa 15.12.2010 
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spoločnom NP č. 907 o veľkosti 7/351 kupujúcemu FIMA BRATISLAVA, s.r.o., Prokopa 
Veľkého 54, BA, IČO: 45 507 023 za cenu 158 991,80 EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy .Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 
roka odo dňa jeho prijatia. 

20. 88/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve BaNP v z.n.p. 
v bytovom dome na ul. Gorkého 6, súp. č. 130, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnut. na LV č. 
5448 na parcele č. 123 a pozemok pod stavbou parc. č. 123, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 585 m2, vchod Gorkého 6, 1. posch., priestor č. 12-114, o celkovej výmere 160,02 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a spol. zariad. domu a spoluvlastn. podiel k pozemku 
o veľkosti 719/10000 kupujúcemu spoločnosti SAVEXHOLDING, s.r.o., Gorkého 11, BA, IČO: 
35 682 124 za cenu 164 577, 14 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Prevod realizovaný. Zmluva 
o prevode vlastníctva nebytového 
priestoru uzavretá dňa 6.12.2010. 
Návrh na vklad vlastníckeho práva 
podaný dňa 13.12.2010 

21. 91/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy 
v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, k.ú. SM na Moskovskej ul. a to novovytvoreného 
pozemku parc. č. 10196/3, záhrady o výmere 253 m2 odčleneného z pozemku parc. č. 10196 
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako záhrady o výmere 480 m2, podľa 
geometrického plánu GEOTEAM, s.r.o., Gunduličova 1, BA, č. 1/05, autorizačne overeného dňa 
26.1.2005, do spoluvlastníctva Dipl. Ing. Beate Kozmonovej, Jégeho 7, Ba, v podieli ½ za cenu 
28 550 EUR a Renáte Livorovej, Herlianska 14, BA, v podieli ½ za cenu 28 550,00 EUR. Kúpna 
cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí 
platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Predaj realizovaný. Kúpna zmluva 
uzavretá dňa 3.9.2010. Návrh na 
vklad vlastníckeho práva podaný 
dňa 09.09.2010 

22. 92/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve BaNP v z.n.p. 
v bytovom dome na ul. Panenská 30 , súp. č. 687, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnuteľností na 
LV č. 7653 na parcele č. 3306, pozemok pod stavbou parc. č. 3306, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 929 m2 a pozemok parc. č. 3305, zastavané plochy a nádvoria o výmere 671 m2, LV č. 
7984 vchod Panenská 30, prízemie, priestor č. 2-36, o celkovej výmere 77,78 m2, spoluvlastnícky 
podiel na spoločných častiach a spol. zariad. domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 
226/10000 kupujúcemu: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Palisády 46, 
BA, IČO 00179213 za cenu 40 641,97 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní 
od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 

Odd. 
majetkové 
Mgr. Bauer 

Kúpna zmluva podpísaná 
26.10.2010. Správou katastra 
povolený vklad vlastníckeho práva 
k NP 17.1.2011. 
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23. 93/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m. č. BA – SM 
nachádzajúcich sa v BA, k.ú. SM 
1. pozemku na ul. Hollého, parcely regisstra „C“ č. 8486/2 vedeného v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2, do vlastníctva 
Baty Jurášovej, trvale bytom Jégého 19, BA za cenu 5 700,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy (platné do 7.6.2010). 
2. pozemku na ul. Hollého, parcely registra „C“ číslo 8486/3 vedeného v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2, do vlastníctva 
Hydropol – Rudolf Polák, s.r.o., Rajská 1, BA, IČO: 35 735 279 za cenu  6 308,- EUR. Kúpna 
cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí 
platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

 
 
 
K bodu 1: Kúpna cena zaplatená 
23.11.2010, vklad povolený 
7.1.2011 
 
K bodu 2: Kúpna cena zaplatená 
16.11.2010, vklad povolený 
29.12.2010 

24. 94/2010 8.6.21010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemkov pod garážami) 
1. pozemku na ul. Boženy Němcovej, parcely registra „C“ č. 3653/3 vedeného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2, 
do vlastníctva Ing. Hedy Hansenovej, rod. Stančekovej, trvale bytom Boženy Němcovej č. 2, BA 
za cenu 4 000,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. (platné do 7.6.2011). 
2. pozemku na ul. Boženy Němcovej, parcely registra „C“ č. 3653/11 vedeného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 18 m2, 
do vlastníctva Ing. Pavlovi Nemcovi, trvale bytom Adámiho 24, BA a Andrey Nemcovej, 
Raffayovej, rod. Raffayovej, trvale bytom Murgašova 1/A, BA za cenu 3 600,- EUR. Kúpna cena 
bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť 
po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

 
Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

 
K bodu 1: Kúpna cena zaplatená 
30.11.2010, vklad povolený 
14.1.2011 
 
 
K bodu 2: Kúpna cena zaplatená 
9.12.2010, vklad povolený 
13.1.2011 

25. 95/2010 8.6.2010 MZ časť A.  schvaľuje (predaj pozemkov pod garážami) 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, na 
ul. Červeňova, parcely registra „C“ číslo 2608/12 vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, 
k.ú. SM, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 18 m2 do vlastníctva Ing. Miroslava 
Chmela a akad. soch. Ľubice Chmelovej, rod. Nemlahovej, obaja bytom B. Němcovej 12, BA za 
cenu 3 600,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

Kúpna cena zaplatená 10.10.2010, 
vklad povolený 16.11.2010 

26. 97/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemkov pod garážami) v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. 
b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR 
BA, v správe m. č. Ba. SM nachádzajúcej sa v BA, k.ú. SM na Novosvetskej ul., parcely registra 
„C“ č. 3021/3 vedeného v katastri nehnuteľností na LV . 10, druh pozemku zastavané plochy 

Odd. právne  
JUDr. 
Ďurinová 

Kúpna cena zaplatená 21.9.2010, 
vklad povolený 28.10.2010 
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a nádvoria, výmera 32 m2, do vlastníctva MUDr. Silvii Sventekovej, rod. Friedlovej, bytom 
Zálužická 15, BA za cenu 6 400,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

27. 98/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemkov pod garážami) v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. 
b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR 
BA, v správe m. č. BA – SM nachádzajúcich sa v BA, k.ú. SM 
1. pozemku na ul. Prokopa Veľkého, parcely registra „C“ č. 4840/39 vedeného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 22 m2, do 
vlastníctva Ing. Ireneja Nízkeho, trvale bytom Sološnická 43, BA, za cenu 4 400,- EUR. Kúpna 
cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí 
platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 2. pozemku na ul. Prokopa Veľkého, parcely reg. „C“ č. 4840/41 vedeného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 22 m2, do 
vlastníctva JUDr. Alexandrovi Števíkovi, trvale bytom Brnianska 11, BA za cenu 4 400,- EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
3. pozemku na ul. Prokopa Veľkého, parcely reg. „C“ č. 4840/42 vedeného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 22 m2, do 
vlastníctva Marekovi Lachkovičovi, trvale bytom Gallayova 19, Ba za cenu 4 400,- EUR. Kúpna 
cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí 
platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

 
 
 
K bodu 1: Kúpna cena zaplatená 
27.9.2010, vklad povolený 
24.11.2010 
 
 
K bodu 2: Kúpna cena zaplatená 
14.9.2010, vklad povolený 
18.10.2010 
 
 
K bodu 3: Kúpna cena zaplatená 
27.9.2010, vklad povolený 
2.11.2010 

28. 100/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemkov pod garážami) v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, 
v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, na ul. Drotárska cesta, parcely registra „C“ č. 
2491/12 vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 21 m2 do vlastníctva Petra Levického a Emílie Levicekj, rod. Barkolovej, 
obaja bytom Drotárska cesta 1, BA za cenu 4 200,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 
roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne  
JUDr. 
Ďurinová 

Kúpna cena zaplatená 29.10.2010, 
vklad povolený 14.12.2010 

29. 102/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemkov pod garážami) v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, 
v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, na ul. Na Kalvárii, parcely reg. „C“ č. 3768/3 
vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 17 m2 do vlastníctva Ing. Eduarda Janotku s manželkou Ing. Evou 
Janotkovou, rod. Kutišovou, obaja trvale bytom Na Kalváii 26, BA za cenu 3 400,- EUR. Kúpna 
cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavr. kúpnej zmluvy. Toto uznes. stratí platnosť 

Odd. právne  
JUDr. 
Ďurinová 

Kúpna cena zaplatená 14.10.2010, 
vklad povolený 18.11.2010 
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po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
30. 103/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemkov pod garážami) 

v súlade s ustan. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj 
nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m. č. BA – SM nachádzajúcich sa v BA, 
k.ú. SM 
1. pozemku na ul. Jelenia, parcely registra „C“ č. 7347/4 vedeného v katastri nehnuteľností na LV 
č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2, do vlastníctva Ing. 
Ondreja Černáka a manželky Anny Černákovej, rod. Bobkovej, obaja trvale bytom Jelenia 11, BA 
za cenu 3 800,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

 
 
 
 
Bod 1: Odd. 
právne - 
JUDr. 
Ďurinová 

 
 
 
 
K bodu 1: Kúpna cena zaplatená 
18.10.2010 
 
 

31. 104/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemku pod garážou) v súlade s ustanov. § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo vl. hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, na ul. Továrenská, parcely reg. „C“ č. 
9053/19 vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 15 m2 do vlastníctva Ing. Ladislava Sihockého, bytom Továrenská 5, BA za 
cenu 3 000,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

Kúpna cena zaplatená 8.11.2010, 
vklad povolený 10.12.2010 

32. 105/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemku pod garážou) v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe m. č. BA – SM nachádzajúcich sa v BA, k.ú. SM 
1. pozemku na ul. Timravina, parcely reg. „C“ č. 3024/18 vedeného v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 23 m2 do vlastníctva 
Eugena Plíteka a manželky Doc. Marcely Plítkovej, bytom Ožvoldíkova 5, BA za cenu 5 750,- 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

 
 
 
 
Bod 1: Odd. 
právne – 
JUDr. 
Ďurinová 

 
 
 
K bodu 1:Kúpna cena zaplatená 
27.10.2010, vklad povolený 
26.11.2010 
 
 

33. 110/2010 8.6.2010 MZ  schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb m. č. Bratislava – Staré Mesto pre cieľové 
skupiny 1. občania odkázaní na osobitnú pomoc, 2. rodiny s deťmi. 
žiada predsedníčku komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny a povereného člena miestnej rady 
skompletizovať Komunitný plán sociálnych služieb m. č. BA – SM – časti I až V. a predložiť 
skrátenú prezentačnú verziu na septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

Odd. sociálne 
Ing. Mgr. 
Pagáčová 

Na zasadnutie MZ dňa 2.11.2010 
bola predložená skrátená verzia 
Komunitného plánu sociálnych 
služieb, ktorú poslanci MZ zobrali 
na vedomie 

34. 131/2010 14.9.2010 MZ schvaľuje poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2010 Odd. finančné 
Ing. Strejčková 

Dotácie poskytnuté v súlade s 
uznesením 

35. 134/2010 14.9.2010 MZ časť B. ustanovuje 1.1. Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra bude zverejnené 
najneskôr 22.9.2010 (40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli MČ a na internetovej 
stránke MČ). 
časť C. ukladá Komisii mandátovej predložiť MZ MČ BA –SM po posúdení prihlášok 

Prednosta 
Mgr. Šovčík 

- Vyhlásenie dňa konania voľby 
miestneho kontrolóra zverejnené 
a vyvesené na úradnej tabuli 
22.9.2010 
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kandidátov na funkciu  miestneho kontrolóra zoznam kandidátov za účelom vykonania voľby 
miestneho kontrolóra na zasadnutie MZ MČ BA – SM 2.11.2010. 

- Mandátová komisia predložila 
2.11.2010 MZ zoznam kandidátov 
na funkciu miest. kontrolóra za 
účelom vykonania voľby 
miestneho kontrolóra. 

36. 135/2010 14.9.2010 MZ časť B. žiada starostu mestskej časti, aby na mestskej rade a na zasadnutí  mestského 
zastupiteľstva tlmočil stanovisko staromestskej samosprávy k ďalšiemu využitiu Starej tržnice. 
 

