
Mestská časť Bratis lava-Staré Mesto 

r,rľ:fr,r 
~ 

Zápisnica a uznesenia 

z 15. rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 
4. decembra 2012 

Prítomní členovia miestnej rady: : Ing. Ján K.J1a, MUDr. Peter Osuský, CSc., PaedDr. Barbora 
Oľáčová, PhD. , Ing. Kami l Procházka, Ing. Martin Borgul'a 
Ostatní prítomní: PhDľ. Tatiana Rosová, Ing. Oli veľ Paľadeiseľ, Mgr. Kam il Homol'a, 
Ing. Tomáš Halán, PhD. , Ing. Július Papán, Mgr. PhDr. Štefan Jaška, Mgr. Vladimíľ Cipc iaľ, 
Mgr. Ľubos lava Vas ilová 

PROGRAM: 
I. Návľh všeobecne záväzného naľiadenia mestskej časti Bľati s lava-Staľé Mesto 

Č .... ./2012 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej škol skej dochádzky 
2. Návľh rozpočtu mestskej časti Bľatis lava-Staré Mesto na ľoky 20 13 - 2015 
3. Návľh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bľati slava-Staľé Mesto na rok 

20 12 
4. Návľh na pľedaj pozemku parc. Č. 774 1/3 na Banskobystrickej ulici ako pľípad hodný 

osobitného zľetel'a 

5. Návľh na nájom nebytového pľi estoru na Kollárovol11 nám. Č. 20 ako pľípad hodný 
osobitného zľetel'a 

6. Návľh na nájom pozemkov paľc . Č. 2850/3 a parc. Č . 2850/4 na Bfeclavskej uli ci ako 
prípad hodný osobitného zľetel'a 

7. Návľh na nájom pozemkov paľc. Č. 2848 a paľc . Č. 2850/5 na Bfeclavskej ulici ako 
prípad hodný osobitného zľetel'a 

8. Návľh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zľete l'a, parc. 
č.4289116 

9. Návľh na nájom čast i pozemkov paľc. č. 9143/5, parc. Č . 9143/6 a paľc. Č . 9134/9 na 
križovatke Landeľeľovej a Čulenovej ulice ako pľípad hodný osobitného zretel'a 

IO. Návrh na schválenie spôsobu pľevodu vlastníctva nehnutel'nosti na ulici Špitálska č. 29 
a podmienok obchodnej veľejnej súťaže fOľmou výberu víťaza elektronickou aukc iou 

11. Návľh na schvá lenie spôsobu pľevodu vlastníctva nehnutel'nosti na ulici Špitálska Č. 31 
a podmienok obchodnej veľej nej súťaže fOľmou výberu víťaza e l ektľon ickou aukciou 

12. Spľáva o výsledku kontroly hospodáľenia v Centľe hudby Bľatis lava-S taľé Mesto 
síd liaceho na Ventúľskej ul. Č. 9 za rok 20 11 vrátane ga lé ľie Cypľiána Majerníka 

13. Spľáva o v)'sledku kontro ly hospodáľenia v Centľe vizuá lneho umenia Bľatislava-Staľé 
Mesto za rok 201 1 

14. Návrh plánu kontľolnej činnosti Útvaľumiestneho kontľolóľa mestskej časti Bratislava
Staľé Mesto na I. polrok 2013 

15. Návľh Oľientačného plánu teľmínov zasadnutí Miestnej ľady a Miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Bľati s lava-Staľé Mesto na rok 2013 

16. Infoľmácia o ľeali zácii investičného zámeru výstavby zaľiadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Brati s lava-Staľé Mesto , ul. K železnej studienke, Bľatislava 

17. Rôzne 



Rokovanie miestnej rady otvorila a viedla PhDr. Tatiana Rosová, starostka mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Starostka mestskej časti sti ahla z programu rokovania miestnej rady: 
bod č . 8: Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

parc. č. 4289116; 
bod č. IO: Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici Špitálska 
č. 29 a podmienok obchodnej verej nej súťaže formou výberu v íťaza elektronickou aukciou; 
bod č. II: Návrh na schvá lenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na uli ci Špitálska 
č. 31 a podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou. 

Hlasovaním: za 4 , proti O, zdržal sa O, neprítomný: 1 
č lenovia miestnej rady schválili program rokovania miestnej rady. 

