
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 
 

  
  Zápisnica a uznesenia  

 
z rokovania   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  

20. februára 2007 
 

Prítomní:  Ing. arch. Andrej PETREK, MUDr. Peter Tatár, CSc., RNDr. Peter SMREK, Mgr. 
Juraj BARTA, Ing. Martin BORGUĽA, Mgr. Ondrej DOSTÁL, Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ, 
PhD., Mgr. Sven ŠOVČÍK 
 
  
  
PROGRAM : 
 
1. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení VZN č. 3/2005 
a 2/2006 

2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva 
pred rušením nočného pokoja 

3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 4/2005 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2005, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre 
trhoviská, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti 

5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007 o voľných pouličných aktivitách 
6. Návrh na zrušenie uznesenia č. 19/1991 o určení miesta, kde možno konať zhromaždenia bez 

oznamovacej povinnosti v znení uznesenia č. 28/2001 o určení nového znenia uznesenia č. 
19/1991 

7. Informácia o zmluvných vzťahoch k budove bývalej ZŠ Lazaretská 
8. Informácia o stave informačných systémov miestneho úradu a návrh ďalšieho postupu 
9. Informácia o zmluvách mestskej časti Bratislava – Staré Mesto uzavretých v II. polroku 2006 
 
 
Rokovanie otvoril a viedol Ing. arch. Andrej Petrek, starosta mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto.    
 
Schválenie programu 
hlasovaním:  za  6, zdržal sa  0,  proti  0,  neprítomný 1 
bol odsúhlasený program miestnej rady bez doplnenia. 
 
Za overovateľa bol určený Ing. Martin Borguľa,  člen miestnej rady. 
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K bodu 1: 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 záväzných 
nariadení č. 3/2005 a 2/2006 

 
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 záväzných nariadení č. 3/2005 a 2/2006 
s taxatívnym vymenovaním najdôležitejších zmien. 
 
RNDr. Smrek – doplnil dôvodovú správu o vysvetlenie dôvodov, prečo sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie o pešej zóne. Informoval členov miestnej rady o stretnutí 
kaviarnikov s predstaviteľmi mestskej časti, kde boli vysvetlené dôvody, prečo sa všeobecne 
záväzné nariadenie mení. 
 
Mgr. Dostál – vysvetlil, že nie je dobré, aby sa pravidlá menili každý rok. Navrhuje, zmeniť len tri 
ustanovenia. a to § 3 ods. 5 až 7, ods. 6 a ods. 7. 
 
Mgr. Šovčík - § 3 ods. 2 upozornil, že podmieňovanie je porušením zákona. V 2 ods. povolenia 
na komunikáciách I. a II.. triedy navrhujeme súhlas starostu a čo sa stane ak starosta súhlas 
neudelí a primátor rozhodne v prospech? 
 
Ing. arch. Petrek – vysvetlil, že v minulosti boli pokusy, keď chceli mať kaviarnici len terasu 
a priamo čapovali alkoholické nápoje (nemali vybudované žiadne zázemie) a preto sa upravuje 
všeobecne záväzné nariadenie. 
 
Ing. Pancza – upozornil, že magistrát by mal rešpektovať naše rozhodnutie. Dopracuje 
všeobecne záväzné nariadenie podľa pripomienok Mgr. Dostála. 
 
Ing. Schmidtová – žiada doplniť do VZN kontrolu. 
 
MUDr. Tatár, CSc. – stanoviť dátum na sedenie - 1. marec 2007 poobede - na dopracovanie 
VZN.  
 
Ing. Borguľa – označenie terás? Doplniť do VZN ako bude vyznačená terasa. 
 
Ing. Pancza – šedo sú vyznačené rohy. 
 
RNDr. Smrek – súčasťou rozhodnutia budú aj rozmery terás, aby sa dali kontrolovať. 
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Uznesenie č. 7/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  6, zdržal sa  0,  proti  0,  neprítomný: 1 
 
o d p o r ú č a 
 
dopracovať 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 záväzných nariadení č. 3/2005 a 2/2006 s tým, že 
ďalšie rokovanie k uvedenému všeobecne záväznému nariadeniu bude 1. marca 2007 o 14.00 h 
v zasadačke č. dv. 208 a dovtedy treba zaslať námety a podnety na e-mailovú adresu 
usc@staremesto.sk. 