Kanc. starostu Starosta na zasadnutí mestskej rady 
tlmočil  stanovisko Staromestskej 
samosprávy k ďalšiemu využitiu 

37. 139/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku 
obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom pozemku par. č. 4289/1 vo výmere 
2 634 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. SM na ulici Na stráni BA, pre 
Obč. združenie Na stráni, so sídlom Bajkalská 22, BA, IČO: 42134285. Nájom pozemku sa 
schvaľuje s týmito podmienkami: 1. nájomné v sadzbe 1,00 EUR po celú dobu nájmu, 2. doba 
nájmu: určitá, do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie na dva roky; 
3. účel: výstavba miestnej komunikácie a inžinierskych sietí. 

Odd. 
majetkové 
Ing. Ferko 

Nájomná zmluva podpísaná 
26.11.2010. 

38. 141/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m. č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve BaNP v z.n.p. 
v bytovom dome na ul. Obchodná 23, súp. č. 100 552, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnuteľností 
na LV č. 8056 na parcele č. 8386 a pozemok pod stavbou parc. č. 8386, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 633 m2, vchod Obchodná 23, prízemie, priestor  č. 12-NP12, o celkovej 
výmere 18,87 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spo. zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 298/10000 kupujúcemu: ELECTRA, s.r.o., 
Godrova 1, BA, IČO 35 958 197, za cenu 26 904,82 EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 
roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Prevod realizovaný. Zmluva 
o prevode vlastníctva uzavretá 
25.10.2010. Návrh na vklad vlast. 
práva podaný 27.10.2010 

39. 143/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m. č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve BaNP v z.n.p. 
v bytovom dome na ul. Križkova 6, súp. č. 953, Križkova 8, súp. č. 954, k.ú. SM, vedenom 
v katastri nehnut. na LV č. 6354 na parcele č. 3709/1, 3710/2, pozemky pod stavbami parc. č. 
3709/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 294 m2, LV č. 6949 a parc. č. 3710/2, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 125 m2, LV č. 6845 vchod Križkova 6, suterén, priestor č. 12-901 
o celkovej výmere 20,45 m2, spoluvlastnícky podiel na spoloč. častiach a spol. zariadeniach domu 
o veľkosti 123/10000, LV č. 6354 a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. č. 3709/1 o veľkosti 
195/10000, LV č. 6949 kupujúcemu: Kinga Šoltésová, Grösslingová 57, BA, za cenu 12 326,86 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Prevod realizovaný. Zmluva 
o prevode vlastníctva NP uzavretá 
25.10.2010. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva podaný 
16.11.2010 
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EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

40. 148/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, k.ú. SM na Landererovej ul., pozemkov 
zapísaných na Správe katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 10 ako parcely registra „C“ 
parc. č. 9134/2, zastavané plochy anádvoria o výmere 82 m2 a parc. č. 9134,10, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 92 m2 do vlastníctva spoločnosti CENTRADE, a.s. Digital Park II, 
Einteinova 25, BA, IČO 35 892 170j, za cenu 62 770,00 EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 
roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

Kúpna cena zaplatená 30.9.2010, 
vklad o katastra povolený 
15.11.2010 

41. 151/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl mesta SR Bratislavy, v správe m. č. BA – SM 
nachádzajúcej sa v BA, k.ú. SM 
2. pozemku na ul. Fraňa Kráľa, parcely reg. „C“ č. 3673/4 vedeného v katastrinehnuteľností na 
LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 14 m2, do vlastníctva 
Ing. Pavla Nemca, bytom Adámiho 24, BA a manželky Andrey Nemcovej, rod. Raffayová, 
bytom: Murgašova 1/A, BA, za cenu 3 275,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 
dní od uzavretia kúpnej zmluvy (platné do 13.9.2011). 
3. pozemku na ul. Fraňa Kráľa, parc. reg. „C“ č. 3673/5 vedeného v katastri nehnuteľnosti na LV 
č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 14 m2, do vlastníctva Ing. 
Miloša Martinku a manželky Jarmily Martinkovej, rod. Fabianičová, obaja bytom Fraňa Kráľa 23, 
BA, za cenu 3 275,- EUr. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy (platné do 13.9.2011). 
4. pozemku na ul. Fraňa Kráľa, parcely reg. „C“ č. 3673/6 vedeného v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 15 m2 do vlastníctva Ing. 
Pavla Krchu a manželky Alžbety Krchovej, rod. Šomská, obaja bytom: Fraňa Kráľa 31, Ba, za 
cenu 3 509,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavaretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

 
 
 
K bodu 2: Kúpna cena zaplatená 
8.12.2010, vklad do katastra 
povolený 13.1.2011 
 
 
K bodu 3: Kúpna cena zaplatená 
8.12.2010, dané na vklad 
13.12.2010 
 
 
K bodu 4: Kúpna cena zaplatená 
16.12.2010, vklad povolený 
28.1.2011 

42. 152/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl mesta SR Bratislavy, v správe m. č. BA – SM 
nachádzajúcej sa v BA, k.ú. SM 
1. pozemku na ul. Jelenia, parcely reg. „C“ č. 7347/3 vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 
10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy anádvoria, výmera 18 m2, do vlastníctva Ing. 
JozefaPolomského, trvale bytom Palárikova 7, BA, za cenu 3 600,- EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

 
 
 
K bodu 1: Kúpna cena zaplatená 
3.12.2010, vklad povolený 
13.1.2011 
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uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
2. pozemku na ul. Jelenia, parcely reg. „C“ č. 7347/15 vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 
10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 22 m2, do vlastníctva Ing. arch. 
Františka Cvengroša, trvale bytom: Palárikova 9, BA, za cenu 4 400,- EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

 
K bodu 2: Kúpna cena zaplatená 
22.12.2010, vklad povolený 
9.2.2011 

43. 153/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m. č. BA – 
SM nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. SM. V prípade vyššej ceny schválenej primátorom  hl. 
mesta SR Bratislavy, budú predané pozemky uvedené v bodoch č. 1 – 18 za túto cenu. 
1. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/4 vedeného v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. 
SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2, do vlastníctva RNDr. Jozefovi 
Pružincovi a PhDr. Márii Pružincovej, rod. Šopoňovej, obaja trvale bytom Tabakova 1, BA za 
cenu 4 660,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy 
(platné do 13.9.2011). 
5. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/8, vedeného v katastri nehnut. na LV č. 10, 
k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 22 m2 do vlastníctva PhDr. 
Ľubomírovi Hladíkovi, trvale bytom Nad Komornickou 230/8, Praha 6, Česká republika, za cenu 
5 126,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúp.zmluvy (platné 
do 13.9.2011). 
6. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/9, vedeného v katastri nehnut. na LV č. 10, 
k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 21 m2 do vlastníctva Ing. 
Igorovi Hladíkovi, trvale bytom: drotárska cesta 7, BA za cenu 4 893,- EUR.  Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
8. pozemku  na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/11, vedeného v kat. nehnut. na LV č. 10, k. ú. 
SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2 do vlastníctva Ing. Kamilovi 
Marcinkovi, trvale bytom Mýtna 40, BA za cenu 4 660,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavaretia kúpnej zmluvy. (platné  do 13.9.2011).  
13. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ číslo 7985/19, vedeného v katastri nehnut. na LV č. 
10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2, do vlastníctva Ing. 
Carmen Šukalovej, rod. Bystranovej, trvale bytom: Bernolákova 2, BA za cenu 4 660,- EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
15. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/21, vedeného v katastri nehnut. na LV č. 10, 
k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2 do vlastníctva Silvie 

Odd. právne 
JUDr. 
Ďurinová 

 
 
 
 
K bodu 1:Kúpna cena zaplatená 
15.2.2011, dané na vklad 
21.2.2011 
 
 
K bodu 5: Kúpna cena zaplatená 
9.2.2011, dané na vklad 21.2.2011 
 
 
 
K bodu 6: Kúpna cena zaplatená 
21.2.2011, dané na vklad 5.4.2011 
 
 
 
K bodu 8: Kúpna cena zaplatená 
2.2.2011, dané na vklad 10.3.2011 
 
 
K bodu 13: Kúpna cena zaplatená 
7.3.2011, dané na vklad 5.4.2011 
 
 
 
K bodu 15: Kúpna cena zaplatená 
22.2.2011, dané na vklad 5.4.2011 
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Adamcovej, rod. Adamcovej, bytom Bradáčova 6, BA za cenu 4 427,- EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
17. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/24, vedeného v katastri nehnut. na LV č. 10, 
k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2 do vlastníctva Ing. Františka 
Volfa, trvale bytom: mýtna 40, BA a Eulálie Volfovej, rod. Senkovej, trvale bytom Tolstého 5, 
BA za cenu 4 427,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

 
 
 
K bodu 17: Kúpna cena zaplatená 
16.2.2011, dané na vklad 
10.3.2011 
 

44. 155/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. 
BA – SM, nachádzajúcej sa v BA, k. ú. SM na ul. Mišíkova, pozemku parc. č. 3096/9 zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2, do 
vlastníctva Pavla Kika, bytom Mišíkova 10, BA, za cenu 1 400,00 EUR s tým, že v prípade 
vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. Kúpna 
cena bude zapl. jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúp.zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne  
JUDr. 
Ďurinová 

Kúpna cena zaplatená 10.12.2010, 
vklad povolený 20.1.2011 

45. 157/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s 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 spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
1. prevod vlastníctva NP – garáže vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. Ba – SM, 
označenej na LV č. 8040 ako NP1 o celkovej výmere 15,46 m2, nachádzajúcej sa v dome na 
Bezručovej ul. č. 8 v BA, súp. č. 4942, postavenom na pozemku parc. č. 8940/10 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 52 m2, k.ú. Staré Mesto, zapísanom v kat. nehnut.  na LV č. 8040 
a spoluvlastníckeho podielu na spol. častiach a spol. zar. domu a na pozemku o veľkosti 
1546/9297 kupujúcemu: Dušan Zbudila, bytom Bezručova 2537/8, BA, za kúpnu cenu 16 600,00 
EUR. 
2. prevod vlastníctva NP – garáže vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m. č. BA – SM, 
označenej na LV č. 8040 ako NP2 o celkovej výmere 15,25 m2, nachádzajúcej sa v dome na 
Bezručovej ul. č. 8 v BA, súp. č. 4942, postavenom na pozemku parc. č. 8940/10 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 52 m2, k.ú. SM, zapísanom v katastri nehn. na LV č. 8040 a spoluvl. 
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku o veľkosti 
1525/9297 kupujúcemu: Martin Prázdnovský, bytom Bezručova 1537/8  BA, za kúpnu cenu 
16 000,00 EUR,  
3. prevod vlastníctva NP – garáže vo vlastn. hl. mesta SR BA, v správe m. č. BA – SM, označenej 
na LV č. 8040 ako NP3 o celkovej výmere 14,99 m2, nachádzajúcej sa v dome na Bezručovej ul. 
č. 8 v BA, súp. č. 4942, postavenom na pozemku parcelné č. 8940/10 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 52 m2, k.ú. SM, zapísanom v katastri nehnut. na LV č. 8040 a spoluvlastníckeho 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

 
 
 
K bodu 1: Prevod realizovaný. 
Zmluva o prevode vlastníctva NP 
uzavretá 6.12.2010. Návrh na 
vklad vlastníckeho práva podaný 
6.12.2010 
 
 
K bodu 2: Prevod realizovaný. 
Zmluva o prevode vlastníctva NP 
uzavretá 6.12.2010. Návrh na 
vklad vlastníckeho práva podaný 
15.12.2010 
 
 
K bodu 3: Prevod realizovaný. 
Zmluva o prevode vlastníctva NP 
uzavretá 10.12.2010. Návrh na 
vklad vlastníckeho práva podaný 
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podielu na spol. častiach a spol. zar. domu a na pozemku o veľkosti 1499/9297 kupujúcemu: 
manželia Gabriela Hornáčková a Jakub Hornáček, obaja bytom Nerudova 45, Ba, za kúpnu cenu 
28 706,00 EUR. Kúp. cena bude zaplat. jednorazovo do 30 dní od uzavretia KZ. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

17.12.2010 

46. 160/2010 14.9.2010 MZ časť B. žiada starostu MČ zabezpečiť vypracovanie úplného znenia Rokovacieho poriadku 
MZ MČ BA – SM v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 

Odd. právne 
JUDr. Jánošík 

Vypracované  úplné znenie 
Rokovacieho poriadku v znení 
dodatku č. 1 a dodatku č.2 

47. 162/2010 14.9.2010 MZ schvaľuje Dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny Miestneho hasičského zboru mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto s účinnosťou od 15.9.2010 

Odd. právne 
JUDr. Jánošík 

Vypracované úplné znenie 
Zriaďovacej listiny Miestneho 
hasičského zboru m. č. BA – SM 
v znení dodatku č. 1 

48. 165/2010 14.9.2010 MZ časť A. súhlasí s tým, aby MČ BA – SM vrátila hl. mestu SR Bratislava majetok 
nachádzajúci sa v k. ú. Staré Mesto na ul. Somolického 2 zverený jej protokolom č. 51/1992 zo 
dňa 31.12.1992 a to domovú nehnuteľnosť – podielový dom na ulici Somolického 2 v Bratislave, 
súp. č. 821, postavenú na pozemku parc. č. 3417 zastavané plochy a nádvoria o výmere 516 m2 
a pozemku parc. č. 3418/1 záhrady o výmere 324 m2, zapísaná v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 4035 pre katastrálne územie Staré Mesto, Správy katastra pre hlavné mesto SR 
Bratislavu 

Odd. 
majetkové 
Mgr. Malinová 

26.11.2010 bol medzi m.č. BA – 
SM a Hl. mestom SR podpísaný 
Protokol o odňatí správy 
nehnuteľného majetku. Na základe 
vzájomnej dohody sa správa 
domovej nehnuteľností na ul. 
Somolického 2, vrátila späť Hl. 
mestu SR Bratislave. 

