
~ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Zápisnica a uznesenia 

z ll. I"okovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 
19. júna 2012 

Pl"ítomní členovia miestnej I"ady: Ing. Ján Krta, CSc., PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. , Ing. 
Kamil Procházka, Ing. Martin Borgul'a 
Ostatní prítomní: PhDr. Tatiana Rosová, Ing. Oliver Paradeiser, Mgr. Sven Šovčík, Ing. Petra 
Strej čková , Mgr. PhDr. Štefan Jaška, Ing. Tomáš Halán, Ing. Katarína Rausová, Mgr. Ján 
Komara, Mgr. Radovan Choleva, JUDr. Mária Barátiová, Ing. Martina Tichá 

PROGRAM: 

I. Aktuali zácia Parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
2. Informácia o pravidlách parkovania v mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 
3. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

repub liky Bratislavy Č ... ./2012 z ......... o úprave podmienok predaja, podávania alebo 
požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spo ločného stravovania alebo na iných 
verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto na rok 
2012 

5. Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO) Bratislava-Staré Mesto -
Oblasť Blumentál 

6. Návrh Dodatku Č. 2 k Pravidlám nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a s nehnutel'ným majetkom zvereným do správy mestskej čast i Bratislava-Staré 
Mesto 

7. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Kozia Č. 19 
8. Návrh na predaj pozemkov parc. Č . 7976 a parc. Č. 7979 na Rad linského ulici ako prípad 

hodný osobitného zretel'a 
9. Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné čís lo 6236 a pozemku parc. č . 8846/6 pod 

predmetnou garážou vo dvore na Dunajskej uli ci č . 28, ako prípad hodný osobitného 
zretel'a 

IO. Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné č í s lo 6195 a pozemku parc. č. 8988/7 pod 
predmetnou garážou vo dvore na Grosslingovej ulici č.30, ako prípad hodný osobitného 
zretel'a 

11. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/6 
12. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Mišíkovej ulici , parc. č. 3096/ 10 
13. Návrh na nájom pozemku parc. č. 8469 vo dvore na Obchodnej č. 42 ako prípad hodn)' 

osobitného zretel'a 
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej čast i Bratislava

Staré Mesto na II . polrok 20 12 
15. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zari adenia sociálnych služieb 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
16. Rôzne 



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

Bratislava-Staré Mesto. 

Ing. Martin Borguľa požiadal aby bol do programu rokovania miestnej rady zaradený bod : 
Návrh na nájom pozemkov parc. č . 4487/1 , 4487/2 a 4488 na Korabinského ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

Hlasovaním: za 3, proti O, zdržal sa O, neprítomní: 2 
členovia miestnej rady schválili zaradenie bodu do programu rokovania ako bod Č. 13/ A. 

Hlasovaním: za 3, proti O, zdržal sa O, neprítomní: 2 
čl enov ia miestnej rady schválili program rokovania miestnej rady. 

Hlasovaním: za 3, proti O, zdržal sa O, neprítonUlí: 2 
za overovateľa zápisnice bol schválen)' zástupca starostky Ing. Ján Klta, č len miestnej rady. 

K bodu 1: Aktualizácia Parkovacej politiky mestske j časti Bratislava-Staré Mesto 

Ing. Rausová - uviedla Aktuali záciu Parkovacej politiky mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto. 
PhDr. Rosová - informovala č lenov miestnej rady o návrhu Komisie pre dopravu, manažment 
verej nej správy a verejný poriadok, Komisie pre nakladanie s majetkom a financie a Komisie pre 
územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie: 
- v návrhu Parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v písmene c) časti l. 
PARKOVANIE STAROMEŠŤANOV doplniť , aby sa v nevylU1utnej miere vyhradzovali 
parkovacie miesta pre ZŤP osoby na ev idenčné číslo vozidla len pre obyvateľov zóny s 
dopravným obmedzením. 

Uznesenie č. 67/2012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

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

s úhlasÍ 

s nasledujúcim znením písm. c) v čast i l. PARKOVANIE STAROMEŠŤANOV návrhu 
Parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto : 
c) V zmysle noriem vyhradiť časť parkovacích miest pre ZŤP . Pri umiestňovaní a voľbe počtu 
vyhradených miest prihliadať na lokálne potreby ZŤP osôb, v nevyhnutnej miere vyhradzovať 
parkovacie miesta pre ZŤP osoby na evidenčné č í s lo vozidla, a to len pre obyvateľov zóny 
s dopravným obmedzením. 

