
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

  

  

 
U Z N E S E N I A  

 
 

z 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava  - Staré 
Mesto v 5. volebnom období, konaného 3. februára 2009 

 
 
 
 
 
 
1. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 

 
Uznesenie č. 1/2009 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
s c h v aľ u j e  

 
1. prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2009 takto: 
 
B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v tis. € 
 
odd. 
skup. 
trieda 

 
t e x t 

 
schválený 
rozpočet 

 
zvýšenie + 
zníženie - 

 
upravený 
rozpočet 

08.2.0 Miestne kultúrne centrá 714 - 40 674 
08.2.0 Príspevok divadlu GUNAGU 0 + 15 15 
08.2.0 Príspevok divadlu AHA 0 + 25 25 
     
 Ú H R N 17 375 + 0  17 375 
 
Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene 
 
príjmy bežného rozpočtu     17 375 tis. €  
výdavky bežného rozpočtu     17 375 tis. € 
príjmy kapitálového rozpočtu      1 336 tis. € 
výdavky kapitálového rozpočtu      2 568 tis. € 
finančné operácie príjmové                                          1 232 tis. € 
výsledok hospodárenia 
celkom:                                             0 tis. € 
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2. finančný príspevok divadlu GUNAGU vo výške 15 tis. € a finančný príspevok divadlu AHA vo 
výške 25 tis. €, 

3. zmenu v kapitálovom rozpočte: v odd. 01.1.1.6 text „interiérové vybavenie“ sa nahrádza textom 
„výpočtová technika“. 

 
- - -  

 
 
2.  Návrh na zriadenie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 

Uznesenie č. 2/2009 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
s c h v aľ u j e  

 
1. zriadenie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava – Staré Mesto, 
2.  Štatút Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava – Staré Mesto s účinnosťou od 1. marca 2009. 
 

- - - 
 
 
3.  Návrh určenia výšky registračného poplatku 

 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestneho zastupiteľstva. 

 
- - - 

 
 
4. Návrh na predaj nehnuteľností na Drotárskej ceste, pozemkov parc. č. 2491/18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25 
 

Uznesenie č. 3/2009 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
A .  s c h v aľ u j e  

 
predaj nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava - 
Staré Mesto nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto: 
 

1. pozemku na Drotárskej ceste, parc.č.2491/18 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 20 m2, do vlastníctva Milana 
Rašovského, trvale bytom Drotárska cesta 7, 811 02 Bratislava, za cenu  3 983,20 EUR, 
(119 997,88,-Sk) s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR 
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Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 
             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

 
2. pozemku na Drotárskej ceste,  parc. č. 2491/19 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 

vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2, do vlastníctva Samuela 
Dúbravu s manželkou Ruženou Dúbravovou, rod. Bolfovou, trvale bytom Drotárska cesta 7, 
811 02 Bratislava, za cenu 3 784,04 EUR (113 997,99 Sk) s tým, že v prípade vyššej ceny 
schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 

3. pozemku na Drotárskej ceste,  parc. č. 2491/20 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2, do vlastníctva  Mariána 
Spišiaka s manželkou Annou Spišiakovou, rod. Janičovou, trvale bytom Drotárska cesta 7, 
811 02 Bratislava, za cenu 3 784,04 EUR (113 997,99 Sk)  s tým, že v prípade vyššej ceny 
schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 

4. pozemku na Drotárskej ceste,  parc. č. 2491/21 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2, do vlastníctva Ing. Dany 
Synakovej, trvale bytom Medzierka 3, 811 01 Bratislava, za cenu 3 784,04 EUR (113 997,99 
Sk) s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, bude 
predaný za túto cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 

5. pozemku na Drotárskej ceste,  parc. č. 2491/22 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2, do vlastníctva Ing. Ivana 
Zelenaya, trvale bytom  Harmónia 3373, 900 01 Modra  s manželkou Martou Zelenayovou, 
rod. Kováčikovou, trvale bytom Drotárska cesta 7, 811 02 Bratislava , za cenu  3 784,04 
EUR (113 997,99 Sk) s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR 
Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 

6. pozemku na Drotárskej ceste,  parc. č. 2491/23 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2, do vlastníctva MUDr. 
Jarmily Hricákovej, rod. Lešovej s manželom Vasilom Hricákom, trvale bytom Drotárska 
cesta 7, 811 02 Bratislava, za cenu  3 784,04 EUR (113 997,99 Sk) s tým, že v prípade vyššej 
ceny schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 