49. 167/2010 28.9.2010 MZ časť A ukladá prednostovi MiÚ 1. identifikovať v lehote do 7 dní priestory, ktoré spĺňajú 
jednu z nasledovných podmienok a) podľa záznamu z katastra sú bytmi, alebo b) svojim 
charakterom a umiestnením sú bytmi ale sú zapísané ako nebyty a po rekolaudácii budú formálne 
určené na bývanie, alebo c) svojim charakterom a umiestnením, po stavebnej adaptácii, vyhovejú 
nárokom na bývanie a stanú sa bytmi. 2. v lehote do 14 dní vypracovať kalkuláciu nákladov na 
rekolaudácie a rekonštrukcie priestorov NP na bytové, 3. v lehote najneskôr do 21 dní a) doručiť 
poslancom MZ správu obsahujúcu kompletné údaje o priestoroch určených podľa bodu 1 
a členenie nákladov podľa bodu 2 na jednotlivé bytové jednotky, b) zverejniť správu na internete, 
webovej stránke MČ 
časť B. žiada starostu MČ, aby umožnila delegácii členov OZ „Právo na bývanie“ obhliadku 
voľných bytov a NP MČ BA – SM za účelom vyjadrenia možnosti využitia týchto priestorov ako 
bytového priestoru, 
časť C. odporúča MZ upraviť svoje VZN č. 1/2006 o nájme bytov a obytných miestností 
v prospech obetí reštitúcie tak, aby zrovnoprávnili občanov ohrozených stratou bytov 
v reštituovaných domoch na úroveň nebývajúcich. 

prednosta 
Mgr. Šovčík 

časť A:  Odd. majetku vypracovalo 
a predložilo dňa 6.10.2010 zoznam 
nehnuteľností podľa bodu 1 ods. 
a), b), c), ktorý bol následne 
poskytnutý poslancom MZ. 
- Odd. investícií vypracovalo 
a predložilo 15.10.2010 kalkuláciu 
nákladov na rekolaudácie 
a rekonštrukcie NP na bytové (časť 
A, bod 2) a táto bola následne 
poskytnutá poslancom MZ. 
- Dňa 20.10.2010 boli informácie 
uvedené v bode 3 poskytnuté 
poslancom MZ a následne 
zverejnené na webovej stránke MČ 
BA – SM. 
časť B: MČ BA – SM umožnilo 
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členom OZ „Právo na bývanie“ 
obhliadku voľných bytov a NP vo 
vlastníctve MČ BA – SM 
časť C: MZ na zasadnutí 
15.2.2011 schválilo uzn. č. 4/2011 
VZN MČ BA SM č. 3/2011 
o nájme bytov 

50. 169/2010 2.11.2010 MZ schvaľuje VZN m. č. BA – SM č. 12/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ 
a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  m.č. BA – SM s účinnosťou od 1.1.2011 

Odd. finančné 
Ing. Strejčková 

Dotácie na mzdy a prevádzku MŠ 
a šk. zariad. poskytnuté v súlade 
s uznesen. 

51. 173/2010 2.11.2010 MZ časť A. berie na vedomie zámer projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 
v partnerstve s hl. mesta SR Bratislavy 

Kanc. 
starostky 
p. Ježek 

MZ sa pripojilo k zámeru projektu 
„Elektronizácia služieb brat. 
samospr.“ v partnerstve s hl. m. SR  

52. 174/2010 2.11.2010 MZ bod A. schvaľuje 1. rozpočet MČ na r. 2011, 2. programový rozpočet m. č. BA – SM na rok 
2011, 3. príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení m. č. vo výške 1,5 % z objemu 
vyplatených platov. Bod C splnomocňuje starostu m. č. určiť organizáciám a zariadeniam m. č. 
záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia 

Odd. finančné 
Ing. Strejčková 

bod A – rozp.hospodárenie bolo 
v súlade s uznes. bod C – starosta 
určil limity rozp. hospodárenia 
Seniorcentru SM a St. knižnice 

53. 177/2010 
 

2.11.2010 MZ schvaľuje zmenu uznesenia MZ MČ BA – SM č. 157/2003 z 9.12.2003 v znení uznesenia č. 
14/2004 zo 17.2.2007 takto: 1. V bode 1 uznesenia sa slová „LV č. 277 nahrádzajú slovami „LV 
č. 2771“.  2. V bode 1 uznesenia sa slová „Katariny Ann Ratner, rod. Palanovej v podiele 1/8“ 
nahrádzajú slovami „Ing. Vladimíra Bohuslava, bytom Mánesovo nám. 1, BA v podiele 1/16 
a Ing. Milana Bálinta, bytom Gajova 11, BA, v podiele 1/16“. 3. V bode 2 uznesenia sa slová 
„bude vo výlučnom vlastníctve Katariny Ann Ratner, rod. Palanovej, bytom 70 Seymour Road, 
Elsternwick 3185, Victoria, Australia“ nahrádzajú slovami „bude v podielovom spoluvl. Ing. 
Vladimíra Bohuslava, bytom Mánesovo nám. 1, BA, v spoluvl.pod. ½ a Ing. Milana Bálinta, byt. 
Gajova 11, BA v spoluvl.podiele ½“. 

Odd. právne 
JUDr. Jánošík 

Uzavretá Dohoda o zrušení 
a vysporiadaní podielového 
spoluvlastníctva nehnuteľností 
a o zriadení vecného bremena č. 
719/2010 v znení uvedeného 
uznesenia. 
 

54. 178/2010 
 

2.11.2010 MZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. 
prespisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, doplnenie uznesenia MZ MČ BA – SM č. 
47/2010 zo dňa 20.4.2010 v časti A. takto: za slová „710 m2“ sa vkladajú slová „parc. č. 10298/3, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 379 m2 a parc. č. 10313, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 658 m2“ a za slová „na dobu neurčitú za cenu 1 EUR“ sa slová „za celú dobu nájmu“ 
nahrádzajú slovami „za rok“ 

Odd. právne 
JUDr. Jánošík 

Uzavretý Dodatok č. 1 (č. 
664/2010) k Zmluve o nájme 
pozemku č. 593/2010 v znení 
uznesenia MZ 

55. 179/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom pozemkov 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území SM parc. č. 2837/1k o výmere 3136 m2, druh pozemku: 
záhrady a parc. č. 2836, o výmere 159 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na 

Odd. 
majetkové 
Ing. Ferko 

Nájomná zmluva podpísaná 
6.12.2010. 
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P.č. 
 

Číslo 
uznesenia 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

 
Uznesenie 

 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Spôsob plnenia 

Novosvetskej – Majakovského ul. pre nájomcu – občianske združenie s názvom Galéria Horský 
park, sídlo: Majakovského ul. 13, BA s týmito podmienkami: 1. nájom vznikne až po ukončení 
vš. existujúcich náj. vzťahov k pozemkom., 2.  nájomné: 1,- EUR ročne, 3. doba nájmu: neurčitá, 
4. účel nájmu: zriadenie galérie umenia v exteriéri, 5. ak v lehote 2 rokov nenaplní zámer, na 
ktorý bol pozemok prenajatý, zmluva zaniká, 6. galéria bude prístupná pre verejnosť, prevádzkové 
náklady s tým spojené bude znášať nájomca. 

56. 187/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia 
s majetkom m. č. BA – SM a s majetkom zvereným do správy m. č. BA – SM, predĺženie doby 
nájmu pre časť pozemku parcely registra „C“ č. 4224, nachádzajúcej sa na Nekrasovovej ul. 
o výmere 170 m2, (z celkovej výmery pozemku 878 m2) druh pozemku: ostatná plocha, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 v prospech nájomcu: Zastupiteľský úrad 
veľvyslanectva Svätej Stolice (Apoštolská nunciatúra) v SR so sídlom Nekrasovova ul. 17, BA, 
v zastúpení: J.E.Mons.Mario Gioradana, apoštolský nuncius s týmito podmienkami:1. doba 
nájmu: neurčitá; 2. účel: vstup do rezidencie Zastupiteľského úradu veľvyslanectva Svätej Stolice 
(Apoštolská nunciatúra) v SR; 3. výška nájmu: 1 EUR za rok 

Odd. 
majetkové 
Ing. Ferko 

Nájomná zmluva v súlade 
s uznesením MZ podpísaná 
8.12.2010 

57. 188/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia 
s majetkom m. č. BA – SM a s majetkom zvereným do správy m. č. BA – SM predĺženie doby 
nájmu NP, nachádzajúceho sa v domovej nehnuteľnosti na Zelenej ul. 1 v Ba, súp. č. 357, 
postavenej na pozemku parc. č. 332, k.ú.  Staré Mesto na dobu určitú do 31.12.2024 nájomcovi 
BAM – EKO a.s. so sídlom Hálkova 11, BA, IČO 35 815 272. 

Odd. 
majetkové 
Mgr. Malinová 

26.11.2010 boli medzi m. č.  BA  
SM a nájomcom spoločnosťou 
BAM-EKO podpísané 2 dodatky 
k 2 nájomným zmluvám, v ktorých 
sa predĺžila doba nájmu do 
31.12.2024  

58. 196/2010 2.11.2010 MZ schvaľuje poskytnutie dotácií z rozpočtu m. č. BA – SM na rok 2010 Odd. finančné 
Ing. Strejčková 

Dotácie boli poskytnuté v súlade s 
uznesením 
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                                                                                           Nesplnené uznesenia                                                                  Tabuľka č. 2 
 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

1. 729/1998 
 

17.11.1998 
 

MZ schvaľuje predaj pozemku s domom súp. č. 100276, 
nachádzajúceho sa v k.ú. Staré Mesto na Špitálskej ul. č. 31 v BA, 
zapísaného v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 10 pod 
parc. č. 8509 ako zastavaná plocha o výmere 630 m2 a parc. č. 8510 
ako záhrada o výmere 169 m2 do vlastníctva spoločnosti 
PATRONKA, s.r.o., so sídlom na Panenskej ul. č. 26, 811 03 
Bratislava, IČO. 35 745 606, za cenu 5 000 000,- Sk s tým, že 
kupujúci poskytne primeranú bytovú náhradu terajším nájomcom 
bytov v dome najneskôr do jedného roka odo dňa schválenia 
uznesenia 

Odd. právne 
Mgr. P.Vidová 

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 (fin. náhrade a dohôd 
o ukončení nájmu bytov v dome) 

Opätovne písomne vyzvať 
kupujúceho a zabezpečiť 
osobné rokovanie 

2. 
 

