
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r.riITr.r 
~ 

UZNESENIA 

z 33. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v 7. volebnom období, konaného 20. marca 2018 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2018 
o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 21/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/201 8 o určení 
školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto s účinnosťou od 5. apríla 2018. 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. „./2018 
o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti 
do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

Predkladateľ stiahol návrh z programu rokovania miestneho zastupiteľstva. 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2018 
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 22/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . 5/2018 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou 

od 15. apríla 2018. 



4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2018 
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

Uznesenie č. 23/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2018 o miestnej dani 
za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou 
od 10. apríla 2018. 

5. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu 
plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 

Uznesenie č. 24/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schva ľuj e 

1. tretiu zmenu hežného rozpočtu mestskej časti na rok 2018 takto: 

BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY v Eur 

schválený zvýšenie + upravený 
t e X t rozpočet zníženie - rozpočet 

Daň za v jazd do historického centra 221 500 -1 1 500 21 O OOO 
Správne poplatky 282 OOO + 11500 293 500 
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie 391 600 + 69 979 461 579 
Rozpočet spolu 22 254 205 69 979 22 324 184 

BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v Eur 

program 
schválený zvýšenie + upravený 

podprogram t e X t 
prvok 

rozpočet zníženie - rozpočet 

1.5 Informačno-technologický systém 145 OOO + 20 500 165 500 
2.1 Civilná ochrana 80 OOO + 5 100 85 100 
3. 1.2 Rozvoj cyklotrasy 10 OOO - 5 OOO 5 OOO 
5. 1 Správa údržba bytov a nebyt. priestorov 880 950 -30 600 850 350 
6.2 Staromestská knižnica 352 OOO + 10 OOO 362 OOO 
8.1 Seniorcentrum 2 013 330 + 69 979 2 083 309 
8.4 Detské jasle 351 180 + 11 539 362 7 19 

Rozpočet spolu 22 254 205 81 518 22 335 723 
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2. tretiu zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2018 takto: 

K A P 1 TÁ L O V Ý R O Z P O Č E T - PRÍJ M Y v Eur 

schválený zvýšenie+ upravený 
t e X t rozpočet zníženie - rozpočet 

Príjmy zo združených investícií - kinosála Pistoriho palác o + 6 OOO 6 OOO 
Rozpočet spolu 2 665 OOO + 6 OOO 2 671 OOO 

K A P 1 TÁ L O V Ý R O Z P O Č E T - VÝD A V K Y v Eur 

program schválený zvýšenie + upravený 
podprogram t e X t rozpočet zníženie - rozpočet 

prvok 
1.5 Informačno-technologický systém o + IO OOO IO OOO 
3 .1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest 1 215 OOO + 2 OOO OOO 3 215 OOO 
4.2 Verejná zeleň 123 OOO -15 OOO 108 OOO 
5.1 Správa a údržba bytov 200 OOO + 16 OOO 216 OOO 
6.4 Detské ihriská 79 OOO + 9547 88 547 
8.1 Seniorcentrum 2 770 OOO -5 OOO 2 765 OOO 

Rozoočet soolu 5 098 500 + 2 015 547 7 114 047 

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY v Eur 

schválený zvýšenie+ upravený 
t e X t rozpočet zníženie - rozpočet 

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania 773 OOO - 4 OOO 769 OOO 
Prevod prostriedkov z rezervného fondu 1 600 500 + 4 OOO 1 604 500 
Prevod prostriedkov z Fondu poplatku za 50 OOO o 50 OOO 
miestny rozvoj 
Prevod prostriedkov z Fondu na obnovu 10 OOO o IO OOO 
chodníkov 
Splátky návratnej pôžičky spoločnosťou TSSM 38 OOO o 38 OOO 
Prevod nevyčerpaných účelových prostriedkov o + 11539 11 539 
BR z roku 2017 
Prevod nevyčerpaných účelových prostriedkov o + 9 547 9 547 
KR z roku 2017 
Návratná finančná výpomoc - úrad vlády o + 2 OOO OOO 2 OOO OOO 
Rozpočet spolu 2 471 500 + 2 021 086 4 492 586 

3. zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 v Eur 
takto: 
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FOND ROZVOJA BÝVANIA 
v Eur 

Text 
schválený zvýšenie+ upravený 
rozpočet zníženie - rozpočet 

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1. 972 324,23 972 324,23 
Použitie fondu 
Rekonštrukcia byt Medená č, 3 5 20 000,00 0,00 20 000,00 
Belopotockého park - vybudovanie závlahového 
systému 25 000,00 + 5 000,00 30 000,00 
Medická záhrada - objekt verejných toaliet 38 000,00 +10 000,00 48 000,00 
Medická záhrada - vybudovanie závlahového systému 60 000,00 - 30 000,00 30 000,00 
Rekonštrukcia byty Holého 120 000,00 0,00 120 000,00 
Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej 20 000,00 0,00 20 000,00 
Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a 
nebytových priestorov 40 000,00 + 16 000,00 56 000,00 
Školská 14 výmena dvojkrídlových dverí 10 000,00 0,00 10 000,00 
Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke - PD 40 000,00 -5 000,00 35 000,00 
z os Dobšinského - vybudovanie zariadenia 
opatrovateľskej služby 400 000,00 0,00 400 000,00 
POUŽITIE FONDU SPOLU 773 000,00 -4000,00 769 000,00 
PLÁNOVANÝ STA V FONDU K 31.12. 199 324,23 203 324,23 

REZERVNÝ FOND 
v Eur 

Text schválený zvýšenie+ upravený 
rozpočet zníženie - rozpočet 

Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1. 1912870,92 1 912 870,92 
Použitie fondu 
Nákup tlačiarní o + 4 000,00 4 000,00 
Staromestská knižnica nákup softwaru 4 000,00 0,00 4 000,00 
Vybudovanie osobného výťahu Vajanského 
nábrežie 95 000,00 0,00 95 000,00 
Šafárikovo námestie - revitalizácia 150 000,00 0,00 150 000,00 
Pistoriho palác- rekonštrukcia elektriny, 
úprava stien- štuková výzdoba 280 000,00 0,00 280 000,00 
Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a 
priľahlých objektov k týmto komunikáciám 1 000,00 0,00 1 000,00 
Architektonická štúdia Blumentálska 4 000,00 0,00 4 000,00 
Karadžičova 51 - výmena podlahovej krytiny v 
areáli MŠ a ŠJ 7 000,00 0,00 7 000,00 
ZŠ a MŠ Škarniclova-rekonštrukcia vnútornej 
fasády 145 000,00 0,00 145 000,00 
MŠ Javorinská - výmena kotla 5 500,00 0,00 5 500,00 
Ostatné výdavky školstva 132 000,00 0,00 132 000,00 
Bezbariérový vstup do ZŠ Mudroňova 9 000,00 0,00 9 000,00 
Rekonštrukcia osvetlenia MŠ Grässlingova 9 000,00 0,00 9 000,00 
ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia 
opatrovateľske j služby 680 0000,00 0,00 680 000,00 
Rekonštrukcia dopadových plôch detských 
ihrísk 71 000,00 0,00 71 000,00 
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Rekonštrukcia detského ihriska 
Hviezdoslavova námestie Noterdamky 8 000,00 0,00 

POUŽITIE FONDU SPOLU 1600500,00 + 4 000,00 

PLÁNOVANÝ STA V FONDU K 31.12. 312 370,92 

NEPODPÍSANÉ UZNESENIE - bod 4. (na konci dokumentu) 

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene 

príjmy bežného rozpočtu 
výdavky bežného rozpočtu 
príjmy kapitálového rozpočtu 
výdavky kapitálového rozpočtu 
finančné operácie príjmové 
finančné operácie výdavkové 

výsledok hospodárenia celkom: 

22 324 184 Eur 
22 335 723 Eur 

671 OOO Eur 
7 114 047Eur 

4 492 586 Eur 
500 Eur 

37 500 Eur. 

