
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r,pľ:fr,p 
~ 

Zápisnica a uznesenia 

z 22. rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto , konaného 
17. septembra 2013 

Prítomní členovia miestnej rady: : Ing. Ján Krta , MUDr. Peter Osusk)', CSc., PaedDr. Barbora 
Oráčová , PhD., Ing. Kamil Procházka, Ing. Martin BOl'gul'a 
Ostatní prítomní: PhDr. Tatiana Rosová, Mgr. Kamil Homol'a Ing. Oliver Paradeisel', 
Ing. Tomáš Halán, Mgr. PhDr. Štefan Jaška, Ing. Július Papán, JUDr. Ján Cilli , JUDr. Mária 
Barátiová, Mgr. Zuzana Č ierniková , Ing. Vladimír Lauko, Mgr. Ľubos lava Vasilová, SoI'ia 
Párnická, Ing. Ernest Huska, Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík 

PROGRAM: 

l. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne zavaznému nariaden iu mestskej čas ti 

Bratislava-Staré Mesto Č. 1/20 13 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholi ckých 
nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-S taré Mesto Č .. ./20 13 o 
zákaze požívania, predaja a podávan ia alkoholických nápojov na verejne prístupn)'ch 
miestach na území mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej čast i Brati slava-S taré Mesto Č . .... 120 13 
o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej časti 

Brati slava-Staré Mesto 
3. Informácia o predložení žiadosti primátorovi hl. mesta SR Bratislavy s návrhom na zmenu 

Štatútu hlavného mesta SR Brati slavy 
4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za l . polrok 201 3 
5. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej čas ti Brati slava-Staré Mesto na rok 2013 
6. Návrh na poskytnutie dotáci í z rozpočtu mestskej čas ti Brati slava- Staré Mesto na rok 2013 -

sociál na oblasť 

7. Návrh na nájom nebytového priestoru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na Vajanského nábr . Č. 3, Bratislava ako prípad hodný osobitného zretel'a 

8. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Lovinského Č. 30 ako prípad hodn)' osobitného 
zretel'a 

9. Návrh na nájom čas t i nebytového priestoru - garáže na Paulínyho Č . l ako prípad hodný 
osobitného zretel'a 

10. Návrh na predaj pozemku parc. Č . 8422/3 vo dvore na Obchodnej ulici Č . 10 ako prípad 
hodný osobitného zretel'a 

l l. Informácia o realizác ii investi čného zámeru v)'stavby zariadenia sociálnych služieb mestskej 
čas ti Bratislava-Staré Mesto, ul. K že leznej studienke, Bratislava 

12. Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s vrátením zverenej nehnutel'nosti Hviezdoslavovo námestie 
Č . II do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

13. Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s vrátením zverenej ne1Ulutel'nosti Medená Č. 35 do priamej 
správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratis lavy 

14. Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nelUlutel'nosti Obchodná Č . 27 
v Bratislave 

15. Návrh na vyI'iatie sobôt 4.1.2014, 19 .4.2014,5.7.2014, 30 .8 .201 4, 1.11.2014,22. 11.2014, 
27. 12.2014 z dní , kedy sa vykonávajú sobášne obrady 



16. Návrh na de legovanie zástupcu mestskej čast i do rád škôl a škol ských zariadení 
v zri ad'ovatel'skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

17. Informác ia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto účinn)'ch od 1.9.2013 

18. In formác ia č. 2 o postupe krokov transformácie Galéri e Cypriána Majerníka 
19. Návrh na zmenu zloženia orgánov v spoločnosti Staromestská a.s. 
20. Správa o výs ledku komplexnej kontroly hospodáren ia so zverenými finančn)'mi 

prostriedkami so zameraním na materi álové náklady, vedenie peľíažného denníka, platby 
rodičov za rok 20 12 v Detských jasli ach, Hollého 9 v Brati slave 

2 1. Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia so zverenyml finančnými 

prostri edkami so zameraním na materiá lové náklady, vedenie peľíažného denníka , platby 
rodičov za rok 20 12 v Detsk)'ch jasliach, Čaj kovského 2 v Bratislave 

22. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 20 12 
23. Návrh zák ladných pravidiel mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pn usporadúvaní akcií 

v zeleni na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
24. Rôzne 

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

Bratislava-Staré Mesto. 