80/2006 
 

19.9.2006 
 

MZ schvaľuje 1. na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej v zmysle § 281 OZ a odporúčania výberovej komisie 
starostu m.č. výber investora na rekonštrukciu a modernizáciu 
objektu na Lazaretskej 3, ktorým je obchodná spoločnosť 
NOAVISTA, s.r.o.; 2. prenechanie do nájmu nehnuteľnosti a) 
stavba súp. č. 2394 postavená na pozemku parc. č. 8704, b) 
pozemok parc. č. 8704 o výmere 2 490 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, c) pozemok parc. č. 8703/5 o výmere 
156 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúce 
sa na ulici Lazaretská a Cukrová ul. v BA, kat.. územie BA SM, 
zapísané na LV č. 1656 KÚ v BA, Správa katastra pre hl. mesto SR 
BA, pracovisko BA I spoločnosti NOAVISTA, s.r.o., Leškova 3, 
BA za podmienok, že časť objektu a pozemku, ktorá bude po 
rozdelení určená na účel výstavby školy bude prenajatá v cene 1,- 
Sk a časť objektu a pozemku, ktorú bude užívať investor, za sumu 
100,- Sk na m2/ročne. Účelom nájmu bude modernizácia a 
rekonštrukcia objektu podľa záväzných podmienok verejnej 
obchodnej súťaže a projektu vybavného investora. Uvedené platí za 
podmienky dokončenia rekonštrukcie a modernizácie do 30.6.2008. 
3. budúci prevod časti objektu situovaného do ulice Cukrová a 
pozemku parc. č. 8704/4 o výmere 1 367 m2 a pozemku parc. č. 
8703/5 o výmere 156 m2 do vlastníctva spoločnosti NOAVISTA, 
s.r.o., Leškova 3, BA za kúpnu cenu 44 776 200,- Sk (29 400 

Odd. právne 
JUDr. Števík 

Pozri str. 2, poradové č. 4 – 
Uznesenie č. 16/2007 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

Sk/m2), 4. budúcu úhradu nákladov na zhodnotenie objektu ZŠ za 
cenu garantovanú investorom spoločnosťou NOAVISTA, s.r.o. 
Leškova 3 BA v sume 54 576 000,- Sk, pričom táto cena je konečná 
pre účely vzájomného zápočtu a za podmienky, že realizácia 
modernizácie a rekonštrukcie objektu bude vykonaná v zmysle 
záväzných súťažných podmienok, 5. vzájomné započítanie oboch 
uvedených súm s tým, že m. č.  sa zaväzuje finančný rozdiel v sume 
9 799 800,- Sk vyplatiť spoločnosti NOAVISTA, s.r.o., Leškova 3, 
BA za podmienok špecifikovaných v dohode o vzájomnej 
spolupráci 

3. 
 

90/2006 
 

19.9.2006 
 

MZ schvaľuje v bytovom dome na ul. Medená 35, súp. č. 112 s 
pozemkami parc. č. 132/3 zastavaná plocha o výmere 411 m2, parc. 
č. 132/2 zastavaná plocha a o výmere 23 m2, parc. č. 132/1 
zastavaná plocha o výmere 116 m2, LV č. 212, kat. územie SM 1. 
vstavbu na rovnej streche, mezonetový byt č. 23 na 5. a 6. poschodí 
o podlahovej ploche 233,75 m2, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 
23375/209724 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na 
pozemkoch. 2. za stavebníka Ing. Branislava Sťahuliaka s 
manželkou Mgr. Monikou Sťahuliakovou, obaja bytom Mierová 64, 
BA, 3. cenu 103 480,- Sk za spoluvlastnícky podiel hl. mesta SR 
Bratislavy na pozemkoch 

Odd. právne 
Mgr. P.Vidová 

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 predloženie. 

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

4 
 

16/2007 
 

27.3.2007 
 

MZ časť A. súhlasí s tým, aby MČ BA -  SM vrátila objekt bývalej 
ZŠ na ul. Lazaretská 3 v BA, stavbu súp. č. 2394 postavenú na 
pozemku parc. č. 8704 ako aj pozemok parc. č. 8704 o výmere 2490 
m2 a pozemok parc. č. 8703/5 o výmere 156 m2, ktorý má zverený 
do správy, späť hl. mestu SR BA spolu so zmluvnými záväzkami, 
časť B. splnomocňuje starostu MČ na všetky úkony nevyhnutné k 
realizácii uznesenia v časti A. 
 

Odd. právne 
JUDr. Števík 

MČ Bratislava – Staré Mesto 
ponúkla hl. mestu nehnuteľnosti 
na vrátenie, avšak primátor  
listom z 22.1.2010 oznámil, že 
prevzatie nehnut. majetku do 
priamej správy je možné len za 
predpokladu, že nebudú prevzaté 
zmluvné záväzky.  

MČ BA – SM požiadala hl. 
mesto o prevedenie 
nehnuteľnosti do vlastníctva 
SM 

5. 48/2007 
 

29.5.2007 
 

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

Kanc. starostky 
p. Ježek 

Na tieto účely bola zriadená 
komisia. 

Komisia preskúma možnosti 
čerpania fondov EÚ. 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

2007 - 2013 
6. 
 

97/2007 
 

13.11.2007 
 

MZ schvaľuje 1. tretiu zmenu rozpočtu MČ na r. 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) 

Odd. majetkové Uznesenie nebolo naplnené ako 
celok, plnilo sa priebežne. 

Zrušiť uznesenie. 

7. 109/2007 
 

11.12.2007 
 

MZ časť C. 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 

Odd. majetkové Nesplnené. Zrušiť uznesenie. 

8. 
 

129/2008 
 

4.11.2008 
 

MZ časť B. - schvaľuje Parkovaciu politiku MČ BA - SM, časť C - 
MZ žiada starostu 1. zabezpečiť rokovanie s prevádzk. park. služieb 
o zmene a doplnení náj. zmluvy v súlade so schvál. park. politikou 
(T:11/2008), 
 2. Zabezp. výber prevázdkovateľa park. služieb v novej zóne s 
dopr. obmedz. a pred vyhl. súťaže predložiť podm. na schválenie 
MZ (T: I. polrok 2009),  
 

Odd. právne 
JUDr. Jánošík 

Časť C, bod 1: Rokovania 
s prevádzkovateľom parkov. 
miest (BPS PARK a.s.) boli 
neúspešné a m.č. podala žalobu 
vo veci ochrany vlast. práva 
podľa § 126 OZ, súd prvého 
stupňa rozhodol, že návrh 
odporcu (BPS PARK a.s.) na 
prerušenie konania zamieta, 
odporca  sa proti tomuto 
rozhodnutiu súdu odvolal, 
o odvolaní v súčasnosti rozhoduje 
Krajský súd v Bratislave. 
Bod 2: Uznesenie nesplnené 
z dôvodu, že sa nemôže vyberať 
parkovné. Začali sa vydávať iba 
karty pre staromešťanov, ktorí 
môžu na základe toho parkovať 
na vyznačenom parkovacom 
mieste.  

K bodu 1: Počkať na 
výsledok  rozhodnutia 
Krajského súdu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2: Pripraví sa nový 
systém parkovacej politiky. 

9. 42/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej 
sa v BA, k.ú. SM na ul. Za Sokolovňou, pozemku parc. č. 3751/8 
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 18 m2, do vlastníctva Šarloty 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

Kupujúci nemá záujem o kúpu 
pozemku pod garážou. 

Pozemok zostáva v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
19.4.2011. 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

Marčokovej, rod. Kačániovej, bytom Sokolská 20,  BA, za cenu 
3 584,88 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní 
od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

10. 43/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9a ods. 8 písm. b) zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. BA – SM 
nachádzajúcej sa v BA, k.ú. Staré Mesto na ul. Za Sokolovňou, 
pozemku parc. č. 3751/13 zapísaného v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, do 
vlastníctva Ing. arch. Ivana Múranicu s manž. Mgr. Máriou 
Múranicovou, rod. Počiatkovou, obaja bytom Sokolská 2, BA, za 
cenu 3 584,88 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 
dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

Kupujúci nemá záujem o kúpu 
pozemku pod garážou za cenu 
znal. posudku, schvál. MZ. 

Pozemok zostáva v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
19.4.2011. 

11. 44/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9a ods. 8 písm. b) zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností vo 
vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m.č. BA – SM nachádzajúch 
sa v BA, k.ú. Staré Mesto: 
7. pozemku na Drotárskej ceste, parac. č. 2491/24 vedeného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 20 m2, do vlastníctva Mgr. Petra Steinigera, 
trvale bytom Drotárska cesta 7, BA, za cenu 3 983,20 EUR. Kúpna 
cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa 
jeho prijatia. 
8. pozemku  na Drotárskej ceste, parc. č. 2491/25 vedeného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 19 m2, do vlastníctva Ing. Fridricha 
Brukkera, CSc. s manželkou Darinou Brukkerovou, rod. 
Pospechovou, trvale bytom Drotárska cesta 7, BA, za cenu 3 784,04 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

 
 
 
 
K bodu 7: Návrh KZ pripravený, 
kupujúci neprevzal doporučenú 
písomnú výzvu k podpisu zmluvy 
v odbernej lehote, nereaguje. 
 
 
 
K bodu 8: 22.6.2010 zaslaný 
návrh kúpnej zmluvy kupujúcemu 
– nesúhlasí s cenou schválenou 
MZ. 

 
 
 
 
K bodu 7: Pozemok pod 
garážou zostáva v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
19.4.2011. 
 
 
 
K bodu 8: pozemok pod 
garážou zostáva v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
19.4.2011. 

12. 45/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemkov pod garážami) 
11. pozemku na Drotárskej ceste, parc. č. 4436/19 vedeného 

Odd. právne  
JUDr. Ďurinová 

 
K bodu 11: Kúpna zmluva 

 
K bodu 11: Pozemok 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 
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v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 19 m2, do vlastníctva Štefánie Gajdošovej, 
rod. Chrenkovej, trvale bytom Drotárska cesta 35, BA, za cenu 
3 784,04 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní 
od uzavretia kúpnej zmluvy.  Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
12. pozemku na Drotárskej ceste, parc. č. 4436/20 vedeného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 19 m2, do vlastníctva Ing. Vladimíra 
Bystričana, trvale bytom Drotárska cesta 35, BA, za cenu 3 784,04 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka odo dňa jeho prijatia. 

zrušená z dôvodu nezaplatenia 
ceny v súlade s podmienkami 
dojednanými v zmluve. 
 
 
 
K bodu 12: Kupujúci odmietol 
podpísať kúpnu zmluvu z dôvodu 
výšky ceny schválenej MZ 
 
 

zostáva v nájme.  
Uznesenie stratí platnosť 
19.4.2011. 
 
 
 
K bodu 12: Pozemok 
zostáva v nájme. Uznesenie 
stratí platnosť 19.4.2011. 

13. 57/2010 20.4.2010 MZ bod B odporúča poskytnúť TV kanál mestskej časti 
v základnom súbore UPC pre vysielanie TV Bratislava 

Kanc. starostky 
p. Ježek 

Neakceptované Zrušiť uznesenie 

14. 60/2010 20.4.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9c, ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, predaj 100 % akcií akciovej spol. SNP Invest a.s. so sídl. 
Vajanského nábr. 3, BA, IČO: 35 804 092 za kúpnu cenu 200 000 
EUR do vlastníctva obch. spoločnosti Delta Vesper, s.r.o. so sídlom 
Ku Bratke 3078/5, 940 01  Levice, IČO: 44631383 
žiada starostu mestskej časti vykonať všetky úkony potrebné 
k vykonaniu tohto uznesenia 

Odd. právne 
JUDr. Števík 

Advok. kanceláriou LEGAL 
CARTEL s.r.o bola vyprac. kúpna 
zmluva, ktorá bola predl. 
kupujúcemu na odsúh. 
v 06/2010.Zároveň u notárky je 
pripr. záznam o uložení kúpnej 
ceny kupujúcim do úschovy.  

Uložením kúpnej ceny bude 
u notárky podpísaná KZ. 
Kupujúci vyzvaný 
k zloženiu kúpnej ceny. 

15. 71/2010 8.6.2010 MZ bod A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí  v z.n.p., ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR BA, 
v správe m. č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
BaNP v z.n.p. v bytovom dome na ul. Továrenská 9 – Karadžičova 
1, súp. č. 104096, k.ú. SM, vedenom v katastri nehn. na LV č. 5508 
na parcele č. 9057, 9058, 9059 a pozemky pod stavbou parc. č. 
9057, zastavané plochy a nádvoria o výmere 571 m2, parc. č. 9058, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m2 a pozemok parc. č. 
9059, záhrady o výmere 143 m2 vchod Továrenská 9, suterén, 
priestor č. 12-NP10, o celkovej výmere 26,10 m2, spoluvlastnícky 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel k pozemkom o veľkosti 2610/137961 

Odd. majetkové 
Mgr. Malinová 

K podpísaniu kúpnej zmluvy sa 
nepristúpilo z dôvodu neudelenia 
predchádzajúceho súhlasu 
primátora. Písomný nesúhlas 
obdržala m. č. BA – SM 
29.6.2010.  