7. pozemku na Drotárskej ceste, parc.č.2491/24 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 20 m2, do vlastníctva Mgr. Petra 
Steinigera, trvale bytom Drotárska cesta 7, 811 02 Bratislava, za cenu 3 983,20 EUR (119 
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997,88 Sk) s tým, že  v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, 
bude predaný za túto cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 

8. pozemku na Drotárskej ceste,  parc. č. 2491/25 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2, do vlastníctva Ing. 
Fridricha Brukkera, CSc. s manželkou Darinou Brukkerovou, rod. Pospechovou, trvale bytom 
Drotárska cesta 7, 811 02 Bratislava , za cenu 3 784,04 EUR (113 997,99 Sk) s tým, že  v 
prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto 
cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.; 

 
B .  s p l n o m o cň u j e  

 
starostu mestskej časti   
vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
- - - 

 
 
5. Návrh na predaj nehnuteľností na Drotárskej ceste, pozemkov parc. č. 4548/11, 4436/7, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 
 

Uznesenie č. 4/2009 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
A .  s c h v aľ u j e  

 
predaj nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava - 
Staré Mesto nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto: 
 

1. pozemku na Drotárskej ceste, parc.č.4548/11 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 18 m2, do vlastníctva Ing. 
Jaroslava Prokopa s manželkou Teréziou Prokopovou, rod. Tóthovou, trvale bytom 
Drotárska cesta 41, 811 02 Bratislava, za cenu 3 584,88 EUR, (107 998,09 Sk) s tým, že v 
prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto 
cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 

 
2. pozemku na Drotárskej ceste,  parc. č. 4436/7 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 

vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 20 m2, do vlastníctva Ladislava 
Dolnáka s manželkou Martou Dolnákovou, rod. Gálovou, trvale bytom Drotárska cesta 39, 
811 02 Bratislava, za cenu  3 983,20 EUR (119 997,88 Sk) s tým, že   v prípade vyššej ceny 
schválenej primátorom hl.mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 
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             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 

3. pozemku na Drotárskej ceste,  parc. č. 4436/9, zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2 
a pozemku parc. č. 4436/11, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, vedených 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 10,  do vlastníctva  Veroniky Jesenskej, rod. 
Babuljákovej, trvale bytom Drotárska cesta 37, 811 02 Bratislava , za cenu 7 568,08 EUR  
(227 995,98 Sk)  s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR 
Bratislavy, budú predané za túto cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 

4. pozemku na Drotárskej ceste,  parc. č. 4436/10 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2, do vlastníctva Ing. Juraja 
Chrenku s manželkou Oľgou Chrenkovu, rod. Škanderovou, trvale bytom Drotárska cesta 39,  
811 02 Bratislava, za cenu  3 784,04 EUR (113 997,99 Sk) s tým, že v prípade vyššej ceny 
schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 

5. pozemku na Drotárskej ceste,  parc. č. 4436/12 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2, do vlastníctva Mgr. Erika 
Višňovského s manželkou Ing. arch. Monikou Dudášovou, rod. Dudášovou, trvale bytom 
Drotárska cesta 37, 811 02 Bratislava , za cenu 3 784,04 EUR (113 997,99 Sk) s tým, že v 
prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto 
cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 

6. pozemku na Drotárskej ceste,  parc. č. 4436/13 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2, do vlastníctva Ing. arch. 
Jána Poničana s manželkou Vierou Poničanovou, rod. Gockou,  trvale bytom Drotárska cesta 
37, 811 04 Bratislava, za cenu  3 784,04 EUR (113 997,99 Sk) s tým, že v prípade vyššej 
ceny schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 

7. pozemku na Drotárskej ceste, parc.č.4436/14 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2, do vlastníctva Ing. 
Martina Poničana s manželkou Janou Poničanovou Žilavou, rod. Žilavou, trvale bytom 
Kalinčiakova 2, 831 04 Bratislava, za cenu 3 784,04 EUR (113 997,99 Sk) s tým, že  v 
prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto 
cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 

8. pozemku na Drotárskej ceste, parc .č. 4436/15 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2, do vlastníctva RNDr. 
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Pavla Kebisa s manželkou Ing. Bibianou Kebisovou, rod. Slivkovou, trvale bytom 
Bernolákova 71, 902 01 Pezinok, za cenu 3 784,04 EUR (113 997,99 Sk) s tým, že  v prípade 
vyššej ceny schválenej primátorom hl .mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 

9. pozemku na Drotárskej ceste,  parc. č. 4436/16 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2, do vlastníctva  Ing. 
Róberta Mihálika s manželkou Andreou Mihálikovou, rod. Zabákovou, trvale bytom 
Drotárska cesta 98, 811 02 Bratislava, za cenu 3 784,04 EUR  (113 997,99 Sk) s tým, že v 
prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto 
cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 

