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Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                  dňa   3. marca 2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                             dňa 10. marca 2009 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H 
na zrušenie Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

v znení neskorších zmien a dodatkov 
 
 
 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
Ing. arch. Andrej Petrek                                       Bratislava-Staré Mesto  
starosta mestskej časti                                o d p o r ú č a 
                                                                 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                              Bratislava-Staré Mesto     
                                                                              prerokovať predložený návrh 
  
Zodpovedný:                                                       Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
JUDr. Marek Šujan                                         
vedúci právneho oddelenia                                  - v materiáli 
                                                                                                                             
 
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 
      
JUDr. Marek Šujan                                                - návrh uznesenia 
vedúci právneho oddelenia                                    - dôvodovú správu                                                                               
                                                                               - informáciu o organizácii samosprávy 
mestskej  
                                                                                 časti Bratislava-Staré Mesto k 10. marcu 
2009                              
JUDr. Marek Jánošík                                             
právne oddelenie                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bratislava, marec 2009 



 
N á v r h    u z n e s e n i a 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A.  z r u š u j e 
 

1. Organizačný poriadok samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení 
neskorších zmien a dodatkov, 

  
2. bod A uznesenia č. 10/1991, ktorým bol schválený Organizačný poriadok samosprávy 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; bod C  uznesenia č. 67/1992,  uznesenie č. 88/1992, 
uznesenie č. 59/1993, uznesenie č. 5/1995, bod A uznesenia č. 108/1995, uznesenie          
č.  11/1999, uznesenie č. 98/1999, uznesenie č. 109/1999, uznesenie č. 184/1999, 
uznesenie č. 2/2002-U, uznesenie č. 1/2003, bod A uznesenia 121/2003, uznesenie            
č. 158/2004, uznesenie č. 43/2007, ktorými boli schválené zmeny a dodatky Organizačného 
poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  

 
B.  b e r i e    n a    v e d o m i e 

 
informáciu o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k                            
10. marcu 2009, 

 
 
C.  ž i a d a   
 

starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predkladať Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto pri každej podstatnej zmene organizácie samosprávy mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, najmenej však raz za rok,  informáciu o aktuálnej organizácii 
samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D ô v o d o v á    s p r á v a 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) dňa 14. marca 1991  schválilo uznesením č. 10/1991 Organizačný poriadok 
samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „Organizačný poriadok“). 
Organizačný poriadok bol zmenený a doplnený Dodatkami 1 až 13 (schválené uzneseniami         č. 
88/1992, 59/1993, 5/1995, 108/1995, 11/1999, 98/1999, 109/1999, 184/1999, 2/2002-U, 1/2003, 
121/2003, 158/2004, 43/2007) a uznesením č. 67/1992. 

 
Podľa čl. 1 Organizačného poriadku „Úvodné ustanovenie“ v platnom a účinnom znení 

Organizačný poriadok upravuje  postavenie a pôsobnosť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej len „mestská časť“) a jej obyvateľov, postavenie a pôsobnosť miestneho zastupiteľstva, 
starostu a ďalších orgánov miestneho zastupiteľstva, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi 
orgánmi samosprávy, povinnosti a oprávnenia poslancov miestneho zastupiteľstva, zásady 
organizácie, metódy a formy práce. 

 
Podľa čl. 2 ods. 3 Organizačného poriadku „Postavenie mestskej časti a jej obyvateľov“  

v platnom a účinnom znení postavenie mestskej časti upravuje zákon Slovenskej národnej rady   č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o Bratislave“) a zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
Podľa § 1a ods. 2 zákona o Bratislave mestská časť je územným samosprávnym a 

správnym celkom Bratislavy; združuje obyvateľov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Mestská 
časť vykonáva samosprávu Bratislavy a prenesenú pôsobnosť v rozsahu vymedzenom zákonom a 
štatútom Bratislavy (ďalej len "štatút"); v tomto rozsahu má postavenie obce. 

 
Podľa § 7b ods. 1 zákona o Bratislave štatút je základným nástrojom na rozdelenie úloh 

samosprávy Bratislavy a prenesených pôsobností medzi Bratislavu a jej mestské časti a na úpravu 
postavenia a činnosti mestských orgánov a miestnych orgánov. 