Ing. Borgul'a - požiadal, aby do návrhu uznesenia miestneho zastupiteľstva bolo doplnené, že 
miestne zastup iteľstvo žiada starostku mestskej časti jednať s primátorom hlavného mesta SR 
Bratislavy o zverení komunikácií I. a II. triedy za účelom realizácie jednotnej parkovacej poli tiky 
na území mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto. 
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Uznesenie Č. 68/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

súhlasí 

s doplnením návrhu uznesenia miestneho zastupitel'stva tak, ako ho predložil Ing. Borgul'a. 

Uznesenie č. 69/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupi tel'stvu prerokovať Aktuali záciu Parkovacej politiky mestskej časti Brati slava
Staré Mesto so zapracovanými zmenami odsúhlasenými miestnou radou. 

K bodu 2: Info rmácia o pravidlách parkovania v mestske j čas t i Bratislava-Sta ré Mesto 

Ing. Rausová - uviedla Informáciu o pravidlách parkovania v mestskej časti Brati slava-Staré 
Mesto . 
PhDr. Rosová - informovala, že 20.6.201 2 016.00 h. bude v Staromestskej sieni miestneho 
úradu verené prerokovanie Parkovacej politiky mestskej čas ti Brati slava-Staré Mesto . 
Ing. Procházka - poukázal na nie celkom jasne zadefinované parkovanie rezidentov s 
rezidentskou kartou v 2. skupine - NÁVŠTEVNÍCI písm. a) bod l. červená zóna. 
Žiadal, aby za slová "bez úlu'ady tari fy" bolo doplnené "a bez obmedzenia" . 

Uznesenie č. 70/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

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

s úhla s í 

s nas ledujúcim znením bodu l . písm. a) 2. skupiny - NÁVŠTEVNÍCI: 
" l . červená zóna - vysoká tarifa, max imálna doba státia 2 hodiny, bez úhrady tari fY a bez 
obmedzenia tu môžu parkovať rezidenti s rezidentskou kaliou (predpokladaná tarifa 2,00 
Eur/hod.)". 
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Uznesenie č. 71 /2012 

Miestna rada mestskej čast i Brat islava-Staré Mesto 

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

odporú ča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Informác iu o pravidlách parkovania v mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto so zapracovanou zmenou odsúhlasenou miestnou radou. 

K bodu 3: Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republikv Bratislavy č .... 12012 z .... .. ... o úprave podmienok predaja , 
podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach s poločného 

stravovania alebo na invch verejne prístupnvch miestach na území hlavného 
mes ta Slovenskej r epublikv Bratislavv 

JUDr. Barátiová - uviedla Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariaden ia 
hlavného mesta Slovenskej republi ky Brati slavy Č .... /2012 z ......... o úprave podmienok predaja, 
podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo 
na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Uznesen ie č. 72/2012 

Miestna rada mestskej čast i Brati slava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4 , proti O, zdrža l sa O, neprí tomný: 

odpo r ú č a 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Č. .. ./20 12 z .. ....... o úprave 
podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zari adeniach 
spoločného stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 

K bodu 4: NáVl'h n a poskytnutie dotácií z rozpočtu mestske j časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2012 

Ing. Strej čková - uviedla Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto na rok 20 12. 

Členovia miestnej rady žiadajú doplni ť na rokovanie miestneho zastupitel'stva kópie žiadostí 
a podkladových materiálov na základe ktorých jednotli vé komisie schvá lil i poskytnutie dotácií. 
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Uznesenie č. 73/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto na rok 20 12 a navrhuje miestnemu zastupiteľstvu hlasovať o poskytnutí 
dotácií osobitne po jednotlivých bodoch. 

K bodu 5: Integrovaná stratégia rozvoja mestsk\'ch oblastí aSRMO) B"atislava-Staré 
Mesto - Oblasť B1umentál 

Ing. Tichá - uviedla návrh Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO) Bratislava
Staré Mesto - Oblasť Blumentál. 

Uznesenie č. 7412012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh Integrovanej stratégie rozvoJa mestských oblastí 
(ISRMO) Bratislava-Staré Mesto - Oblasť Blumentál. 

K bodu 6: Návrh Dodatku Č. 2 k Pravidlám nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zverenÝm do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Mgr. Komara - uviedol Návrh Dodatku Č. 2 k Pravidlám nakladania s majetkom mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zveren)'m do správy mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 75/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh Dodatku č, 2 k Pravidlám nakladania s majetkom 
mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej 
čast i Bratislava-Staré Mesto, 

K bodu 7: Návl'h na predaj nebytového priestoru na ulici Kozia č. 19 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Kozia č , 19, 

Uznesenie č . 76/2012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Kozia č, 19, 

K bodu 8: Návrh na predaj pozemkov parc. č. 7976 a parc. č. 7979 na Radlinského ulici 
ako prípad hodnv osobitného zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj pozemkov parc, č , 7976 a parc, Č. 7979 na 
Rad linského ul ici ako prípad hodný osobitného zre teľa, 

