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I n f o r m ác i a  o  o r g an i z á c i i  s am o s pr á v y m e s t s ke j  ča s t i  

B r a t i s l a va -S t a r é  M es t o  k  1 .  j ú n u  2 0 13  
___________________________________________________________ 

 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predloženú informáciu 
 

 
Zodpovedný:  Návrh uznesenia miestneho  

zastupite ľstva:  
 

Mgr. Vladimír Cipciar 
vedúci oddelenia právneho 
a správnych činností 

 - v materiáli 
 

    
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

JUDr. Ján Cilli 
oddelenie právne a správnych 
činností  
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správa 
- informácia o organizácii samosprávy 

  
 
 
 
 
 



 

 

 
N á v r h  u z n e s e n i a  

 
 

M ies tne  zas tup i t e ľs t vo  mes t ske j  ča s t i  B ra t i s la va -S ta ré  Me s to  
 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
 
Informáciu o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. júnu 2013. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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“) prijalo dňa 23. júna 2009 uznesenie č. 57/2009, ktorým v časti C. žiada 
starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) predkladať 
miestnemu zastupiteľstvu informáciu o organizácii samosprávy mestskej časti pri každej 
zmene organizácie samosprávy mestskej časti, najmenej však raz za rok. 
 

Predkladateľ, sledujúc splnenie žiadosti miestneho zastupiteľstva vyplývajúcej 
z uznesenia č. 57/2009, predkladá miestnemu zastupiteľstvu Informáciu o organizácii 
samosprávy mestskej časti k 01. júnu 2013. 
 

Predkladateľ konštatuje, že oproti poslednej Informácii o organizácii samosprávy 
k 01. januáru 2013, ktorú uznesením č. 24/2013 zobralo miestne zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí dňa 12.02.2013 na vedomie, k 01. júnu 2013 došlo v organizácii samosprávy 
mestskej časti k nasledovným zmenám: 
 
 
I. Zmeny v orgánoch spolo čnosti Staromestská a.s.  
 
Predstavenstvo 

- zánik funkcie  člena predstavenstva k 26.03.2013: Mgr. Sven Šov čík 

- vznik funkcie  člena predstavenstva k 15.05.2013: Ing. Pavol Baxa  
 

Dozorná rada 

- zánik funkcie  člena dozornej rady k 26.03.2013: RNDr. Marta Černá  

- vznik funkcie  člena dozornej rady k 15.05.2013: Ing. Martin Borgu ľa 

- vznik funkcie  člena dozornej rady k 15.05.2013: Mgr. Miroslava Bab čanová  

- vznik funkcie  člena dozornej rady k 15.05.2013: RNDr. Mário Ležovi č, PhD., MPH 

 

II. Zmeny v oblasti kultúry a vzdelávania  
 

Nový Organiza čný poriadok  Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej len „miestny úrad“), ktorý bol vydaný Rozhodnutím č. 19/2013 starostky mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto z 29. apríla 2013 s účinnos ťou od 01. mája 2013 preniesol 
konkrétny výkon kultúrnej, vzdelávacej, spolo čenskej a komunitnej činnosti 
z jednotlivých staromestských centier kultúry na re ferát staromestských centier 
kultúry a vzdelávania , ktorý je organizačne začlenený na oddelenie kultúry miestneho 
úradu. 
 

Jednotlivé staromestské centrá kultúry , t.j. centrum divadla, literatúry a vzdelávania 
Bratislava Staré-Mesto, centrum hudby Bratislava Staré-Mesto a centrum vizuálneho 
umenia Bratislava Staré-Mesto s účinnosťou od 01. mája 2013 tak už nemajú postavenie 
nižších organiza čných a riadiacich útvarov miestneho úradu . Kultúrna a vzdelávacia 
činnosť sa však v uvedených centrách kultúry bude aj naďalej realizovať. 