- - -  
 
 

K bodu 2: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
č. /2007, ktorým sa mení   všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2005 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred 
rušením nočného pokoja 

 
Ing. Pancza – uviedol dôvodovú správu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení   všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2005 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred 
rušením nočného pokoja. 
 
Mgr. Jančovičová, PhD. – predajne trafikového charakteru sú hlučné. Treba ich vymenovať vo 
VZN, aby mali hudobnú produkciu zakázanú. 
 

Uznesenie č. 8/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  5 zdržal sa  1,  proti  0,   neprítomný 1 
 
o d p o r ú č a 
 
dopracovať návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 
/2007, ktorým sa mení   všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2005 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred rušením nočného pokoja 
s tým, že ďalšie rokovanie k uvedenému všeobecne záväznému nariadeniu bude 1. marca 2007 
o 14.00 h v zasadačke č. dv. 208 a dovtedy treba zaslať námety a podnety na e-mailovú adresu 
usc@staremesto.sk. 
 

- - -  
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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. 4/2005 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 

 
Ing. Pancza – uviedol dôvodovú správu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 4/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní 
služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 
Ing. Borguľa – trhovisko na Malý trh patrí. Na Poľnej nemá zázemie a trhovníci živoria. Ak 
zrušiť Malý trh, tak potom podporiť vo väčšej miere trhovisko na Poľnej ulici. 
 
Mgr. Šovčík – keď začala investičná výstavba na ulici Malý trh, trhovisko sa prenieslo na Poľnú 
ulicu dočasne. Investičná výstavba skončila a trh sa na ul. Malý trh nevrátil. 
 
Ing. arch. Petrek – magistrát časť komunikácie prenajal do roku 2014 ako parkovisko, takže 
trhovisko sa tam už nevráti. Musíme zainvestovať do trhoviska na Poľnej. 
 
Ing. Martinková  – informovala o trhovisku na Žilinskej ul. - má trvácnosť tak 2-3 roky. 
Prvovýrobcov vytláčajú hypermarkety. 
 
Ing. Paradeiser – informoval, že v roku 2006 boli vyčlenené peniaze na rekonštrukciu pre 
trhovisko na ul. Malý trh, čo sa nezrealizovalo. 
 
Mgr. Šovčík – informoval, že trhovisko už nie je len predaj koreňovej zeleniny, ale je to miesto 
stretnutí a treba túto ideu podporovať. 
 

Uznesenie č. 9/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za 7, zdržal sa  0,  proti  0,    
 
o d p o r ú č a 
 
doplniť 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. 
4/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto podľa pripomienok členov miestnej rady a opätovne predložiť na 
rokovanie miestnej rady. 
 

- - -  
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K bodu 4: 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. 5/2005, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre 
trhoviská, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti 

 
  
 

Uznesenie č. 10/2007   
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  7, zdržal sa  0,  proti  0,    
 
o d p o r ú č a 
 
doplniť 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. 
5/2005, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, príležitostné trhy a ambulantný predaj 
na území mestskej časti podľa pripomienok členov miestnej rady a opätovne predložiť na  
najbližšie rokovanie miestnej rady. 
 

- - -  
 
 
K bodu 5: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

č. /2007 o voľných pouličných aktivitách 
 
Ing. Pancza – uviedol dôvodovú správu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. /2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2005, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre 
trhoviská, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti 
 
Mgr. Dostál – upozornil na to, že nie je žiadúce podrobné vymedzenie. 
 
Mgr. Šovčík – informoval, že k problémom umeleckej pouličnej aktivity zvoláva komisiu kultúry. 
 
p. Nitschneiderová – informovala členov rady o tom, že treba vymedziť duchovné aktivity. 
Výtvarná aktivita neruší, preto je vo VZN určené od do, ale hudobná ruší a preto sa musí 
limitovať. 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 11/2007 
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Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  6, zdržal sa  1,  proti 0,    
 
o d p o r ú č a 
 
dopracovať návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 
/2007 o voľných pouličných aktivitách s tým, že ďalšie rokovanie k uvedenému všeobecne 
záväznému nariadeniu bude 1. marca 2007 o 14.00 h v zasadačke č. dv. 208 a dovtedy treba 
zaslať námety a podnety na e-mailovú adresu usc@staremesto.sk. 
 

