
Mestská časť Bratis lava-Staré Mesto 

r,rľ:ťr,r 
~ 

Zápisnica a uznesenia 

z 28_ rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 
13. mája 2014 

Prítomní členovia miestnej rady: : Ing. Ján Krta, MUDr. Peter Osuský, CSc. , PaedDr. Barbora 
Oráčová , PhD., Ing. Kamil Procházka, Ing. Martin Borguľa 
Ostatní prítomní: PhDr. Tatiana Rosová, Ing. Oliver Paradeiser, Mgr. PhDr. Štefan Jaška, 
Mgr. Alexandra Obuchová, Mgr. Martin Micheľ, Ing. Štefan Šutara 
Ospravedlnený: Mgr. Kamil Homoľa 

PROGRAM: 

l. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. .. ./2014 
o v)'ške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

2. Návrh na nájom časti pozemku registra " E" parc. Č. 4496 na Korabinského ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

3. Návrh na nájom časti pozemku parc. Č. 768 na Škarniclovej ulici ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

4. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Blumentálska Č. 4 - Májkova Č . 1 
S. Informácia o realizácii invest i čného zámeru výstavby zariadenia sociá lnych služieb mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto , ul. K železnej studienke, Bratislava 
6. Správa o výs ledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto k 31 .1 2.20 13 
7. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

k3 1.1 2.20 13 
8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 -

soc iálna oblasť 

9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 20 14 -
obl asť životného prostredia 

IO. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 -
oblasť školstva 

ll. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Brati slava-Staré Mesto na rok 2014 -
oblasť kultúry 

12. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 a zmenu 
plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava- Staré Mesto na rok 20 14 

13. Rôzne 

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

Bratislava-Staré Mesto. 

Do programu rokovania starostka doplnila bod: 
Č. 13/A - Návrh na pomenovanie novovzniknutej ul ice - "ulica Júliusa Satinského". 



Na základe požiadavky Mgr. Michera, vedúceho oddelenia právneho a správnych činností 
zaradiť do programu rokovania ústnu informáciu týkajúcu sa Zbierky Galérie Cypriána 
Maj erníka do programu rokovania starostka doplni la bod: 

č. l3 /B - Informácia o stave nakladania so Zbierko u Galéri e Cypriána Majerníka. 

Hlasovaním: za 4, proti O, zdrža l sa O, neprítomn)' : 
č lenovia miestnej rady schválili program rokovania miestnej rady. 

Hlasovaním: za 4, proti O, zdržal sa O, neprítomn)' : 
za overovatel'a zápisnice bol schválený zástupca starostky Ing. Ján Krta, č len miestnej rady. 

K bodu l: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č . .. ./2014 o vÝške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie 
sociálnych služieb v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

Ing. Krta- uviedol Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Brat islava-Staré 
Mesto č ... ./20 14 o výške úhrad, spôsobe určeni a a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych 
služieb v zriaďovatel'skej pôsobnosti mestskej časti Brati slava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 56/201 4 

Miestna rada mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh všeobecne záväzného nari adenia mestskej čas t i 

Bratislava-Staré Mesto č . .. ./201 4 o v)'ške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za 
poskytovanie sociálnych služieb v zri aďovate!'skej pôsobnosti mestskej časti Brati slava-Staré 
Mesto. 

K bodu 2: Návrh na nájom čas ti pozemku registra " E" parc. č. 4496 na Korabinského ulici 
ako prípad hodn,' osobitného zretel'a 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom časti pozemku registra "E" parc. Č . 4496 na 
Korab inského ul ici ako prípad hodný osobitného zretel'a . 

Uznesenie č. 57/2014 

Miestna rada mestskej časti Brati slava-S taré Mesto 

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

odporú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať materiál Návrh na nájom časti pozemku registra ,.E" parc. 
Č. 4496 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zretel'a. 

