
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

  

Zápisnica a uznesenia  
 

z 2. rokovania   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  
21. apríla 2011 

  
 
 
Prítomní:   PhDr. Tatiana Rosová, Ing. Ján Krta, MUDr. Peter Osuský, CSc., PaedDr. Barbora 
Oráčová, PhD., Ing. Kamil Procházka, Ing. Martin Borguľa 
 
 
 
PROGRAM: 
1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto za rok 2010 
2.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 

/2011 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného 
stravovania dôchodcov 

3. Návrh Štatútu fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
4. Návrh Zásad tvorby a použitia prostriedkov rezervného fondu mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
5. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2011 

a návrh tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na rok 2011 

6. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2010 

7. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto k 31.12.2010 

8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
na rok 2011 

9. Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky č. 3, rok 2009 – doplnenie 
stanoviska 

10. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto č. 60/2010 

11. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto č. 140/2010 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2011 

13. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto za rok 2010 

14. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 

15. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2010 
16. Správa o činnosti neziskového fondu Európska hudobná akadémia Bratislava – 

Schengen, n.f. za rok 2010 a menovanie členov správnej rady a revízora 
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17. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto k návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislava 

18. Návrh na vytvorenie zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 

19. Návrh účasti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v záujmovom združení 
právnických osôb „Kráľovská Bratislava“ 

20. Voľba poslancov do komisie pre posudzovanie žiadosti o nájom obecného bytu 
21. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2010/2011 
22. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku formou verejnej obchodnej súťaže 
23. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 
24. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Grösslingová 52 
25. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Kopčianska 86 
26. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Krížna 10 
27. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Panská 7 
28. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Gajova 7 
29. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Štúrova 6 
30. Návrh na odpustenie dlhu, nebytový priestor Pražská 39 
31. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Kopčianska 88 
32. Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Grösslingová 52 
33. Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto 
34/A  Návrh na vymenovanie predsedu správnej rady a členov dozornej rady neziskovej 

organizácie MAJÁK NÁDEJE, n.o. za mestskú časť Bratislava – Staré Mesto 
34/B Návrh na odvolanie a vymenovanie členov predstavenstva a dozornej rady 

v obchodnej spoločnosti SNP Invest a.s. 
 
Rokovanie miestnej rady otvorila a viedla PhDr. Tatiana Rosová, starostka mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto.  
PhDr. Tatiana Rosová stiahla bod č. 10. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 60/2010, bod č. 19. Návrh účasti mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto  v záujmovom  združení právnických osôb „Kráľovská Bratislava“ 
a bod č. 23. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Doplnila bod č. 34/A Návrh na vymenovanie predsedu správnej rady a členov dozornej rady 
neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE, n.o. za mestskú časť Bratislava – Staré Mesto a bod č. 
34/B Návrh na odvolanie a vymenovanie členov predstavenstva a dozornej rady v obchodnej 
spoločnosti SNP Invest a.s. 
Ing. Borguľa – navrhol vyradiť všetky body (od 24 do 32) ohľadne odpustenia dlhu preto, že 
neprešli komisiou pre nakladanie s majetkom a financie. 
 
Hlasovaním:  za 5, proti  0, zdržal sa 0,   
poslanci miestnej rady jednomyseľne schválili program rokovania miestnej rady. 
 
Hlasovaním:  za 5, proti  0, zdržal sa 0,   
za overovateľa bol schválený  Ing. Ján Krta, zástupca starostky.   
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 K bodu 1: Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto za rok 2010 

 
veliteľ Hitka  – uviedol správu o stave verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto za rok 2010. 
 

Uznesenie č. 11/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 5,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o stave bezpečnosti a verejného poriadku 
v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2010. 
 

- - -  
 
K bodu 2: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

č. /2011 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného 
stravovania dôchodcov 

 
 
Ing. Mgr. Pagáčová -  uviedla návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto č. /2011 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov 
 

Uznesenie č. 12/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 5,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. /2011 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania 
dôchodcov 
 

- - -  
 
 
K bodu 3: Návrh  Štatútu Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
Ing. Strejčková – uviedla návrh  Štatútu Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto. 
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Uznesenie č. 13/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 5,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh  Štatútu Fondu rozvoja bývania mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 

- - -  
 
K bodu 4: Návrh Zásad tvorby a použitia prostriedkov Rezervného fondu mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 
Ing. Strejčková – uviedla návrh Zásad tvorby a použitia prostriedkov Rezervného fondu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

Uznesenie č. 14/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 5,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať  návrh Zásad tvorby a použitia prostriedkov Rezervného 
fondu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

- - -  
 
 
K bodu 5: Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 

2011 a návrh tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2011 

 
Ing. Strejčková – uviedla Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto na rok 2011 a návrh tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto na rok 2011. 
 