Do programu rokovania starostka doplni la body: 
č. 3/A - Návrh stanoviska miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratis lavy rok 2007 v znení zmien a doplnko v 01 
a 02 - návrh Zmien a doplnkov 03 - A, júl 2013, 
č. lOl A - Návrh na schválen ie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo 
dvore na Špitálskej ul. č. 3 1-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
formou výberu víťaza elektronickou aukciou. 

Z programu rokovania starostka stiahla bod: 
č. 14 - Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuternost i Obchodná 
č. 27 v Bratislave 

Hlasovaním: za 5, proti O, zdržal sa O, neprítomný: O 
č l enov i a miestnej rady schvá lili program rokovania miestnej rady. 

Hlasovaním : za 5, proti O, zdrža l sa O, neprítomný: O 
za overovateľa zápisnice bo l schválený zástupca starostky Ing. Ján Krta, č l en miestnej rady. 

K bodu l: Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto č. l/2013 o zákaze požívania, predaja a 
podávania alkoholických nápojov na vere jne prístupných miestach na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č ..... 12013 o zákaze požívania, pt'edaja a 
podávania a lkoholických nápojov na vere jne prístupných miestach na území 
mestske j časti Bratislava-Staré Mesto 

Mgr. Čierniková - uviedla Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej čast i Bratislava-S taré Mesto č. 1/2013 o zákaze požívania, predaja a 
podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti 
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Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č ..... /2013 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholick)'ch nápojov na verejne 
prístupn)'ch miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
PaedDr. Oráčová - uviedla, že Komisia pre nakladanie s majetkom a financie súhlasí s 
predloženým návrhom VZN, pretože je potrebné, aby občania mali zabezpečený nočn)' kl'ud. 
MUDr. Osuský, CSc. - tlmočil súhlasné stanovisko Komisie pre dopravu, manažment verejnej 
správy a verejný poriadok k predloženému návrhu VZN . 

Uznesenie č. 121/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať materiál Prerokovanie protestu prokurátora proti 
všeobecne záväznému nariadeni u mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto č . 1/20 13 o zákaze 
požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č . .... /2013 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických 
nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto. 

K bodu 2: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č .... ./2013 o elektronickej komunikácii a o poskvtovaní elektronických služieb 
na území mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

JUDr. Barátiová - uviedla Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej čast i Bratislava
Staré Mesto č ..... /2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronick)'ch služieb na 
území mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto . 

Uznesenie č. 122/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Brati slava-Staré Mesto č . ... .12013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronick)'ch 
služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 



K bodu 3: Informácia o predložení žiadosti pl'imátorovi hl. mesta SR Bratislavv s návrhom 
na zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavv 

JUDr. Barátiová - uviedla Informáciu o predloženi žiadosti primátorovi hl. mesta SR Brati s lavy 
s návrhom na zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 
PhDr. Rosová - doplnila informáciu, že v žiadosti je návrh výnos dane de li ť v pomere 50 % hl. 
mestu a 50 % mestským čast iam, ktoré by alikvotne dostávali svoj podiel podľa ubytovacích 
zariadení. Uviedla, že výnos z dane za ubytovanie každoročne rastie a v roku 201 2 bol 2,4 mil. 
EUR. 
PaedDr. Oráčová - uviedla, že Komisia pre nakladanie s majetkom a financie pozitíve ocen ila 
predložen)' materiál. 

