
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 
  

  Zápisnica a uznesenia  
 

z 8. rokovania   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  
9. októbra 2007 

 

Prítomní:  Ing. arch. Andrej PETREK, MUDr. Peter Tatár, CSc., RNDr. Peter SMREK,  Ing. 
Martin BORGUĽA, Mgr. Sven ŠOVČÍK, Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ, PhD., Ing. Marián 
PROCHÁZKA 
 
Neprítomný: Mgr. Ondrej DOSTÁL,  

 
 

PROGRAM : 
1. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na rok 2007   
2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa zakazuje požívanie 

alkoholických nápojov na verejnom priestranstve a na verejne prístupných miestach na území 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto   

3. Informácia o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2006/2007    

4. Kritéria posudzovania nevymožiteľnosti pohľadávok (uzn. č. 61/2007 a návrh na ďalší postup 
nakladania s nevymožiteľnými pohľadávkami (uzn. č. 61/2007)   

5. Návrh na zrušenie uznesenia č. 101/2003   
6. Návrh Koncepcie optimalizácie rozmiestnenia školských zariadení a zariadení sociálnych 

služieb v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na základe posúdenia trendov 
demografického vývoja (uzn. č. 66/2007)   

7. Správa o výsledku kontroly príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – 
daňový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva v roku 2007 (okrem dani za užívanie 
verejného priestranstva za účelom zriadenia exteriérového sedenia)   

8. Návrh zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností 
fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto   

9. Návrh na doplnenie uznesenia č. 44/2004   
10. Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní na rok 2008  
11 Návrh na pomenovanie ulice od ulice K Železnej studienke po Opavskú ulicu pod názvom „K 

lomu“ 
12. Rôzne 
 
 
Rokovanie otvoril a viedol Ing. arch. Andrej Petrek, starosta mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto.  Konštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné. Doplnil program o Informáciu – 
hodnotenie Staromestského kultúrneho leta 2007. 
Poslanci jednomyseľne odsúhlasili program. 
 
Za overovateľa zápisnice bol určený  Mgr. Sven Šovčík, člen miestnej rady. 
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K bodu 1:  Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

na rok 2007 
 
Ing. Lašánová – uviedla návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto na rok 2007. 

Uznesenie č. 73/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 5, zdržal sa 0,  proti 0,   
 
o d p o r ú č a 
  
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na rok 2007 podľa predloženého návrhu. 

 
- - - 

 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č.   /2007, 

ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejnom priestranstve 
a na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
Uznesenie č. 74/2007 

 
RNDr. Smrek – uviedol Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č.  /2007, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejnom 
priestranstve a na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 4, zdržal sa 0,  proti 0,   
 
o d p o r ú č a 
  
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto č.   /2007, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejnom 
priestranstve a na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
podľa predloženého návrhu. 

 
- - - 
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3. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2007/2008 a ostatných školách a školských 
zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
Uznesenie č. 75/2007 

 
RNDr. Smrek – uviedol Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2007/2008 a ostatných 
školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 5, zdržal sa 0,  proti 0,   
 
o d p o r ú č a 
  
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať informáciu o sieti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2007/2008 
a ostatných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto. 

- - - 
 
4. Kritériá posudzovania nevymožiteľnosti pohľadávok a návrh na ďalší postup 

nakladania s nevymožiteľnými pohľadávkami 
 

Uznesenie č. 76/2007 
 
MUDr. Tatár  – uviedol Kritériá posudzovania nevymožiteľnosti pohľadávok a návrh na ďalší 
postup nakladania s nevymožiteľnými pohľadávkami. 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 5, zdržal sa 0,  proti 0,   
 
o d p o r ú č a 
  
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať kritériá posudzovania nevymožiteľnosti pohľadávok 
a návrh na ďalší postup nakladania s nevymožiteľnými pohľadávkami podľa predloženého návrhu. 
 

- - - 
 
 
 
 
 
5. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto č. 101/2003 z 9. septembra 2003 
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JUDr. Barátiová – uviedla návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. 101/2003 z 9. septembra 2003. 
 

Uznesenie č. 77/2007 
 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 5, zdržal sa 0,  proti 0,   
 
o d p o r ú č a 
  
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. 101/2003 z 9. septembra 2003 podľa predloženého návrhu. 
 

