
Mestská časť Bratis lava-Staré Mesto 

r,pľ;ir,p 
~ 

Zápisnica a uznesenia 

z 20. rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 
18. júna 2013 

Prítomn í č lenovia miestnej "ady: : Ing. Ján Krta, MUDr. Peter Osu sk)' , CSc., PaedDr. Barbora 
Oráčová, PhD. , Ing. Kami l Procházka, Ing. Martin Borgu l'a 
Ostatní prítomní: PhDr. Tatiana Rosová, Ing. Oli ver Paradeiser, Mgr. Kamil Homol'a, 
Ing. Tomáš Halán, Mgr. PhDr. Štefan Jaška, Ing. Jú lius Papán, JUDr. Ján Cilli , Ing. Kalarína 
Rausová, Ing. Martina Tichá, JUDr. Mária Barátiová, Mgr. Zuzana Č ierniková 

PROGRAM: 
I. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne zavaznému nari adeniu mestskej časti 

Bratislava-S taré Mesto č. 5/20 I O o niektor)'ch podmienkach držania psov na území mestskej 
časti Brat islava-S taré Mesto a návrh všeobecne záväzného nariaden ia mestskej čast i 

Bratis lava-Staré Mesto Č ..... 12013 o ni ektorých podm ienkach držania psov na území 
mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

2. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej čast i 

Brati slava-Staré Mesto Č. 2/1 996, ktor)'m sa ustanovuje, že obťažovanie osôb je 
priestupkom proti verejnému poriadku a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časli Bratis lava-Staré Mesto Č . .. .. 12013 o ochrane verejného poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 

3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto Č. 2/20 13 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mestskej čast i Bratis lava-S taré Mesto 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 
Č .... 12013 o miestnej dani za už ívanie verej ného pri estranstva na územi mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto 
5. Návrh stanov iska M iestneho zastupitel'stva mestskej čast i Bratis lava-Staré Mesto k návrhu 

Dodatku Č .... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (daľí z nehnutel'ností) 
6. Návrh stanoviska Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 

Dodatku Č .... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (parkovan ie) 
7. Návrh stanoviska M iestneho zastupitel'stva mestskej čast i Bratis lava-Staré Mesto k návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy Č. . .. 120 13 z ..... 20 13 
o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, 
v)'ške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej 
zap latenia 

8. Integrovaná stratégia rozvoja mestskí'ch ob lastí ISRMO OPBK - Mestská časť Brati slava
Staré Mesto 

9. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 20 12 
10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto a rok 2013 -

ob l asť kultúry a životného prostredia 
ll . Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto na rok 20 13 

- soc iálna ob lasť 

12. Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej ulici Č. 2 ako prípad hodný osobitného 
zretera 

13. Návrh na nájom nebytového priestoru pre Zák lad nú umeleckú ško lu Júliusa Kowalského 
v budove ZŠ Dubová l v Bratislave ako prípad hodn)' osobitného zretel'a 



14. Návrh na nájom časti pozemku parc. Č . 240 11 14 na Bartókovej ulici ako prípad hodný 
osobitného zretel'a 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22 . 

23 . 

24. 

25. 

26. 
27. 

28. 

28/A 
29. 

Návrh na predaj nebytového priestoru na Šancovej uli ci Č. 74 
Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Vajanského nábrežie Č. 9 
Návrh na predaj pozemku pod rodinn)'m domom na Kapitul skej Č . 7, parc. Č . 363/1 
Návrh na predaj pozemku pod garážou na ČerveI'íovej ulici , parc. Č . 263 113 
Návrh na predíženie doby nájmu nebytového priestoru na Ventúrskej ulici Č . 9 v Brati slave 
Investi čný zámer výstavby nájomného bytového domu a vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže smerujúcej k uzavretiu zmluvy o nájme nehnutel'nosti parc. č.7249/1 s ciel'om 
výstavby nájomného bytového domu s 22-24-mi bytov)'mi jednotkami na Dobšinského uli ci 
v Brati slave 
Návrh opatrení pre zabezpečenie efektívnej správy majetku mestskej čas ti Brati slava-Staré 
Mesto 
Informác ia o reali zác ii investičného zámeru v)'stavby zari adenia sociálnych služieb mestskej 
časti Brati slava-Staré Mesto , ul. K železnej studienke , Bratislava 
Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Brati slava-Staré Mesto a s majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Brati slava-Staré Mesto Č . . .. . 12013, 
ktor)'m sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Brat islava-S taré Mesto 
Č . 3/20 l l z 15. februára 20 II o náj me bytov 
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č.90/2006 

