
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

  

Zápisnica a uznesenia  
z 3. rokovania   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  

7. júna 2011 

  
 
 
Prítomní:   PhDr. Tatiana Rosová, Ing. Ján Krta, MUDr. Peter Osuský, CSc., PaedDr. Barbora 
Oráčová, PhD., Ing. Kamil Procházka,  Ing. Oliver Paradeiser 
 
Ospravedlnený: Ing. Martin Borguľa 
 
 
PROGRAM: 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  

č. .../2011 o zákaze požívania,  predaja a podávania alkoholických nápojov na 
verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2010 
3. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 

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

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

5. Návrh na určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach v mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto 

6. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva 
pozemku parcela registra „C“ parc. č. 4744/61 

7. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva 
pozemku parcela registra „C“ parc. č. 1975/8 

8. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva 
pozemku parcela registra „C“ parc. č. 10224/7 a parc. č. 10242/3 

9. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva 
bytov na ulici Obchodná 25 

10. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva 
bytov na ulici Obchodná 23 

11. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 9053/15 na ulici Továrenská 
12. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 2631/4 na ulici Červeňova 
13. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 3874/6 na ulici Langsfeldova 
14. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 754/3 na ulici Palisády 
15. Návrh na nájom časti pozemku parcely registra „C“ č. 4443/7 a časti pozemku 

parcely registra „C“ č. 4439/2 na ulici Prvosienková ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

16. Návrh na nájom časti pozemku parcely registra „C“ č. 21375/1 na ulici Paulínyho 
ako prípad osobitného zreteľa 

17. Návrh na nájom nebytového priestoru na Heydukovej ulici 25 ako prípad 
osobitného zreteľa 

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2011 

19. Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 
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v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Výdajne školskej 
jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave do siete škôl a školských 
zariadení  

20. Návrh Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 – 2014 
21. Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto Seniorcentrum Staré Mesto 
22. Správa Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto 
23. Návrh na založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné 

služby s názvom „Poznaj Staré Mesto, n.o.“ 
24. Rôzne 

 
Rokovanie miestnej rady otvorila a viedla PhDr. Tatiana Rosová, starostka mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto.  
  
Starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto doplnila program rokovania miestnej rady  
takto: 
Bod 21 sa mení na Návrh na odvolanie a menovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto Seniorcentrum – Staré Mesto   
Bod 24/A Návrh na vzdanie sa funkcie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie 
a zvolenie predsedu tejto komisie 
 
Z rokovania miestnej rady stiahla bod 23 – Návrh na založenie neziskovej organizácie 
poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom „Poznaj Staré Mesto, n.o.“ 
 
Hlasovaním:  za 3, proti  0, zdržal sa 0,  neprítomní: 2 
poslanci miestnej rady jednomyseľne schválili program rokovania miestnej rady. 
 
Hlasovaním:  za 3, proti  0, zdržal sa 0,  neprítomní: 2 
za overovateľa bol schválený  Ing. Ján Krta, zástupca starostky.   

  
K bodu 1:  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  

č. .../2011 o zákaze požívania,  predaja a podávania alkoholických nápojov na 
verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

 
JUDr. Jánošík – uviedol Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto č. .../2011 o zákaze požívania,  predaja a podávania alkoholických nápojov na 
verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 
 

 
Uznesenie č. 33/2011 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 3,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomní: 2 
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. .../2011 o zákaze požívania,  predaja a podávania alkoholických 
nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 
 

- - -  
 
 

K bodu 2: Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2010 
 
Ing. Strejčková – uviedla Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2010. 
 

Uznesenie č. 34/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za 
rok 2010. 

- - -  
 

K bodu 3: Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 
2011 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2011 

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

Uznesenie č. 35/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto na rok 2011 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2011. 
 

- - -  
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K bodu 4:  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. 36/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
A. 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; 
 
B. ž i a d a   
prednostu miestneho úradu 
zabezpečiť doplnenie materiálu o dotáciu, ktorú odporučila komisia kultúry. 

- - -  
 

K bodu 5:  Návrh na určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach v mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto 

 
Mgr. Mikulková  – uviedla Návrh na určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach 
v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

Uznesenie č. 37/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na určenie úhrad za služby poskytované v detských 
jasliach v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto s pripomienkou doplniť dôvodovú správu 
o zákony, ktoré umožňujú poskytovanie finančného príspevku mestskou časťou. 
 

- - -  
 
 
K bodu 6:  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu 

vlastníctva pozemku parcela registra „C“ parc. č. 4744/61 
 
 
PhDr. Jaška – uviedol Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu 
vlastníctva pozemku parcela registra „C“ parc. č. 4744/61. 
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Uznesenie č. 38/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
k prevodu vlastníctva pozemku parcela registra „C“ parc. č. 4744/61. 
 

- - -  
 

K bodu 7:  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu 
vlastníctva pozemku parcela registra „C“ parc. č. 1975/8 

 
 
PhDr. Jaška – uviedol Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu 
vlastníctva pozemku parcela registra „C“ parc. č. 1975/8. 
 

Uznesenie č. 39/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
k prevodu vlastníctva pozemku parcela registra „C“ parc. č. 1975/8 
 

- - -  
 

 
K bodu 8:  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu 

vlastníctva pozemku parcela registra „C“ parc. č. 10224/7 a parc. č. 10242/3 
 
PhDr. Jaška – uviedol Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu 
vlastníctva pozemku parcela registra „C“ parc. č. 10224/7 a parc. č. 10242/3. 
 