Uznesenie č. 15/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 5,  proti 0, zdržal sa 0, 
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o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na rok 2011 a návrh tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2011. 

- - -  
 
 
 
K bodu 6: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2010 
 
Ing. Strejčková – uviedla Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2010 
 

Uznesenie č. 16/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 5,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2010. 
 

- - -  
 
K bodu 7: Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava - 

Staré Mesto k 31.12.2010 
 
Ing. Strejčková – uviedla Informáciu o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto k 31.12.2010. 
 

Uznesenie č. 17/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 5,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Informáciu o stave a postupe vymáhania pohľadávok 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto k 31.12.2010. 
 

- - -  
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K bodu 8: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
na rok 2011 

 
Ing. Strejčková – uviedla Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na rok 2011. 
 

Uznesenie č. 18/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 5,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2011. 
 
 

- - -  
 
K bodu 9: Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky č. 3, rok 2009 – doplnenie 

stanoviska 
 
Ing. arch. Kantorová – uviedla Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky č. 3, rok 2009 – 
doplnenie stanoviska. 
 

Uznesenie č. 19/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 5,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky č. 3, rok 
2009 – doplnenie stanoviska. 
 

- - -  
 
 
K bodu 10: Návrh na zrušenie uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto č. 60/2010 
 
Návrh predkladateľ stiahol z rokovania miestnej rady. 
   

- - -  
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K bodu 11: Návrh na zmenu uznesenia č. 140/2010 zo dňa 14.9.2010, ktorým bol schválený 
nájom nebytového priestoru – CO krytu na Sokolskej ulici 8 

 
 
 Ing. Mgr. Jaška  - uviedol Návrh na zmenu uznesenia č. 140/2010 zo dňa 14.9.2010, ktorým 
bol schválený nájom nebytového priestoru – CO krytu na Sokolskej ulici 8. 
 
 

Uznesenie č. 20/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na zmenu uznesenia č. 140/2010 zo dňa 14.9.2010, 
ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru – CO krytu na Sokolskej ulici 8. 
 

- - -  
 
K bodu 12: Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2011  
 
Ing. Paradeiser – uviedol Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2011. 
 

Uznesenie č. 21/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2011. 
 

- - -  
 
K bodu 13: Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto za rok 2010  
 
Ing. Paradeiser – uviedol Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto za rok 2010. 
 

Uznesenie č. 22/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
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hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2010. 

- - -  
 
K bodu 14: Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 
Ing. Paradeiser – uviedol Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
PaedDr. Oráčová, PhD. – preveriť všetky uznesenia kde došlo k uzavretiu zmluvy v čase 
neplatnosti uznesení. 
 

Uznesenie č. 23/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

- - -  
 
K bodu 15: Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2010 
 
Ing. Paradeiser – uviedol Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2010. 
 

Uznesenie č. 24/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2010. 
 

- - -  
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K bodu 16: Správa o činnosti neziskového fondu Európska hudobná akadémia Bratislava-
Schengen, n.f. za rok 2010 a menovanie členov správnej rady a revízora 
neziskového fondu Európska hudobná akadémia Bratislava - Schengen, n.f. 

 
Mgr. Šovčík – uviedol Správu o činnosti neziskového fondu Európska hudobná akadémia 
Bratislava - Schengen, n.f. za rok 2010 a menovanie členov správnej rady a revízora neziskového 
fondu Európska hudobná akadémia Bratislava - Schengen, n.f. 
 

Uznesenie č. 25/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o činnosti neziskového fondu Európska hudobná 
akadémia Bratislava - Schengen, n.f. za rok 2010 a menovanie členov správnej rady a revízora 
neziskového fondu Európska hudobná akadémia Bratislava - Schengen, n.f. 
 

