
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

  

  Zápisnica a uznesenia  
 

z 10. rokovania   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  
4. decembra 2007 

 

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

 
 

PROGRAM : 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  

č. /2007,ktorým sa zrušuje VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/1996 
o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č. 1/2000, 7/2001, 
3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007 

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 č. 3/2005, 2/2006 
a 2/2007   

3. 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. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej Bratislava – Staré Mesto č. 7/2005   

4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2008 – 2010  a návrh tvorby 
a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2008 - 
2010  

5. Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto za rok 2006      

6. Správa o činnosti zástupcu starostu mestskej časti za obdobie prvého volebného roka   
7. Správa o činnosti povereného člena miestnej rady za rok 2007 
8. Návrh na predaj tepelnoenergetických zariadení a nebytových priestorov spoločnosti 

TERMMING, a.s.   
9. Návrh Orientačného plánu činnosti a termínov Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008   
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

na I. polrok 2008    
11. Návrh na vyradenie mobilnej ľadovej plochy z majetku VEPOS   
12. Návrh Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2007-

2010 (uzn. č.69/2007)   
13. Návrh stratégie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008-2010   
14/A  Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine samostatnej rozpočtovej organizácie VEPOS zo 

dňa 30.1.1992 – návrh stiahnutý z rokovania miestnej rady 
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14/B Stanovisko mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k investičnej činnosti líniových stavieb 
na chodníkoch komunikácií III. a IV. triedy v správe mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 

14/C   Návrh na odňatie majetku zvereného do správy rozpočtovej organizácie VEPOS a návrh 
Dodatku č.1 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie VEPOS 

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

Mesto.  Konštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné. V bode „Rôzne“ stiahol 
z rokovania miestnej rady bod č. 14/A Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine 
samostatnej rozpočtovej organizácie VEPOS zo dňa 30.1.1992   a doplnil na rokovanie 
miestnej rady bod č. 14/B Stanovisko mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k investičnej 
činnosti líniových stavieb na chodníkoch komunikácií III. a IV. triedy v správe mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto a 14/C Návrh na odňatie majetku zvereného do správy 
rozpočtovej organizácie VEPOS a návrh Dodatku č.1 k Zriaďovacej listine rozpočtovej 
organizácie VEPOS.   

 
Poslanci jednomyseľne odsúhlasili program. 
 
Za overovateľa zápisnice bol určený Mgr. Sven Šovčík, člen miestnej rady. 

 
 
  

K bodu 1: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
č. /2007, ktorým sa zrušuje VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 
3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č. 
1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007 
 

Ing. Pancza – uviedol návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č. /2007, ktorým sa zrušuje VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 3/1996 
o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 
4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007. 
 

Uznesenie č. 92/2007 
 
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 záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto č. /2007,ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č. 
1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007 podľa predloženého návrhu. 
 

- - -  
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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 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 č. 3/2005, 2/2006 
a 2/2007.   
 

Uznesenie č. 93/2007 
 
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  všeobecne záväzné nariadenie 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 č. 
3/2005, 2/2006 a 2/2007  podľa predloženého návrhu. 
 

- - -  
 
 

K bodu 3: 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. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
Bratislava – Staré Mesto č. 7/2005   

 
 
JUDr. Barátiová – uviedla 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. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej Bratislava – Staré Mesto č. 7/2005.   
 

Uznesenie č. 94/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 6, zdržal sa 0,  proti 0,    
 
 
o d p o r ú č a 
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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. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej Bratislava – Staré Mesto č. 7/2005  
podľa predloženého návrhu. 
 

- - -  
 

 
 
K bodu 4: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2008 – 2010 

a návrh tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na roky 2008 - 2010  

  
Ing. Lašánová – uviedla návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2008 – 
2010 a návrh tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto na roky 2008 – 2010.  
 

Uznesenie č. 95/2007 
 
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  rozpočet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 
2008-2010 a návrh tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto na roky 2008 - 2010 podľa predloženého návrhu. 
 

- - -  
 
 
K bodu 5:  Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto za rok 2006  
 
Ing. Lašánová – uviedla správu o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto za rok 2006. 
 

Uznesenie č. 96/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 6, zdržal sa 0,  proti 0,    
 
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať  správu o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006. 
 

- - -  
 
 
 
K bodu 6: Správa o činnosti zástupcu starostu mestskej časti za obdobie prvého volebného 

roka  
  
MUDr. Tatár – uviedol správu o činnosti zástupcu starostu mestskej časti za obdobie prvého 
volebného roka.  
 