Uznesenie č . 123/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Informác iu o predložení žiadost i primátorov i hl. mesta SR 
Bratislavy s návrhom na zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 

K bodu 3/A: Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení 
zmien a doplnkov 01 a 02 - Návrh zmien a doplnkov 03 - A, júl 2013 

Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík - uviedol Návrh stanoviska miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy rok 
2007 v znení zmien a doplnkov O l a 02 - návrh Zmien a doplnkov 03 - A, júl 2013. 
Ing. Borguľa- v súvislosti s predloženým materiálom, požiadal o informáciu vakom štádiu sú 
podklady mestskej časti v rámci prípravy procesu obstarávania zmien a doplnkov Územného 
plánu zóny Dunaj ská. 
Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík - uviedol, že sú zosumarizované a spracované jednotlivé 
podnety, najmä zo stavebného úradu a po prerokovaní v Komisii pre územné plánovanie, miestny 
rozvoj a životné prostredie budú podklady zaslané na Magistrát hl. mesta SR Brati slavy. 
Ing. Borguľa - požiadal aby na rokovanie miestneho zastupiteľstva 24.9.20 13 bol do bodu 
Rôzne predložený informatívny materi ál k Územnému plánu zóny Dunajská. 

Uznesenie č. 124/2013 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

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

4 



odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh stanoviska miestneho zastupitel'stva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení 
zmien a doplnkov Ol a 02 - návrh Zmien a doplnkov 03 -A, júI2013. 

K bodu 4: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 
2013 

Ing. Papán - uviedol Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
za l. polrok 201 3 

Uznesenie č. 125/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporú ča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Brati slava-Staré 
Mesto za I . po lrok 2013. 

K bodu 5: Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2013 

Ing. Papán - uviedol Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok 2013. 
Ing. Borguľa - vyjadril svoju nespokojnost' s nastavením kapitálového rozpočtu , pretože 
schválením nejakých príjmov vyjadrujú poslanci svoju vôl'u predávať, Komisia pre nakladanie 
s majetkom a financie, aby naplnila schválené príjmy hl'adá kupujúcich a predložené návrhy na 
predaje potom miestne zastupitel'stvo nie vždy schváli. Navrhuje do budúcnosti dopredu 
namode l ovať príjmy ako očakávame a súvis s tým, že sa musí predávať majetok, aby boli 
naplnené. 
Ing. Paradeiser - upozornil , že v tabul'kách v návrhu uznesenia miestneho zastupitel'stva by 
namiesto " schválený rozpočet" malo byť uvedené "schválený rozpoče t po 3. zmene" . 

Uznesenie Č. 126/2013 

Miestna rada mestskej časti Brati slava-Staré Mesto 

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

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej čas ti Brati slava
Staré Mesto na rok 201 3. 

K bodu 6: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2013 - sociálna oblasť 

Ing. Papán - uviedol Návrh na poskytnutie dotáci í z rozpočtu mestskej čas ti Brati slava- Staré 
Mesto na rok 2013 - sociálna obl asť. 

Uznesen ie č . 127/20 13 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na poskytnutie dotác ií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava- Staré Mesto na rok 20 13 - sociálna ob lasť. 

K bodu 7: Návrh na nalom nebytového priestoru na Miestnom úrade mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na Vajanského nábr. č. 3, Bratislava ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom nebytového priestoru na Miestnom úrade mestskej 
čas t i Bratislava-Staré Mesto na Vajanského nábr. č. 3, Bratislava ako prípad hodný osobitného 
zretel'a. 
PhDr. Rosová - požiadala, aby do bodu I. časti A. návrhu uznesenia miestneho zastupitel'stva 
bola doplnená výmera nebytového priestoru. 

Uznesenie č . 128/2013 

Miestna rada mestskej čas t i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovan ím: za 5, proti O, zdržal sa O, neprítomn)' : O 

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na nájom nebytového priestoru na Miestnom úrade 
mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto na Vajanského nábr. č. 3, Bratislava ako prípad hodný 
osobitného zretel'a s doplneným návrhom uznesenia miestneho zastupitel'stva. 

6 



K bodu 8: Návrh na nájom nebvtového priestoru na ulici Lovinského č. 30 ako prípad 
hodný osobitného Z1'eteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Lovinského č. 30 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Uznesenie č. 129/2013 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na nájom nebytového priestoru na uli ci Lovinského 
č. 30 ako prípad hodn)' osobitného zreteľa. 

K bodu 9: Návrh na nájom časti nebvtového priestoru garáže na Paulínyho č. 1 ako 
prípad hodn,' osobitného zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom časti nebytového priestoru - garáže na Paulínyho č. 
l ako prípad hodný osobitného zreteľa . 