Informác ia o organizácii samosprávy mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto k l. júnu 2013 
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontro lóra mestskej časti Bratis lava
Staré Mesto na Il. po lrok 20 13 
Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a fi nancie Miestneho zastupi tel'stva mestskej 
čast i Bratislava-Staré Mesto 
Správa Komisie mandátovej Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Rôzne 

Rokovanie miestnej rady otvori la a viedla PhDr. Tatiana Rosová, starostka mestskej č asti 

Bratislava-Staré Mesto . 

Hlasovaním: za 4, proti O , zdržal sa O , neprítomný: l 
č lenov ia miestnej rady schválili program rokovania miestnej rady. 

Hlasovaním: za 4, proti O , zd ržal sa O , neprítomn)' : l 
za overovatel'a zápisnice bol schválený zástupca starostky Ing. Ján Klia, č l en miestnej rady. 

K bodu 1: Prerokovanie protestu nrokurátora proti všeobecne zavaznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . 5/2010 o niektorÝch podmienkach 
držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne 
záväzného na r iadenia mestskej časti Bratislava-Staré M esto č . .. .. /2013 
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej čas ti Bratislava
Staré Mesto 

Mgr. Čierniková - uviedla materi ál Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto Č. 5/20 l O o niektorých 
podmienkach držania psov na území mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto a návrh všeobecne 

2 



záväzného nariadenia mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto Č ..... /2013 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mestskej časti Brati slava-S taré Mesto. 

Uzneseníe č. 93/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

hlasovaním: za S, proti O , zdržal sa O , neprítomn)' : O 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať materiál Prerokovanie protestu prokurátora 
proti všeobecne záväznému nariaden iu mestskej čast i Bratislava-S taré Mesto Č . 5/20 l O o 
niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Brati slava-S taré Mesto a náv rh 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č ... .. 120 13 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto. 

K bodu 2: Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1996, ktOrÝm sa ustanovuje, že 
obt'ažovanie osôb je priestupkom proti verejnému poriadku a návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .. .. 12013 
o ochrane verejného poriadlm na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Mgr. Čierniková - uvied la materiál Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mestskej časti Brat islava-S taré Mesto Č. 211996, ktorým sa ustanovuje, že 
obťažovan ie osôb je priestupkom proti verejnému poriadku a návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č . .... 12013 o ochrane verej ného poriadku 
na území mestskej časti Bratislava-S taré Mesto. 
Informovala č lenov miestnej rady o pripomienke Komisie pre kultúru uprav iť dobu zákazu 
žobrania podľa § 3 ods. 2 návrhu všeobecne záväzného nariadenia od 4.00 h do 3.00 h 
nasledujúceho diía. 
Členovia miestnej rady odporuč ili , aby uvedená pripomienka bo la akceptovaná pri vyhodnotení 
pripomienkového konan ia k návrhu všeobecne záväzného nariaden ia. 

Uzneseníe č. 94/2013 

Miestna rada mestskej čast i Bratis lava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O , zdržal sa O , neprítomn)' : O 

odporúča 

miestnemu zastup iteľstvu prerokovať materiál Prerokovanie protestu prokurátora proti 
všeobecne záväznému nariaden iu mestskej časti Brati slava-Staré Mesto Č . 211996, ktorým sa 
ustanovuje , že obťažovanie osôb je priestupkom proti verej nému pori adku a návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č .... ./2013 o ochrane verejného 
poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto so zapracovanou pripomienkou. 
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K bodu 3: Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne zavaznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2013 o pravidlách času predaja 
v obchode a času p"evádzkv služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