K bodu 3: Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 768 na Škarniclovej ulici ako prípad 
hodn}' osobitného zretel'a 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom čast i pozemku parc. Č. 768 na Škarnielovej uli ci 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Ing. Procházka - požiadalo informáciu, či na Komisii pre kultúru boli predložené obrázky 
pamätnika a č i by nemohli byť doložené na rokovanie miestneho zastupitel'stva. 
PaedDr. Oráčová - potvrdila, že na Komisiu pre kultúru boli tieto obrázky k dispozícii. 
PhDr. Rosová - uvied la, že obrázky pamätníka sa môžu doplniť do materiá lu na rokovanie 
miestneho zastupite ľstva. 

Uznesenie č. 58/2014 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na nájom časti pozemku parc. Č. 768 na 
Škarniclovej ulici ako prípad hodný osobitného zrete!'a. 

K bodu 4: Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Blumentálska č. 4 - Májkova č. 1 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj nebytového priestoru na ulic i Blumentálska Č . 4 -
Májkova Č. I . 
PhDr. Rosová - informovala č lenov miestnej rady, že Slovenská pošta , a. s. požiadala 
o odkúpenie predmetného nebytového priestoru nás ledne po jej požiadavke obnoviť zrušenú 
pobočku pošty na Západnom rade, na základe dlhodobej požiadavky miestnych obyvate l'ov 
o jej opätovné zriadenie. Uviedla, že pobočku na Západnom rade Slovenská pošta, a.s . 
zrekonštruuje na vlastné náklady a v júni je pripravená ju otvoriť . 

Uznesen ie č. 59/2014 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici 
Blumentálska Č. 4 - Májkova Č. I . 
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K bodu 5: Informácia o realizácii investičného zámeru ",'stavby zariadenia sociálnych 
služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Informáciu o rea lizácii investičného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb mestskej časti Brat islava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke. 

Uznesenie č. 60/2014 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

berie na ve domie, 

že na rokovanie miestneho zastupite ľstva predloží prednosta Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto informáciu o reali zácii investičného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto, ul. K že leznej studienke. 

K bodu 6: Správa o v'Í'sledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013 

Ing. Šutara - uviedol Správu o výs ledkoch inventari zác ie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013. 

Uznesenie č. 61/2014 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľs tvu prerokovať Správu o výs ledkoch inventari zác ie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto k 31.12.20 13. 

K bodu 7: Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava
Staré Mesto k 31.12.2013 

Ing. Šutara - uviedol Informáciu o stave a postupe vymáhania pohl'adávok mestskej čast i 
Bratislava-Staré Mesto k 31. 12.20 13. 

Uznesenie č. 62/2014 

Miestna rada mestskej čast i Bratis lava-Staré Mesto 

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

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Informáciu o stave a postupe vymáhania pohľadávok 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 3 1.1 2.2013. 

K bodu 8: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2014 - sociálna oblasť 

Ing. Šuta ra - uviedol Návrh na poskytnuti e dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2014 - soc iál na ob lasť. 

Uznesenie č. 63/2014 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

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

Brati slava-S taré Mesto na rok 20 14 - sociálna oblasť. 

K bodu 9: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2014 - oblasť životného prostredia 

Ing. Šutara - uviedol Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2014 - oblasť životného prostredia. Informoval č lenov miestnej rady o doplnenom 
návrhu uznesenia do pôvodného materiálu - o návrh na poskytnutie dotácie Mestskej polícii hl. 
mesta SR Bratislavy na posilnenie hliadok činnosti počas letnej turi stickej sezóny v mestskej 
časti v mesiacoch jún - september 2014 vo výške 18 500 Eur. 
PhDr. Rosová - uviedla, že sa hľadal najvhodnejší spôsob, ako zabezpečiť zvýšené hliadky 
hlavne v pešej zóne, ktoré budú pôsob iť najmä preventívne. 
Ing. Borgul'a - požiadal o informáciu, prečo má mestská časť platiť Mestskej polícii , č i má 
tento krok dostatočne zvážený. Uv iedol , že s uvedenou dotáciou súhlasí, al e čo dostane mestská 
časť za to od hl. mesta. 
PhDr. Rosová - informovala, že naša mestská časť nie je prvá, ktorá využila tento spôsob a 
vzhľadom na neúnosnú situáciu v pešej zóne je to potrebné. Vníma to ako dočasné riešenie a 
bude potrebné to riešiť systémovejš ie. 
Uviedla, že mestská časť žiadala hlavné mesto o prerozdelenie výnosu dane z ubytovania, a to 
50 % pre mestské čast i , návrh dodatku Štatútu ja na programe zasadnuti a mestského 
zastupiteľstva. 