10. pozemku na Drotárskej ceste,  parc. č. 4436/17 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2, do vlastníctva  Danky 
Hájkovej, rod. Jurčovej, trvale bytom Drotárska cesta 35, 811 02 Bratislava s manželom 
Milanom Hájkom, trvale bytom Bohrova 5, 851 01 Bratislava, za cenu 3 784,04 EUR  
(113 997,99 Sk) s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR 
Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 

11. pozemku na Drotárskej ceste,  parc. č. 4436/19 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2, do vlastníctva Štefánie 
Gajdošovej, rod. Chrenkovej, trvale bytom Drotárska cesta 35, 811 02 Bratislava, za cenu   
3 784, 04 EUR  (113 997,99 Sk) s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. 
mesta SR Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia. 
 

12. pozemku na Drotárskej ceste,  parc. č. 4436/20 vedeného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 19 m2, do vlastníctva Ing. 
Vladimíra Bystričana, trvale bytom Drotárska cesta 35, 811 02 Bratislava, za cenu   3 784,04 
EUR  (113 997,99 Sk) s tým, že v prípade vyššej ceny schválenej primátorom hl. mesta SR 
Bratislavy, bude predaný za túto cenu. 

             Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
             Toto uznesenie stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho prijatia.; 

 
B .  s p l n o m o cň u j e  

 
starostu mestskej časti   
vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 
- - - 
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6. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Jesenského 6 
 

Uznesenie č. 5/2009 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
s c h v aľ u j e  

 
predĺženie doby nájmu nebytových priestorov o výmere 222,33 m2 nachádzajúcich sa v budove 
Základnej školy na ulici Jesenského 6 v Bratislave, stavba  súp. č. 197,  ktoré sú na základe zmluvy 
o nájme č. 11/2004/322 zo dňa 01.03.2004 prenechané do nájmu nájomcovi Umeleckému súboru 
LÚČNICA, Štúrova 6, Bratislava, IČO : 164 828, na dobu neurčitú. 

 
- - - 

 
 
7. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Vazovova 4 

 
Uznesenie č. 6/2009 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
s c h v aľ u j e  

 
predĺženie doby nájmu nebytových priestorov o výmere 34,75 m2 nachádzajúcich sa v budove 
Základnej školy  na ulici Vazovova 4 v Bratislave, stavba  súp. č. 2745,  ktoré sú na základe zmluvy 
o nájme zo dňa 02.04.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 28.02.2005 prenechané do nájmu nájomcovi  
MUDr. Ľudmile Galbavej, Na vyhliadke 36, 831 03 Bratislava, na dobu neurčitú. 

 
- - - 

 
 
8. Vyhodnotenie realizácie úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto za rok 2008 
 

Uznesenie č. 7/2009 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
b e r i e  n a  v e d o m i e  

 
vyhodnotenie realizácie úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za 
rok 2008. 

 
- - - 
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9. Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom mestskej časti – prenájom nebytových 
priestorov 

 
Uznesenie č. 8/2009 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
A . b e r i e  n a  v e d o m i e  

 
správu o výsledku kontroly nakladania s majetkom mestskej časti – prenájom nebytových priestorov; 

 
B .  u k l a d á  

 
prednostovi miestneho úradu 
predložiť na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh opatrení na odstránenie nedostatkov 
uvedených v správe o výsledku kontroly nakladania s majetkom mestskej časti. 

 
- - - 

 
 
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za 

rok 2008 
 

Uznesenie č. 9/2009 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
b e r i e  n a  v e d o m i e  

 
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008. 

 
- - - 

 
 
11. Návrh na určenie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto oprávnených vykonávať sobášne obrady 
 

Uznesenie č. 10/2009 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
s c h v aľ u j e  

 
poslancov Petra OSUSKÉHO, Bohdanu MACHAJOVÚ a Jaroslava JEŽEKA za oprávnených 
vykonávať sobášne obrady. 

 
- - - 
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12. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 

Uznesenie č. 11/2009 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
b e r i e  n e  v e d o m i e  

 
informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto. 

 
- - - 

 
 

 
 
  
 
 

Ing. arch. Andrej P E T R E K 
starosta mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto 
  

 
 
 
 
 
Ing. Oliver Paradeiser     ...................................................    
prednosta miestneho úradu 
 
Spracovala: Molnárová   . ..................................................    
organizačný referát 
 
Overila: 
JUDr. Marta Šteffeková    ..................................................      
predseda návrhovej komisie 
 