Mgr. Čierniková - uvied la materiá l Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č . 2/20 13 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 95/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O , zd rža l sa O , neprítomný: O 

odporúča 

miestnemu zastupi teľstvu prerokovať materiál Prerokovanie protestu prokurátora proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto Č. 2/2013 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

K bodu .t: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Č .... 12013 o miestnej dani za užívanie verejného pl'Íestranstva na území mestskej 
časti Bratislava-Star'é Mesto 

JUDr. Barátiová - uviedla Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava
Staré Mesto Č . .. ./20 13 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej 
časti Bratislava-S taré Mesto. 
Informova la o pripomienkach Komisie pre dopravu , manažment verejnej správy a verejný 
poriadok: 
- doplniť do § 6 ods. 3 návrhu všeobecne záväzného nariadenia text: "Dai\ovník je povinný 
umožniť sprístupnenie daiíového tajomstva svojím písomn)'m súhlasom)) . oo ; 
odkaz pod čiarou: ,,)) § II ods. 7 písm. a) zákona Č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daI'\ový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov"; 
- doplniť návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva o časť B: Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto "B. žiada starostku mestskej časti o pravidelnú informác iu na 
rokovaniach Miestneho zastupite ľs tva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytnutých 
zníženiach resp. os lobodeniach od dai\ovej povinnosti podľa § 6 ods. 3 všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č .... 12013 o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto" . 
PhDr. Rosová - navrhla doplniť do § 6 ods. 3 návrhu všeobecne záväzného nariadenia na konci 
vety text: .. pričom suma poskytnutého finančného príspevku musí byť vyššia ako vyrubená d3l'\". 
Čl enovia miestnej rady odporučili , aby uvedené pripomienky boli akceptované pri vyhodnotení 
pripomienkového konania k návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 
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Uznesenie č. 96/2013 

Miestna rada mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 

hlasovaním : za 5, proti O , zdržal sa O , neprítomný: O 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto Č ... ./20 13 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území 
mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto so zapracovan)'mi pripomienkami. 

K bodu 5: Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto k návrhu Dodatku Č. oo. Štatútu hlavného mesta SR Bratisla,'\' (dari 
z nchnuteľnostD 

JUDr. Barátiová - uvied la Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku Č .... Štatútu hlavného mesta SR Brati slavy (darí 
z nehnutel'ností). 

Uznesenie Č. 97/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O ,zdržal sa O , neprítomný: O 

odporúča 

miestnemu zastupite l'stvu prerokovať Návrh stanoviska Miestneho zastupi tel'stva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku Č .... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (daií 
z nelmutel'ností). 

K bodu 6: Návrh stanoviska M iestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto k návrhu Dodatku Č. oo . Š tatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
(parkovanie) 

Ing. Rausová - uviedla Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej čast i Brat islava
Staré Mesto k návrhu Dodatku Č .... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (parkovanie). 

Uznesenie Č . 98/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O ,zdržal sa O , neprítomný: O 
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odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č . ... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
(parkovanie ). 

K bodu 7: Návrh stanovisim Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mes to 1< návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
č ... ./2013 z ..... 2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné 

pal·kovanie motorov,'ch vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe 
jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia 

Ing. Rausová - uvied la Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľs tva mestskej časti Bratis lava
Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
č. . . ./2013 z ..... 20 13 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie 
motorových voz idie l, výške úhrady za dočasné parkovan ie, spôsobe jej platenia a spôsobe 
preukázania jej zaplaten ia. 
Informovala č lenov miestnej rady o návrhu Komisie pre dopravu , manažment verejnej správy 
a verejn)' poriadok, v ktorom žiada upraviť čast" B. návrhu uznesenia Miestneho zastupitel"stva 
mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto tak, že tex t na konci vety: ., po schválení dodatku Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa menia čl. 73, 74 a dopília sa č l. 91 ods. 3·· nahradiť 
textom: .. až po zapracovaní a schvá lení pripomienok uvedených v stanovisku Miestneho 
zastupiteľ~t va mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. ktorým sa menia č l. 73 , 74 a dopíiia sa čl. 91 ods. 3··. 

