
          
            MESTSKÁ �AS� BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 
 

  Zápisnica a uznesenia  
 

zo 7. rokovania   Miestnej   rady   mestskej   �asti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  
11. septembra 2007 

 

Prítomní:  Ing. arch. Andrej PETREK, MUDr. Peter Tatár, CSc., RNDr. Peter SMREK,  Ing. 
Martin BORGU�A, Mgr. Ondrej DOSTÁL, Mgr. Helga JAN�OVI�OVÁ, PhD., Mgr. Sven 
ŠOV�ÍK,  
 
Neprítomný: Mgr. Juraj BARTA 

 
 

PROGRAM: 
 
1. Návrh na reštrukturalizáciu VEPOS Staré Mesto 
2. Správa o plnení rozpo�tu mestskej �asti za I. polrok 2007   
3. Návrh na zmenu rozpo�tu mestskej �asti na rok 2007   
4. Návrh Orienta�ného plánu �innosti a termínov Miestnej rady a Miestneho zastupite�stva 

mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2007   
5. Návrh na zrušenie uznesení u nerealizovaných prevodov vlastníctva nebytových priestorov �. 

466/1997, 467/1997, 488/1998, 489/1998, 689/1998, 690/1998, 725/1998, 34/1999, 
193/1999, 89/2000, 112/2000, 98/2001, 48/2002, 119/2002, 150/2002, 18/2003, 82/2003, 
31/2004 a 169/2004 

6.  Správa o kontrole plnenia uznesení za roky 1998-2006 a I. polrok 2007   
7.  Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpo�tovými prostriedkami a majetkom za 

obdobie roku 2006 v Základnej škole na Dubovej ulici   
8.  Správa o výsledku kontroly príjmovej �asti rozpo�tu mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto – 

da�ový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva za ú�elom zriadenia exteriérového 
sedenia v roku 2007   

9. Správa o výsledku hospodárenia s finan�nými prostriedkami a nakladania s majetkom mestskej 
�asti Bratislava –Staré Mesto, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky za 
rok 2006 (materiál �. 6 zo 6. zasadnutia miestneho zastupite�stva, ktoré sa konalo 26.6.2007)   

10. Stanovisko Miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto k návrhu VZN 
hl. mesta SR Bratislavy o opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
finan�ného charakteru   

11. Rôzne 
 
 
Rokovanie otvoril a viedol Ing. arch. Andrej Petrek, starosta mestskej �asti Bratislava – Staré 
Mesto.  Konštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné. Doplnil program v �asti Rôzne o 2 body 
a to: 
11/A Zóna Chalúpkova – stavebná uzávera 
11/B Rokovanie o novinách Starého Mesta 
Poslanci jednomyse�ne odsúhlasili program. 
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Za overovate�a zápisnice bol ur�ený Mgr. Sven Šov�ík, �len miestnej rady. 
  
 
K bodu 1:  Návrh na reštrukturalizáciu VEPOS Staré Mesto 
 
Ing. arch. Petrek, starosta mestskej �asti – uviedol návrh na rekonštrukciu VEPOS Staré Mesto. 
  

Uznesenie �. 63/2007 
 
Miestna rada mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 6, zdržal sa 0,  proti 0,   
 
o d p o r ú � a 
 
miestnemu zastupite�stvu prerokova� reštrukturalizáciu VEPOS Staré Mesto pod�a predloženého 
návrhu. 

- - - 
 
 
K bodu 2: Správa o plnení rozpo�tu mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 

2007 
 
MUDr. Tatár, CSc. –  uviedol správu o plnení rozpo�tu mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto 
za I. polrok 2007. 
 
 

Uznesenie �. 64/2007 
 
Miestna rada mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 6, zdržal sa 0,  proti 0,   
 
o d p o r ú � a 
 
miestnemu zastupite�stvu prerokova� správu o plnení rozpo�tu mestskej �asti Bratislava – Staré 
mesto za I. polrok 2007. 
 

- - - 
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K bodu 3: Návrh na druhú zmenu rozpo�tu mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto 
a zmenu tvorby a použitia mimorozpo�tových fondov mestskej �asti Bratislava 
– Staré Mesto na rok 2007 

 
MUDr. Tatár, CSc. –  uviedol návrh na druhú zmenu rozpo�tu mestskej �asti Bratislava – Staré 
Mesto a zmenu tvorby a použitia mimorozpo�tových fondov mestskej �asti Bratislava – Staré 
Mesto na rok 2007. 
 