Nebytový priestor je 
v nájme. Na základe platnej 
NZ ju naďalej užíva 
pôvodný nájomca p. Ján 
Danis. 
Uznesenie stratí platnosť 
7.6.2011. 
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kupujúcemu Jánovi Danisovi, bytom Vodárenská 190/23, Zlaté 
Klasy za cenu 8 578,85 EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretie kúpnej zmluvy. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

16. 72/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve BaNP v z.n.p. v bytovom dome na ul. Vysoká 10, súp. 
č. 104276, k.ú. Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na 
LV č. 5988 na parcele č. 8355 a pozemok pod stavbou parc. č. 8355, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 614 m2, LV č. 5989 vchod 
Vysoká 10, suterén, priestor č. 12-NP9 o celkovej výmere 18,63 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spol. zariadeniach 
domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 245/10000 
kupujúcemu Mgr.art. Marekovi Brázdilovi s manželkou Mgr. 
Luciou Brázdilovou, obaja bytom Vysoká 10, BA za cenu 5 748,85 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. majetkové 
Mgr. Malinová 

K podpísaniu kúpnej zmluvy sa 
nepristúpilo z dôvodu neudelenia 
predchádzajúceho súhlasu 
primátora. Písomný nesúhlas 
obdržala m. č. BA – SM dňa 
29.6.2010. 

Nebytový priestor je 
v nájme. Na základe platnej 
nájomnej zmluvy ju naďalej 
užíva pôvodný nájomca p. 
Marek Brázdil. 
Uznesenie stratí platnosť 
7.6.2011. 

17. 73/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve BaNP v z.n.p. v bytovom dome na ul. Tabaková 
4,6,8,10 – Záhrebská 10,12, súp. č. 2959, k.ú. SM, vedenom 
v katastri nehnuteľností na LV č. 6604 na parcele č. 7941/1, 7941/2, 
7941/3, 7941/4 a pozemky pod stavbou parc. č. 7941/1, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 422 m2, parc. č. 7941/2, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 186 m2, parc. č. 7941/3 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 444 m2, parc. č. 7941/4, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 447 m2, LV č. 6605 vchod Tabaková 6, 
suterén, preistor č. 12-NP21, o celkovej výmere 2,94 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spo. zar. domu 
a spoluvl. podiel k pozemkom o veľkosti 32/10000 kupujúcemu Ing. 
Jozefovi Gotzmanovi, bytom Sokolská 17, Senec za cenu 17 238,83 

Odd. majetkové 
Mgr. Malinová 
 

Napriek príprave a vyhotoveniu 
kúpnej zmluvy k podpísaniu sa 
nepristúpilo z dôvodu 
neakceptovania stanovenej kúpnej 
ceny zo str. kupujúceho.  

Nebytový priestor je 
v nájme. Na zákl. platnej 
nájomnej zmluvy ju naďalej 
užíva pôvodný nájomca p. 
Jozef Gotzman. 
Uznesenie stratí platnosť 
7.6.2011. 
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EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka odo dňa jeho prijatia. 

18. 74/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve BaNP v z.n.p. v bytovom dome na ul. Medená 33, súp. 
č. 111, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnuteľností na LV č. 5340 na 
parcele č. 164, pozemok pod stavbou parc.č. 164, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 325 m2 vchod Medená 33, suterén, priestor č. 
12-N101 o celkovej výmere 53,96 m2, spoluvlastnícky podiel na 
spol. častiach a spol. zar. domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 
o veľkosti 547/10000 kupujúcemu Ing. Stanislavovi Marinovi, CSc 
– MADERA MUSIC, Vlčkova 20, BA, IČO: 11664967 za cenu 
32 685,14 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní 
od uzavretia kúpnej zmluvy.  Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. majetkové 
Mgr. Malinová 

Kúpna zmluva bola vyhotovená 
a pripravená, kupujúci však od 
zmluvy odstúpil a požiadal 
o ukončenie nájmu NP 
k 31.7.2010.  

V súčasnom období je NP 
voľný, bude postúpený 
majetkovo – finančnej 
komisii na posúdenie 
z dôvodu možnosti 
prenájmu formou verejnej 
obchodnej súťaže. 
Uznesenie stratí platnosť 
7.6.2011. 

19. 75/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve BaNP v z.n.p. v bytovom dome na Ulici 29. augusta 
15, súp. č. 2363, k.ú. SM, vedenom v katastri nehn. na LV č. 6171 
na parcele č. 9086/1, pozemok pod stavbou parc. č. 9086/1, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m2, pozemky parc. č. 
9086/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2, parc. č. 
9086/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 a priľahlé 
pozemky: LV č. 6172, parc. č. 9088 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 370 m2, LV č. 6173, parc.č. 9089/2 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 195 m2, vchod 29. augusta 15e, suterén, NP č. 
20 o celkovej výmere 31,86 m2, spoluvlastnícky podiel na spol. 
častiach a spol. zar. domu a spoluvlastn. podiel k pozemkom 
o veľkosti 279/10000 a spoluvlastnícke podiely na priľahlých 
pozemkoch parc. č. 9088 podiel 117/10000, parc. č. 9089/2 podiel 
107/10000 kupujúcemu Vavrincovi Matusovi, Vrakúň 712, za cenu 

Odd. majetkové 
Mgr. Malinová 

K podpísaniu kúpnej zmluvy sa 
nepristúpilo z dôvodu neudelenia 
predchádzajúceho súhlasu 
primátora. Písomný nesúhlas 
obržala MČ 13.7.2010. 

Nebytový priestor je 
v nájme. Na základe platnej 
NZ ju naďalej užíva 
pôvodný nájomca p. Matus 
Vavrinec. 
Uznesenie stratí platnosť 
7.6.2011. 
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11 469,64 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní 
od uzavretia kúpnej zmluvy.  Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

20. 77/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve BaNP v z.n.p. v bytovom dome na ul. Dostojevského 
rad 1, súp. č. 2543, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnut. na LV č. 
6452 na parcele č. 8942 a pozemok pod stavbou parc. č. 8942, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 359m2, 
2. vchod Dostojevského rad 1,1. poschodie, priestor č. 44, 
o celkovej výmere 170,49 m2, spoluvlastnícky podiel na spol. 
častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku o veľkosti 449/1000 za cenu 151 682,19 EUR, 
3. vchod Dostojevského rad 1, 1. poschodie, priestor č. 46, 
o celkovej výmere 42,60 m2m, spoluvlastnícky podiel na spol. 
častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvl. podiel k pozemku 
o veľkosti 114/10000 za cenu 38 939,22 EUR kupujúcemu 
Demokracia a rovnosť, OZ, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 4301/28, 
BA. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka 
odo dňa jeho prijatia. 

Odd. majetkové 
Mgr. Malinová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K bodu 2: Kúpna zmluva 
vyhotovená,  kupujúci však od 
kúpy odstúpil a požiadal 
o ukončenie nájmu NP. 
 
 
K bodu 3: Kúpna zmluva 
vyhotovená, kupujúci od kúpy 
odstúpil a požiadal o ukončenie 
nájmu NP 

 
K bodu 2: Dňa 16.12.2010 
podpísaná dohoda 
o ukončení nájmu ku dňu 
31.12.2010. 
Uznesenie stratí platnosť 
7.6.2011. 
K bodu 3: . Dňa 16.12.2010 
podpísaná dohoda 
o ukončení nájmu 
k 31.12.2010. 
Uznesenie stratí platnosť 
7.6.2011. 
V súčasnosti sú priestory 
voľné. Budú postúpené 
majetkovo – fin. komisii na 
posúdenie z dôvodu 
možnosti prenájmu formou 
verejnej obch. súťaže. 
 

21. 78/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve BaNP v z.n.p. v bytovom dome na ul. Dostojevského 
rad 1, súp. č. 2543, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnut. na LV č. 
6452 na parcele č. 8942 a pozemok pod stavbou parc. č. 8942, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 359 m2, vchod 
Dostojevského rad 1, 1. posch., priestor č. 49, o celkovej výmere 
174,08 m2, spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a spol. 
zariadeniach domu a spoluvl. podiel k pozemku o veľkosti 
456/10000 kupujúcemu spoločnosti OTTOVO 
NAKLADATE ĹSTVO, s.r.o., Dostojevského rad 1, BA, IČO: 

Odd. majetkové 
Mgr. Malinová 

30.7.2010 podpísaná kúpna 
zmluva, m. č. napokon od kúpy 
odstúpila z dôvodu nezaplatenia 
stanovenej kúpnej ceny v určenej 
lehote zo str. kupujúceho.  

NP je v nájme. Na základe 
platnej nájomnej zmluvy ju 
naďalej užíva pôvodný 
nájomca – spoločnosť 
OTTOVO 
NAKLADATE ĽSTVO, 
s.r.o. 
Uznesenie stratí platnosť 
7.6.2011. 
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31 398 111 za cenu 165 472,16 EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

22. 81/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, prevod vlastníctva NP vo vlastníctve hl. mesta SR 
Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve BaNP v z.n.p. v bytovom dome na ul. Vajanského 
nábr. 9, súp. č. 63, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnut. na LV č. 
8690 na parcele č. 220 a pozemok pod stavbou parc. č. 220, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 691 m2, vchod Vajanského 
nábr. 9, prízemie, priestor č. 12-902 o celkovej výmere 203,00 m2, 
spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a spol. zariad. domu 
a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 20300/268538 
kupujúcemu spoločnosti DRAGONARA, s.r.o., Radlinského 2, BA, 
IČO: 36696 498 za cenu 299 605,72 EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.. 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Zmluva o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru uzavretá 
26.11.2010. Prevod 
neuskutočnený v dôsledku 
nezaplatenia kúpnej ceny do 30 
dní od podpísania zmluvy oboma 
zmluvnými stranami kupujúcim. 

NP zostáva v nájme. 
Nájomcom je spoločnosť 
DRAGONARA, s.r.o. 
Uznesenie stratí platnosť 
7.6.2011 

23. 99/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj 
spoluvlastníckeho podielu 2/8 na nehnuteľnostiach vo vlastníctve hl. 
mesta SR Bratislavy, v správe m. č. BA – SM, nachádzajúcich sa 
v BA, k.ú. SM, na Šafránovej ul., zapísaných v katastri 
nehnuteľností na LV číslo 839, pozemku parcely registra „C“ č. 
4560, zastavané plochy a nádvoria, výmera 55 m2 a pozemku 
parcely registra „C“ č. 4561, záhrady, výmera 488 m2 do vlastníctva 
podielového spoluvlastníka nehnuteľností – Ing. Michal Matyšek, 
bytom Šafránova 7, BA za cenu 56 262,50 EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.. 

Odd. majetkové  
Ing. Ferko 

Kupujúci odstúpil od kúpy.  Pozemok zostáva naďalej 
v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
7.6.2011. 

24. 101/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemkov pod garážami) v súlade 
s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p. predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, 
v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, na ul. Sokolská, 
parcely reg. „C“ č. 3718/8 vedeného v katastri nehnuteľností na LV 
č. 10, k.ú. SM, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

Súhlas primátora bol udelený len 
na predaj pozemku, chýbal súhlas 
so zriadením vecného bremena – 
prechodu a prejazdu cez pozemky 
vo vlastníctve hl. mesta, ktoré sú 
jedinou prístupovou cestou pre 

Kupujúci vyzvaní k podpisu 
kúpnej zmluvy. 
 
Uznesenie stratí platnosť 
7.6.2011. 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

18 m2 do vlastníctva Mgr. Kataríne Dobrovodskej , rod. 
Pavlendovej, trvale bytom Bajzova 8, BA a Ing. Viktorovi 
Pavlendovi a manželke Kataríne Pavlendovej, rod. Rottkovej, obaja 
bytom Gercenova 9, BA za cenu 3 600,- EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

kupujúceho ku kupovanému 
pozemku. Úplný súhlas primátora 
doručený 8.3.2011.  

25. 103/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemkov pod garážami) 
v súlade s ustan. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, 
v správe m. č. BA – SM nachádzajúcich sa v BA, k.ú. SM 
2. pozemku na ul. Jelenia, parcely reg. „C“ č. 7347/6 vedeného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 21 m2, do vlastníctva Viktora 
Dobšoviča a manaželky Ing. Martiny Dobšovičovej, rod. 
Černákovej, obaja trvale bytom Československých parašutistov 7, 
BA za cenu 4 200,- EUR. Kúpne cena bude zaplatená jednorazovo 
do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí 
platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
K bodu 2: Kupujúci mal 
majetkovoprávne neusporiadanú 
stavbu na kupovanom pozemku, 
medzitým bolo požiadané 
o opätovné udelenie súhlasu 
primátora k predaju, pôvodný 
stratil platnosť, nový súhlas 
primátora doručený 8.3.2011 

 
 
 
K bodu 2:  V súčasnosti 
prebieha príprava kúpnej 
zmluvy. 
 