Uznesenie č. 99/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľs tva mestskej časti 

Bratislava-S taré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
č. . . ./2013 z ..... 20 13 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie 
motorov)'ch vozidiel, v)'ške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe 
preukázania jej zaplatenia. 

K bodu 8: Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK - Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto 

Ing. Tichá - uvied la Integrovanú stratégiu rozvoja mestsk)'ch oblastí ISRMO OPBK - Mestská 
čast" Brati slava-Staré Mesto. 
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Uznesenie č. 100/2013 

Miestna rada mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 

hlasovanim: za 5, proti O , zdržal sa O , neprítomný: O 

odporúča 

miestnemu zastupite ľs tvu prerokovať Integrovanú stratégiu rozvoja mestsk)'ch oblastí ISRMO 
OPBK - Mestská časť Brati slava-Staré Mesto. 

K bodu 9: Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012 

Ing. PaplÍn - uviedol Záverečn)' účet mestskej časti Brati slava-Staré Mesto za rok 201 2. 
Ing. Paradeiser - upozorni l č lenov miestnej rady, že vo svojom stanovisku k návrhu 
záverečného účtu síce odporučil podľa § 16 ods. IO zákona č . 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy uzatvori ť prerokovanie návrhu záverečného účtu mestskej časti 

za rok 201 2 výrokom" ce loročné hospodárenie sa schva ľuj e bez výhrad", pretože prerokovanie 
záverečného účt u podľa vyššie cit. zákona sa uzatvára bud' vyššie uvedeným výrokom, alebo 
v)'rokom "ce l oročné hospodárenie sa schva ľuj e s výhradami", čo však neznamená, že 
k záverečnému účtu nemal pripomienky. Tie sú uvedené v Stanovisku miestneho kontrolóra 
k návrhu záverečného účtu mestskej časti Brat islava-Staré Mesto za rok 2012. 

Uznesenie č . 10 I 120 13 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O , zdržal sa O , neprítomný: O 

odporúča 

miestnemu zastupiteľs tvu prerokovať Záverečn)' účet mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto za 
rok 20 12. 

K bodu 10: Návr'h na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 
na rol, 2013 - oblasť kultúrv a životného prostredia 

Ing. Papán - uviedol Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Brati slava-S taré 
Mesto na rok 201 3 - oblasť kultúry a životného prostredi a. 

Uznesenie č . 102/2013 

Miestna rada mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 

hlasovan ím : za 5, proti O , zdržal sa O , neprítomní' : O 
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odporúča 

miestnemu zastupite\'stvu prerokovať Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Brati slava-Staré Mesto na rok 201 3 - obl asť kultúry a životného prostredia. 

K bodu 11: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislaya-Staré Mesto 
na rok 2013 - sociálna oblasť 

Ing. Papán - uviedol Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Brati slava-Staré 
Mesto na rok 201 3 - sociálna oblasť. 

Uznesenie Č. 103/2013 

Miestna rada mestskej čas ti Brati slava-Staré Mesto 

hl asovaním: za S, proti O , zdrža l sa O , neprítomný: O 

odpo r ú č a 

miestne mu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava- Staré Mesto na rok 20 13 - sociálna ob l asť. 

K bodu 12: Návrh na nájom nebvtového priestoru na Medenej ulici č . 2 ako prípad hodn,' 
osobitného zretel'a 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej uli ci Č . 2 ako 
prípad hodný osobitného zrete l'a . 

Uznesenie č. 104/2013 

Miestna rada mestskej čas t i Brati slava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O , zdrža l sa O , neprítomn)' : O 

odporú č a 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať 'ávrh na nájom nebytového priestoru na Medenej uli ci 
Č. 2 ako prípad hodný osobitného zretera. 
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K bodu 13: Návrh na nájom nebytového priestoru pre Základnú umeleckú školu Júliusa 
Kowalského v budove ZŠ Dubová l v Bratislave alw prípad hodni' osobitného 
zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedo l Návrh na nájom nebyto vého priestoru pre Základnú umeleckú 
školu Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová I v Bratislave ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

UznesenÍe č. 105/2 013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O ,zdržal sa O , neprítomný: O 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na nájom nebytového priestoru pre Základnú 
umeleckú ško lu .Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová I v Bratislave ako prípad hodní' 
osobitného zreteľa. 