 
 

Uznesenie �. 65/2007 
 
Miestna rada mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 5, zdržal sa 1,  proti 0,   
 
o d p o r ú � a 
 
miestnemu zastupite�stvu prerokova� druhú zmenu rozpo�tu mestskej �asti Bratislava – Staré 
Mesto a zmenu tvorby a použitia mimorozpo�tových fondov mestskej �asti Bratislava – Staré 
Mesto na rok 2007 pod�a predloženého návrhu. 
 

- - - 
 
K bodu 4: Návrh Orienta�ného plánu �innosti a termínov Miestnej rady a Miestneho 

zastupite�stva mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2007 
 
 
Ing. Paradeiser – uviedol návrh Orienta�ného plánu �innosti a termínov Miestnej rady 
a Miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2007. 
 

 Uznesenie �. 66/2007 
 
Miestna rada mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 6, zdržal sa 0,  proti 0,   
 
A. s c h v a � u j e 
 
Orienta�ný plán �innosti a termínov Miestnej rady mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto na II. 
polrok 2007; 
 
B. o d p o r ú � a 
 
miestnemu zastupite�stvu schváli� Orienta�ný plán �innosti a termínov Miestneho zastupite�stva 
mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2007. 
 

- - - 
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K bodu 5: Návrh na zrušenie uznesení u nerealizovaných prevodov vlastníctva nebytových 
priestorov �. 466/1997 bod 6.1., 467/1997 bod 8.31., 488/1998 bod 3.1., 489/1998 
bod 7.59., 689/1998 bod 12.2., 690/1998 bod 12.1. 690/1998 bod 12.4., 690/1998 
bod 15.28,  725/1998 bod 22.1., 34/1999 bod 2.2., 193/1999 bod 7.1., 193/1999 
bod 38.1., 89/2000 bod 2.1., 112/2000 bod 15.1., 112/2000 bod 16.1., 98/2001 bod 
32.1., 48/2002 bod 10.1., 119/2002 bod 3.11., 150/2002 bod 1.1., 18/2003 bod 3.1., 
82/2003 bod 6.1., 31/2004 bod 9.1. a 169/2004 bod 7.1. 

 
 
MUDr. Tatár –  uviedol návrh na zrušenie uznesení u nerealizovaných prevodov vlastníctva 
nebytových priestorov �. 466/1997 bod 6.1., 467/1997 bod 8.31., 488/1998 bod 3.1., 489/1998 
bod 7.59., 689/1998 bod 12.2., 690/1998 bod 12.1. 690/1998 bod 12.4., 690/1998 bod 15.28,  
725/1998 bod 22.1., 34/1999 bod 2.2., 193/1999 bod 7.1., 193/1999 bod 38.1., 89/2000 bod 2.1., 
112/2000 bod 15.1., 112/2000 bod 16.1., 98/2001 bod 32.1., 48/2002 bod 10.1., 119/2002 bod 
3.11., 150/2002 bod 1.1., 18/2003 bod 3.1., 82/2003 bod 6.1., 31/2004 bod 9.1. a 169/2004 bod 
7.1. 
 
 
 

Uznesenie �. 67/2007 
 
Miestna rada mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 5, zdržal sa 0,  proti 0,   
 
o d p o r ú � a 
 
miestnemu zastupite�stvu prerokova� zrušenie uznesení u nerealizovaných prevodov vlastníctva 
nebytových priestorov �. 466/1997 bod 6.1., 467/1997 bod 8.31., 488/1998 bod 3.1., 489/1998 
bod 7.59., 689/1998 bod 12.2., 690/1998 bod 12.1. 690/1998 bod 12.4., 690/1998 bod 15.28,  
725/1998 bod 22.1., 34/1999 bod 2.2., 193/1999 bod 7.1., 193/1999 bod 38.1., 89/2000 bod 2.1., 
112/2000 bod 15.1., 112/2000 bod 16.1., 98/2001 bod 32.1., 48/2002 bod 10.1., 119/2002 bod 
3.11., 150/2002 bod 1.1., 18/2003 bod 3.1., 82/2003 bod 6.1., 31/2004 bod 9.1. a 169/2004 bod 
7.1. 