Uznesenie stratí platnosť 
7.6.2011. 

26. 105/2010 8.6.2010 MZ časť A. schvaľuje (predaj pozemku pod garážou) v súlade s ust. 
§ 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe m. č. BA – SM nachádzajúcich sa v BA, k.ú. SM 
2. pozemku na ul. Timravina, parcely reg. „C“ č. 3026/11 vedeného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2 do vlastníctva Lindy 
Prokopovej, bytom Šulekova 18, BA za cenu 4 750,- EUR. Kúpna 
cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa 
jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

 
 
 
 
K bodu 2: Kupujúci nemá záujem 
o kúpu pozemku pod garážou za 
cenu znaleckého posudku, schvál. 
MZ.  

 
 
 
 
Pozemok zostáva v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
7.6.2011. 

27. 135/2010 14.9.2010 MZ časť A. podporuje obnovenie pôvodnej funkcie Starej tržnice 
na Nám. SNP, pre ktorú bola z mestských peňazí pred 100 rokmi 
postavená a pred 11 rokmi zrekonštruovaná, t.j. obnovenie 
verejného mestského trhu s celoročnou prevádzkou a ponukou 
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov pre obyvateľov 
SM a Bratislavy 
časť C vyzýva poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy, aby 

Kanc. starostky 
p. Ježek 

časť A – nesplnené 
časť C - nesplnené 
 

Časť A, C - Nový 
poslanecký zbor prehodnotí 
postoj k Starej tržnici. 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

pri rozhodovaní o ďalšom využití Starej tržnice podporili obnovenie 
jej pôvodnej funkcie 

28. 136/2010 
 

14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9 a ods. 9 písm. c) zák. 
č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nájom pozemku par. č. 2342/2, vo výmere 447 
m2, druh pozemku – záhrady, v katastrálnom území SM na 
Lubinskej ul. v BA, pre Bratisl. samosprávny kraj, IČO: 36063606, 
so sídlom Sabinovská 16, Bratislava. Nájom pozemku sa schvaľuje 
s týmito podmienkami: 1. nájomné v sadzbe 1,00 EUR/m2/rok; 2. 
doba nájmu: neurčitá; 3. účel: záhrada – priľahlý pozemok 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Predbežné opatrenie na pozemok 
– súd zakazuje vlastníkovi 
nehnuteľnosti do právoplatného 
skončenia vo veci samej nakladať 
s uvedenou nehnuteľnosťou. 
Uznesenie súdu právoplatné od 
28.5.2004. 

Čakáme na rozhodnutie 
súdu. 

29. 137/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustan. § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, nájom pozemku par. č. 2330/17 vo výmere 79 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. SM v Slávičom 
údolí v BA pre ZSE Disstribúcia, a.s. IČO: 36 361 518, so sídlom 
Čulenova 6, BA. Nájom pozemku sa schvaľuje s týmito 
podmienkami: 1. nájomné v sadzbe 33,20 EUR/m2/rok; 2. doba 
nájmu: neurčitá, 3. účel: umiestnenie trafostanice TS 507. 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Návrh nájomnej zmluvy zaslaný 
10.11.2010 na pripomienkovanie. 

Čakáme na vyjadrenie 
nájomcu. 

30. 138/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustan. § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, nájom pozemku par. č. 7731/3 vo výmere 40 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. SM na Námestí 1. 
mája v BA, pre ZSE Distribúcia, a.s., IČO 36 361 518, so sídlom 
Čulenova 6, BA. Nájom pozemku sa schvaľuje s týmito 
podmienkami: : 1. nájomné v sadzbe 33,20 EUR/m2/rok; 2. doba 
nájmu: neurčitá, 3. účel: umiestnenie trafostanice TS 901. 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Návrh nájomnej zmluvy zaslaný 
10.11.2010 na pripomienkovanie. 

Čakáme na vyjadrenie 
nájomcu. 

31. 140/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9a ods. 9 písm. c) zák. 
č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru 12-NP – CO kryt, 
vo výmere 157 m2, nachádzajúci sa v suteréne domovej 
nehnuteľnosti súp. č. 103240, postavenej na pozemku par. č. 3719/5, 
na Sokolskej ul. 8 v BA, zapísaný na LV č. 5451, v k. ú. SM pre 
spoločenstvo vlastníkov bytov a NP: BYTOVÝ DOM Sokolská 8, 
so sídlom Sokolská 8, BA. Nájom NP – CO kryt sa schvaľuje 
s týmito podmienkami: 1. osobitné podmienky nájmu v zmysle 
Smernice o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti 

Odd. majetkové 
Mgr. Malinová 

Zo str. MČ vypracovaná nájomná 
zmluva v zmysle uznesenia MZ. 
Nájomca ju však odmietol 
podpísať z dôvodu chyby 
v komunikácii medzi zml. 
stranami v identifikácii žiadateľa 
a záujemcu o prenájom NP. 
Žiadateľom o prenájom nebolo 
Spoločenstvo vlastníkov byt. 
domu, ale p. Oravec ml., bytom 

Zrušiť pôvodné uznesenie 
a predložiť materiál do 
majetkovo fin. komisie na 
posúdenie a v prípade 
odsúhlasenia, prerokovať 
v MZ. 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
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uznesenia 

Uznesenie 
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Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

Bratislava – Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv 
o nájme v súlade s čl. V.; 2. nájomné v sadzbe 5,00 EUR/m2/rok; 
doba nájmu: neurčitá; účel: klubová miestnosť. 

Sokolská 8, Ba.  

32. 144/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. BA – SM, stavby 
súp. č. 2193 – druh stavby: iná budova, postavená na pozemku 
parc.č  8514/2 a pozemku parc. č. 8514/2 o výmere 659 m2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú v k. ú. 
SM, na ul. Špitálska 29 v BA a sú zapísané na LV č. 10 Správy 
katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, do vlastníctva kupujúceho – 
obchodnej spol. MERLIN SK s.r.o., Klincová 8, BA, IČO: 35 
884851, za cenu 542 001,00 EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

Kúpna zmluva podpísaná 
26.11.2010. Kupujúci nezaplatil 
kúpnu cenu ani na základe výzvy. 
 
 

Bude podaný návrh na 
odstúpenie od kúpnej 
zmluvy. 
Uznesenie stratí platnosť 
13.9.2011. 

33. 147/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, k.ú. SM na ul. 
Búdková, pozemku parc. č. 4290/22, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 60 m2, zapísaného na Správe katastra pre hl. mesto SR 
Bratislavu na liste vlastníctva č. 10 ako parcely registra „C“ do 
podielového spoluvlastníctva: 
Bystríka Vanču, Búdková 44, BA, podiel 2/10 za cenu 3 002,04 
EUR, Tomáša Vanču, Búdková 44, BA, podiel 1/10 za cenu 
1 501,02 EUR, Ivony Kanazireva, Jasovská 2, BA, podiel 2/10 za 
cenu 3 002,04 EUR, Mgr. Dany Ivančíkovej, Búdková 46, BA, 
podiel ¼ za cenu 3 752,55 EUR, Jaroslava Ivančíka s manželkou 
Annou Ivančíkovou, Farského 14, BA, podiel ¼ za cenu 3 752,55 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka od jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

Kúpna zmluva je vyhotovená, 
jeden z kupujúcich je dlhodobo 
v zahraničí.  

Čaká sa na doriešenie 
zastupovania pri podpise 
zmluvy zo strany blízkeho 
príbuzného. 
Uznesenie stratí platnosť 
13.9.2011. 

34. 150/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hl mesta SR Bratislavy, v správe m. č.BA – SM 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

Kúpna zmluva zrušená z dôvodu 
nezaplatenia ceny, v súlade 
s podmienkami dojednanými 

Pozemok zostáva v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
13.9.2011. 
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P.č. 
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Návrh ďalšieho postupu 

nachádzajúcej sa v BA, na ul. Bradlianska, parcely registra „C“ číslo 
2631/6 vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k. ú. SM, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 26 m2 do 
vlastníctva Ivety Ovečkovej, rod. Ovečkovej, bytom Bradlianska 9, 
BA za cenu 6 502,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo 
do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí 
platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

v zmluve. 

35. 151/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hl mesta SR Bratislavy, v správe m. č. BA – SM 
nachádzajúcej sa v BA, k.ú. SM 
1. pozemku na ul. Fraňa Kráľa, parcely reg. „C“ č. 3673/4 vedeného 
v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 14 m2, do vlastníctva Ing. Pavla Nemca, 
bytom Adámiho 24, BA a manželky Andrey Nemcovej, rod. 
Raffayová, bytom: Murgašova 1/A, BA, za cenu 3 275,- EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od 
jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
K bodu 1: Kupujúca vyzvaná 
k podpisu zmluvy, ku ktorému 
nedošlo v čase platnosti súhlasu 
primátora. Nakoľko má záujem 
pozemok kupovať, bolo 
požiadané o udelenie nového 
súhlasu, tento bol doručený 
8.3.2011. 

 
 
 
 
K bodu 1: Zmluva v štádiu 
podpisu. 
Uznesenie stratí platnosť  
13.9.2011. 

36. 153/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj nehnuteľností 
vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m. č. BA – SM 
nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. SM. V prípade vyššej ceny 
schválenej primátorom  hl. mesta SR Bratislavy, budú predané 
pozemky uvedené v bodoch č. 1 – 18 za túto cenu. 
2. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/5 vedeného 
v katastri nehnut.. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2, do vlastníctva RNDr. Zoltánovi 
Virsikovi, CSc. a Gabriele Virsikovej, rod. Máchalovej, obaja 
bytom Nám. 1. mája 3, BA za cenu 4 660,- EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
3. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/6 vedeného 
v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 21 m2, do vlastníctva Ing. Miloslava 
Karhánka a Valentíne Karhánkovej, rod. Nackinovej, obaja bytom 

 
 
 
 
 
 
Bod 2 – Odd. 
majetkové, Ing.  
Ferko 
 
 
Bod 3 – Odd. 
právne,  JUDr. 
Ďurinová 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
K bodu 2: Kupujúci odstúpili od 
zmluvy. 
 
 
 
K bodu 3: Kupujúci dlhodobo 
v zahraničí, v čase vybavovania 
plnej moci súhlas primátora stratil 
platnosť, nový súhlas doručený 
8.3.2011. T.č. Kúpna zmluva 
podpísaná kupujúcim 

 
 
 
 
 
 
K bodu 2:  pozemok zostáva 
v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
13.9.2011. 
 
K bodu 3: Po zaplatení 
kúpnej ceny bude 
nasledovať vklad do 
katastra. 
Uznesenie stratí platnosť  
13.9.2011. 
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P.č. 
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Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

Mýtna 40, BA za cenu 4 893,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
4. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/7, vedeného 
v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 21 m2 do vlastníctva Ing. Martinovi 
Koritkovi, trvale bytom Mýtna 40, BA za cenu 4 893,- EUR. Kúpna 
cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho 
prijatia. 
7. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/10, vedeného 
v katastri. nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: stavané 
plochy a nádvoria, výmera 22 m2 do vlastníctva Ing. Mariánovi 
Kubovičovi a Mgr. Judite Kubovičovej, rod. Hrončekovej, obaja 
trvale bytom : Mýtna 38, BA za cenu  5 126,- EUR. Kúpna cena 
bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
9. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/15, vedeného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 21 m2 do vlastníctva Ivete 
Baxovej, rod. Baxovej, trvale bytom: Jána Stanislava 53, BA za 
cenu 4 893,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 
dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
10. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/16, vedeného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 21 m2 do vlastníctva Jozefa 
Plška, trvale bytom Mýtna 38, BA za cenu 4 893,- EUR. Kúpna 
cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho 
prijatia. 
11. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/17, vedeného 
v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2 do vlastníctva Vincenta Rosinca 
trvale bytom Mýtna 38, BA za cenu 4 660 EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

 
 
 
Bod 4 – Odd. 
majetkové, Ing. 
Ferko 
 
 
 
 
Bod 7 – Odd. 
majetkové, Ing. 
Ferko 
 
 
 
 
Bod 9 – Odd. 
majetkové, Ing. 
Ferko 
 
 
 
 
Bod 10 – Odd. 
majetkové,  Ing. 
Ferko 
 
 
 
 
K bodu 11 – 
Odd. majetkové, 
Ing. Ferko 
 
 
 

a starostkou, 7.4.2011 odoslané 
k podpisu primátora. 
 