Hlasovaním: za 4, proti O, zdržal sa O, neprítomný: 1 
za overovateľa zápisnice bol schválený zástupca starostky Ing. Ján Krta, č l en miestnej rady. 

K bodu 1: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č ..... 12012 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

Mgr. Vasilová - uvied la Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č ..... 12012 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povilUlej ško lskej dochádzky. 

Uznesenie Č. 137/2U12 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4 , proti O, zdržal sa O, neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupiteľs tvu prerokovať Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej čast i 

Brati slava-Staré Mesto č . .... 12012 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky. 

K bodu 2: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2013 - 2015 

Ing. Papán - uviedol Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 
2013 -2015. 
Ing. Paradeiser - informoval členov miestnej rady, že vzhľadom k tomu, že materiál dostal 
29.11.20 12 prednesie svoje stanovisko k návrhu rozpočtu zat iaľ len ústne a písomné stanovisko 
bude predložené až na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Požadoval informáciu, č i návrh rozpočtu, vzhľadom k tomu, že je zostavený vyrovnaný bežný 
rozpočet, reaguje na prijaté "Memorandum o spolupráci pri uplatľí.ovaní rozpočtovej poli tiky 
orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou SR 
a ZMOS". 
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Ing. Papán - uv iedol, že požiadavky, vyplývajúce z memoranda budú zapracované do návrhu 
rozpočtu , pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z predpokladaných bežných príjmov, ktoré 
klesli oproti r. 20 12, informoval o zmene metodiky pri zostavovaní rozpočtu tým, že na 
príjmovej strane sú rozpočtované príjmy našich škol ských zariadení, preto sú niekol'ko násobne 
vyššie oproti predchádzajúcim obdobiam. 
Ing. Borgul'a - upozorn il , že navrhnutý schodkový kapitálový rozpočet mestskej časti sa 
započ ítava do celkového schodku verejnej správy. 
PhDr. Rosová - požiadala Ing. Papána, aby overi l do rokovania miestneho zastupitel'stva 
upozornenie Ing. Borgul'u. 
Uvied la, že pri predajoch nehnutel'ného majetku sa vždy bude kalkulovať, ako predmetný predaj 
ovplyvní príjmy do bežného rozpočtu. 

Ing. Paradeiser - informoval č lenov miestnej rady o nedostatkoch v predloženom návrhu 
rozpočtu, ktoré už prekonzultova l s Ing. Papánom. 

Uznesenie č. 138/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4 , proti O, zdržal sa O , neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
roky 20 13 - 20 15 po zapracovaní pripomienok miestneho kontro lóra Ing. Paradeisera. 

K bodu 3: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2012 

Ing. Pap án - uviedol Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 20 12 

Uznesenie č. 139/20l2 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním : za 5 , proti O, zd ržal sa O 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na poskytnut ie dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratis lava-Staré Mesto na rok 20 12. 
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K bodu 4: Návrh na predaj pozemku parc. č. 7741/3 na Banskobystrickej ulici ako prípad 
hodnÝ osobitného zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj pozemku parc. č. 774113 na Banskobystrickej ulici 
ako prípad hodný osobitného zretel'a. Oznámil členom miestnej rady, že navrhnutá vyššia 
predajná cena oproti cene stanovenej znaleckým posudkom je s kupujúcim vyrokovaná. 
PaedDr. Oráčová, PhD. - informovala č lenov miestnej rady, že Komisia pre nakladanie 
s majetkom a financie o predaji predmetného pozemku ešte nehlasovala, uvedený materiál bude 
predmetom rokovania komisie 6. 12.20 12 a preto požiadala o zmenu dátumu v dôvodovej správe 
z 20.11.20 12 na 6. 12.2012 . 
Ing. Borguľa - uviedol, že nesúhlasí s navyšovaním predajných cien oproti cenám stanoveným 
znaleckými posudkami , ale v tomto prípade bude hlasovať za, lebo bol informovaný o súhlase 
kupujúceho s cenou a bol by rád , aby v materiáloch bola takáto informácia uvádzaná. Uviedol, že 
do budúcna by bolo dobré, aby z takéhoto rokovania s kupujúcim bol vypracovaný zápis. 
PhDr. Rosová - informovala, že takto sa bude postupovať aj v budúcnosti a návrhy na zvýšenie 
cien sa budú predk ladať len v ak sú prerokované s kupujúcimi. 