MUDr. Osuský, CSc. - požiadal o opravu textu "S rodenou vadou srdcového ochorenia" na 
"s vrodenou srdcovou chybou" v dôvodovej správe. 
PaedDr. Oráčová - navrhla, aby v časti B. návrhu uznesenia miestneho zastup iteľstva bol 
odstránen)' text: " vo veku 31 rokov s rodenou vadou srdcového ochorenia" . 

Uznesenie č. 130/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupite ľstvu prerokovať Návrh na nájom časti nebytového priestoru garáže na 
Pau línyho č . l ako prípad hodný osobitného zreteľa so zapracovanými zmenami v návrhu 
uznesenia miestneho zastupiteľstva a v dôvodovej správe. 

K bodu 10: Návrh na predaj pozemku parc. č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej ulici č. 10 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj pozemku parc. č . 8422/3 vo dvore na Obchodnej 
ulici č. 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa. Informoval č lenov miestnej rady o vecnom 
bremene práva prechodu cez pozemok, ktoré odpredajom ostane zachované. 
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PhDr. Rosová - požiadala, aby do čast i B. návľhu uznesen ia miestneho zastup i teľstva bol 
doplnen)' bod 2. vecné bľemeno pľáva Pľechodu cez pozemok ostane zachované. 

Uznesenie č. 131/2013 

Miestna ľada mestskej časti Bľat i s lava-S taľé Mesto 

hlasovaním: za 5, pľoti O, zdľžal sa O, nepľítomný: O 

o dporúča 

miestnemu zas t upi te ľstvu pľerokovať Návľh na pľedaj pozemku paľc. Č. 8422/3 vo dvoľe na 
Obchodnej ulici Č. IO ako prípad hodný osobitného zľeteľa so zapľacovanou zmenou v návľhu 
uznesenia miestneho zastup iteľstva. 

K bodu IO/A: Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. č. 8510 vo 
dvore na Špitálskej ul. č. 31-35 a na schválen ie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže formou vÝberu víťaza elektronickou aukciou. 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedo l Návľh na schválenie spôsobu pľevodu vlastníctva pozemku paľc. 
Č . 8510 vo dvoľe na Špitálskej ul. Č. 3 1-35 a na schválenie podmienok obchodnej veľej nej súťaže 
fOľmou výbeľu víťaza elektronickou aukciou. 
Infoľmova l členov miestnej rady o vecnom bľemene pľáva prechodu a pľejazdu cez predmetný 
pozemok, ktoľé odpľedajom ostane zachované. 
PhDr. Rosová - požiadala, aby i nfoľmácia o vecnom bľemene bola doplnená do dôvodovej 
spľávy mateľiá l u. 

Ing. Paradeiser - požiadal o dop lnen ie ceny za m2 pod ľa znaleckého posudku. 

Uznesenie č. 132/2013 

Miestna ľada mestskej čast i Brati slava-S taľé Mesto 

hlasovaním: za 5, proti O, zdľžal sa O, nepľítomný: O 

odporúča 

miestnemu zastupi teľstvu pľerokovať Návľh na schválenie spôsobu pľevodu vlastníctva pozemku 
paľc. č. 8510 vo dvoľe na Špitálskej ul. č. 3 1-35 a na schválenie podmienok obchodnej veľejnej 
súťaže fOľmou výberu víťaza elektľonickou aukciou so zapľacovanými pripomienkami. 

K bodu ll: Informácia o realizácii investičného zámeru ,,,,stavbv zariadenia sociálnych 
služieb mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Informáciu o ľealizáci i i nves tičného zámeru v)'stavby zariadenia 
sociálnych služieb mestskej časti Bľati s lava-Staľé Mesto, ul. K že leznej studienke. 
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Uznesenie Č. 133/2013 

Miestna rada mestskej čas ti Brati slava-Staré Mesto 

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

ber i ena ved o mie, 

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

Bratislava-Staré Mesto lnfonnáciu o realizácii invest ičného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb mestskej časti Brati slava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke. 