K bodu 4: Kupujúci odstúpil od 
zmluvy.  
 
 
 
 
 
K bodu 7:  Kupujúci odstúpili od 
kúpnej zmluvy. 
 
 
 
 
 
K bodu 9:  Kupujúca odstúpila od 
kúpnej zmluvy. 
 
 
 
 
 
K bodu 10:  Kupujúci odstúpil od 
kúpnej zmluvy. 
 
 
 
 
 
K bodu 11:  Kupujúci odstúpil od 
kúpnej zmluvy.  
 
 
 
 

 
 
 
K bodu 4: Pozemok zostáva 
v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
13.9.2011.  
 
 
 
K bodu 7: Pozemok zostáva 
naďalej v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
13.9.2011.  
 
 
 
K bodu 9:  Pozemok zostáva 
naďalej v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
13.9.2011.  
 
 
 
K bodu 10: Pozemok 
zostáva naďalej v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
13.9.2011.  
 
 
 
K bodu 11: Pozemok 
zostáva naďalej v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
13.9.2011.  
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12. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/18 vedeného 
v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2 do vlastníctva Márii Mincovej, 
rod. Kováčikovej, trvale byto: Tabakova  9, BA za cenu 4 660,- 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka od jeho prijatia. 
14. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/20, vedeného 
v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 18 m2 do vlastníctva Mareka Vymetáka, 
bytom Čipkárska 4, BA za cenu 4 194,- EUR. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
16.  pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. „C“ č. 7985/22, vedeného 
v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2 do vlastníctva Oľgy Němcovej, 
rod. Valčíkovej, trvale bytom: Mýtna 40, BA za cenu 4 660,- EUR. 
Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 
kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od 
jeho prijatia. 
18. pozemku na ul. Mýtna, parcely reg. C“ č. 7985/30, vedeného 
v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 20 m2 do vlastníctva Ing. Inny 
Zelníkovej, rod. Gorškovovej, trvale bytom Mýtna 40, BA za cenu 
4 660,- EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka od jeho prijatia. 

K bodu 12 – 
Odd. majetkové, 
Ing. Ferko 
 
 
 
 
Bod 14 – Odd. 
majetkové, Ing. 
Ferko 
 
 
 
Bod 16 – Odd. 
majetkové, Ing. 
Ferko 
 
 
 
 
Bod 18 – Odd. 
majetkové, Ing. 
Ferko 

K bodu 12:  Kupujúca odstúpila 
od kúpnej zmluvy. 
 
 
 
 
 
K bodu 14:  Kupujúci odstúpil od 
kúpnej zmluvy.  
 
 
 
 
K bodu 16:  Kupujúca odstúpila 
od kúpnej zmluvy.  
 
 
 
 
 
K bodu 18:  Kupujúca odstúpila 
od kúpnej zmluvy. 

K bodu 12: Pozemok 
zostáva naďalej v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
13.9.2011. 
 
 
 
K bodu 14: Pozemok 
zostáva naďalej v nájme 
Uznesenie stratí platnosť 
13.9.2011. 
 
 
K bodu 16: Pozemok 
zostáva naďalej v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
13.9.2011. 
 
 
 
K bodu 18: Pozemok 
zostáva naďalej v nájme 
Uznesenie stratí platnosť 
13.9.2011. 
 
 

37. 154/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. b) 
zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m.č. BA-
SM nachádzajúce sa v BA, na ul. Rajská, parcely reg. „C“ č. 8641/8 
vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 16 m2 do 
vlastníctva Ing. Petra Poláčka, bytom Sibírska 45, BA a manželky 
Heleny Poláčkovej, rod. Fojtíkovej, bytom Rajská 3, BA, za cenu 
4 800,- EUR.. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Kúpna zmluva v štádiu 
podpisovania. 

Po podpísaní a zaplatení 
kúpnej ceny bude 
nasledovať vklad do katastra 
(kupujúci oslovení 
19.1.2011). 
Uznesenie stratí platnosť 
13.9.2011. 
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uzavretia kúpnej zmluvy . Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka od jeho prijatia. 

38. 156/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) 
zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný 
osobitného zreteľa prevod spoluvlastníckeho podielu na NP vo 
vlast. hl. mesta SR BA, v správe m č. BA – SM podľa zák. č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v z.n.p. v bytovom dome na 
ul. Fraňa Kráľa 21, súp. č. 100979, k.ú. SM vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 3022, pozemok parcely reg. „C“ č. 3681/2, 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 323 m2, pozemky parcely 
registra „C“ č. 3681/13, zastavané plochy a nádvoria, výmera 66 
m2, pozemok parc. č. 3681/14, zastavané plochy a nádvoria, výmera 
84 m2 a pozemok parc. č. 3681/4, výmera 243 m2, záhrady, 
zapísané na LV č. 4540 vchod Fraňa Kráľa 21, prízemie, priestor č. 
11 (garáž) o celkovej výmere 22,15 m2 spoluvlastnícky podiel na 
nebytovom priestore o veľkosti 596/1000, spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
na pozemkoch o veľkosti 2215/95295 kupujúcemu: MUDr. Ivan 
Novák, rodený Novák, bytom Fraňa Kráľa 21, BA, za cenu 9 057,19 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy . Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka od jeho prijatia. 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Zmluva je pripravená k podpisu.  Po podpísaní zmluvy 
a zaplatení kúp. ceny bude 
nasledovať vklad do katastra 
nehnuteľností (kupujúci 
oslovený 28.9.2010 
a 24.2.2011). 
Uznesenie stratí platnosť 
13.9.2011. 

39. 164/2010 14.9.2010 MZ  časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. c) 
Zásad hospodárenia s majetkom MČ BA – SM a s majetkom 
zvereným do správy MČ BA – SM predĺženie doby nájmu pre 
samostatne stojacu garáž – nachádzajúcu sa na Továrenskej ulici, na 
pozemku parcely registra „C číslo 9036/2, výmere 36 m2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10, na ktorej sa nachádza stavba, súp. č. 
7362, zapísaná v katastri nehnut. na LV č. 4207 v katastr. území 
SM, na dobu neurčitú v prospech nájomcu: Jozef Majoroš 
a a manželky Aleny Majorošovej, rod. Goliášová, obaja trvale 
bytom Továrenská 4, BA 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Návrh nájomnej zmluvy na 
pripomienkovanie u nájomcu. 

Čaká sa na vyjadrenie 
nájomcu (oslovený 
24.11.2010). 

40. 175/2010 2.11.2010 MZ bod B. žiada 1. štáb zimnej služby zabezpečiť zjazdnosť 
a schodnosť takým spôsobom, aby činnosť sama a jej dôsledky 
nezhoršovali životné prostredie, to znamená minimalizovať 

Odd. dopravy 
Mgr. Oravec 

Nerealizované v dôsledku 
veľkých zásob „klasickej“ 
posypovej soli. 

Zrušiť uznesenie. Zimná 
služba v sezóne 2011/2012 
bude riešená novým 
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v maximálnej možnej miere posyp chemickým materiálom, 
2. prednostu miestneho úradu, aby rokoval so zmluvným 
dodávateľom zimnej služby, aby zabezpečil náhradu posypovej soli 
za druh ekologickej posypovej soli 

uznesením. 

41. 180/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9a ods. 8 písm. b) zák. 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. predaj nehnuteľností 
vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe MČ BA – SM 
nachádzajúcich sa v BA, k. ú. SM 
1. pozemku na ul. Riznerova, parcely registra „C“ číslo 1678/6 
vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 39 m2, do 
vlastníctva Ing. arch. Vladimíra Pavlitu a Ireny Pavlitovej, rod. 
Svobodovej, obaja trvale bytom Riznerova 2, BA za cenu 8 716,- 
EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy .Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka od jeho prijatia. 
2. pozemku na ul. Riznerova, parc. reg. „C“ číslo 1678/9 vedeného 
v kat. nehn. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 23 m2, do vlastníctva Ing. arch. Vladimíra 
Pavlitu a Ireny Pavlitovej, rod. Svobodovej, obaja bytom Riznerova 
2, BA za cenu  5 140,-EUR. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

 
 
 
 
 
K bodu 1: Kupujúci odstúpili od 
kúpnej zmluvy. 
 
 
 
 
 
K bodu 2: Kupujúci odstúpili od 
kúpnej zmluvy. 

 
 
 
 
 
K bodu 1: Pozemok zostáva 
naďalej v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
1.11.2011.  
 
 
 
K bodu 2: Pozemok zostáva 
naďalej v nájme. 
Uznesenie stratí platnosť 
1.11.2011.  

42. 181/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 
zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe MČ BA – 
SM nachádzajúcej sa v BA,  na ul. Palisády, parcely registra „C“ 
číslo 3195/3 vedeného v katastri nehnuteľností na LV číslo 1656, 
k..ú. SM, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 22 
m2 do vlastníctva Michala Váňu a Tomáša Váňu, obaja bytom 
Palisády 28, BA za cenu 5 996,- EUR s tým, že v prípade vyššej 
ceny schválenej primátorom hl. mesta SR BA bude predaný za túto 
cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka od jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

Kúpna zmluva vyhotovená. Čaká sa na predloženie plnej 
moci od kupujúcich za 
účelom úpravy zmluvy a jej 
podpisu. 
Uznesenie stratí platnosť 
1.11.2011. 

43. 182/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) Odd. právne Kúpna zmluva podpísaná Po zaplatení kúpnej ceny 
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zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj 
nehnuteľnosti  vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe MČ BA – 
SM nachádzajúcej sa v BA, na ul. Vlčkova, parc. registra „C“ číslo 
1983/8 vedeného v kat. nehnut. na LV č. 1, k.ú. SM, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2 do vlastníctva PhDr. 
Lýdie Kosperovej, rod. Ďurčeková, trvale bytom Kuzmányho 12, 
BA za cenu 3 800,- EUR s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej 
primátorom hl. mesta SR BA, bude predaný za túto cenu. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

JUDr. Ďurinová 5.4.2011. bude nasledovať vklad do 
katastra. 
Uznesenie stratí platnosť 
1.11.2011. 

44. 183/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanov. § 9a ods. 8 písm.b) zák. 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe MČ 
BA – SM nachádzajúcej sa v BA, na ul. Dankovského, parcely 
registra „C“ číslo 1273/3 vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 
10, k.ú. Staré Mesto, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
výmera 35 m2 do vlastníctva Ireny Wimmerovej, rod. Kaháková, 
trv. bytom Olivová 22, BA za cenu 9 540,- EUR s tým, že v prípade 
vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR BA, bude predaný 
za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 
1 roka od jeho prijatia. 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

Kúpna zmluva podpísaná 
kupujúcim a starostkou, 7.4.2011 
odoslané k podpisu primátora. 

Po podpísaní kúp. zmluvy  
a zaplatení kúpnej ceny 
bude nasledovať vklad do 
katastra. 
Uznesenie stratí platnosť 
1.11.2011. 

45. 184/2010 2.11.2010 MZ časť A schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 
zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov 
predaj nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m. č. 
BA – SM nachádzajúcich sa v BA, k.ú. SM 
1. pozemku na ul. Langsfeldova, parc. reg. „C“ číslo 3874/2 
vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 23 m2, do 
vlastníctva Jozefa Tobáka a Oľgy Tobákovej, rod. Mikušová, obaja 
trvale bytom  Langsfeldova 36, BA, za cenu 4 837,- EUR s tým, že 
v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR BA, bude 
predaný za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 
dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
2. pozemku na ul. Langsfeldova, parcely registra „C“ číslo 3874/3 
vedeného v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

 
 
 
 
K bodu 1: Kúpna zmluva 
podpísaná kupujúcim 
a starostkou, 7.4.2011 odoslané 
k podpisu primátora. 
 
 
 
 
 
K bodu 2: Kúpna zmluva 
podpísaná 5.4.2011 

 
 
 
 
K bodu 1: Po podpísaní kúp. 
zmluvy  a zaplatení kúpnej 
ceny bude nasledovať vklad 
do katastra. 
Uznesenie stratí platnosť 
1.11.2011. 
 