- - -  
 
K bodu 17: Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

 
Mgr. Šovčík – uviedol Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

Uznesenie č. 26/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 

- - -  
 
K bodu 18: Návrh na vytvorenie zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava –Staré 

Mesto 
 
PhDr. Rosová – uviedla Návrh na vytvorenie zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava 
–Staré Mesto. 
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Uznesenie č. 27/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na vytvorenie zoznamu pamätihodností mestskej 
časti Bratislava –Staré Mesto s doplnením stanoviska komisie pre kultúru. 
 

- - -  
 
 
K bodu 19: Návrh účasti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v záujmovom združení 

právnických osôb Kráľovská Bratislava 
 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 
 

- - -  
 
K bodu 20: Návrh na voľbu členov komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného 

bytu 
 
PhDr. Rosová – uviedla Návrh na voľbu členov komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom 
obecného bytu. 
 

Uznesenie č. 28/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na voľbu členov komisie pre posudzovanie žiadostí 
o nájom obecného bytu s pripomienkou – zmena v navrhnutých členoch komisie – namiesto 
MUDr. Halky Ležovičovej bol navrhnutý Ing. Ján Krta. 
 

- - -  
 
K bodu 21: Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2010/2011 
 
Ing. Oravec – uviedol Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2010/2011. 
 
PhDr. Rosová – navrhla do uznesenia miestneho zastupiteľstva ďalší bod pre prednostu 
miestneho úradu: vypracovať analýzu zimnej služby s porovnaním zimnej služby s inými 
mestskými časťami – prednesie ho na rokovaní MZ – Ing. Procházka. 
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Uznesenie č. 29/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2010/2011. 

- - -  
 
K bodu 22: Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva majetku formou verejnej 

obchodnej súťaže 
 
Ing. Mgr. Jaška – uviedol Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva majetku formou 
verejnej obchodnej súťaže. 
 

Uznesenie č. 30/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva majetku 
formou verejnej obchodnej súťaže. 

- - -  
 
K bodu 23: Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva majetku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 
 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 
 

- - -  
 
K bodu 24: Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Grösslingová 52 
 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 

- - -  
 
K bodu 25: Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Kop čianska 86 
 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 
 

- - -  
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K bodu 26: Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Krížna 10 
 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 
 

- - -  
 
K bodu 27: Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Panská 7 
 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 

- - -  
 
K bodu 28: Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Gajova 7 
 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 
  

- - -  
 
K bodu 29: Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Štúrova 6 
 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 

 
- - -  

 
K bodu 30: Návrh na odpustenie dlhu, nebytový priestor Pražská 39 
 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 
 

- - -  
 
K bodu 31: Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Kop čianska 88 
 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 

 
- - -  

 
K bodu 32: Návrh na odpustenie dlhu, bytový priestor Grösslingová 52 
 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 
 

- - -  
 
K bodu 33: Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto 
 
Správa bude prerokovaná  na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 
 
  

- - -  
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 K bodu 34/A:  Návrh na vymenovanie predsedu správnej rady a členov dozornej rady 
neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE, n.o. za mestskú časť Bratislava 
– Staré Mesto 

 
 
Ing. Ján Krta – uviedol Návrh na vymenovanie predsedu správnej rady a členov dozornej rady 
neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE, n.o. za mestskú časť Bratislava – Staré Mesto. 
 

Uznesenie č. 31/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať  Návrh na vymenovanie predsedu správnej rady a členov 
dozornej rady neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE, n.o. za mestskú časť Bratislava – Staré 
Mesto. 

- - -  
 
K bodu 34/B: Návrh na odvolanie a vymenovanie členov predstavenstva a dozornej rady 

obchodnej spoločnosti SNP Invest a.s. 
 
PhDr. Rosová – uviedla návrh na odvolanie a vymenovanie členov predstavenstva a dozornej 
rady obchodnej spoločnosti SNP Invest a.s. 
 

Uznesenie č. 32/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na odvolanie a vymenovanie členov predstavenstva 
a dozornej rady obchodnej spoločnosti SNP Invest a.s. 
 
PhDr. Rosová informovala členov miestnej rady, že do zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
predloží návrh na nájom nebytových priestorov na Heydukovej 25 pre chránenú dielňu. 
  
 
 

PhDr. Tatiana ROSOVÁ 
starostka mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 

 
 
Overovateľ: Ing. Ján  KRTA      ................................................. 
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