8 000,00 

1 604500,00 
308 370,92 

6. Návrh na predaj pozemku pare. 
osobitného zreteľa 

č. 24911203 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný 

Uznesenie č. 25/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Drotárskej ceste 7, k. ú. Staré Mesto, a 
to pozemku pare. č. 2491/203, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č . 10 ako zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 1 O m2 do vlastníctva vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového 
domu na Drotárskej ceste 9: 
1) Banci František a Banciová Jarmila r. Justichová, Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, 

v podiele 27 /1000, 
2) Baše Milan r. Baše, Drotárska cesta 9, 81 1 02 Bratislava, v podiele 27 /1000, 
3) Bebjak Anton, Ing., Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, v podiele 33/1000, 
4) Čalfa František r. Čalfa, Ing. a Čalfová Marta, r. Klasová, Drotárska cesta 9, 

811 02 Bratislava, v podiele 34/1000, 
5) Ďurovčík Juraj , MUDr., Bagarova 5775/28B, 974 01 Banská Bystrica, v podiele 33/1000, 
6) Giírtler Andrej, Ing. arch. a Giírtlerová Jana r. Pohánková, PhDr., Drotárska cesta 9, 

811 02 Bratislava, v podiele 34/1000, 
7) Hačko Tibor, Ing., Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava a Hačková Tatiana r. Letnaňová, 

JUDr., Mozartova 1, 811 02 Bratislava, v podiele 27 /1000, 
8) Havlátová Katarína r. Kinková, Javorínska 15, 811 03 Bratislava, v podiele 10/1000, 
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9) Hlubinová Andrea r. Hlubinová, Ing., bytom Bárdošova, 2733/60, 83 1O1 Bratislava, 
v podiele 34/3000, Hlubinová Barbora r. Hlubinová, bytom Bárdošova, 2733/60, 
83 1O1 Bratislava, v podiele 34/3000 a Hlubinová Anna r. Hlubinová, bytom Bárdošova, 
2733/60, 831O1 Bratislava, v podiele 34/3000, 

lO)Hulič Ivan, Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, v podiele 34/1000, 
1 l) Chrenka Peter, Mgr., Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, v podiele 27/1000, 
12)Juroleková Gabriela r. Kelečínová, Ing. arch„ Drotárska cesta 9, 81 1 02 Bratislava, 

v podiele 34/1000, 
13) Kováč Karol a Kováčová Helena r. Kollárová, Drotárska cesta 9, 81 1 02 Bratislava, 

v podiele 33/1000, 
14) Krížik František a Krížiková Anna r. Pavlovičová, Drotárska cesta 9, 81 1 02 Bratislava, 

v podiele 27 /1000, 
15)Krčová Dana r. Drahošová, Ing„ Majakovského 2611115, 902 01 Pezinok, v podiele 34/1000, 
16) Lazárová Barbora r. Alexyová, Ing„ Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, v podiele 27 /1000, 
17) NATY, s.r.o, sídlo: Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, IČO 45478554, v podiele 27/1000, 
18)0utrata Richrad, Ing. CSc. a Outratová Janka r. Macuľová, Drotárska cesta 9, 

811 02 Bratislava, v podiele 27/1000, 
19) Pavlovičová Elena r. Budayová, Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, v podiele 27 /1000, 
20)Perďoch Peter, Ing. a Perďochová Anna r. Sklárová, PhDr„ PhD„ Drotárska cesta 9, 

811 02 Bratislava, v podiele 27/1000, 
2l)Podstupka Peter, Ing. Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, v podiele 33/1000, 
22)RA VI, s.r.o., sídlo: Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, IČO 35747871, v podiele 27/1000, 
23)Kostič Michal, Mgr. a Kostičová Jana r. Dvo:ľáková, RNDr. PhD„ Drotárska cesta 9, 

811 02 Bratislava, v podiele 27/1000, 
24)Schusterová Silvia r. Bartošová, Mgr., Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, 

v podiele 33/1000, 
25)Srpoňová Božena r. Šimová, Ing., Drotárska csta 9, 811 02 Bratislava, v podiele 27/1000, 
26) Španko Patrik, Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava a Španková Jana r. Brichtová, Ing„ 

Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, v podiele 33/1000, 
27) Šturdíková Elena r. Kováčiková, Mgr., Vyšehradská 3033/1, 851 06 Bratislava, 

v podiele 27/1000, 
28) Šturdíková Janka r. Šturdíková, Vyšehradská 3033/1, 85 1 06 Bratislava, v podiele 34/1000, 
29) Valanecová Adriana r. Arpášová, Ing„ Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, 

v podiele 34/1000, 
30) Vojčíková Helena r. Jakubovičová, Mgr„ Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, 

v podiele 34/1000, 
3 l )Vondrysková Marta r. Lehotská, Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, v podiele 27/1000, 
32)Vondryska Marek r. Vondryska, Ing„ Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, v podiele 27/1000, 
3 3) Weiss Ronald, Mgr„ Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, v podiele 27 /1000, 
34)Žuffa Tomáš, Ing. a Žuffová Helena, r. Bakošová, PhMr„ Drotárska cesta 9, 811 02 

Bratislava, v podiele 27/1000 

za cenu 1 200,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy; 

B. konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ na vlastné náklady vybuduje kontajnerové stojisko, na 
základe čoho každý z bytových domov na Drotárskej ceste 7 a Drotárskej ceste 9 bude mať vlastné 
kontajnerové stojisko vrátane pozemku na ktorom je umiestnené. 
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7. Návrh na predaj pozemkov pare. č. 2491/1, 2492/8 a 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 26/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. sc h va ľuje 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13 8/199 1 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa predaj nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcich sa v Bratislave na Drotárskej ceste 7, k.ú. Staré 
Mesto, a to pozemku pare. č. 249111, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1 O ako 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1759 m2, pozemku pare. č . 2492/8, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na L V č. 1 O ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 243 m2 a pozemku parc.č. 
2492/9, zapísaného v katastri nehnuteľností na L V č. 1 O ako ostatná plocha o výmere 29 m2 do 
vlastníctva vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Drotárskej ceste 7: 
1) Stavebné bytové družstvo Bratislava 1., sídlo: Palackého 24, Bratislava, IČO: 169 226, 

v podiele 1144, 
2) Malček Štefan, Ing„ Zuzana Malčeková r. Bizovská, Ing., Sládkovičova 5959/20, 080 O 1 

Prešov, v podiele 1188 a Malčeková Dorota r. Malčeková, JUDr., Drotárska cesta 145 1/7, 
811 02 Bratislava, v podiele 1188, 

3) Štellerová Zuzana r. Šujanská, Ing., Tichá 778, 900 42 Dunajská Lužná, v podiele 1144, 
4) Grega Ján, Ing. a Anna Gregová r. Pokorná, Akad.mal., Dostojevského rad 15, 

811 09 Bratislava, v podiele 1144, 
5) Sabolová Zuzana r. Sabolová, Toryská 4, 821 07 Bratislava, v podiele 1144, 
6) Petko Tomáš, Mgr„ Pod Vinicou 41, 972 17 Kanianka, v podiele 1144, 
7) Na dácia prof. Milana Ďuricu, Drotárska cesta 54, 811 02 Bratislava, IČO: 42 417 171, 

v podiele 1144, 
8) Bellová Erika r. Bellová, Ing„ Drotárska cesta 1451/7, 811 02 Bratislava, v podiele 1144, 
9) Dúbrava Samuel a Ružena Dúbravová r. Bolfová, Drotárska cesta 1451 /7, 811 02 

Bratislava, v podiele 1144, 
lO) Betušťáková Bernadeta r. Farkasová, Drotárska cesta 1451 /7, 811 02 Bratislava, v podiele 

1144, 
11) Hudec Peter a Zuzana Hu decová r. Palcátová, Drotárska cesta 1451/7, 811 02 Bratislava, 

(Hollého 2220/9, 811 O, Bratislava), v podiele 1144, 
12) 0svald Jakub, Ing„ CSc., Drotárska cesta 1451/7, 81 1 02 Bratislava, v podiele 1144, 
13)Moravčík Miroslav a Jolana Moravčíková r. Kováčová, Drotárska cesta 1451/7, 

811 02 Bratislava, v podiele 1144, 
14)Hošek Branislav, Mgr„ Čelakovského 2, 811 03 Bratislava a Zuzana Hošek r. Kurincová, 

PhDr. , Novomeského 21, 949 11 Nitra, v podiele 1144, 
15) Demjén David, Drotárska cesta 1451/7, 811 02 Bratislava, v podiele 1144, 
16)Šandrik Rudolf, Drotárska cesta 145117, 811 02 Bratislava, v podiele 1144, 
17) Karásek Jonáš a Zuzana Karásková Hašanová r. Hašanová, Dobrovičova 3, 811 02 

Bratislava, (Drotárska cesta 43, 811 02 Bratislava), v podiele 1144, 
18) Hollá Danica r. Terenová, PhDr. , Drotárska cesta 1451/7, 81 1 02 Bratislava, v podiele 1144, 
19) Warchalová Eva r. Jobová, Deviata 1 O, 831 O 1 Bratislava, v podiele 1144, 
20) Porázik Zuzana r. Tekeľová, Mgr., Martinengova 8, 811 02 Bratislava, v podiele 1144, 
21) Karaffová Silvia r.Karaffová, Mgr., Drotárska cesta 1451 /7, 811 02 Bratislava, v podiele 1144, 
22) Šimúth Jozef, Ing. a Šimúthová Anna r. Farkašová, Drotárska cesta 1451/7, 81 1 02 

Bratislava, v podiele 1144, 
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23)Dobiaš Alexander, Ing„ Drotárska cesta 1451/7, 811 02 Bratislava, v podiele 1144, 
24) Kontroš Peter, Ing. , Talichova 41 , 841 02 Bratislava, Synaková Dana r. Synaková, Ing„ 

Medzierka 3, 811 O 1 Bratislava, v podiele 1144, 
25)Maco Pavol, Krivá 456/20, 930 11 Topoľníky, v podiele 1188 a Maco Karol, Drotárska cesta 

145117, 811 02 Bratislava, v podiele 1188, 
26) Bolješik Richard, Mgr., Drotárska cesta 1451/7, 811 02 Bratislava, v podiele 1144, 
27) Beňačka Stanislav, Ing. arch. , Tajovského 729/2 1, 958 03 Partizánske, v podiele 1144, 
28)Krajčí Ján a Anna Krajčíová r. Kocmundová, Drotárska cesta 1451/7, 811 02 Bratislava, 

v podiele 1144, 
29) Zatkalík František, doc., Dr. a Anna Zatkalíková r. Muránska, Ing. , Drotárska cesta 145117, 