 
Podľa čl. 1 štatútu „Úvodné ustanovenie“ štatút upravuje podrobnosti o postavení, 

právomoci a pôsobnosti orgánov samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
orgánov samosprávy mestských častí a vzťahy medzi týmito orgánmi, zriaďovanie a úlohy 
orgánov mestského zastupiteľstva a orgánov miestnych zastupiteľstiev, deľbu samosprávnych 
pôsobností a prenesených úloh štátnej správy medzi hlavným mestom Slovenskej republiky 
Bratislavou a mestskými časťami, majetkové postavenie a hospodárenie hlavného mesta a 
mestských častí, vyobrazenie a používanie symbolov hlavného mesta, ako aj spôsob udeľovania 
čestného občianstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

S poukazom na uvedené skutočnosti a vzhľadom na predmet úpravy Organizačného 
poriadku má predkladateľ za to, že: 

 
- predmet úpravy obsiahnutý v Organizačnom poriadku, ktorý je vnútorným predpisom 

mestskej časti, je dostatočne upravený vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 
vyššej právnej sily (zákonoch) a v štatúte, ktoré sú pre mestskú časť záväzné, 



 
 
- predmet úpravy Organizačného poriadku predstavuje neopodstatnene duplicitnú úpravu 

právnych vzťahov už upravených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 
a v štatúte, 

 
- všeobecne záväzné právne predpisy a ani štatút neukladajú mestskej časti  povinnosť 

vnútorným predpisom upraviť organizačné vzťahy v samospráve mestskej časti (na rozdiel 
od zákonnej povinnosti miestneho zastupiteľstva určovať napr. organizáciu miestneho 
úradu alebo schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti, poriadok 
odmeňovania poslancov a členov komisií, či rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva). 

 
Organizačný poriadok teda  v súčasnej podobe (aj vzhľadom na podrobnú zákonnú 

úpravu organizácie samosprávy mestských častí a nový štatút)  nemá svoje opodstatnenie 
a predkladateľ ho navrhuje zrušiť. Predkladateľ však zároveň navrhuje, aby sa miestnemu 
zastupiteľstvu pri každej podstatnej zmene organizácie samosprávy mestskej časti, najmenej 
však raz za rok, prekladala informácia o organizácii samosprávy mestskej časti, ktorá bude 
prehľadným spôsobom informovať o aktuálnej organizácií samosprávy mestskej časti vždy 
k určitému dátumu.  

 
Predkladateľ zároveň predkladá miestnemu zastupiteľstvu informáciu o organizácii 

samosprávy mestskej časti k 10. marcu 2009.  
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 



Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k 10. marcu 2009 

 
(1) Orgány mestskej časti 

 
a) miestne zastupiteľstvo 
      počet poslancov: 37 
 
b)   starosta 
      Ing. arch. Andrej Petrek 

 
(2) Orgány miestneho zastupiteľstva 

 
a)   miestna rada 

počet členov: 7 
 

b)   komisie: 
                      - mandátová 
                      - finančná 
                      - dopravy 
                      - životného prostredia 
                      - verejného poriadku 
                      - pre nakladanie s majetkom 
                      - kultúry 
                      - výstavby a územného plánovania 
                      - vzdelávania, mládeže a športu 
                      - sociálna, zdravotná a rodiny 
                      - o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 
c)   Miestny hasičský zbor mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
      veliteľ: Ján Hrbáň 
 

(3) Zástupca starostu 
 MUDr. Peter Tatár, CSc. 
 

(4) Uvoľnený poslanec – poverený člen miestnej rady 
       RNDr. Peter Smrek 
 
(5) Hlavný kontrolór 
      Ing. Paulína Schmidtová 

 
(6)  Útvar hlavného kontrolóra 
 
(7) Miestny úrad 
       prednosta 
       Ing. Oliver Paradeiser 



 
(8) Rozpočtové  organizácie mestskej časti 
 
(8.1)  v oblasti kultúry a vzdelávania 

 
- Staromestská knižnica 
      Blumentálska 10/a 
      814 41  Bratislava 
      riaditeľka: PhDr. Judita Kopáčiková 
 

(8.2)  v oblasti sociálnej starostlivosti 
 

- Seniorcentrum -  Staré Mesto 
                        Podjavorinskej 6  
                        811 03  Bratislava 

      riaditeľka: Mgr. Marta Hokinová  
 

(8.3)  v oblasti školstva 
                  
    a)  základné školy 
 

- Základná škola Dubová 
Dubová 1 
811 04 Bratislava 
riaditeľ:  Dušan Kováčik 
  

- Základná škola Hlboká 
      Hlboká cesta 4 
      811 04 Bratislava 

riaditeľka: Mgr. Elena Uríčová 
 

- Základná škola Jesenského 
      Jesenského 6 
      811 01 Bratislava 
      riaditeľka:  PaedDr. Viera Zavřelová 
 