Uznesenie 40/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
s ú h l a s í 
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so stiahnutím Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva 
pozemku parcela registra „C“ parc. č. 10224/7 a parc. č. 10242/3 z rokovania miestneho 
zastupiteľstva 
 

- - -  
 

K bodu 9:  Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu  
vlastníctva bytov na ulici Obchodná 25 

 
PhDr. Jaška – uviedol Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu 
vlastníctva bytov na ulici Obchodná 25. 
 

Uznesenie č. 41/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
k prevodu vlastníctva bytov na ulici Obchodná 25. 
 

- - -  
 

K bodu 10: Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu 
vlastníctva bytov na ulici Obchodná 23 

 
PhDr. Jaška – uviedol Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu 
vlastníctva bytov na ulici Obchodná 23. 

Uznesenie č. 42/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
k prevodu vlastníctva bytov na ulici Obchodná 23. 
 

- - -  
 

 
K bodu 11: Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 9053/15 na ulici Továrenská 
 
PhDr. Jaška -  uviedol Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 9053/15 na ulici 
Továrenská. 
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Uznesenie č. 43/2011 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 9053/15 
na ulici Továrenská. 

- - -  
 
 
K bodu 12: Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 2631/4 na ulici Červeňova 
 
PhDr. Jaška – uviedol Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 2631/4 na ulici 
Červeňova. 
 

Uznesenie č. 44/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 2631/4 na 
ulici Červeňova. 

- - -  
 

K bodu 13: Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 3874/6 na ulici Langsfeldova 
 
PhDr. Jaška – uviedol. Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 3874/6 na ulici 
Langsfeldova. 
 

Uznesenie č. 45/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 3874/6 na 
ulici Langsfeldova. 

- - - 
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K bodu 14: Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 754/3 na ulici Palisády 
 
PhDr. Jaška  - uviedol Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 754/3 na ulici Palisády. 
 

Uznesenie č. 46/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ č. 754/3 na 
ulici Palisády 
 

- - -  
 

K bodu 15:  Návrh na nájom časti pozemku parcely registra „C“ č. 4443/7 a časti pozemku 
parcely registra „C“ č. 4439/2 na ulici Prvosienková ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

 
PhDr. Jaška – uviedol Návrh na nájom časti pozemku parcely registra „C“ č. 4443/7 a časti 
pozemku parcely registra „C“ č. 4439/2 na ulici Prvosienková ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

Uznesenie č. 47/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na nájom časti pozemku parcely registra „C“ č. 
4443/7 a časti pozemku parcely registra „C“ č. 4439/2 na ulici Prvosienková ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
 

- - -  
K bodu 16:  Návrh na nájom časti pozemku parcely registra „C“ č. 21375/1 na ulici 

Paulínyho ako prípad osobitného zreteľa 
 
PhDr. Jaška - Návrh na nájom časti pozemku parcely registra „C“ č. 21375/1 na ulici Paulínyho 
ako prípad osobitného zreteľa. 

Uznesenie č. 48/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
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hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na nájom časti pozemku parcely registra „C“ č. 
21375/1 na ulici Paulínyho ako prípad osobitného zreteľa. 
 

- - -  
 

K bodu 17: Návrh na nájom nebytového priestoru na Heydukovej ulici 25 ako prípad 
osobitného zreteľa 

 
PhDr. Jaška – uviedol Návrh na nájom nebytového priestoru na Heydukovej ulici 25 ako prípad 
osobitného zreteľa. 

Uznesenie č. 49/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na nájom nebytového priestoru na Heydukovej ulici 
25 ako prípad osobitného zreteľa. 

- - -  
 
 
K bodu 18:  Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti 

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

Uznesenie č. 50/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2011 
 

- - -  
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K bodu 19:  Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 

v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Výdajne školskej 
jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave do siete škôl 
a školských zariadení 

 
Mgr. Gábor  – uviedol Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 
v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Výdajne školskej jedálne pri 
Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave do siete škôl a školských zariadení. 
 

Uznesenie č. 51/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na vyradenie Školskej jedálne pri Základnej škole 
Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Výdajne školskej 
jedálne pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave do siete škôl a školských zariadení. 
 

- - -  
 

K bodu 20: Návrh Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 – 2014 
 
PhDr. Kopáčiková – uviedla Návrh Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 – 
2014. 

Uznesenie č. 52/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 
2011 – 2014. 

- - -  
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K bodu 21:  Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Seniorcentrum - Staré Mesto   

 
uviedol Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto Seniorcentrum Staré Mesto 
 
 

Uznesenie č. 53/2011 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Seniorcentrum Staré Mesto ako je zaradený, v pôvodnom 
znení, v programe na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
 

- - -  
 

Bod 22 – bude prerokovaný na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 
 
 
 
K bodu 23: Návrh na založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné 

služby s názvom „Poznaj Staré Mesto, n.o.“ 
 
 

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestnej rady. 
 

- - -  
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K bodu 24/A:   Návrh na vzdanie sa  funkcie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom 
a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
a zvolenie predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
Uznesenie č. 54/2011 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
hlasovaním:  za 4,  proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie vzdanie sa predsedu Komisie pre nakladanie 
s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –Staré Mesto a zvoliť 
predsedu Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 
 
 
 
 
 

PhDr. Tatiana ROSOVÁ 
starostka mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 

 
 
 
 
 
Overovateľ: Ing. Ján  KRTA      ................................................. 
 
 
Zapísala: Molnárová  