811 02 Bratislava, v podiele 1144, 
30)Marko René, Ing. a Alžbeta Marková r. Fischerová, Mgr., Drotárska cesta 1451/7, 

811 02 Bratislava, v podiele 2/44, 
31) Kollár Pavol, prof. , Ing., DrSc. , Drotárska cesta 1451/7, 811 02 Bratislava, v podiele 1144, 
32) Steiningerová Anna r. Valíková, Drotárska cesta 1451/7, 811 02 Bratislava, v podiele 1144, 
33) Hricák Vasil, MUDr. a Jarmila Hricáková r. Leššová, MUDr. , Drotárska cesta 1451/7, 

811 02 Bratislava, v podiele 1144, 
34) Fekiač Peter, Ing. , Bárdošova 4, 831 01 Bratislava, v podiele 1144, 
35)Hricák Vasil, MUDr. a Jarmila Hricáková r. Leššová, MUDr., Drotárska cesta 1451/7, 

811 02 Bratislava, v podiele 1/44, 
36)Sokolík Alojz, Ing., CSc., Drotárska cesta 1451 /7, 811 02 Bratislava, v podiele 1/88 

a Marendiaková Zuzana r. Sokolíková, Ing., Drotárska cesta 19, 81 1 02 Bratislava, 
v podiele 1188, 

37) Leššo Jozef a Anna Leššová r. Zsilinszká, Drotárska cesta 1451 /7, 811 02 Bratislava, 
v podiele 1/44, 

38) Hladík Viktor a Božena Hladíková r. Mogoňová, PhDr„ Drotárska cesta 1451/7, 
811 02 Bratislava, v podiele 1144, 

39) Jančovičová Helga r. Benešová, Mgr., PhD., Brnianska 39, 81 1 04 Bratislava, v podiele 1/44, 
40) Mikula Matej, Beňadická 3005/7, 851 06 Bratislava, v podiele 1/44, 
41) Spišiak Marián a Anna Spišiaková r. Janičová, Drotárska cesta 1451 /7, 811 02 Bratislava, 

v podiele 1/44, 
42) Gomolčák Pavol, RNDr. PhD. a Eva Gomolčáková, r. Blahová, PhDr., Drotárska cesta 

1451/7, 811 02 Bratislava, v podiele 1/44, 
43) Varga Robert, Ing., Drotárska cesta 1451/7, 811 02 Bratislava, v podiele 1/44 

za cenu 243 720,00 EUR. 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
3. Kúpna zmluva na dotknuté pozemky bude obsahovať aj zriadenie bezodplatného vecného bremena: 

- práva prechodu cez pozemok registra „C" pare. č . 249111 v celom rozsahu pre vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov bytového domu na Drotárskej ceste 9. Vecné bremeno sa 
zriadi na dobu neurčitú a bude pôsobiť in rem, 

- práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra „C" pare. č. 2491/1 v celom rozsahu pre 
vlastníkov garáží na pozemkoch parc.č. 2491/18, 2491119, 2491120, 2491121, 2491122, 
2491/23, 2491/24, 2491/25, 2491/26. Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú a bude pôsobiť 
mrem, 

- práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra „C" pare. č . 2492/8 v celom rozsahu pre 
vlastníkov garáží na pozemkoch pare. č. 2491/24, 2491/25, 2491/26. Vecné bremeno sa zriadi 
na dobu neurčitú a bude pôsobiť in rem; 

4. Doplnenie kúpnej zmluvy o podmienku, v ktorej sa kupujúci zaviažu, že zachovajú na pozemkoch 
zeleň v doterajšom rozsahu. 
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B. konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné pozemky sú situované v okolí bytového domu 
Drotárska cesta 7, pričom vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Drotárska cesta 7 sa 
celoročne pravidelne starajú a udržujú zeleň, pričom by ju chceli zrekultivovať a skrášliť. Navyše 
v roku 2004 na vlastné náklady realizovali opravu kanalizácie a uloženie nového asfaltu na pozemku 
pare. č. 249111. 

8. Návrh na predaj pozemku pare. č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov. 

9. Návrh na predaj pozemku parc.č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej 12 a 14 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 27/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave vo dvore na Palárikovej 12 
a Palárikovej 14, k. ú. Staré Mesto, a to pozemku pare. č. 7263/2, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na L V č. 1656 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 252 m2 do vlastníctva 
nasledujúcim vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Palárikovej 12 
a bytového domu na Palárikovej 14. 
Za bytový dom na Palárikovej 12: 
- Minarík Vladimír, Palárikova 12, 811 04 Bratislava, 
- Lachkovič Marek, Palárikova 12, 811 04 Bratislava, 
- Churyová Soňa r. Churyová, Palárikova 12, 811 04 Bratislava, 
- Barzíková Beata r. Barzíková, Palárikova 12, 81 1 04 Bratislava 
Za bytový dom na Palárikovej 14: 

ESTATE BRATISLAVA, s.r.o., sídlo: Palárikova 14, 81 1 04 Bratislava, IČO : 36 818 330, 
Slimáková Zuzana r. Slimáková, Palárikova 14, 811 04 Bratislava 

za cenu 55 440,00 EUR s podmienkou: 

2. kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy; 
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B. konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia sú vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového 
domu na Palárikovej 12, súp. č. 3163 a bytového domu na Palárikovej 14, súp. č. 3165, pričom 
prístup na pozemok je cez oba bytové domy, pričom na prístupových pozemkoch nie je zriadené vecné 
bremeno práva prechodu ani prejazdu k predmetnému pozemku. 

10. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad 
hodný osobitného zreteľa (rodinné centrum Prešporkovo) 

Uznesenie č. 28/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nebytového priestoru s výmerou 161,33 m2, vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu Hollého č. 1, 3, Heydukova č. 25 v Bratislave, 
súpisné číslo 2217, na ulici Heydukova, číslo vchodu 25, ktorý je postavený na pozemku parcela 
registra "C" parcela č. 849112, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1265 m2

, 

katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 5787, do nájmu: Rodinné centrum 
Prešporkovo, so sídlom: Zochova 16/11, 811 03 Bratislava, IČO: 36 076 121, a to za nasledovných 
podmienok: 
1. doba nájmu: neurčitá 
2. výška nájomného: 6,60 Eur/rok a náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru 
3. účel nájmu: verejnoprospešná a sociálna činnosť rodinného centra Prešporkovo; 

B . konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomcovi sa nebytový priestor poskytuje ako náhrada za 
nebytové priestory, ktoré v súčasnom období užíva v súlade s nájomnou zmluvou v budove Základnej 
školy s materskou školou M.R. Štefánika, Grosslingová č. 48, Bratislava, v nadväznosti a z dôvodu 
pretrvávajúcich priestorových problémov dotknutej základnej školy vyplývajúce z narastajúcich 
nárokov na vytváranie klasických školských tried, ako aj odborných učební. 
Nájomca je občianske združenie založené a riadené mamičkami na materskej a rodičovskej dovolenke, 
má svoje osobité a jedinečné postavenie na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Jeho cieľom 

je ponúkať a vo vlastnej réžii organizovať zmysluplný program pre rodiny s deťmi, organizovať rôzne 
kultúrne programy, špo11ové podujatia a vzdelávacie aktivity pre deti a aj pre ich rodičov. Všetky 
aktivity občianskeho združenia sú organizované mamičkami na materskej a rodičovskej dovolenke, sú 
založené na ich dobrovoľnosti a ochote robiť niečo dobré pre komunitu mladých rodín v Bratislave. 
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11. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 29/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13 811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nebytového priestoru č. 12-NP21 
(len 1 miestnosť) , vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu Hollého č. 1,3, Heydukova č. 25 
v Bratislave, súpisné číslo 2217, na ulici Heydukova, číslo vchodu 25, ktorý je postavený 
na pozemku parcela registra "C" parcela č . 8491/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1265 m2

, katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 5787, do nájmu: 
Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 127, Bratislava-Staré Mesto, IČO: 
12664979/091 , a to za nasledovných podmienok: 
1. doba nájmu: neurčitá v rozsahu užívania max. 1 deň v mesiaci 
2. výška nájomného: 1,00 Eur/rok 
3. účel nájmu: kancelárske, administratívne priestory; 

B. konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca je dobrovoľná nezisková organizácia, ktorá združuje 
seniorov, telesne postihnutých s pohybovými problémami. Organizácia sa svojou činnosťou zameriava 
na združovanie, informovanie a pomoc pri riešení zdravotných problémov tejto skupiny starších 
občanov, zameriava sa aj na zlepšenie ich každodenného života, spoločenského stretávania sa so 
seberovnou skupinou ľudí, zabezpečuje im voľnočasové aktivity, rekondičné a oddychové pobyty. 
Pomáha vytvárať predpoklady a podieľa sa s kompetentnými orgánmi na príprave osôb s telesným 
postihom na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti zdravých spoluobčanov . 

12. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova 1 v Bratislave ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 30/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nebytového priestoru č. 12-NP7 
(len 1 miestnosť) , vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu Karadžičova 1, Továrenská 9 
v Bratislave, sup1sné číslo 4096, na ulici Karadžičova, číslo vchodu 1, ktorý je postavený 
na pozemku parcela registra "C" parcela č. 9057, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 
57 1 m2 , parcela registra "C" parcela č. 9058, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 
219 m2 a parcela registra "C" parcela č. 9059, druh pozemku: záhrady o výmere 143 m2, katastrálne 
územie Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 5508, do nájmu: ECHO - združenie na pomoc 
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ľuďom s mentálnym postihnutím, so sídlom: Sklenárova 12, 821 09 Bratislava, IČO: 31 754 350, 
a to za nasledovných podmienok: 
1. doba nájmu: neurčitá v rozsahu užívania max. 1 deň v mesiaci 
2. výška nájomného: 1,00 Eur/rok 
3. účel nájmu: kancelárske, administratívne priestory; 

B . konštatuje, 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca je občianske združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím, poskytuje služby verejnoprospešného účelu so zameraním na budovanie 
chránených bývaní pre dospelé osoby s mentálnym postihnutím a pomoci pri rozširovaní chránených 
dielní, organizuje záujmové aktivity pre postihnutých a ich rodinných príslušníkov, zastupuje záujmy 
osôb s mentálnym postihnutím, podporuje ich vzdelávanie, ich stretávanie sa s odborníkmi, organizuje 
voľno časové aktivity, klubovú činnosť, rekondično-rehabilitačné pobyty a denné tábory a spolupracuje 
s orgánmi a inštitúciami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o ľudí s mentálnym postihnutím. 

13. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov. 

14. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na 
nájom nebytového priestoru č. 21 na ulici Tabaková č. 6 v Bratislave 

Uznesenie č. 31/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

1) v súlade s §9 a 9a ods. 9 zákona č. 1381199 1 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zámer prenajať 
nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava
Staré Mesto spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, a to: 

• nebytový priestor č. 21, s výmerou 22,94 m2
, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu 

Tabaková č. 4,6,8,10, Záhrebská 10,12 v Bratislave, súpisné číslo 2959, na ulici Tabaková, 
číslo vchodu 6, postavený na pozemku parcela registra „C" parcela č. 7941/1, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 422 m2

, pozemku parcela registra „C" parcela č. 794 1/2, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 186 m2, pozemku parcela registra „C" 
parcela č. 7941/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 444 m2 a pozemku 
parcela registra „C'' parcela č. 794 1/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 447 
m2, katastrálne územie Staré Mesto, 
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Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 6604 a 6605 pre katastrálne územie Staré Mesto, 
Okres: Bratislava 1, Obec: BA-m.č. Staré Mesto. 

2) v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 13 8/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podmienky 
obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti v nasledovnom znení: 

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603 147 (ďalej len 
„vyhlasovatel"') podľa paragrafu 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, § 17 ods. 3 zákona č. 3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, paragrafu 28 1 a nasl. zákona č. 5131199 1 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týmto 

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž 
na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 

v Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 

nasledovných súťažných podmienok: 

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
• nebytový priestor č. 2 1, s výmerou 22,94 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu 
Tabaková č. 4,6,8,10, Záhrebská 10,12 v Bratislave, súpisné číslo 2959, na ulici Tabaková, číslo 
vchodu 6, postavený na pozemku parcela registra „C" parcela č. 7941 / 1, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 422 m2

, pozemku parcela registra „C" parcela č . 7941/2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 186 m2

, pozemku parcela registra „C" parcela č. 
794113, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 444 m2 a pozemku parcela registra 
„C'' parcela č. 7941/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 447 m2, katastrálne 
územie Staré Mesto, 

Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 6604 a 6605 pre katastrálne územie Staré Mesto, 
Okres: Bratislava I, Obec: BA-m. č. Staré Mesto. 

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov: 
Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke 
www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 09.04.2018 do 25.04.2018 do 12.00 
hod. v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 3, 
814 21 Bratislava v úradných hodinách 

Pondelok 07:30 - 17.00 

Utorok 07:30 - 15.00 

Streda 07:30 - 17.00 

Štvrtok 07:30 - 15.00 

Piatok 07:30 - 13.30 

13 



3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 
Mgr. Michaela Malinová, tel.: 02/59 246 292, michaela.malinova@staremesto.sk 

4. Doba nájmu 
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. 

5. Účel nájmu 
Účelom nájmu je kancelária, administratívny priestor, sklad. 

6. Výška nájomného 
Minimálna výška nájomného: 5,00 Eur/m2/mesiac 

7. Ďalšie podmienky nájmu nehnuteľnosti: 
• Nájomca bude povinný uhradiť prenajímateľovi finančnú kauciu vo výške troj mesačného 

dohodnutého nájomného do 1 O dní odo dňa podpisu nájomnej zmluvy na účet 

prenaj ímateľa ; 

• Nájomca bude povinný v lehote určenej v nájomnej zmluve podpísať notársku zápisnicu, ktorou 
vyjadrí súhlas s vykonateľnosťou svoj ich záväzkov voči prenajímateľovi , ktoré mu vyplývajú 
z nájomnej zmluvy a použitím notárskej zápisnice ako exekučného titulu - konkrétne bude 
nájomca súhlasiť s vykonateľnosťou svojho záväzku vypratať a odovzdať predmet nájmu v 
prvý pracovný deň po dni skončenia nájmu z dôvodu uplynutia doby nájmu, na ktorú bol 
nájom dohodnutý alebo po ukončení nájmu v dôsledku písomnej dohody o skončení nájmu 
alebo v dôsledku zániku nájmu výpoveďou a bude súhlasiť s vykonateľnosťou svojho 
záväzku platiť nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu a zaplatiť 

všetky splatné pohľadávky vzniknuté na základe nájomnej zmluvy spolu s ich 
príslušenstvom v det1 ukončen i a nájmu. Náklady na spísanie notárskej zápisnice znáša nájomca. 

• Nájomca môže vykonať stavebné úpravy, opravy, udržiavacie práce, rekonštrukciu alebo 
modernizáciu predmetu nájmu až na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
mestskej časti ako prenajímateľa, v ktorom bude presne špecifikovaný rozsah, charakter a 
predbežná cenová kalkulácia plánovaných zmien. V prípade, ak sa nájomca rozhodne vykonať 
stavebné úpravy, opravy, udržiavacie práce, rekonštrukciu alebo modernizáciu predmetu 
nájmu, je povinný tak urobiť najneskôr do 3 mesiacov odo dňa podpísania nájomnej zmluvy. 

8. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov: 
Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy 
podané na inom tlačive ako určenom, nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia sú 
povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením: 
„verejná obchodná súťaž, nájom nebytového priestoru č. 21, Tabaková č. 6, NEOTVÁRAŤ !" 
Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 
výdavkov vyhlasovateľa v sume 20,00 EUR a to v hotovosti do pokladne Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 25.04.2018 do 17.00 hod. 
Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopÍňať. Do súťaže 
nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po te1míne určenom v týchto súťažných 

podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy 
komisia odmietne. 
Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou 
v súťaži. 

Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami , priložia k záväznému súťažnému návrhu 
do obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. Fyzické osoby 
podnikatelia priložia k súťažnému návrhu výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden 
mesiac. 
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Uchádzač v obchodnej verejnej súťaži alebo subjekt vstupujúci do zmluvného 
vzťahu s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ani akýkoľvek iný subjekt 
s personálnym, príp. majetkovým prepojením na tieto subjekty, nesmie mať 

nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, čo 
preukáže čestným vyhlásením podpísaným oprávnenou osobou uchádzača alebo subjektu 
vstupujúceho do zmluvného vzťahu s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. 
Navrhovateľ zároveň predloží k záväznému súťažnému návrhu čestné prehlásenia o tom, že 
nemá žiadne finančné alebo iné nevysporiadané záväzky voči Hlavnému mestu SR Bratislavy 
a voči Sociálnej poisťovni. 

Navrhovateľ predloží doklad/y o referenciách. 
Navrhovateľ predloží k záväznému súťažnému návrhu písomný súhlas so spracovaním 
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20 13 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené 
v termíne do 15.05.2018. 

9. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 
Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá výška nájomného. 

10. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 
Výsledky súťaže budú zverejnené naj neskôr do 25.05.2018 na internetovej stránke 
www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, 
bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 1 O dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 

Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne upovedomení. 

11. Výhrada zrušenia súťaže 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrušení 
súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 

12. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 

15. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na 
nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave 

Uznesenie č. 32/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

sc hvaľuje 

1) v súlade s §9 a 9a ods. 9 zákona č. 138/ 1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zámer prenajať 
nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava
Staré Mesto spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, a to: 

• nebytový priestor č. 36, s výmerou 132, 19 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu 
Dostojevského rad 1 v Bratislave, súpisné čís lo 2543, na ulici Dostojevského rad, číslo vchodu 
1, postavený na pozemku parcela registra „C" parcela č. 8942, druh pozemku: zastavané plochy 
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a nádvoria o výmere 1359 m2
, katastrálne územie Staré Mesto, 

Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 6452 pre katastrálne územie Staré Mesto, Okres: 
Bratislava I, Obec: BA-m.č. Staré Mesto. 