Ing. Borguľa - informoval , že na zasadnutí Komisie pre nakladan ie s majetkom a financie 
konaného 14,6,2012 (Zápisnica č. 9/20 12) bolo prijaté uznesenie, podľa ktorého komisia 
odporúča pred ložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva materiál so zvýšením ceny na 
300,00 EUR/m2 

Uznesenie č. 77/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-S taré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj pozemkov parc, č, 7976 a parc, č, 7979 na 
Radlinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa so zohľadnením odporučenia Komi sie pre 
nakladanie s majetkom a financie, 
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K bodu 9: Návrh na predaj stavbv-garáže, súpisné číslo 6236 a pozemku parc. č. 8846/6 
pod predmetnou garážou vo dvore na Duna jskej ulici č. 28, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6236 a pozemku parc. 
č . 8846/6 pod predmetnou garážou vo dvore na Dunajskej ulici č. 28, ako prípad hodný 
osobitného zretel'a. 

Uznesenie č. 78/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6236 a 
pozemku parc. č. 8846/6 pod predmetnou garážou vo dvore na Dunajskej ulici č. 28, ako prípad 
hodný osobitného zretel'a. 

K bodu 10: Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6195 a pozemku parc. č. 8988/7 
pod predmetnou garážou vo dvore na Grosslingovej ulici č. 30, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné č í s l o 6195 a pozemku parc. 
č. 8988/7 pod predmetnou garážou vo dvore na Grosslingovej ulici č. 30, ako prípad hodný 
osobitného zretel'a . 

Uznesenie č. 79/2012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupitel'stvu prerokovať Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné čís lo 6195 a 
pozemku parc. č. 8988/7 pod predmetnou garážou vo dvore na Grässl ingovej ulici č. 30, ako 
prípad hodný osobitného zretel'a. 
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K bodu ll: Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/6 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc. 
č. 10362/6. 
Ing. Procházka - vyjadril obavu, že odpredajom, že môže vzniknúť stavebná parcela. 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 2, proti 2, zdržal sa O, neprítomný: 

Návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých č lenov miestnej rady na prerokovanie 
v miestnom zastupiteľstve . 

K bodu 12: Návrh na predaj pozemku pod garážou na Mišíkovej ulici, parc. č. 3096/10 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na predaj pozemku pod garážou na Mišíkovej ulici , 
parc. č . 3096/1 O. 

Uznesenie č. 80/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4 , proti O, zdržal sa O, neprí tomný: 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj pozemku pod garážou na Mišíkovej ulici , 
parc. č. 3096/ 10 . 

K bodu 13: Návrh na nájom pozemku parc. č. 8469 vo dvore na Obchodnej č. 42 ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Návrh na nájom pozemku parc . č. 8469 vo dvore na Obchodnej 
č . 42 ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

PaedDr. Oráčová - informovala, že na zasadnutí Komisie pre nakladanie s majetkom a financ ie 
konaného 14.6.201 2 (Zápisnica č. 9/201 2) bolo prijaté uznesenie, podľa ktorého komisia žiada 
do nájonmej zmluvy doplniť , že nájomca nebude poskytovať parkovacie miesta za úlu·adu in)'m 
osobám. 

Uznesenie č. 8112012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na nájom pozemku parc. Č. 8469 vo dvore na 
Obchodnej Č. 42 ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

K bodu 13/A: Návrh na nájom pozemkov parc. č. 4487/1, 4487/2 a 4488 na Korabinského 
ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 

PaedDr. Oráčová - uviedla Návrh na nájom pozemkov parc. č. 4487/1, 4487/2 a 4488 na 
Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Uznesenie č. 82/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na nájom pozemkov parc. č. 4487/1 , 4487/2 a 4488 
na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

bodu 14: Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2012 

Ing. Paradeiser - uviedol Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 20 12. 

Uznesenie č. 8312012 

Miestna rada mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 

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

berie na vedom i e 

že na rokovanie miestneho zastupiteľstva predloží miestny kontrolór mestskej časti Bratislava
Staré Mesto Návrh plánu kontrolnej činnost i Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 20 12. 
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K bodu 15: Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych 
služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Mgr. PhDr. Jaška - uviedol Informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 84/2012 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

berie na vedomie 

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

Bratislava-Staré Mesto Informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia 
sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. h~ 
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PhDr. Tatiana ROSOV Á \ '- - / u' 
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starostka mestskej časti 

O"m""r, mg. J."<RTA la 
Zapísala: Ing. Schmidtová 
V Bratislave, 20.06.2012 
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