Členovia miestnej rady sa dohodli, že miestne zastupitel'stvo bude ústne informované 
o skutočnost i , že navrhnutá vyššia predajná cena oproti cene stanovenej znaleckým posudkom je 
s kupujúcim vyrokovaná. 

Uznesenie Č. 140/2012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5 , proti O, zdržal sa O 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na predaj pozemku parc. Č . 774113 na 
Banskobystrickej ulici ako prípad hodný osobitného zretel'a. 

K bodu 5: Návrh na nájom nebytového priestoru na Kollárovom nám. Č. 20 ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom nebytového priestoru na Kollárovom nám. Č. 20 
ako prípad hodný osobitného zretel'a. 
PaedDr. Ol'áčová, PhD. - požiadala, aby na rokovaní miestneho zastupiteľstva bola do 
dôvodovej správy doplnená ústna informácia, že Komisia pre nakladanie s majetkom a financie 
odporučila na svojom rokovaní nájom schváliť. 
Vzhl'adom k tomu, že na zasadnutí Komisie pre nakladanie s majetkom a financie bola 
odsúhlasená doba nájmu na 5 rokov, členovia miestnej rady navrhli opraviť dobu nájmu v bode 
3. písm. c) časti A. návrhu uznesenia miestneho zastupiteľstva z doby neurčitej na dobu určitú -
5 rokov. 
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Mgr. Cipciar - navrho l nasledujúce úpravy v časti A. návrhu uznesema miestneho 
zastupitel'stva: 
- v bode 3., písm. d) vložiť za text: " ... a mestskou časťou bude spo l očnosť splnomocnená" 

nasledujúci text: "vypratať nebytový priestor na vlastné náklady a vlastnú zodpovedno sť, resp. 
bude oprávnená". 

- v bode 3., písm. f) v l. vete vypustiť text: " V stave spôsobilom na dohovorené užívanie v 
zmys le § 5 ods. I zákona č . 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, vzhl'adom 
k tomu, že nebytový priestor nie je" . 

Uznesenie č. 14112012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdrža l sa O 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na nájom nebytového priestoru na Kollárovom nám. 
Č. 20 ako prípad hodný osobitného zretel'a so zapracovanými pripomienkami miestnej rady do 
návrhu uznesenia miestneho zastupitel'stva. 

K bodu 6: Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2850/3 a parc. č. 2850/4 na Bi'eclavskej 
ulici ako prípad hodný osobitného zretel'a 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom pozemkov parc. Č. 2850/3 a parc. Č. 2850/4 
na Bi'eclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zretel'a. 

Uznesenie č. 142/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5 , proti O, zdržal sa O 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na nájom pozemkov parc. Č . 2850/3 a parc. 
Č . 2850/4 na Breclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zretel'a. 

K bodu 7: Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2848 a parc. č. 2850/5 na Bfeclavskej ulici 
ako prípad hodný osobitného zretel'a 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedo l Návrh na nájom pozemkov parc. Č. 2848 a parc. Č. 2850/5 na 
Bi'eclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zretel'a. 
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Uznesenie č. 143/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdržal sa O 

odporúča 

miestnemu zastupiteľs tvu prerokovat' Návrh na nájom pozemkov parc. Č . 2848 a parc. Č. 2850/5 
na Breclavskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa . 

K bodu 8: Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodnv osobitného 
zreteľa , parc. č. 4289/16 

Predkladateľ sti ahol materiál z rokovania miestnej rady. 

K bodu 9: Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 9143/5, parc. č. 9143/6 a parc. č. 9134/9 
na križovatke Landererovej a Čulenovej ulice ako prípad hodnv osobitného 
zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom časti pozemkov parc. Č . 9143/5, parc. Č . 9 143/6 
a parc. Č. 9134/9 na križovatke Landererovej a Čulenovej ulice ako prípad hodn)' osobitného 
zreteľa. 

PaedDr. Oráčová - informovala č lenov miestnej rady, že Komisia pre nakladanie s majetkom a 
financie o nájme predmetných pozemkov ešte nehlasovala, uvedený materiál bude predmetom 
rokovania komisie 6.1 2.201 2 a preto požiadala o zmenu dátumu v dôvodovej správe z 
20. 11.2012 na 6. 12.201 2. 