Ing. Krta - konštatoval, že Mestská polícia je poddimenzovaná a na ce lé Staré Mesto má vo 
večerných hodinách 2-3 hliadky. 
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Uznesenie č. 64/2014 

Miestna rada mestskej čas ti Brati slava-Staré Mesto 

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

odporúča 

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

Bratislava-Staré Mesto na rok 20 14 - oblasť životného prostredia. 

K bodu 10: NáVl'h na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2014 oblasť školstva 

Ing. Šutara - uviedol Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej čast i Bratislava-Staré 
Mesto na rok 20 14 - oblasť ško lstva. 

Uznesenie č . 65/2014 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

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

Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 -oblasť ško lstva. 

K bodu ll: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na I'ok 2014 - oblasť kultúry 

Ing. Šutara - uviedol Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2014 - oblasť kultúry. 
PhDr. Rosová - navrhla zvýš iť dotáciu v l. bode návrhu uznesenia miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti na reali záciu projektu Viva Musica! Cinema, združeniu konceI1ných umelcov a 
pedagógov hudby ORFEO na 7000 EUR, vzhl'adom k tomu, že je to jedno z ťaž i skových 
podujatí. 
Čl enovia miestnej rady vzhl'adom na vyšš ie uvedený návrh starostky mestskej časti hlasovali 
zvlášť o bode l. a zv lášť o bode 2. návrhu uznesenia miestneho zastupitel'stva mestskej časti. 

K bodu l. návr/u/uznesenia miestneho zastupitet:\'tva (dotácia vo v)íške 7 000 EUR): 

Uznesenie č. 66/2014 
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej čast i 

Bratislava- Staré Mesto na rok 2014 - oblasť kultúry - bod l. návrhu uznesenia miestneho 
zastupitel'stva mestskej čast i vo výške 7 000 EUR. 

K bodu 2. návrhu uznesenia miestneho zastupitel'stva: 

Uznesenie č. 67/2014 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

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

Brati slava-Staré Mesto na rok 20 14 - oblasť kultúry - bod 2. návrhu uznesenia miestneho 
zastupitel'stva mestskej časti. 

K bodu 12: Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2014 a zmenu plánu použitia mimorozpočtovVch fondov mestskej časti 

Bratislava Staré Mesto na rok 2014 

Ing. Šutara - uviedol Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto na 
rok 20 14 a zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej čast i Bratislava-S taré 
Mesto na rok 20 14. 
PaedDr. Oráčová, PhD. - informovala členov miestnej rady, že na Komisii pre nakladanie 
s majetkom a financie si vyžiadali plán rekonštrukčných prác na MŠ Ferienčíkova a MŠ 
Timravina a informácie v súvislosti s verej ným obstarávaním. 
PhDr. Rosová - uviedla, že vzhl'adom na rozsah stavebných prác nie je potrebné stavebné 
povolenie, stačí ohláška a že v blízkej budúcnosti bude vysúťažen)' dodávate!' a môže sa začať 
s rekonštrukciou. 

Uznesenie č . 68/2014 

Miestna rada mestskej čas ti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto na rok 20 14 a zmenu plánu použitia mimorozpočtov)'ch fondov mestskej časti 

Brati slava-Staré Mesto na rok 2014. 