K bodu 12: Návrh na vyjadrenie 
Hviezdoslavovo námestie č. 

nesúhlasu s vrátením zverenej nehnutel'nosti 
11 do priamej správy hlavného mesta Slovenskej 

republikv Bratisla,,,, 

J UDr. Cilli - uviedol Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s vrátením zverenej nehnutel'nosti 
Hviezdoslavovo námestie Č. II do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
Ing. Borgul'a - požiadal o informác iu, aký bude ďa l š í postup v prípade, ak nelUlutel'nosť ostane 
v správe mestskej časti. 

PhDr. Rasová - uvied la, že ďal š í postup bude známy až po rozhodnutí Krajského súdu. 

Uznesenie č. 134/2013 

Miestna rada mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s vrátením zverenej 
nehnuteľnosti Hviezdoslavovo námestie Č . II do priamej správy hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 

K bodu 13: Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s vrátením zverenej nehnutel'nosti Medená 
č. 35 do priamej správv hlavného mesta Slovenskej republikv Bratislavv 

JUDr. Cilli - uviedol Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s vrátením zverenej nehnutel'nosti Medená 
Č . 35 do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Brati slavy. 

Uznesenie č. 135/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

miestnemu zastupitel'stvu prerokoval' Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s vrátením zverenej 
nelmutel'nosti Medená Č . 35 do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

K bodu 14: Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu 
Obchodná č. 27 v Bratislave 

Predkladatel' stiahol materiál z rokovania miestnej rady. 

k nehnutel'nosti 

K bodu 15: Návrh na vyňatie sobôt 4.1.2014, 19.4.2014, 5.7.2014, 30.8.2014, 1.11.2014, 
22.11.2014,27.12.2014 z dní, kedy sa vvkonávajú sobášne obradv 

PhDr. Rosová - uviedla Návrh na vyŕí ati e sobôt 4.1.201 4, 19.4.20 14, 5.7.201 4, 30.8.201 4, 
1.11 .2014, 22 .11.201 4, 27 .1 2.201 4 z dní , kedy sa vykonávajú sobášne obrady. 

Uznesenie č. 136/2013 

Miestna rada mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokoval' Návrh na vyI'íatie sobôt 4.1.2014, 19.4.2014, 5.7.2014, 
30.8.2014, 1.1 1.2014,22.11.2014, 27. 12.2014 z dní , kedy sa vykonávajú sobášne obrady. 

K bodu 16: Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rád škôl a školských zariadení 
v zriad'ovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Mgr. Vasilová - uviedla Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rád škôl a školských 
zariadení v zriaďovate l'skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 137/2013 

Miestna rada mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto 

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

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na delegovanie zástupcu mestskej časti do rád škôl 
a školských zariadení v zr iaďovatel'skej pôsobnosti mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto. 

K bodu 17: Informáciu o zmenách v Organizačnom poríadku Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto účinných od 1.9.2013 

Mgr. Homol'a - uviedol Informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účiIUlých od 1.9.20 13. 

Uzneseníe č. 138/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-S taré Mesto účinn)'ch od 1.9.2013. 

K bodu 18: Informácia č. 2 o postnpe krokov transformácie Galérie Cvpl"Íána Majerníka 

Ing. Huska - uviedol Informáciu č. 2 o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána 
Majerníka. 
PaedDr. Oráčová - žiadala o informáciu o prib ližne akú finančnú podporu sa bude j ednať podl'a 
zmluvy o spolupráci. 
Ing. Huska - uviedo l, že pôjde o finančnú podporu na úrovni iných združení 
(Ticho&spol. , GUnaGU) 

Uznesenie č. 139/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Informáciu č . 2 o postupe krokov transformácie Galérie 
Cypriána Majerníka. 
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K bodu 19: Návrh na zmenu zloženia orgánov v spoločnosti Staromestská a.S. 

Mgr. Homoľa - uviedol Návrh na zmenu zloženia orgánov v spo ločnosti Staromestská a.S .. 
MUDr. Osusk)', CSc. - upozorn il na chybu v predposlednej vete Dôvodovej správy - namiesto 
"bola ukončená", má byť "bol ukončený" . 

Uznesenie č. 140/2013 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastup iteľstvu prerokovať Návrh na zmenu zloženia orgánov v spoločnosti 

Staromestská a.s .. 