 

 

 
III. Zmeny v oblasti školstva  
 

S účinnosťou od 01. júla 2013 sa mení adresa materskej školy  z adresy Medená 
24, 811 02 Bratislava na adresu Heydukova 25 , 811 08 Bratislava. Z dôvodu ukončenia 
nájmu nebytových  priestorov vo vlastníctve tretej osoby na ulici Medená 24 k 30. júnu 
2013, materská škola bude od 01. júla 2013 vykonáva ť svoju činnos ť v nebytových 
priestoroch na ulici Heydukova 25, ktoré sú v správ e mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto . 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prijalo dňa 21. mája 
2013 uznesenie č. 80/2013, ktorým schválilo všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2013, ktorým sa zrušuje  Školská jedále ň pri Materskej 
škole Medená 24 v Bratislave  a zriaďuje Výdajná školská jedále ň pri Materskej škole 
Heydukova 25 v Bratislave  podľa siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 01. 
júla 2013 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

 

 
 

INFORMÁCIA O ORGANIZÁCII SAMOSPRÁVY MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-STARÉ MESTO K 1. JÚNU 2013 

 
  
(1)  MIESTNE ORGÁNY   

- miestne zastupiteľstvo 
počet poslancov: 17 

 
- starostka: PhDr. Tatiana Rosová 

 
(2)  ORGÁNY MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 
- miestna rada 
     počet členov: 5 
 
- komisie: 

- na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
- mandátová 
- pre nakladanie s majetkom a financie 
- pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 
- pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie 
- pre vzdelávanie, mládež a šport 
- pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok 
- pre kultúru 

                       
(3)  ZÁSTUPCOVIA STAROSTKY 
 

- Ing. Ján Krta – pre oblasť sociálnych vecí, zdravotníctva, rodiny a pre oblasť 
obchodu a služieb  

 
- MUDr. Peter Osuský, CSc. –  pre oblasť vzdelávania, mládeže, športu a pre 

oblasť medzinárodných vzťahov 
 

(4)  MIESTNY KONTROLÓR        
- Ing. Oliver Paradeiser 
 (5)  MIESTNY ÚRAD 

        
- Mgr. Kamil Homoľa, prednosta miestneho úradu 

 
(5.1)  Útvary  mestskej  časti   bez  právnej  subjektivity  organizačne začlenené pod miestny úrad 
 (5.1.1)  útvar miestneho kontrolóra 
 
(5.1.2)  v oblasti sociálnej starostlivosti 



 

 
 

 
 

- Detské jasle 
Čajkovského 2, Hollého 9 
Bratislava 

                              
- Kluby dôchodcov – Denné centrá 

Kyčerského 8, Karadžičova 1, Záhrebská 9, Gaštanová 19 
Bratislava 

       
(5.1.3)  v oblasti školstva 
 

- Materská škola  
      Beskydská 7 
      811 05 Bratislava 
       
- Materská škola  
 Búdková 21 
 811 04 Bratislava 
 
- Materská škola  
 Ferienčíkova 12 

811 08 Bratislava 
 
- Materská škola  
 Gorazdova 6 

811 04 Bratislava 
 
- Materská škola  
 Karadžičova 51 

811 07 Bratislava 
 
- Materská škola  
 Kuzmányho 9 

811 06 Bratislava 
 
- Materská škola  
 Malá 6 

811 02 Bratislava 
 
- Materská škola  

Medená 24 
811 02 Bratislava 

  (Pozn. S účinnosťou od 01. júla 2013 sa mení adresa materskej školy z adresy Medená 24, 
811 02 Bratislava na adresu Heydukova 25, 811 08 Bratislava. Z dôvodu ukončenia nájmu 
nebytových  priestorov vo vlastníctve tretej osoby na ulici Medená 24 k 30. júnu 2013, 
materská škola bude od 01. júla 2013 vykonávať svoju činnosť v nebytových priestoroch na 
ulici Heydukova 25, ktorú sú v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.) 

 
- Materská škola  
 Myjavská 22 

811 03 Bratislava 
 



 

 

- Materská škola  
 Javorinská 9 

811 07 Bratislava 
 
- Materská škola  
 Špitálska 49 

811 01 Bratislava 
 
- Materská škola  
 Tabaková 10 

811 07 Bratislava 
 
- Materská škola  
 Vazovova 16 

811 07 Bratislava 
 
- Materská škola – Óvoda 29. augusta 
 29. augusta 6 

811 07 Bratislava 
 
                -    Zariadenia školského stravovania pri materských školách 
 Materská škola Beskydská 
 Materská škola Búdková 
 Materská škola Gorazdova 
 Materská škola Karadžičova 
 Materská škola Kuzmányho 
 Materská škola Malá 
 Materská škola Medená 

 
(Pozn. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prijalo dňa 21. mája 
2013 uznesenie č. 80/2013, ktorým schválilo všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 8/2013, ktorým sa zrušuje  Školská jedáleň pri Materskej škole 
Medená 24 v Bratislave a zriaďuje Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Heydukova 
25 v Bratislave podľa siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 01. júla 2013.) 