- - - 
 
 
6. Návrh Koncepcie optimalizácie rozmiestnenia školských zariadení a zariadení sociálnych 

služieb v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na základe posúdenia trendov 
demografického vývoja (uzn. č. 66/2007) 

 
RNDr. Smrek – uviedol návrh Koncepcie optimalizácie rozmiestnenia školských zariadení 
a zariadení sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na základe posúdenia 
trendov demografického vývoja. 
 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 2, zdržal sa 2,  proti 2,   
 
Návrh nezískal dostatočný počet hlasov. 
 

 
- - - 

 
 
 
 
 
 
 
7. Správa o výsledku kontroly príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto – daňový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva v roku 2007 (okrem 
dani za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia exteriérového sedenia) 
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Uznesenie č. 78/2007 
 
Ing. Schmidtová – uviedla správu o výsledku kontroly príjmovej časti rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto – daňový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva v roku 2007 
(okrem dani za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia exteriérového sedenia). 
 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 6, zdržal sa 0,  proti 0,   
 
o d p o r ú č a 
  
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať správu o výsledku kontroly príjmovej časti rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – daňový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva 
v roku 2007 (okrem dani za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia exteriérového 
sedenia). 
 

 
- - - 

 
8.  Návrh Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania 

sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií 
v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
Ing. Paradeiser – uviedol návrh Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole 
vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií 
v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

Uznesenie č. 79/2007 
 
  
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 6, zdržal sa 0,  proti 0,   
 
o d p o r ú č a 
  
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní 
a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií 
v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto podľa predloženého návrhu. 

 
- - - 
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9. Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č. 44/2004 ods. 2 

 
Mgr. Zapletalová – uviedla návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto č. 44/2004 ods. 2. 
 

Uznesenie č. 80/2007 
 
  
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 6, zdržal sa 0,  proti 0,   
 
o d p o r ú č a 
  
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto č. 44/2004 ods. 2 podľa predloženého návrhu. 
 

- - - 
 
10. Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní 5.1.2008, 19.1.2008, 16.2.2008, 1.3.2008, 

22.3.2008, 5.7.2008, 2.8.2008, 30.8.2008, 1.11.2008, 15.11.2008, 29.11.2008. 20.12. 2008, 
27.12.2008 

 
Mgr. Zapletalová – uviedla návrh na vyňatie sobôt 5.1.2008, 19.1.2008, 16.2.2008, 1.3.2008, 
22.3.2008, 5.7.2008, 2.8.2008, 30.8.2008, 1.11.2008, 15.11.2008, 29.11.2008. 20.12. 2008, 
27.12.2008 zo sobášnych dní. 
 

Uznesenie č. 81/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 6, zdržal sa 0  proti 0,   
 
o d p o r ú č a 
  
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať vyňatie sobôt 5.1.2008, 19.1.2008, 16.2.2008, 1.3.2008, 
22.3.2008, 5.7.2008, 2.8.2008, 30.8.2008, 1.11.2008, 15.11.2008, 29.11.2008. 20.12. 2008, 
27.12.2008 zo sobášnych dní podľa predloženého návrhu. 
  
 

- - - 
 
K bodu 11/A:   Návrh na pomenovanie ulice od ulice K Železnej studienke po Opavskú 

ulicu pod názvom „K lomu“  
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Uznesenie č. 82/2007 
 
  
RNDr. Smrek  - uviedol návrh na pomenovanie ulice od ulice K Železnej studienke po Opavskú 
ulicu pod názvom „K lomu“. 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 5, zdržal sa 0,  proti 0,   
 
o d p o r ú č a 
  
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať pomenovať ulicu od ulice K Železnej studienke po Opavskú 
ulicu pod názvom „K lomu“ podľa predloženého návrhu. 
 

- - -  
 

12. Rôzne 
 
Ing. arch. Petrek – informoval členov rady o materiáli: Informácia o hodnotení Staromestského 
kultúrneho leta 2007, ktorý bude predložený na zasadnutie miestneho zastupiteľstva pod bodom 
12. Členovia rady sa dohodli o predložení materiálu na rokovanie novembrového zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva. 

 
 

 
Ing. arch. Andrej PETREK  

starosta mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 

 
 
 
 
 
 
Overovateľ: Mgr. Sven ŠOVČÍK      ..................................................  
 
Zapísala: Hana Molnárová    ...................................................      
 

 
 


