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Zápisnica a uznesenia 

z 30. rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 
1. júla 2014 

Prítomní členovia miestnej rady: : Ing. Ján Krta, MUDr. Peter Osuský, CSc., PaedDr. Barbora 
Oráčová , PhD., Ing. Kamil Procházka 
Ostatní prítomní: PhDr. Tatiana Rosová, Mgr. Kamil Homo!'a, Ing. Oliver Paradeiser, 
Mgr. Alexandra Obuchová, 
Ospravedlnený: Ing. Martin Borgul'a 

PROGRAM: 

I. Prerokovanie uznesenia Č. 92/20 14 z 24.6.20 14, ktor)'m miestne zastupite!'stvo zobralo na 
vedomie informáciu o návrhu opatrení na elimináciu alebo zmiernenie negatívnych vplyvov 
spojených s užívaním plochy na Pol'nej uli ci pre vol'ný výbeh psov, urč ilo otváracie hodiny pre 
vo!'ný v)'beh psov na Po!'nej ulici a žiadalo aby boli okamži te odstránené agility (hracie prvky) 
z výbehu psov na Po!'nej ulici pred pozastavením jeho výkonu. 

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

Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovaním: za 4, proti O, zdržal sa O, neprítomný: 
členovia miestnej rady schválili program rokovania miestnej rady. 

Hlasovaním: za 4 , proti O, zd ržal sa O, neprítomný: 
za overovate!'a zápisnice bol schválený zástupca starostky Ing. Ján Krta, č len miestnej rady. 

K bodn 1: Prerokovanie uznesenia Č. 92/2014 z 24.6.2014, ktorým miestne zastupiteľstvo 
zobralo na vedomie informáciu o návrhu opatrení na elimináciu alebo 
zmiernenie negatívnvch vplyvov spojených s užívaním plochy na Poľnej ulici 
pre voľný vÝbeh psov, určilo otváracie hodinv pre voľný výbeh psov na Poľnej 
ulici a žiadalo aby boli okamžite odstránené agility (hracie prvkv) z výbehu psov 
na Poľnej ulici pred pozastavením jeho výkonu 

PhDr. Rosová - informovala členov miestnej rady, že v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona 
Č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta môže pozastaviť 

výkon uznesenia zastupitel'stva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mestskú časť 
zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote naj neskôr do lOdní od jeho schválenia 
zastupite!'stvom. Starosta prerokuje uznesenie pred pozastavením jeho v)'konu v miestnej rade. 
Uznesením rady však nie je viazaný. 
V súvislosti s vyššie uvedeným sa rozhodla pozastaviť výkon uznesenia Č. 92/2014, vzh!'adom k tomu, 
že sa domnieva, že je pre mestskú časť zjavne nev)'hodné. 
Uvied la, že v otváracie hodiny od 8.00 h neul11ožI'íujú pracujúcim, aby v)'beh psov využívali . 



Na overenie rušenia nočného kľudu po 22.00 h v súvislosti s venčením psov, boli nainštalované 
fotopasce a ukázalo sa, že tam nechodia psičkári, ale ľudia bez psov. Hracie prvky boli 
sponzorským darom mestskej časti, z tých, ktoré sú tam v súčasnosti umiestnené, už žiaden 
z nich nevytvára hluk, pretože hracie prvky, ktoré boli hlučné, tak už boli odstránené. 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 2, proti l , zdržal sa I , neprítomní : 

s ú h I a s í s rozhodnutím starostky 

pozastaviť výkon uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Č. 92/2014 z 24.06.2014. 

Návrh uznesenia miestnej rady nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 
miestnej rady. 

Overovateľ: Ing. Ján KRTA 

Zapísala: Ing. Schmidtová 
V Bratislave, 01.07.2014 
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PhDr. Tatiana ROSOV A 
starostka mestskej časti 
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