K bodu 14: Návrh na nájom časti pozemku pal·c. č. 2401/14 na Bartókovej ulici ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - Návrh na nájom čast i pozemku parc. Č. 2401114 na Bartókovej ulici ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

Informoval č lenov miestnej rady o nesúhlasnom stanovisku Komisie pre nakladanie s majetkom 
a financie a pripomienke realizovať komunikáciu nie cez pozemok mestskej čast i , ale cez 
súkromné pozemky. 
Ing. Procházka - uviedol , že schválenie predloženého návrhu by zhorši lo už aj tak znížené 
podmienky v danej loka lite a odporuči l neschváliť predložený návrh. 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

Návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všctk)'ch členov miestnej rady na 
prerokovanie v miestnom zastupiteľstve. 

K bodu 15: Návrh na predaj nebytového priestoru na Šancovej ulici č . 74 

Mgr. PhDr. Jašl,a - uviedol Návrh na predaj nebyto vého priestoru na Šancovej ulici Č . 74. 
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Uznesenie č. 106/2013 

Miestna rada mestskej čas ti Brati slava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O ,zdrža l sa O , neprítomn)' : O 

odporúča 

miestnemu zastupiteľs tvu prerokovať Návrh na predaj nebytového priestoru na Šancovej uli ci 
č.74. 

K bodu 16: Návrh na predaj nebvtového priestoru na ulici Vajanského nábrežie č . 9 

Mgr. PhDr. Jašlm - uviedol Návrh na predaj nebyto vého priestoru na uli ci Vajanského nábrežie 
č . 9 . 

In fo rmoval č l enov miestnej rady o stanovisku Komisie pre nak ladanie s maj etkom a financ ie 
prerokovať predložen)' návrh pod podmienkou, že do rokovania miestneho zastupitel'stva bude 
doručený predchádzaj úci súhlas primátora. 

Uznesenie č . 10712013 

Miestna rada mestskej čast i Brat islava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti I ,zdržal sa O , neprítomn)' : O 

odporúča 

miestnemu zastupiterstvu prerokovať Návrh na predaj nebytového priestoru na uli ci Vajanského 
nábrežie Č. 9 pod podmienkou, že do rokovania miestneho zastupitel'stva bude doručený 

predchádzajúci súhlas primátora. 

K bodu 17: Návrh na predaj pozemlw pod rodinným domom na Kapitulskej č. 7, parc. 
č.363/ 1 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj pozemku pod rodinn)'m domom na Kapitul skej 
Č . 7, parc. Č . 36311 . 

Uznesenie č. 108/2013 

Miestna rada mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O . zdrža l sa O , neprítomn)' : O 

odporúča 

miestnemu zastupiterstvu prerokovať Návrh na predaj pozemku pod rodinn)'m domom na 
Kapitulskej Č. 7, parc. Č. 363/ 1. 
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K bodu 18: Návrh na predaj pozemku pod garážou na Červeňovej u lici, parc. č. 2631/3 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedo l Návrh na predaj pozemku pod garážou na Červeiíovej ulici , parc. 
č . 263 1 /3. 

Uznesenie č . 109/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastup iterstvu prerokovať Návrh na predaj pozemku pod garážou na Červeiíovej 
ulici , parc. Č. 263 1/3. 

K bodu 19: Návrh na prcdÍženie dobv nájmu ncbvtového priestoru na Ventúrskej ulici 
Č. 9 v Bratislave 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predíženie doby nájmu nebytového priestoru na 
Ventúrskej uli ci Č. 9 v Brat islave. 
PhDr. Rosová - požiadala, aby do nájomnej zm luvy bola zapracovaná podmienka rekonštrukcie 
aj interiéru a aby sa mestská časť mohla vyjadrovať k rekonštrukčn)'m prácam ex teri éru 
a interiéru. 
Mgr. PhDr. Jaška - in formoval , že ide o základné podmienky, ktoré budú zapracované 
v dodatku zmluvy o nájme. 