- - - 
 
 
 
K bodu 6: Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 

Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2006 a I. polrok 2007 
 
Ing. Schmidtová –  uviedla správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupite�stva mestskej 
�asti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2006 a I. polrok 2007. 
 
 

Uznesenie �. 68/2007 
 
Miestna rada mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto    
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hlasovaním:  za 5, zdržal sa 0,  proti 0,   
 
o d p o r ú � a 
 
miestnemu zastupite�stvu prerokova� správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupite�stva 
mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2006 a I. polrok 2007. 
 
 

- - - 
K bodu 7: Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpo�tovými prostriedkami 

a majetkom za obdobie roku 2006 v Základnej škole na Dubovej ulici 
 
Ing. Schmidtová -  uviedla správu o výsledku kontroly hospodárenia s rozpo�tovými 
prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2006 v Základnej škole na Dubovej ulici. 
 

Uznesenie �. 69/2007 
 
Miestna rada mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 5, zdržal sa 0,  proti 0,   
 
o d p o r ú � a 
 
miestnemu zastupite�stvu prerokova� správu o výsledku kontroly hospodárenia s rozpo�tovými 
prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2006 v Základnej škole na Dubovej ulici. 

- - - 
 
 
K bodu 8: Správa o výsledku kontroly príjmovej �asti rozpo�tu mestskej �asti Bratislava – 

Staré Mesto – da�ový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva za 
ú�elom zriadenia exteriérového sedenia v roku 2007 

 
Ing. Schmidtová  - uviedla správu o výsledku kontroly príjmovej �asti rozpo�tu mestskej �asti 
Bratislava – Staré Mesto – da�ový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva za ú�elom 
zriadenia exteriérového sedenia v roku 2007. 
 
 

Uznesenie �. 70/2007 
 
Miestna rada mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 5, zdržal sa 0,  proti  0,   
 
o d p o r ú � a 
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miestnemu zastupite�stvu prerokova� správu o výsledku kontroly príjmovej �asti rozpo�tu 
mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto – da�ový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva 
za ú�elom zriadenia exteriérového sedenia v roku 2007. 

- - - 
 
 
 
 
K bodu 9: Správa o výsledku hospodárenia s finan�nými prostriedkami a nakladania 

s majetkom mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto, ktorú vykonal Najvyšší 
kontrolný úrad Slovenskej republiky za rok 2006 

 
Ing. Paradeiser –  uviedol správu o výsledku hospodárenia s finan�nými prostriedkami 
a nakladania s majetkom mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto, ktorú vykonal Najvyšší 
kontrolný úrad Slovenskej republiky za rok 2006. 
 
 

Uznesenie �. 71/2007 
 
Miestna rada mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 5, zdržal sa 0,  proti  0,   
 
o d p o r ú � a 
 
miestnemu zastupite�stvu oboznámi� sa so správou o výsledku hospodárenia s finan�nými 
prostriedkami a nakladania s majetkom mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto, ktorú vykonal 
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky za rok 2006.     
 

- - - 
 
 
K bodu 10: Stanovisko Miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
o opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finan�ného 
charakteru   

 
Uznesenie �. 72/2007 

 
RNDr. Smrek – uviedol  stanovisko Miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava – Staré 
Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o opatreniach 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finan�ného charakteru. 
 
Miestna rada mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 5, zdržal sa 0,  proti 0,   
 
o d p o r ú � a 
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miestnemu zastupite�stvu prerokova� stanovisko Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 
Bratislava – Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
o opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finan�ného charakteru. 
 

- - - 
 
 
11/A  Informácia o poslaneckom návrhu plánu zóny Chalúpkova – stavebná uzávera 
 
Ing. arch. Petrek, starosta – informoval o poslaneckom návrhu plánu zóny Chalúpkova – 
stavebná uzávera. 
 
11/B  Návrh tla�ového orgánu mestskej �asti Bratislava - Staré Mesto 
 
Ing. arch. Petrek, starosta – informoval o návrhu tla�ového orgánu Starého Mesta. 
 
 

Ing. arch. Andrej PETREK 
starosta mestskej �asti 

Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 
 
 
 
Overovate�:  Mgr. Sven ŠOV�ÍK    ..................................................  
 
Zapísala: Hana Molnárová    ...................................................      
 