2) v súlade s § 9a ods. 9 zákona č . 13 8/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podmienky 
obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti v nasledovnom znení 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603 147 (ďalej len 
„vyhlasovatel'") podl'a paragrafu 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, § 17 ods. 3 zákona č. 3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, paragrafu 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava- Staré Mesto týmto 

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž 
na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 

v Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 

nasledovných súťažných podmienok: 

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže : 

• nebytový priestor č. 36 s výmerou 132, 19 m2
, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu 

Dostojevského rad 1 v Bratislave, súpisné číslo 2543, na ulici Dostojevského rad, číslo vchodu 1, 
postavený na pozemku parcela registra „C" parcela č. 8942, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1359 m2, katastrálne územie Staré Mesto, 

Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 6452 pre katastrálne územie Staré Mesto, Okres: 
Bratislava 1, Obec: BA-m.č. Staré Mesto. 

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov: 
Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke 
www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 09.04.2018 do 25.04.2018 do 12.00 
hod. v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 3, 
814 21 Bratislava v úradných hodinách 

Pondelok 07:30 - 17.00 

Utorok 07:30 - 15.00 

Streda 07:30 - 17.00 

Štvrtok 07:30 - 15.00 

Piatok 07:30 - 13.30 

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

Mgr. Michaela Malinová, tel. : 02/59 246 292, michaela.malinova@staremesto.sk 
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4. Doba nájmu 
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú . 

S. Účel nájmu 
Účelom nájmu je kancelária, administratíva. 

6. Výška nájomného 
Minimálna výška nájomného: 5,00 Eur/m2/mesiac. 

7. Ďalšie podmienky nájmu nehnuteľnosti: 
• Nájomca bude povinný uhradiť prenajímateľovi finančnú kauciu vo výške trojmesačného 

dohodnutého nájomného do 1 O dní odo dňa podpisu nájomnej zmluvy na účet 

prenajímateľa; 

• Nájomca bude povinný v lehote určenej v nájomnej zmluve podpísať notársku zápisnicu, ktorou 
vyjadrí súhlas s vykonateľnosťou svojich záväzkov voči prenajímateľovi, ktoré mu vyplývajú 
z nájomnej zmluvy a použitím notárskej zápisnice ako exekučného titulu - konkrétne 
bude nájomca súhlasiť s vykonateľnosťou svojho záväzku vypratať a odovzdať predmet nájmu 
v prvý pracovný deil. po dni skončenia nájmu z dôvodu uplynutia doby nájmu, na ktorú 
bol nájom dohodnutý alebo po ukončení nájmu v dôsledku písomnej dohody o skončení 
nájmu alebo v dôsledku zániku nájmu výpoveďou a bude súhlasiť s vykonateľnosťou 
svojho záväzku platiť nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu a 
zaplatiť všetky splatné pohľadávky vzniknuté na základe nájomnej zmluvy spolu s ich 
príslušenstvom v deií ukončenia nájmu. Náklady na spísanie notárskej zápisnice znáša nájomca. 

8. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov: 
Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy 
podané na inom tlačive ako určenom, nebude súťažná komisia prihl iadať. Navrhovatelia sú 
povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením : 

„verejná obchodná súťaž, nájom nebytového priestoru č. 36, Dostojevského rad 1, 
NEOTVÁRAŤ!" 
Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 
výdavkov vyhlasovateľa v sume 20,00 EUR a to v hotovosti do pokladne Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 25.04.2018 do 17.00 hod. 
Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopÍňať. Do súťaže 
nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných 

podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy 
komisia odmietne. 
Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou 
v súťaži. 

Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do 
obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. Fyzické osoby 
podnikatelia priložia k súťažnému návrhu výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden 
mesiac. 
Uchádzač v obchodnej verejnej súťaži alebo subjekt vstupujúci do zmluvného 
vzťahu s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ani akýkoľvek iný subjekt 
s personálnym, príp. majetkovým prepojením na tieto subjekty, nesmie mať 

nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, čo 
preukáže čestným vyhlásením podpísaným oprávnenou osobou uchádzača alebo subjektu 
vstupujúceho do zmluvného vzťahu s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. 
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Navrhovateľ zároveň predloží k záväznému súťažnému návrhu čestné prehlásenia o tom, že 
nemá žiadne finančné alebo iné nevysporiadané záväzky voči Hlavnému mestu SR Bratislavy 
a voči Sociálnej poisťovni . 

Navrhovateľ predloží doklad/y o referenciách. 
Navrhovateľ predloží k záväznému súťažnému návrhu písomný súhlas so spracovaním 
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a dop lnení niektorých zákonov. 
Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené 
v termíne do 15.05.2018. 

9. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 
Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá výška nájomného. 

10. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 25.05.2018 na internetovej stránke 
www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, 
bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 1 O dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 

Navrhovatelia, ktorí v súťaží neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne upovedomení. 

11. Výhrada zrušenia súťaže 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrušení 
súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 

12. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 

16. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu na1mu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na 
nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave 

Uznesenie č. 33/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

1) v súlade s §9 a 9a ods. 9 zákona č. 13 811991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zámer prenajať 
nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava
Staré Mesto spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, a to: 

• nebytový priestor č. 914, s výmerou 54,87 m2
, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu 

Obchodná 52 v Bratislave, súpisné číslo 530, na ulici Obchodná, číslo vchod 52, postavený na 
pozemku parcela registra „C" parcela č. 8479, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 13 71 m2, katastrálne územie Staré Mesto, 

Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 8364 pre katastrálne územie Staré Mesto, Okres: 
Bratislava 1, Obec: BA-m.č. Staré Mesto. 

2) v súlade s § 9a ods. 9 zákona č . 13811991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
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a v súlade s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podmienky 
obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti v nasledovnom znení 

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO : 603 147 (ďalej len 
„vyhlasovatel"') podľa paragrafu 9a ods. 1 písm. a) zákona č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, § 17 ods. 3 zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, paragrafu 28 1 a nasl. zákona č . 513/ 1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto týmto 

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž 
na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 

v Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 

nasledovných súťažných podmienok: 

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
• nebytový priestor č. 914, s výmerou 54,87 m2

, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu 
Obchodná 52 v Bratislave, súpisné číslo 530, na ulici Obchodná, číslo vchod 52, postavený na 
pozemku parcela registra „C" parcela č. 8479, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 13 71 m2

, katastrálne územie Staré Mesto, 
Nehnuteľnosť je zapísaná na li ste vlastníctva č. 8364 pre katastrálne územie Staré Mesto, Okres: 
Bratislava I, Obec: BA-m.č. Staré Mesto. 

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov: 
Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke 
www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 09.04.2018 do 25.04.2018 do 12.00 
hod. v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 3, 
814 21 Bratislava v úradných hodinách 

Pondelok 07:30 - 17.00 

Utorok 07:30 - 15.00 

Streda 07:30 - 17.00 

Štvrtok 07:30 - 15.00 

Piatok 07:30 - 13.30 

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa : 

Mgr. Michaela Malinová, tel.: 02159 246 292, michaela.malinova@staremesto.sk 

4. Doba nájmu 
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú 

5. Účel nájmu 
Účelom nájmu je kancelária, administratíva 
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6. Výška nájomného 
Minimálna výška nájomného: 5,00 Eur/m2/mesiac 

7. Ďalšie podmienky nájmu nehnuteľnosti: 
• Nájomca bude povinný uhradiť prenajímateľovi finančnú kauciu vo výške trojmesačného 

dohodnutého nájomného do 1 O dní odo dňa podpisu nájomnej zmluvy na účet 
prenajímateľa; 

• Nájomca bude povinný v lehote určenej v nájomnej zmluve podpísať notársku zápisnicu, ktorou 
vyjadrí súhlas s vykonateľnosťou svojich záväzkov voči prenajímateľovi, ktoré mu vyplývajú 
z nájomnej zmluvy a použitím notárskej zápisnice ako exekučného titulu - konkrétne bude 
nájomca súhlasiť s vykonateľnosťou svojho záväzku vypratať a odovzdať predmet náj mu v 
prvý pracovný deň po dni skončenia nájmu z dôvodu uplynutia doby nájmu, na ktorú bol 
nájom dohodnutý alebo po ukončení nájmu v dôsledku písomnej dohody o skončení nájmu 
alebo v dôsledku zániku nájmu výpoveďou a bude sú h las i ť s vykonateľnosťou svojho 
záväzku platiť nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu a zap latiť 

všetky splatné pohľadávky vzniknuté na základe nájomnej zmluvy spolu s ich 
príslušenstvom v deô ukončen ia nájmu. Náklady na spísanie notárskej zápisnice znáša nájomca. 

8. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov: 
Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy 
podané na inom tlačive ako určenom, nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia sú 
povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením: 
„verejná obchodná súťaž, nájom nebytového priestoru č.914, Obchodná č.52 , NEOTVÁRAŤ!" 
Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 
výdavkov vyhlasovateľa v sume 20,00 EUR a to v hotovosti do pokladne Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava- Staré Mesto. 
Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 25.04.2018 do 17.00 hod. 
Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopÍňať. Do súťaže 
nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných 
podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy 
komisia odmietne. 
Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou 
v súťaži. 

Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do 
obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. Fyzické osoby 
podnikatelia priložia k súťažnému návrhu výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden 
mesiac. 
Uchádzač v obchodnej verejnej súťaží alebo subjekt vstupujúci do zmluvného 
vzťahu s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ani akýkoľvek iný subjekt s 
personálnym, príp. majetkovým prepojením na tieto subjekty, nesmie mať 

nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, čo 
preukáže čestným vyhlásením podpísaným oprávnenou osobou uchádzača alebo subjektu 
vstupujúceho do zmluvného vzťahu s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. 
Navrhovateľ zároveň predloží k záväznému súťažnému návrhu čestné prehlásenia o tom, že 
nemá žiadne finančné alebo iné nevysporiadané záväzky voči Hlavnému mestu SR Bratislavy 
a voči Sociálnej poisťovni. 
Navrhovateľ predloží doklad/y o referenciách. 
Navrhovateľ predloží k záväznému súťažnému návrhu písomný súhlas so spracovaním 
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené v 
termíne do 15.05.2018. 
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9. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 
Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá výška nájomného. 

10. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 25.05.2018 na internetovej stránke 
www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, 
bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 1 O dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 

Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne upovedomení. 

11. Výhrada zrušenia súťaže 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrušení 
súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 

12. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 

17. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na 
nájom nebytového priestoru č. 24 na ulici Záhradnícka č. 37 v Bratislave 

Uznesenie č. 34/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

1) v súlade s §9 a 9a ods. 9 zákona č . 138/199 1 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zámer prenajať 
nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava
Staré Mesto spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, a to: 

• nebytový priestor č. 24, s výmerou 89 m2
, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu 

Karadžičova č. 47, Záhradnícka 35,37 v Bratislave, súpisné číslo 4154 a 4111 , na ulici 
Záhradnícka, číslo vchodu 37, postavený na pozemku parcela registra „C" parcela č. 10255/1, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2, pozemku parcela registra „C" parcela č. 
10255/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2 a pozemku parcela registra 
„C" parcela č. 10255/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 294, m2 katastrálne 
územie Staré Mesto. 
Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 5800 pre katastrálne územie Staré Mesto, Okres: 
Bratislava 1, Obec: BA-m.č. Staré Mesto. 

2) v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podmienky 
obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti v nasledovnom znení 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603 147 (ďalej len 
„vyhlasovatel"') podľa paragrafu 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, § 17 ods. 3 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
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Bratislave v znení neskorších predpisov, paragrafu 28 1 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava- Staré Mesto týmto 

V)1 hlasuje 

obchodnú verejnú súťaž 
na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 

v Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 

nasledovných súťažných podmienok: 

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
•nebytový priestor č. 24 s výmerou 89 m2

, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu Karadžičova 
č. 47, Záhradnícka 35,37 v Bratislave, súpisné číslo 4154 a 41 11 , na ulici Záhradnícka, číslo 

vchodu 37, postavený na pozemku parcela registra „C'' parcela č. 10255/1, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2

, pozemku parcela registra „C" parcela č. 10255/2, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 321 m2 a pozemku parcela registra „C" 
parcela č. 10255/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 294, m2 katastrálne 
územie Staré Mesto. 
Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 5800 pre katastrálne územie Staré Mesto, Okres: 
Bratislava I, Obec: BA-m. č. Staré Mesto. 

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov: 
Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke 
www.staremesto.sk alebo osobne prevziať v termíne od 09.04.2018 do 25.04.2018 do 12.00 
hod. v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 3, 
814 21 Bratislava v úradných hodinách 

Pondelok 07:30 - 17.00 

Utorok 07:30 - 15.00 

Streda 07:30 - 17.00 

Štvrtok 07:30 - 15.00 

Piatok 07:30 - 13.30 

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

Mgr. Michaela Malinová, tel. : 02/59 246 292, michaela.malinova@staremesto.sk 

4. Doba nájmu 
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. 

S. Účel nájmu 
Účelom nájmu - predmet nájmu bude užívaný pre niektorý z nasledovných účelov : 

kancelárske, administratívne priestory, predaj tovaru - maloobchod, poskytovanie služieb 
(napr. kadernícke, kozmetické, masážne a pod.), pohostinská činnosť okrem reštaurácie, 
vinárne, pivárne a nočného klubu) 

6. Výška nájomného 
Minimálna výška nájomného: 6,00 Eur/m2/mesiac. 
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7. Ďalšie podmienky nájmu nehnuteľnosti: 
• Nájomca bude povinný uhradiť prenajímateľovi finančnú kauciu vo výške trojmesačného 

dohodnutého nájomného do 1 O dní odo dňa podpisu nájomnej zmluvy na účet 

prenajímateľa ; 

• Nájomca bude povinný v lehote určenej v nájomnej zmluve podpísať notársku zápisnicu, ktorou 
vyjadrí súhlas s vykonateľnosťou svojich záväzkov voči prenaj ímateľovi, ktoré mu vyplývajú 
z nájomnej zmluvy a použitím notárskej zápisnice ako exekučného titulu - konkrétne bude 
nájomca súhlasiť s vykonateľnosťou svojho záväzku vypratať a odovzdať predmet nájmu v 
prvý pracovný deň po dni skončenia nájmu z dôvodu uplynutia doby nájmu, na ktorú bol 
nájom dohodnutý alebo po ukončen í náj mu v dôsledku p ísomnej dohody o skončení nájmu 
alebo v dôsledku zániku náj mu výpoveďou a bude súh lasiť s vykonateľnosťou svojho 
záväzku platiť nájomné a úhrady za služby spojené s užívan ím predmetu nájmu a zaplatiť 
všetky splatné pohľadávky vzniknuté na základe nájomnej zmluvy spolu s ich 
príslušenstvom v deň ukončeni a nájmu. Náklady na spísanie notárskej zápisnice znáša nájomca. 

• Nájomca môže vykonať stavebné úpravy, opravy, udržiavacie práce, rekonštrukciu alebo 
modernizáciu predmetu nájmu až na základe predchádzaj úceho písomného súhlasu 
mestskej časti ako prenajímateľa, v ktorom bude presne špecifikovaný rozsah, charakter a 
predbežná cenová kalkulácia plánovaných zmien. V prípade, ak sa nájomca rozhodne vykonať 
stavebné úpravy, opravy, udržiavacie práce, rekonštrukciu alebo modernizáciu predmetu 
nájmu, je povinný tak urobiť najneskôr do 3 mesiacov odo dňa podpísania nájomnej zmluvy. 

• Počas vykonávania zmien predmetu nájmu, najdlhšie však po dobu prvých 3 mesiacov 
(vzhľadom na predchádzajúci odsek) trvania nájmu, bude nájomca platiť zvýhodnené 
nájomné 0,50 EUR!m2/mesiac. Rozdiel medzi sumou dohodnutého riadneho nájomného a sumou 
zvýhodneného nájomného bude predstavovať paušálnu náhradu vynaložených nákladov. Náklady 
vynaložené na zmeny predmetu nájomcom, ktorými nájomca stavebne prispôsobí inak riadne 
užívania schopnú časť predmetu nájmu výlučne svojim potrebám, sa do paušálnej náhrady 
nezapočítavajú. 

• Prenajímateľ poskytne nájomcovi tzv. ochrannú dobu náj mu (ochranná doba investíci i = právo 
prenaj ímateľa vypovedať zmluvu o nájme len z dôvodov uvedených v ustanovení §9 ods. 2 
zákona č . 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov), a to v závislosti od výšky vloženej a odsúhlasenej investície do opravy, 
úpravy a rekonštrukcie nebytového priestoru (1 5.000 Eur/ rok cluáneného nájmu). 

• Počas realizácie stavebných úprav a udržiavacích prác je nájomca povinný mestskú časť 
priebežne informovať o ich priebehu a umožniť jej za týmto účelom vykonať kontrolu. 
Nájomca sa rovnako zaväzuje prizvať zástupcov mestskej časti na odovzdanie a prevzatie 
stavebných úprav a udržiavacích prác. Nájomca zabezpečí v prípade potreby zmenu účelu 
využitia predmetu nájmu v zmysle platnej legislatívy za účelom jeho riadneho užívania 
na dohodnutý účel. Nájomca je povinný pri vykonávaní stavebných úprav a udržiavacích 
prác postupovať v súlade so zákonom č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku. Povolenia, súhlasy, resp. iné vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej 
správy a iných osôb v súvislosti so stavebnými úpravami a udržiavacími prácami 
zabezpečuje na vlastné náklady nájomca. Nájomca zodpovedá za škodu spôsobenú pri 
vykonávaní stavebných úprav a udržiavacích prác. 

8. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov: 
Súťažný návrh je možné podať len na tlač ive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy 
podané na inom tlačive ako určenom, nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia sú 
povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením: 
„verejná obchodná súťaž, nájom nebytového priestoru č. 24, Zálu-adnícka č. 37, 
NE O TV ÁRA Ť ! " 
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Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 
výdavkov vyhlasovateľa v sume 20,00 EUR a to v hotovosti do pokladne Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava- Staré Mesto. 
Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 25.04.2018 do 17.00 hod. 
Súťažné návrhy nemôžu navrhovatel ia po podaní nijako meniť ani dopÍňať. Do súťaže 
nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných 
podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy 
komisia odmietne. 
Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou 
v súťaží. 

Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do 
obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. Fyzické osoby 
podnikatelia priložia k súťažnému návrhu výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden 
mesiac. 
Uchádzač v obchodnej verejnej súťaži alebo subjekt vstupujúci do zmluvného 
vzťahu s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ani akýkoľvek iný subjekt 
s personálnym, príp. majetkovým prepojením na tieto subjekty, nesmie mať 

nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, čo 
preukáže čestným vyhlásením podpísaným oprávnenou osobou uchádzača alebo subjektu 
vstupujúceho do zmluvného vzťahu s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. 
Navrhovateľ zároveň predloží k záväznému súťažnému návrhu čestné prehlásenia o tom, že 
nemá žiadne finančné alebo iné nevysporiadané záväzky voči Hlavnému mestu SR Bratislavy 
a voči Sociálnej poisťovni 
Navrhovateľ predloží doklad/y o referenciách. 
Navrhovateľ predloží k záväznému súťažnému návrhu písomný súhlas so spracovaním 
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20 13 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy budú vyhodnotené 
v termíne do 15.05.2018. 

9. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov 
Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá výška nájomného. 

10. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 25.05.2018 na internetovej stránke 
www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, 
bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 1 O dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 

Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne upovedomení. 

11. Výhrada zrušenia súťaže 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zruš iť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrušení 
súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 

12. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 
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18. Návrh na schválenie zľavy z nájomného za užívanie nebytového priestoru na ulici Špitálska 
č. 45 v Bratislave 

Uznesenie č. 35/201 8 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

s ch va ľuj e 

zľavu z nájomného vo výške 40% na obdobie od O 1.04.20 18 do 3 1.08.20 18 za nebytový priestor 
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
s výmerou 39,32 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu Špitálska 45,47,49 v Bratislave, 
súpisné číslo 2201, na ulici Špitálska , číslo vchodu 45, postaveného na pozemku parcela registra "C" 
parcela č. 8262/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 890 m2 a parcela č. 8262/3, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1490 m2

, katastrálne územie Staré Mesto, 
zapísaného na liste vlastníctva č. 6155 a 6 156, ktorý v súlade so Zmluvou o nájme nebytového 
priestoru č. 325/20 15 zo dňa 12. 10.2015 užíva spoločnosť CROCUS SK, s.r.o., so sídlom: Cukrová 
č. 14, 811 08 Bratislava, IČO: 45 671 176. 

19. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu 
správy novovzniknutého pozemku pare. č.1866/11 na Radvanskej ulici 

Uznesenie č. 36/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

súhlasí 

s odňatím správy novovzniknutého pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nachádzajúceho sa v Bratislave na Radvanskej ulici, k. ú. Staré 
Mesto, a to pozemku pare. č. 1866/ 11 , zapísaného v katastri nehnuteľností na L V č. 1 O ako ostatná 
plocha o výmere 24 m2 odčleneného podľa geometrického plánu č. 71/2017, v súlade s čl. 84 ods. 1 
písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu verejného záujmu na verejnoprospešné stavby 
podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Účelom odňatia je realizovanie zámeny pozemku 
pare. č. 1866111 za dva pozemky, a to pozemok pare. č. 1772/26 zapísaný v katastri nehnuteľností ako 
záhrada o výmere 14 m2 a pozemok pare. č. 2 1505/22 zapísaný v katastri nehnuteľností ako ostatná 
plocha o výmere 11 m2

, oba evidované na L V č. 9549 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Alexandra 
Červenku a Ing. Kataríny Červenkovej, obaja bytom Kuklovská 82, 841 04 Bratislava v podiele 1/2 
a Ing. Martina M ihala a Mgr. Andrey Mihalovej, obaja bytom Bulíkova 9, 85 1 04 Bratislava v podiele 
112. Výsledkom zámeny má byť majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva k predmetným dvom 
pozemkom, na ktorých by malo byt' vybudované pešie prepojenie Radvanskej ulice a Kráľovského 
údolia v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. 
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20. Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania 
dôchodcov 

Uznesenie č. 37/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

Zásady o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov 
s účinnosťou od 1. apríla 2018. 

21. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 

Uznesenie č. 38/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 takto : 

1. Žiadateľ : Rodičovské združenie pri ZŠ Dubová 1 

Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Hargaš 

Názov projektu: Buď Fit 2. etapa (nákup a montáž cvičebných prvkov, dopadovej plochy) 

Výška grantu: 4 000,00 EUR 

2. Žiadateľ : Ing. arch. Monika Krčméryová 
Adresa žiadateľa : Smetanova 16, 811 03 Bratislava 

Názov projektu: Park Škarniclova - revitalizácia 

Výška grantu: 2 000,00 EUR 

3. Žiadateľ: Blumentál, o.z. 
Adresa žiadateľa : Krížna 5, 811 07 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Dr. Branislav K vasnica, CSc. 

Názov projektu: Obnova detského a športového ihriska vo vnútrobloku Blumentál 
Výška grantu: 1 500,00 EUR 

4. Žiadateľ : Oživenie Kapitulskej ulice n. o. 
Adresa žiadateľa: Na vŕšku č. 4, 801 01 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Marušinec 

Názov projektu: Znovu inštalácia rožného okopníkového kameňa s jašteričkami 

Výška grantu: 1 000,00 EUR 
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S. Žiadateľ: Hantabal Architekti, s.r.o. 

Adresa žiadateľa: Holubyho 15,8 11 03 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. arch. Michaela Hantabalová 

Názov projektu: Obnova verejného priestoru Bratislavskej Kalvárie - pokračovanie projektu 

Výška grantu: S 000,00 EUR 

6. Žiadateľ: Ivan Múranica TMF - 3 

Adresa žiadateľa: Sokolská 2, 811 04 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ivan Múranica 

Názov projektu: Rekonštrukcia parku Sokolská 2 - 8 - dokončenie 1. ETAPA - skultúrnenie 

vnútroblokového priestoru 

Výška grantu: 1 400,00 EUR 

7. Žiadateľ : Občianske združenie Petra 

Adresa žiadateľa: Bartókova 2, 811 02 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Paučová 
Názov projektu: Revitalizácia okolia súsošia za kostolom Panny Márie Snežnej, Na Kalvárii 

Výška grantu: 4 OOO, 00 EUR 

8. Žiadateľ: Regenerácia generácie, o.z. 

Adresa žiadateľa: Godrova 2, 811 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Aichová 

Názov projektu: Vybudovanie predzáhradky a revitalizácia chránených drevín - Godrova 2 

Výška grantu: 1 100,00 EUR 

9. Žiadateľ: Punkt, o.z. 

Adresa žiadateľa: Povraznícka 5, 811 05 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Mgr. Art. Barbara Zavarská, ArtD. 

Názov projektu: Dobrý trh ako platforma pre rozvoj a prepájanie komunít v mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

Výška grantu: 3 OOO, 00 EUR 

10. Žiadateľ: Susedia na dvore 

Adresa žiadateľa: Povraznícka 6, 811 07 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Mgr. Dušan Martinčok 
Názov projektu: Zrejme v Blumentáli (Séria podujatí spájajúcich vedomostný kvíz 

a medzigeneračné debaty. Nadväzuje na dlhoročný kontakt so seniormi 

žijúcimi v danej štvrti a na medzigeneračný festival Olď s cool, ktorý 

v minulosti organizovali . Podujatia sa uskutočnia v štvrti známej ako 

Blumentál) 

Výška grantu: 1 000,00 EUR 
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11. Žiadateľ: Korunovačná Bratislava, o.z. 
Adresa žiadateľa: Gagarinova 21 , 821 03 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Miroslav Vetrík 

Názov projektu: Korunovačné slávnosti 2018 

Výška grantu: 5 000,00 EUR 

12. Žiadateľ: Kreatívny klub Luna, o.z. 