13. Rôzne 

K bodu 13/A: Návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice - "ulica Júliusa Satinského" 

Mgr. Micheľ - uviedol Návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice - "ulica Júliusa 
Satinského". 
PhDr. Rosová - doplnila, že mestská časť už má súhlas na pomenovan ie ulice od MV SR s t)'m, 
že úč innosť bude až po voľbách , pretože podľa zákona o obecnom zriadeni odo dľía vyhlásenia 
volieb nemožno určiť názov ulice. 
Ing. Paradeiser - odporuči l oficiálnou cestou os loviť pani Satinskú a požiadať o jej súhlas 
s uvedeným pomenovaním ulice . 

Uznesen ie Č. 6912014 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na pomenovanIe novovzniknutej ulice - "ulica 
Júl iusa Satinského". 

K bodu BIB: Informácia ° stave nakladania so Zbierkou Galérie Cypriána Majerníka 

Mgr. Micheľ - predložil ústnu informáciu o stave nakladania so Zbierkou Galérie Cypriána 
Majerníka (ďa lej len "Zbierka GCM") s tým, že na rokovanie miestneho zastupiteľstva 

20. 5.201 4 bude predložená písomná informácia. 
Uviedol, že po viacerých urgenciách a pod IU'ozbou prevzatia zbierky aj bez súčinnosti 

Mgr. Gregora, ako štatutára CEVIUM, n. o., sa podarilo mestskej časti 29.4.2014 protokolárne 
prevziať Zbierku GCM od CEVIUM, n. o. konajúceho splnomocnenou zástupkyi\ou Mgr. 
Vrbanovou, pričom boli protokolárne prevzaté a v poriadku všetky predmety zbierky. Zárovei\ 
bola na základe Zmluvy o bezplatnej v)'pož ičke väčš i a časť Zbierky GCM daná CEVIUM, n. o. 
do výpožičky do 26.5.2014 za účelom pokračovania už začatej v)'stavy "Zo Zbierky GCM". 
Mestská časť 5.5 .2014 písomne vyzva la CEVIUM, n. o. o vyjadrenie, či je ochotné prevziať 
zbierku bezplatne do 31.12.201 5 do správy. CEVIUM, n. o. prostredníctvom Mgr. Gregora 
písomným podaním doručen)'m 9. 5.2014 uviedla, že správa Zbierky GCM je vysoko 
špecializovaná odborná či nnosť, ktorú musia vykonávať aspoi\ 2 osoby, o zbierku sa treba starať, 

s kladovať ju v kvalifikovanom depozitári , reštaurovať ju, nadobúdať do nej nové predmety 
a vystavovať, preto ponuka na bezplatnú správu Zbierky GCM je pre CEVIUM, n. o. 
neakceptovateľná. Na základe záverov prerokovania situácie na Komisii pre kultúru 12.5.20 14, 
mestská časť písomne vyzve CEVIUM, n. o. , aby do 26.5.20 14 vypratala zverený depozitár 
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momentálne využívaný CEVIUM, n. o. ako sklad elektrotechniky, skla, kartónov, manipulačný 

sklad galérie a vinotéku, nakoľko CEVIUM, n. o. dostala predmetný depozitár do nájmu ako 
miesto na uskladnenie Zbierky GCM a týmto spôsobom nebude môcť byť využívaný uvedený 
depozitár, preto mestská časť do svojho depozitára zloží Zbierku GCM a zároveň zabezpečí 
kvalifikovaného správcu Mgr. art. Mišíka. 

Uznesenie č. 70/2014 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Informáciu o stave nakladania so Zbierkou Galérie 
Cypriána Majerníka. 

Overovateľ: Ing. Ján KRT A 

Zapísala: Ing. Schmidtová 

V Bratis lave'~L-J 

/-
PhDr. Tatiana ROSOV Á 
starostka mestskej časti 
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