Uznesenie č. 97/2007 
 
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 správu o činnosti zástupcu starostu za obdobie prvého 
volebného roka. 

- - -  
 
 
 
K bodu 7: Správa o činnosti povereného člena miestnej rady za rok 2007 
 
 
RNDr. Smrek – uviedol správu o činnosti povereného člena miestnej rady za rok 2007. 
 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 3, zdržal sa 3,  proti 0,    
 
 
správa nezískala dostatočný počet hlasov na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve. 

- - -  
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K bodu 8: Návrh na predaj tepelno-energetických zariadení a nebytových priestorov 
spoločnosti TERMMING, a.s.   

 
MUDr. Tatár  – uviedol návrh na predaj tepelno-energetických zariadení a nebytových priestorov 
spoločnosti TERMMING, a.s.   
 

Uznesenie č. 98/2007 
 
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 predaj tepelno-energetických zariadení a nebytových 
priestorov spoločnosti TERMMING, a.s. podľa predloženého návrhu po doplnení materiálu 
o písomné vyjadrenie vyraďovacej komisie o prebytočnosti a neupotrebyteľnosti hnuteľného 
majetku a bude doplnené uznesenie miestneho zastupiteľstva o schválenie prebytočnosti 
a neupotrebyteľnosti hnuteľného majetku . 
 

- - -  
 
 
K bodu 9: Návrh Orientačného plánu činnosti a termínov Miestnej rady a Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008   
 
Ing. Paradeiser – uviedol návrh Orientačného plánu činnosti a termínov Miestnej rady 
a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008. 
  

Uznesenie č. 99/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 5, zdržal sa 0,  proti 0,  dočasne neprítomný 1 
 
A. s c h v a ľ u j e 
 
Orientačný plán činnosti miestnej rady na rok 2008; 
 
B. o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť Orientačný plán činnosti Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008. 

- - -  
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K bodu 10: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto na I. polrok 2008    
 
Ing. Schmidtová – uviedla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2008. 
    

Uznesenie č. 100/2007 
 
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 plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2008. 

- - -  
 
 
K bodu 11: Návrh na vyradenie mobilnej ľadovej plochy z majetku VEPOS   
 
 
p. Cepek – uviedol návrh na vyradenie mobilnej ľadovej plochy z majetku VEPOS. 
 

Uznesenie č. 101/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 4, zdržal sa 1,  proti 0,  dočasne neprítomný 1 
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať  vyradenie mobilnej ľadovej plochy z majetku VEPOS 
podľa predloženého návrhu . 

- - -  
 
 
K bodu 12. Návrh Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na 

roky 2007-2010     
 
Mgr. Gregor  – uviedol návrh Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto na roky 2007-2010.    
 

Uznesenie č. 102/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
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hlasovaním:  za 5, zdržal sa 0,  proti 0,  dočasne neprítomný 1 
  
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Koncepciu kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na roky 2007-2010 podľa predloženého návrhu.  
 

- - -  
 
 
K bodu 13: Návrh Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008-2010   
 
PhDr. Kopáčiková – uviedla návrh Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008-
2010. 
  

Uznesenie č. 103/2007 
 
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 Koncepciu rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008-
2010 podľa predloženého návrhu. 

- - -  
 
 
14/A   Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine samostatnej rozpočtovej organizácie 

VEPOS zo dňa 30.1.1992 
 
 Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 

- - -  
 
 
 
 

K bodu 14/B: Stanovisko mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k investičnej činnosti 
líniových stavieb na chodníkoch komunikácií III. a IV. triedy v správe 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
Ing. Pancza – uviedol Stanovisko mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k investičnej činnosti 
líniových stavieb na chodníkoch komunikácií III. a IV. triedy v správe mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto. 
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Uznesenie č. 104/2007 
 
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 Stanovisko mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
k investičnej činnosti líniových stavieb na chodníkoch komunikácií III. a IV. triedy v správe 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

- - - 
 
 
K bodu 14/C:   Návrh na odňatie majetku zvereného do správy rozpočtovej organizácie 

VEPOS a návrh Dodatku č.1 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie 
VEPOS 

 
 
 

Uznesenie č. 105/2007 
 
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 odňatie majetku zvereného do správy rozpočtovej 
organizácie VEPOS a návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie VEPOS 
podľa predloženého návrhu. 

- - - 
 
 
 
 

Ing. arch. Andrej PETREK  
starosta mestskej časti 

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

 

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