Adresa žiadateľa: Bezručova 4, 811 09 Bratislava 

Štatutárny zástupca: PhDr. Lívia Matulová Osvaldová 

Názov projektu: Kreafest (tvorivé dielne pre deti a dospelých) 

Výška grantu: 1 000,00 EUR 

22. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018-
sociálna oblasť 

Uznesenie č. 39/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 takto : 

1. Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 
Gaštanova 19, 811 04 Bratislava 

účel : 100.výročie vzniku československej republiky-návšteva múzea 
v Hodoníne,zámok Moravský Krumlov-členovia organizácie 200,00 € 

2. Františkánsky svetský rád 
Františkánska 2, 811 O 1 Bratislava 

účel : činnosť klubu, charitatívna práca, režijné náklady na prenájom 
priestorov vo Františkánskom kláštore 700,00 € 

3. ECHO-združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
Sklenárova 12, 821 09 Bratislava 

účel : klubové aktivity, divadlo, výlety, týždeii zdravia, mikulášske posedenie 500,00 € 

4. Združenie kresťanských seniorov Slovenska 
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava 

účel : aktívne prežívanie seniorského veku, pomoc v chorobe doma aj po telefóne, 
soc.a práv.poradenstvo, pomoc pri riešení zdrav.problémov 700,00 € 

5. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Panny Márie Snežnej 
Na Kalvárii 1 O, 811 04 Bratislava 

účel : osvetová, kultúrna a sociálna činnosť, zachovanie poriadku 
a skrášľovanie okolia 700,00 € 
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6. Jednota dôchodcov na Slovensku /Kýčerského 8/ 
Vajnorská 1, 83 l 04 Bratislava 

účel : oslavy 100.výročia vzniku českosl.rep.-návšteva Topolčianok, 

múzea v Hodoníne, zámky Milotice, Buchlovice,park Geschreiben 200,00 € 

7. Občianske združenie Odyseus 
Haanova 1 O, 852 23 Bratislava 

účel : výmena a distribúcia inj. striekačiek,tampónov,obväzov,leukoplastov, 

askorbínu,kondómov,testovanie na HIV a syfilisu,poradenstvo, vybavovanie 
dokladov,pomoc pri zabezpečení základných životných potrieb 200,00 € 

8. Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava 
Vazovova 8, 811 07 Bratislava, 811 07 Bratislava 

účel : nedeľné stretnutia v klube, púte pre dôchodcov Šaštín, Staré hory, 
vianočné balíčky pre osamelých, kvety a darček pri 80.narodeninách 650,00 € 

9. Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava 
Vazovova 8, 811 07 Bratislava, 811 07 Bratislava 

účel: týždenný pobyt detí v Zliechove 7.7.-14.7.2018, deti z blumen.farnosti 600,00 € 

IO.Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 
Haanova 1 O, 852 23 Bratislava 

účel : sociálne, kultúrne, spoločenské a športové podujatia 300,00 € 

11. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Sekulská 1, 842 50 Bratislava 

účel : kultúrne a spoločenské podujatia, turistické vychádzky, 
poznávacie podujatia, rekondičné podujatia 

12.Domov pre každého-občianske združenie na podporu a hmotné 
zaopatrenie ľudí bez domova v SR 
Stará Vajnorská 92, 831 O 1 Bratislava 

účel : nákup čistiac ich a dezinfekčných prostriedkov pre potreby Strediska 
osobnej hygieny, útulku a nocľahárne na Hradskej 2C,D 

13.Autistické centrum Andreas n.o. 
Galandova 7, 811 06 Bratislava 

úče l : zvyšovanie dobrého psychického stavu detí a mládeže s autizmom 

13.Združenie kresťanských seniorov Slovenska 
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava 

účel : duchovné, spoločenské a kultúrne vzdelávanie členov-stretnutia, 

Semináre, prednášky, inštruktáže, zájazdy, púte, podujatia 

400,00 € 

1 000,00 € 

600,00 € 

250,00 € 

23. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018-
oblasť školstva 

Uznesenie č. 40/2018 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 20 18 takto : 

1. Zámoček 
Kuzmányho 9, 811 05 Bratislava 

účel : projekt: Záleží nám na vzdelaní detí-detské vedomosti 
získané formou hry 

2. TOP TENIS, n.o. 
Laténska 35, 851 1 O Bratislava 

účel : projekt: Baby cupík 2018 - súťaž v mini tenise 
s putovným pohárom medzi staromestskými MŠ 

3. Detská organizácia Bratislavský Fénix 
Bulíkova 3, 851 04 Bratislava 

účel : projekt: Farebne a aktivitami proti drogám 

4. OZ Brnkáčik 
Brnianska 4 7, 811 04 Bratislava 

účel : projekt : Rozprávková škôlka 

400,00 € 

250,00 € 

250,00 € 

350,00 € 

24. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018-
oblasť kultúry 

Uznesenie č. 41/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 takto : 

1. Občianske združenie BChZ 
Gerulatská 2, 851 1 O Bratislava 

účel : projekt: Letná hudobná škola pre chlapcov 400,00 € 
Podmienka : použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 

2. Bratislavské komunitné združenie pátra Scherza 
Justičná 11 , 811 O 1 Bratislava 

účel : projekt: Artklub Scherz 2018 500,00 € 
Podmienka : použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 

3. SLOV AK KLEZMER ASSOCIATION 
Matičná 11 , 831 03 Bratislava 

úče l : projekt: KlezMORE Vienna/ Bratislava, 15. ročník židovskej kultúry 400,00 € 
Podmienka : použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 
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4. Boiler OZ 
Lazaretská 13, 811 08 Bratislava 

účel : projekt :Visegrad Film Forum 2018 - premietanie za osobnej účasti tvorcov 400,00 € 
Podmienka : použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 

5. Spolok Dychová hudba Spojár 
Žilinská 1, 811 05 Bratislava 

úče l : projekt: SO.výročie Spolku Dychová hudba Spojár 500,00 € 
Podmienka : použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 

6. Občianske združenie BORIS (Teatro Colorato) 
Gallayova 21 , 841 02 Bratislava 

účel : projekt: Prvé body - premiéra 600,00 € 
Podmienka : použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 

7. Dúha Bratislava, o.z. 
Kozia 21 , 811 03 Bratislava 

účel : projekt: Vianoce v Zichyho paláci 2018 (Večer umenia a charity) 400,00 € 
Podmienka : použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 

8. Dúha Bratislava, o.z. 
Kozia 21, 811 03 Bratislava 

účel : projekt: Muzikanti z podchodov a priatelia, 2.ročník 400,00 € 
Podmienka : použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 

9. Slovenské združenie textilných výtvarníkov TXT 
Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava 

účel : projekt: 20.ročník medzinárodnej výstavy textilnej miniatúry 500,00 € 
Podmienka : použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 

10. Ergon Art 
Pod gaštanmi 2, 821 07 Bratislava 

účel : projekt: Medzinárodná gitarová súťaž „Bratislava Guitar Competition 2018" 300,00 € 
Podmienka : použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 

11. Ergon Art 
Pod gaštanmi 2, 821 07 Bratislava 

účel : projekt: Medzinárodný hudobný festival 
Bratislavská komorná gitara 2018, 14. ročník 1 000,00 € 

Podmienka : použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 

12. Galéria mesta Bratislavy 
Františkánske nám.11 , 815 35 Bratislava 

účel :projekt: Infoletáky pre návštevníkov Mirbachovho 
a Pálffyho paláca v centre Bratislavy 350,00 € 

Podmienka : použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie 
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25. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestske j časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018-
oblasť životného prostredia 

Uznesenie č. 42/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaľuje 

poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 takto : 

1. Nadácia Horský park 
Majakovského 13, 811 04 Bratislava 

účel : dokončenie tisoradia pri vstupe do Horského parku 
pri promenáde na Bohúifovú ulicu 

2. Autistické centrum Andreas n.o. 
Galandova 7, 811 06 Bratislava 

účel : Záhrada-miesto pokoja a bezpečia pre ľudí s autizmom 
- ošetrenie záhrady na Galandovej 7-výsadba stromu a krikov 

3. Vnútroblok Medená 
Medená 18, 811 02 Bratislava 

účel : revitalizácia vnútro bloku na Medenej 16, Bratislava - jar 2018 

290,00 € 

355,00 € 

355,00 €. 

26. Správa z kontroly vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu yýberoyých konaní na danú akciu 

Uznesenie č. 43/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

správu z kontroly vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu. 

27. Správa z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska 

zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vvbavenia, 
revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov 

Uznesenie č. 44/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie n a vedomie 
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správu z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia 
majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a 
dodržiavania prevádzkových predpisov. 

28. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 
rok 2017 

Uznesenie č. 45/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017. 

29. Informácia predsedníčky Komisie mandátovej o schválenej novele zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v časti týkajúcej sa úpravy poskytovania odmien poslancom 

Uznesenie č. 46/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu predsedníčky Komisie mandátovej o schválenej novele zákona č. 36911990 Zb. o obecnom 
zriadení v časti týkajúcej sa úpravy poskytovania odmien poslancom. 

30. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave 

Uznesenie č. 47/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych 
služieb na Dobšinského ul. v Bratislave. 

33 



31. Rôzne 

Informácia o zrušení cyklotrasy na Dunajskom nábreží 

Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov. 

32. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestske j časti 

Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 48/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

b e rie na ve domie 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 

Bratislava, 22.03.201 

I 

JUDr. Iveta Hahnová ~Íŕ?; / 

poverená riadením miestneho uradu 
I 

Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK 
starosta mestskej časti 

NEPODPÍSANÉ UZNESENIE: 

5. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu 
plánu mimorozpočtoyých fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 

Uznesenie č. 24/2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

sc hvaľuje 

4. v kapitálovom rozpočte, program/podprogram 3. 1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest 
účelové viazanie sumy 200 000,00 Eur na rekonštrukciu hornej časti Šulekovej ul. (od križovatky 
s Holubyho ul.) 

Výkon uznesenia č. 2412018 bod 4. podľa § 13 ods. 6 zákona č. 36911990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov starostom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
pozastavený, vzhľadom k tomu, že sa domnieva, že je pre mestskú časť zjavne nevýhodné. 
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