- Základná škola Jelenia 
      Jelenia 16 
      811 05  Bratislava 

riaditeľka: Mgr. Magdaléna Labudová  
 

- Základná škola Mudroňova 
      Mudroňova 83 
      811 03 Bratislava 
      riaditeľ:  Mgr. Richard Savčinský 
 
 
 



- Základná škola Vazovova 
      Vazovova 4 
      811 02 Bratislava 
      riaditeľ: Ing. Karol Müller 

 
      b)  základné školy s materskými školami 
 

- Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika  
      Grösslingová 48 
      811 09 Bratislava 
      riaditeľ: Mgr. Róbert Dadykin 
 
- Základná škola Dr. Milana Hodžu s materskou školou  
      Škarniclova 1 
      811 01 Bratislava 
      riaditeľka: Mgr. Etela Hessová 

                   
      c)  materské školy 
 

- Materská škola Šulekova 
      Šulekova 35 
      811 03 Bratislava 
      riaditeľka: Svetlana Radakovičová 
 
- Materská škola Timravina 
      Timravina 8 
      811 06 Bratislava 
      riaditeľka: Ing. Katarína Koledová 
 

(9) Právnické osoby s majetkovou účasťou mestskej časti 
 
(9.1) Obchodné spoločnosti 
 

a) akciové spoločnosti 
 

- SNP Invest a.s. 
                        Vajanského nábrežie 3 
                        811 02  Bratislava 
                        IČO: 35 804 092 

      štatutárny orgán: predstavenstvo 
                                  Edmund Bombara – predseda 
                                  JUDr. Marek Šujan – člen 
                                  JUDr. Alojz Števík – člen 
      majetková účasť mestskej časti: 100% 
 
 

 
 



- BPS PARK a.s. 
      Cintorínska 2 
      811 08  Bratislava 
      IČO: 35 688 025 
      štatutárny orgán: predstavenstvo 
                                  Ing. Peter Poloma – predseda 
                                  Ing. Ľudovít Brestovanský – člen 
      majetková účasť mestskej časti: 1,25% 
 

b) spoločnosti s ručením obmedzeným 
 

- R.B.I., spol. s r.o. 
      Hlavné  námestie 3 
      811 01  Bratislava 
      IČO: 31 366 520 
      štatutárny orgán: konatelia 
                                  Ing. Katarína Magulová 
                                  Ing. Marián Procházka 
      majetková účasť mestskej časti: 100% 

 
- TV CENTRUM s.r.o. 
      Heydukova 25 
      811 08  Bratislava 
      IČO: 35 955 716 
      štatutárny orgán: konateľ 
                                  Ing. Ján Stanek 
      majetková účasť mestskej časti: 20% 
 
- REVITAL spol. s r.o. 
      Ventúrska 9 
      811 01  Bratislava 
      IČO: 31 336 248 
      štatutárny orgán: konatelia 
                                  JUDr. Katarína Gašparíková 
                                  Prof. Dipl. Ing. Dr. Kurt Koss 
                                  Mgr. Leopold Wieselthaler 
       majetková účasť mestskej časti: 12,50% 
 
- MESFEND s.r.o. 
      Čajakova 28 
      831 01  Bratislava 
      IČO: 31 406 718 
      štatutárny orgán: konatelia 
                                  Ing. Elena Pospíšílová 
                                  RNDr. Peter Smrek 
      majetková účasť mestskej časti: 50% 

 
 



Poznámka: Uznesením Krajského súdu v Bratisalve č.k. 2K 209/01 zo dňa 
03.09.2003 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: MESFEND s.r.o., 
Čajakova 28, 831 01 Bratislava, IČO: 31 406 718. Za správcu konkurznej 
podstaty bol ustanovený JUDr. Eduard Jurovatý, AK Župné nám. 3,                   
949 01 Nitra, bytom: Nitra, Tribečská 663/10, 949 01. 

       
(9.2) Iné právnické osoby 
 

a) neinvestičný fond 
 

- Európska hudobná akadémia Bratislava – Schengen, n.f. 
      Ventúrska 9 
      811 01  Bratislava 
      IČO: 37924265 
      štatutárny orgán: správca 
                                  Michal Lőrincz 
 

b) nezisková organizácia 
 

- MAJÁK NÁDEJE n.o. 
      Karpatská 24  
      811 05  Bratislava 
      IČO: 31821804 
      štatutárny orgán: riaditeľ 
                                  Andrej Poracký 

 