Uznesenie Č. 11012013 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na pred íženie doby náj mu nebytového priestoru na 
Ventúrskej ulici Č. 9 v Brat islave. 

K bodu 20: Inves tičn" zámer v,'stavbv nájomného bvtového domu a vvhlásenie obchodncj 
verejnej súťaže smerujúcej k uzavretiu zmluvy o nájme nehnutel'nosti parc. 
č.7249/1 s cicl'om výstavbv nájomného bvtového domu s 22-24-mi bvtovýmí 
jednotlmmi na Dobšinského ulici v Bratislave 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Investi čn)' zámer výstavby nájomného bytového domu a vyhlásen ie 
obchodnej verejnej súťaže smerujúcej k uzavretiu zmluvy o nájme nelUlutel'nosti parc. č.7249/1 
s ciel'om výstavby nájomného bytového domu s 22-24-mi bytovými jednotkami na Dobšinského 
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ulici v Bratislave. Informova l č lenov miestnej rady, že im bolo pred ložené nové znenie návrhu 
uznesenia miestneho zastupitel'stva po zapracovaní pripomienok Komisie pre nakladanie s 
majetkom a financie. Ďalej informoval o konzultác ii s vedúcim oddelenia územného rozvoja Ing . 
arch. Mgr. art . Černíkom. Materiá l bude doplnený o funkčné využitie plôch podl'a Územného 
plánu hl. mesta SR Bratislavy. 
Ing. Paradeiser - požiadal , aby v návrhu uznesenia miestneho zastupitel'stva v časti C bol 
zmenený termín " ihned'" na konk rétny termín, ktor)' by bolo možné odkont rolovať. Č lenov ia 
miestnej rady navrhli zmeni ť slo vo " ihned'" na "do 15.7.20 13" . 
Ing. Krta - uviedol, že v podmienkach obchodnej verejnej súťaže uvedených v materiáli sú 
detaily, ktoré sa ešte môžu meniť, napr. termíny nemusia byť dodržané a preto navrhol, aby z 
návrhu uznesenia miestneho zastupiterstva v čas ti B. bol vypusten)' bod 2. 

Uznesenie č. 11112013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Investičn)' zámer v)'stavby nájomného bytového domu a 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže smerujúcej k uzavretiu zmluvy o náj me nehnuternosti 
parc. č.7249/1 s cie l'om výstavby nájom ného bytového domu s 22-24-mi bytovými jednotkami 
na Dobšinského ulici v Brat islave po zapracovaní vyššie uveden)'ch pripomienok. 

K bodu 21: Návrh opatrení pre zabezpečenie efektívnej správv ma jetku mestskej čast i 

Bratis lava-Staré Mesto 

Mgr. PhD ... Jaška - uviedol Návrh opatrení pre zabezpečeni e efektívnej správy majetku 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 112/2013 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 3. proti O , zdrža l sa O , neprítomní: 2 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh opatrení pre zabezpečenie efektívnej správy majetku 
mestskej časti Brat islava-Staré Mesto. 
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K bodu 22: 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 časti Bratislava-Staré Mesto , ul. K železnej studienke. 
PhDr. Rosová - požiadala o dopracovanie materiálu na zasadnutie miestneho zastupitel'stva 
o najaktuálnejšie informácie v súvislosti so stanoviskom KPÚ. 

Uznesenie č. 113/2013 

Miestna rada mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 

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

berie na vedomie, 

že na rokovanie miestneho zastupitel'stva predloží prednosta Miestneho úradu mestskej časti 

Brati slava-Staré Mesto Informáciu o realizácii investi čného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb mestskej čas ti Brati slava-Staré Mesto, ul. K že leznej studienke. 

