
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

  

  Zápisnica a uznesenia  
 

z 9. rokovania   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  
6. novembra 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 tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok  2007   
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
č, 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007    

3. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 7/2007 
o voľných pouličných aktivitách   

4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok   
5. Návrh Smernice mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri 

organizovaní obchodných súťaží   
6. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 901 v dome na Františkánskom nám. 7   
7. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 900 v dome na Františkánskom nám. 7   
8. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 290 v dome na Gorkého ulici 1 
9. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 9 v dome na ulici Palisády 59 a návrh na predaj 

nehnuteľností na ulici Palisády 59   
10. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 904 v dome na Šancovej ulici 82   
11. Plán zimnej služby na sezónu 2007/2008    
12.  Návrh opatrení na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období 2007/2008    
13. Správa finančnej komisie    
14. Správa mandátovej komisie     
15. Rôzne 

 
Rokovanie otvoril a viedol Ing. arch. Andrej Petrek, starosta mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto.  Konštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné.  Stiahol z rokovania miestnej rady 
materiál č. 9 Návrh na predaj nebytového priestoru č. 9 v dome na ulici Palisády 59 a návrh na 
predaj nehnuteľností na ulici Palisády 59. 

 
Poslanci jednomyseľne odsúhlasili program. 
 
Za overovateľa zápisnice bol určený Mgr. Sven Šovčík, člen miestnej rady. 
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K bodu 1: Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok  

2007   
 
Ing. Lašánová- uviedla návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
na rok 2007. 
 

Uznesenie č. 83/2007 
 
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  tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto na rok 2007 podľa predloženého návrhu. 

- - -  
 
 
K bodu 2: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č, 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007  

 
Ing. Pancza – uviedol návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto č, 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007. 
 

Uznesenie č. 84/2007 
 
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  všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č, 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007 podľa predloženého návrhu. 
 

- - -  
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K bodu 3: Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 
/2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. 7/2007 o voľných pouličných aktivitách   

 
Ing. Pancza – uviedol návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto č. 7/2007 o voľných pouličných aktivitách.   
   

Uznesenie č. 85/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 4, zdržal sa 2,  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 mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. 7/2007 o voľných pouličných aktivitách podľa predloženého návrhu. 
 

- - -  
 
 
 
K bodu 4: Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok   
 
JUDr. Barátiová – uviedla návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok. 
 

Uznesenie č. 86/2007 
 
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  trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok podľa 
predloženého návrhu. 
 

- - -  
 
 
K bodu 5: Návrh Smernice mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú 

pravidlá pri organizovaní obchodných súťaží   
 

Ing. arch. Andrej Petrek – uviedol návrh Smernice mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, 
ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných súťaží.   
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Uznesenie č. 87/2007 
 
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 Smernicu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorou 
sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných súťaží podľa predloženého návrhu. 
 

- - -  
 
K bodu 6: Návrh na predaj nebytového priestoru č. 901 v dome na Františkánskom nám. 7   
K bodu 7: Návrh na predaj nebytového priestoru č. 900 v dome na Františkánskom nám. 7   
K bodu 8: Návrh na predaj nebytového priestoru č. 290 v dome na Gorkého ulici 1 
K bodu 10: Návrh na predaj nebytového priestoru č. 904 v dome na Šancovej ulici 82    
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 2, zdržal sa 4,  proti 0,   
 
Návrhy nezískali dostatočný počet hlasov na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve. 
 

- - -  
 
K bodu 9: Návrh na predaj nebytového priestoru č. 9 v dome na ulici Palisády 59 a návrh 

na predaj nehnuteľností na ulici Palisády 59   
 
 Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 
 

- - -  
 
K bodu 11: Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2007/2008    
 
p. Cepek – uviedol návrh plánu zimnej služby na sezónu 2007/2008. 
 

Uznesenie č. 88/2007 
 
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  plán zimnej služby na sezónu 2007/2008 podľa 
predloženého návrhu. 

- - - 
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K bodu 12: Návrh opatrení na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období 

2007/2008    
 
Ing. Pancza – uviedol návrh opatrení na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období 
2007/2008.   

Uznesenie č. 89/2007 
 
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 opatrenia na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom 
období 2007/2008 podľa predloženého návrhu. 
 

- - -  
 
 
K bodu 13: Správa Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto   
 
Ing. Marián Procházka – uviedol správu Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto. 

Uznesenie č. 90/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 5, zdržal sa 0,  proti 0,  dočasne neprítomný 1 
 
o d p o r ú č a 
  
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať správu Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

- - -  
 
 
K bodu 14: Správa mandátovej komisie     
 
 

Uznesenie č. 91/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 5, zdržal sa 0,  proti 0,  dočasne neprítomný 1 
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o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať správu mandátovej komisie. 

- - -  
 
 
  
 
 
 

Ing. arch. Andrej PETREK  
starosta mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ: Mgr. Sven ŠOVČÍK      ..................................................  

 

Zapísala: Hana Molnárová    ...................................................      

 
 
 