 
 Materská škola Javorinská 
 Materská škola Špitálska 
 Materská škola Tabaková 
 Materská škola – Óvoda 29. augusta 
 Materská škola Vazovova 

 
(6)  HASIČSKÁ JEDNOTKA MESTSKEJ ČASTI BEZ PRÁVNEJ SUBJEKTIVITY   

          -     Miestny hasičský zbor mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
  Žilinská 1 
  811 05 Bratislava  
                 (7) ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE MESTSKEJ ČASTI (ORGANIZÁCIE MESTSKEJ 

ČASTI S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU)   
(7.1)  v oblasti kultúry a vzdelávania 
  -  Staromestská knižnica 
  Blumentálska 10/a 



 

 

  814 41 Bratislava 
       (7.2)  v oblasti sociálnej starostlivosti 

 
- Seniorcentrum Staré Mesto 

 Podjavorinskej 6 
 811 03 Bratislava 

   
(7.3)  v oblasti školstva                   
(7.3.1)  základné školy 
 

- Základná škola  
 Dubová 1 

811 04 Bratislava 
 
- Základná škola  
      Hlboká cesta 4 

811 04 Bratislava 
 
- Základná škola  
      Jelenia 16 

811 05 Bratislava 
 
- Základná škola 
      Mudroňova 83 
 811 03 Bratislava 
       
- Základná škola 
      Vazovova 4 
 811 02 Bratislava 
 (7.3.2)  základné školy s materskými školami 

 
- Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 
 Grösslingová 48 
 811 09 Bratislava 

       
- Základná škola s materskou školou  Milana Hodžu  
 Škarniclova 1 

  811 01 Bratislava 
       (7.3.3)  materské školy 

 
- Materská škola  

Šulekova 35 
811 03 Bratislava 

 
- Materská škola  

Timravina 8 
811 06 Bratislava 

 (8)  PRÁVNICKÉ OSOBY S ÚČASŤOU MESTSKEJ ČASTI 



 

 

 
(8.1)  Obchodné spoločnosti  
(8.1.1)  akciové spoločnosti  

- Staromestská a.s. 
Vajanského nábrežie 3 
811 02 Bratislava 
IČO: 35 804 092 
štatutárny orgán: predstavenstvo 
Mgr. PaeDr. Barbora Oráčová, PhD. - predseda 
Mgr. PhDr. Štefan Jaška - člen 
Ing. Pavol Baxa - člen 
 
dozorná rada: členovia 
Ing. Kamil Procházka 
Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 
Ing. Martin Borguľa 
Mgr. Miroslava Babčanová 
RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH 
 
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% 

 
(8.1.2)  spoločnosti s ručením obmedzeným 
 

- 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% 

 
* Uznesením Krajského súdu v Bratislave 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. 

       
(8.2)  Iné právnické osoby 
 (8.2.1)  neinvestičný fond 

 
- Európska hudobná akadémia Bratislava - Schengen, n.f. 
      Ventúrska 9 
      811 01 Bratislava 
      IČO: 37924265 
      štatutárny orgán: správca 
      Michal Lőrincz 
      zriaďovateľ: mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 
 Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne 

prospešného účelu v oblasti zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt. 
 

(8.2.2)  nezisková organizácia 
 

- MAJÁK NÁDEJE n.o. 
Karpatská 24  

      811 05 Bratislava 
      IČO: 31821804 
      štatutárny orgán: riaditeľ 
      Andrej Poracký 
      zriaďovatelia: 
      mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
      Nadácia MARKÍZA 
                               
 Nezisková organizácia bola založená na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, a to 

na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, ako aj ďalších služieb v 
oblasti sociálnej prevencie a osvety. 

 
 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zobralo Informáciu o 
organizácii samosprávy mestskej časti k 01. júnu 2013 na vedomie uznesením č. 
......./2013 zo dňa 25. júna 2013. 
 