K bodu 23: Návrh Zásad hospodárenia s ma jetkom mes tske j časti Bratislava-Staré Mesto 
a s ma jetkom zveren,'m do správ" mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto 

J UDr. ci II i - uviedol Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a s majetkom zveren)'m do správy mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto. 
PhDr. Rosová - predložila návrh zmenit' dobu nájmu obecného bytu z dvoch na päť rokov v 
ods. 9 článku 17 zásad hospodárenia. 

Uznesenie č. 114/2013 

Miestna rada mestskej čas t i Bratislava-Staré Mesto 

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

odpol' úča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zveren)'m do správy mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 
so zapracovanou úpravo u zmeny doby náj mu . 

K bodu 24: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č ..... 12013, ktor,'m sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 3/2011 z 15. februára 2011 o nájme bytov 

13 



JUDr. ci II i - uviedol Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto Č ..... 120 13 , ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava
Staré Mesto Č. 3/20 II z 15. februára 20 II o nájme bytov. 
Č lenovia miestnej rady po vzájomnej di skusii k uvedenému materiálu požiadali právne oddelenie 
o preverenie, č i je možné postup pri prenajímaní obecných bytov rieš i ť v Zásadách o hospodárení 
v prípade zrušenia všeobecne záväzného nariadenia mestskej čast i Bratislava-S taré Mesto 
Č. 3/20 11 z 15. februára 20 11 0 nájme bytov. 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-S taré Mesto 

hlasovaním: za O, proti 3 , zd rža l sa O , neprítomní: 2 

Návrh nezíska l súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov micstnej rady na 
prcrokovanie v miestnom zastupiteľstve. 

K bodu 25: Návrh na zrušenie uznesen ia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 90/2006 

JUDr. ci II i - uviedo l Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupite ľs tva mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto Č. 90/2006. 

Uzncsenie č. lIS/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odpol'úča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto Č . 90/2006. 

K bodu 26: Informácia o orgalllzaclI samosprávv mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k 1. júnu 2013 

JUDr. eilli - uviedol Informáciu o organi zác ii samosprávy mestskej časti Bratis lava-Staré 
Mesto k l. júnu 2013. 

Uznesenie č. II 6/20 13 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hl asovaním: za 3, proti O , zdržal sa O , neprítomní: 2 

odpol'úča 

14 



miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto k I. júnu 2013. 

K bodu 27: Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho Iwntrolóra mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2013 

Ing. Paradeiser - uviedol Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto na II. polrok 2013 . 

Uznesenie č. 117/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 3, proti O , zdrža l sa O , neprítomní: 2 

berie na vedomie 

že na rokovanie miestneho zastupiteľs tva predloží miestny kontrolór mestskej časti Brat islava
Staré Mesto Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na II. po lrok 20 13. 

K bodu 28: Spl'áva Komisie pre naldadanie s majetkom a financie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

PaedDr. Oráčová - uviedla Správu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho 
zastupiterstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 118/2013 

Miestna rada mestskej časti Brat islava-Staré Mesto 

hlasovan ím : za 4, proti O , zdrža l sa O , neprítomní: 

odporúča 

miestnemu zastupite ľs tvu prerokovať Správu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

K bodu 28/A: Správa Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

PaedDr. Oráčová - uviedla Správu Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Brat islava-Staré Mesto. 

15 



Uznesenie Č. 11912013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4, proti O , zdrža l sa O , neprítomní : 

berie na vedomie 

l. správu Komisie mandátovej Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto , 

2. že starostka na návrh Komisie mandátovej Miestneho zastupitel'stva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto v súlade s Pravidlami odmeňovania poslancov Miestneho 
zastupitel'stva mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto a č lenov komisií Miestneho 
zastupitel'stva mestskej časti Brati slava-Staré Mesto - nepos lancov rozhodne o výške 
jednorazovej odmeny zástupcom starostky a neuvo l'neným poslancom za rok 20 12 
s termínom výplaty IO. júla 2013. 

Overovatel' : 
Jd 

Ing. Ján KRT A 

Zapísa la: Ing. Schmidtová 
V Bratislave, 19.6.20 13 

PhDr. Tatiana ROSOV Á 
starostka mestskej čast i 
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