 
 
K bodu 2: Po zaplatení kúp. 
ceny bude nasledovať vklad 
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zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2, do vlastníctva Ing. 
Miroslava Zemana a Juliany Zemanovej, rod. Zajacova, obaja trvale 
bytom Langsfeldova 36, BA, za cenu 4 206,- EUR s tým, že 
v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR BA, bude 
predaný za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 
dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po 
uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
3. pozemku na ul. Langsfeldova, parc. reg. „C“ číslo 3874/4 
vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 k.ú. SM, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2, do 
vlastníctva Ing. Jaromíra Meitnera a Zity Meitnerovej, rod. Danová, 
obaja trvale bytom Langsfeldova 34, BA, za cenu 3 996,-  EUR 
s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR 
Bratislavy bude predaný za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
4. pozemku na ul. Langsfeldova, parcely reg. „C“ č. 3874/9 
vedeného v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh 
pozemku: zastavené plochy a nádvoria, výmera 23 m2, do 
vlastníctva Pavla Daudu a Márie Daudovej, rod. Prokopová, obaja 
trvale bytom Tajovského 27, BA, za cenu 4 837 EUR s tým, že 
v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR 
Bratislavy, bude predaný za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená 
jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

 
 
 
 
 
 
 
K bodu 3: Kúpna zmluva 
podpísaná 5.4.2011 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 4: Kúpna zmluva 
podpísaná 5.4.2011 

do katastra. 
Uznesenie stratí platnosť 
1.11.2011. 
 
 
 
 
K bodu 3: Po zaplatení kúp. 
ceny bude nasledovať vklad 
do katastra. 
Uznesenie stratí platnosť 
1.11.2011 
 
 
 
 
K bodu 4: Po zaplatení kúp. 
ceny bude nasledovať vklad 
do katastra. 
Uznesenie stratí platnosť 
1.11.2011 
 

46. 185/2010 2.11.2010 MZ časť A. schvaľuje  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 
zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. predaj 
nehnuteľností vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe MČ BA – 
SM nachádzajúcich sa v BA, k.ú. SM 
1. pozemku na ul. Šoltésovej, parcely registra „C“ č. 9850/2 
vedeného v katastri nehnut. na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2 , do vlastníctva MUDr. 
Pavla Schillera a manželky PhDr. Evy Schillerovej, rod. Pašteková, 
obaja trvale bytom Šoltésovej 24, BA, za cenu 4 215,- EUR s tým, 
že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR BA, 
bude predaný za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo 

Odd. právne 
JUDr. Ďurinová 

 
 
 
 
K bodu 1: Kúpna zmluva 
podpísaná 14.3.2011 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
K bodu 1: Po zaplatení 
kúpnej ceny, potom vklad 
do katastra. 
Uznesenie stratí platnosť 
1.11.2011. 
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P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 
 

Návrh ďalšieho postupu 

do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí 
platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
2. pozemku na ul. Šoltésovej, parcely reg. „C“ č. 9851/2 vedeného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2, do vlastníctva Ing. Evy 
Uhliarikovej, rod. Uhliariková, trvale bytom Poľná 23, BA, za cenu 
4 215,- EUR s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom 
hl. mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. Kúpna cena 
bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 
3. pozemku na ul. Šoltésovej, parcely reg. „C“ č. 9855/9 vedeného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10, k.ú. SM, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 22 m2, do vlastníctva 
Miroslava Patleviča, trvale bytom: Šoltésovej 28, BA, za cenu 
4 880,- EUR s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom 
hl. mesta SR BA, bude predaný za túto cenu. Kúpna cena bude 
zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto 
uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka od jeho prijatia. 

 
 
K bodu 2: Kúpna zmluva 
podpísaná 14.3.2011 
 
 
 
 
 
 
K bodu 3: Kupujúci vyzvaný 
k podpisu zmluvy 

 
 
K bodu 2: Po zaplatení 
kúpnej ceny, potom vklad 
do katastra. 
Uznesenie stratí platnosť 
1.11.2011. 
 
 
 
Uznesenie stratí platnosť 
1.11.2011. 

47. 186/2010 2.11.2011 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Časť B - Kanc. 
starostky 
p. Ježek 

 
 
 
 
 
 
 
 
časť B: Zmluva nebola podpísaná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpísanie zmluvy za 
mestskú časť prehodnotí 
nové vedenie. 
 
 

48. 195/2010 2.11.2010 MZ schvaľuje v súlade s § 56 zák. NR SR č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. zriadenie 
Denného centra na Javorínskej ul. č. 9 s účinnosťou od 1. 1. 2011. 

Odd. sociálnych 
vecí, Ing. Mgr. 
Pagáčová 

K začatiu činnosti Denného centra 
od 1.1.2011 nedošlo, nakoľko 
stav.-tech. úpravy objektu neboli 
do konca roka 2010 skolaudované  

V súčasnosti prebieha 
kolaudačné konanie. 
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Uznesenia zrušené      Tabuľka č. 3 
 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

1. 119/2010 8.6.2010 MZ ukladá prednostovi MiÚ doplniť do VZN SM č. 3/2010 o pešej zóne nákres, na 
ktorom bude zakreslené dodržiavanie vzdialenosti podľa predpisu na Zelenej ul. 

prednosta 
Mgr. Šovčík 

Uznesenie zrušené uzn. č. 161/2010 

2. 161/2010 14.9.2010 MZ zrušuje uznesenie MZ č. 119/2010 z 8.6.2010 prednosta 
Mgr. Šovčík 

Zrušujúcu uznesenie: Uznesenie č. 
119/2010  bolo zrušené uznesením č. 
161/2010 na rokovaní MZ dňa 14.9.2010 
 

                                                        
        Uznesenia pozastavené                                                              Tabuľka č. 4    

 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

1. 142/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod 
vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. Bratislava – Staré Mesto, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v z.n.p. v bytovom dome na ul. Dostojevského rad 1, súp. č. 2543, k.ú. SM, vedenom v katastri nehnuteľností na LV č. 6452 
na parceleč. 8942 a pozemok pod stavbou parc. č. 8942, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 359 m2, vchod Dostojevského rad 1, prvé poschodie, 
priestor č. 50, o celkovej výmere 51,24 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku o veľkosti 128/10000 za cenu 48 519,31 EUR kupujúcemu: Demokracia a rovnosť, obč. združenie, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 4301/28, 811 02  
Bratislava, IČO: 24 136 687. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 
roka odo dňa jeho prijatia.  
 

2. 145/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje 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, 
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, k.ú. SM na ul. Búdková, pozemku parc. č. 4289/24, 
ostatné p lochy o výmere 27 m2, zapísaného na Správe katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 10 ako parcely reg. „C“ do vlastníctva spoločnosti IB 
Búdková s.r.o., Československých tankistov 143, BA, IČO: 36 737 747, za cenu 6 416,82 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uzn. stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

3. 146/2010 14.9.2010 

MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, k.ú. SM na ul. Búdková, pozemku parc. č. 4289/27, 
ostatné plochy o výmere 40 m2, zapísaného na Správe katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 10 ako parcely reg. „C“ do vlastníctva Ing. Petra 
Oreniča, Búdková 33, BA, za cenu 9 506,40 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí 
platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
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Uznesenia, ktoré sa plnia priebežne        Tabuľka č. 5 

 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

1. 129/2008 4.11.2008 MZ časť B. – schvaľuje Parkovaciu politiku MČ BA – SM, časť C – 
MZ žiada starostu 3. zabezpečiť vypracovanie čas. harmonogramu 
na realiz. park. politiky s finančným zabezpečením (T: 30.6.2009) 

Odd. právne 
JUDr. Jánošík Bod 3: Plní sa priebežne podľa aktuálnych finančných možností 

2. 57/2009 23.6.2009 
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 
JUDr. Jánošík 

MZ m. č. BA – SM zobralo na vedomie Informáciu o organizácii 
samosprávy m. č. BA – SM k 20.4.2010 uzn. č. 50/2010, 
k 14.9.2010 uzn. č. 163/2010 a k 15.2.2011 uznesením č. 10/2011 

3. 149/2010 14.9.2010 

MZ schvaľuje podmienky nájmu pozemkov pod garážami vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. BA – Staré 
Mesto pod stavbami – garážami, ktoré sú vo vlastníctve fyzických 
osôb, za  týchto podmienok: 1. nájomné: 10,00 EUR/m2/ročne, 2. 
doba nájmu: neurčitá v súlade s § 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odd. majetkové 
Ing. Ferko 

Podmienky nájmu pozemkov schválené MZ dodržiavané 

 
 

   Uznesenia, ktoré stratili platnosť      Tabuľka č. 6  
 

P.č. 
číslo 

uznesenia 
 

Dátum 
prijatia 

uznesenia 

Uznesenie 
 

Gescia 
Oddelenie - 
spracovateľ 

Stav riešenia 

1. 100/2009 3.11.2009 MZ časť A schvaľuje prevod vlastníctva nebytového priestoru vo vlastníctve hl. mesta 
SR Bratislavy, v správe m.č. BA – SM, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve BaNP 
v z.n.p. v bytovom dome na Gorkého ul. 15, súp. č. 100200, k.ú. SM, vedenom v katastri 
nehn. na LV č. 5453 na parcele č. 107/1, pozemok pod stavbou parc. č. 107/1, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 503 m2, vchod gorkého 15, suterén, priestor č. 12-108, 
o celkovej výmere 295,90 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a na pozemku o veľkosti 1243/10000, kupujúcemu 
obchodnej spoločnosti Parto, s.r.o., Drieňová 33, BA, IČO: 35 858 621 za cenu 
317 899,32 EUR s tým, že v prípade vyššej ceny určenej primátorom hl. mesta SR 
Bratislavy, bude predaný za túto cenu. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní 
od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa 
jeho prijatia. 

Odd. právne 
Mgr. Bauer 

Nesplnené - uznesenie stratilo platnosť 
2.11.2010. Prevod nezrealizovaný z dôvodu 
nepodpísania zmluvy o prevode vlastníctva 
nebytového priestoru zo strany kupujúceho. 
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2. 142/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa, prevod vlastníctva nebytového 
priestoru vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. Bratislava – Staré Mesto, 
podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. 
v bytovom dome na ul. Dostojevského rad 1, súp. č. 2543, k.ú. SM, vedenom v katastri 
nehnuteľností na LV č. 6452 na parceleč. 8942 a pozemok pod stavbou parc. č. 8942, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 359 m2, vchod Dostojevského rad 1, prvé 
poschodie, priestor č. 50, o celkovej výmere 51,24 m2, spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku o veľkosti 128/10000 za cenu 48 519,31 EUR kupujúcemu: Demokracia 
a rovnosť, obč. združenie, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 4301/28, 811 02  Bratislava, IČO: 
24 136 687. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 
zmluvy. Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.  
 

Kanc. starostu Nesplnené - uznesenie stratilo platnosť, keďže 
v zmysle § 13 ods. 8 zák. 369/1990 Zb. 
v z.n.p. nebolo schválené do 2 mesiacov. 

3. 145/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje 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, predaj nehnuteľnosti 
vo vlastníctve hl. mesta SR BA, v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, k.ú. SM 
na ul. Búdková, pozemku parc. č. 4289/24, ostatné p lochy o výmere 27 m2, zapísaného 
na Správe katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 10 ako parcely reg. „C“ do 
vlastníctva spoločnosti IB Búdková s.r.o., Československých tankistov 143, BA, IČO: 
36 737 747, za cenu 6 416,82 EUR. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní 
od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uzn. stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 

Kanc. starostu Nesplnené - uznesenie stratilo platnosť, keďže 
v zmysle § 13 ods. 8 zák. 369/1990 Zb. 
v z.n.p. nebolo schválené do 2 mesiacov. 

4. 146/2010 14.9.2010 MZ časť A. schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v z.n.p., ako prípad hodný osobitného zreteľa, predaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, v správe m. č. BA – SM nachádzajúcej sa v BA, k.ú. 
SM na ul. Búdková, pozemku parc. č. 4289/27, ostatné plochy o výmere 40 m2, 
zapísaného na Správe katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 10 ako parcely reg. 
„C“ do vlastníctva Ing. Petra Oreniča, Búdková 33, BA, za cenu 9 506,40 EUR. Kúpna 
cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Toto uznesenie 
stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

Kanc. starostu Nesplnené - uznesenie stratilo platnosť, keďže 
v zmysle § 13 ods. 8 zák. 369/1990 Zb. 
v z.n.p. nebolo schválené do 2 mesiacov. 

 
 

 
 
 
 

 