Uznesenie č. 144/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4 , proti O, zdržal sa O, neprítomný: 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na nájom časti pozemkov parc. Č . 9143/5, parc. 
Č. 9143/6 a parc. Č. 9134/9 na križovatke Landererovej a Ču lenovej ul ice ako prípad hodný 
osobitného zreteľa za podmienky, že materiál schváli Komi sia pre nak ladanie s majetkom a 
financie. 
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K bodu 10: Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici 
Špitálska Č. 29 a podmienok obchodnej verejnej sút'aže formou ""beru vít'aza 
elektronickou aukciou 

Predkladatel' stiaho l materiál z rokovania miestnej rady. 

K bodu ll : Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici 
Špitálska Č. 31 a podmienok obchodnej verejnej sút'aže formou výberu vít'aza 
elektronickou aukciou 

Predkladatel' stiaho l materiál z rokovania miestnej rady. 

K bodu 12: Správa o výs ledku kontrolv hospodárenia v Centre hudbv Bratislava-Staré 
Mes to sídliaceho na Ventúrske j ul. č. 9 za rok 2011 vrátane galérie Cvpt'iána 
Ma jerníka 

Ing. Paradeiser - uviedol Správu o výsledku kontroly hospodáren ia v Centre hudby Bratislava
Staré Mesto sídliaceho na Ventúrskej ul. Č. 9 za rok 20 11 vrátane galérie Cypriána Majerníka. 

Uznesenie č. 145/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5 , proti O, zdržal sa O 

berie na vedomie 

že na rokovanie miestneho zastupitel'stva predloží miestny kontrolór mestskej čas ti Bratislava
Staré Mesto Správu o výsledku kontroly hospodárenia v Centre hudby Bratislava-S taré Mesto 
sídliaceho na Ventúrskej ul. č . 9 za rok 2011 vrátane galérie Cypriána Majerníka. 

K bodu 13: Správa o ""sled ku kontJ'oly hospodárenia v Centre vizuálneho umenia 
Bratislava-Staré Mes to za rok 2011 

Ing. Paradeiser - uviedol Správu o výsledku kontro ly hospodárenia v Centre vizuálneho umenia 
Bratislava-Staré Mesto za rok 20 II. 

Uznesenie č. 146/2012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-S taré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdržal sa O 
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berie na vedomie 

že na rokovan ie miestneho zastupiteľstva predloží miestny kontro lór mestskej časti Bratislava
Staré Mesto Správu o výs ledku kontroly hospodáren ia v Centre vizuálneho umenia Bratislava
Staré Mesto za rok 20 ll. 

K bodu 14: Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2013 

Ing. Paradeiser - uviedol Návrh plánu kontrolnej činnost i Útvaru miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 20 13. 

Uznesenie č. 147/2012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 3 , proti O, zdržal sa O, neprítomní: 2 

berie na vedomie 

že na rokovanie miestneho zastup iteľstva predloží miestny kontrolór mestskej časti Bratis lava
Staré Mesto Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej čast i 
Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2013. 

K bodu 15: Návrh Orientačného plánu termínov zasadnutí Miestnej radv a Miestneho 
zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 

Mgr. Homol'a - uviedo l návrh Orientačného plánu termínov zasadnutí Miestnej rady 
a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013. 
Po vzájomnej diskusii sa č l enovia miestnej rady zhodli na tom, že v uznesení miestnej rady 
a v návrhu uznesenia miestneho zastupiteľstva bude vypustené slovo " orientačný" . 

Uznesenie č. 148/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za S, proti O, zdržal sa O 

A. sch val' uje 

Plán termínov zasadnutí miestnej rady na rok 20 13; 
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B. o d por Ú Č a 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh plánu termínov zasadnutí Miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013. 

K bodu 16: Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych 
služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke. 
K informácii uvedenej v materiáli doplni l, že v súťažných podmienkach v stanovenej lehote do 
3.12 .2012 o súťažné podklady požiadalo 16 záujemcov. 
PhDr. Rosová - požiadala doplniť písonme aktuálny stav na rokovanie miestneho 
zastupitel'stva. 

Uznesenie č. 149/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdrža l sa O 

ber i ena ved o mie, 

že na rokovanie miestneho zastupitel'stva predloží prednosta Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto Informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto , ul. K železnej studienke. 

Overovate!': Ing. Ján KRT A 

Zapísala: Ing. Schmidtová 
V Bratislave, 5.12.20 12 

; . 
PhDr. Tatiana ROSOV Á 
starostka mestskej časti 
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