K bodu 20: Správa o v\'sledku komplexnej kontrolv hospodárenia so zveren)'lIli 
finančnými prostriedkami so zameraním na materiálové nákladv, veden ie 
peňažného denníka, platby rodičov za rok 2012 v Detsk"ch jasliach, Hollého 
9 y Bratislave 

Ing. Paradeiser uviedol Správu o výs ledku komplexnej kontroly hospodárenia so zverenými 
finančným i prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného delmíka, 
platby rodičov za rok 201 2 v Detských jasliach, Hollého 9 v Bratislave . 

Uznesenie č. 141/2013 

Miestna rada mestskej čast i Bratis lava-Staré Mesto 

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

ber i ena ved o mie, 

že na rokovanie miestneho zastupiteľstva predloží miestny kontrolór mestskej časti Bratislava
Staré Mesto Správu o výs ledku komplexnej kontroly hospodárenia so zverenými finančnými 

prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, vedenie peI'íažného denníka, platby rodičov 
za rok 2012 v Detských jasliach, Hollého 9 v Bratislave. 

K bodu 21: Správa o vÝsledku komplexnej kontroly hospodárenia so zveren\'mi 
finančn\'mi prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, vedenie 
peňažného denníka, platbv rodičov za rok 2012 v Detsk)'ch jasliach, 
Čajkovského 2 v Bratislave 
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Ing. Paradeiscl' - uviedol Správu o v)'sledku komplexnej kontroly hospodárenia so zverenými 
finančnými prostri edkami so zameraním na materi álové náklady, vedenie peiíažného denníka, 
platby rodičov za rok 201 2 v Detských jasli ach, Čajkovského 2 v Brati slave . 

Uznescnie č. 142/2013 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

bel' í e na ved o mie, 

že na rokovanie miestneho zastupitel'stva pred loží miestny kontrolór mestskej časti Brati slava
Staré Mesto Správu o výs ledku komplexnej kontroly hospodárenia so zverenými finančnými 

prostriedkami so zameraním na materiálové nák lady, vedenie peňažného denníka, platby rodičov 
za rok 201 2 v Detských jasliach, Čajkovsk ého 2 v Bratislave. 

K bodu 22: Spl'áva o vvbavovaní sťažnos tí a petícií za rok 2012 

Ing. I>aradeiser - uviedol Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012. 

Uznesenie č . 143/2013 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

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

ber i ena ved o mie, 

že na rokovanie miestneho zastupiteľs tva predloží miestny kontrolór mestskej čas ti Brati slava
Staré Mesto Správu o vybavovaní sťažnos tí a petícií za rok 201 2. 

K bodu 23: Návrh základn\'ch pravidiel mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri 
usporadúvaní akcií v zeleni na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Soňa Párnická - uviedla Návrh základných pravidiel mestskej časti Brat islava-S taré Mesto pri 
usporadúvaní akcií v zeleni na území mestskej časti Brati slava-Staré Mesto. 
PhDr. Rosová - upozornila na problematickú l. vetu v ods. I Článk u ll. prav ídiel: "V prípade, 
že podujat ie sa bude konať v ze leni , parku, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou, požaduje sa 
vyjadrenie Kraj ského pamiatkového úradu (ďa lej KPU). 
Čl enov i a miestnej rady navrhli , aby právo veta pri posudzovaní žiadostí na konanie podujatia v 
zeleni , parku , ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou mali súčasne 2 členov i a porad ného orgánu 
starostky pre posudzovanie žiadost i o zv láštne užívanie verejn)'ch priestransti ev, a to zástupca 
KPU a zástupca oddelenia životného prostredia, verejného poriadku a č i s to ty . 
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Uznesenie č. 144/2013 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním : za 3, proti O, zdržal sa O, neprítomný: l 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh základných pravidiel mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto pri usporadúvaní akcií v zeleni na území mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto po 
zapracovaní pripomienok, ktoré by vyriešili problematický ods. l v Č lánku II. 

/.7. 
PhDr. Tatiana ROSOVA 
starostka mestskej časti 

0"0'0"""", log, Já, KRTA /t:;6' 

Zapísala: Ing. Schmidtová 
V Bratislave, 18 .9.2013 
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