- - -  
 
 
K bodu 6: Návrh na zrušenie uznesenia č. 19/1991 o určení miesta, kde možno konať 

zhromaždenia bez oznamovacej povinnosti v znení uznesenia č. 28/2001 
o určení nového znenia uznesenia č. 19/1991 

 
 
Ing. Pancza – uviedol dôvodovú správu k návrhu na zrušenie uznesenia č. 19/1991 o určení 
miesta, kde možno konať zhromaždenia bez oznamovacej povinnosti v znení uznesenia č. 28/2001 
o určení nového znenia uznesenia č. 19/1991. 
 
RNDr. Smrek – informoval členov miestnej rady, že každé zhromaždenie, ktoré je ohlásené 
mestskej časti je faxované polícii z dôvodu zabezpečenia dopravy a bezpečnosti. 
 

Uznesenie č. 12/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  7, zdržal sa  0,  proti  0,    
 
o d p o r ú č a 
 
predložiť návrh na zrušenie uznesenia č. 19/1991 o určení miesta, kde možno konať 
zhromaždenia bez oznamovacej povinnosti v znení uznesenia č. 28/2001 o určení nového znenia 
uznesenia č. 19/1991 na rokovanie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 27. marca 
2007. 

- - -  
 
 
K bodu 7: Informácia o zmluvných vzťahoch k budove bývalej ZŠ Lazaretská 
 
Ing. Tatár, CSc. – uviedol informáciu o zmluvných vzťahoch bývalej ZŠ Lazaretská. 
 
Mgr. Jančovičová, PhD. – informovala členov miestnej rady, že objekt je nevhodný na základnú 
školu. 
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Ing. Borguľa – vyjadril názor, že je to nevýhodná zmluva pre mestskú časť a navrhol riešenie: 
1. odstúpiť od zmluvy, 
2. podať trestné oznámenie. 
 

Uznesenie č. 13/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  7, zdržal sa  0,  proti  1,    
 
o d p o r ú č a 
 
1. preveriť možnosti spätného získania používania školského dvoru, 
2. preveriť možnosti odstúpenia od zmluvy, 
3. preveriť možnosti súhlasu hl. mesta SR Bratislavy na iné využívanie objektu ako je základná 

škola pre mestskú časť, 
4. materiál predložiť na najbližšie rokovanie miestnej rady. 
 

- - -  
 
K bodu 8: Informácia o stave informačných systémov miestneho úradu a návrh ďalšieho 

postupu 
 
MUDr. Tatár, CSc.  – uviedol informáciu o stave informačných systémov miestneho úradu 
a návrh ďalšieho postupu. 
 
Ing. arch. Petrek – informoval členov miestnej rady o počítačových systémoch a ich najlepšom 
výbere pre miestny úrad. 
 

Uznesenie č. 14/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  7, zdržal sa  0,  proti  0,    
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
informáciu o stave informačných systémov miestneho úradu a návrh ďalšieho postupu. 
 

- - -  
 
 
 
 
K bodu 9: Informácia o zmluvách mestskej časti Bratislava – Staré Mesto uzavretých v II. 

polroku 2006 
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MUDr. Tatár, CSc. – uviedol informáciu o zmluvách mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
uzavretých v II. polroku 2006 a o výpovedi niektorých zmlúv. 
 

Uznesenie č. 15/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  7, zdržal sa  0,  proti 0,    
 
o d p o r ú č a 
 
 pokiaľ možno odstúpiť od zmlúv a postupovať transparentne. 
 

- - -  
 
 
 
Informácia o zmluve s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou 
 
Ing. arch. Petrek – informoval členov miestnej rady o tom, že Bratislavská vodárenská 
spoločnosť nás žiada aby sme uzatvorili s nimi zmluvu za odvádzanie dažďovej vody 
z komunikácií III. a IV. triedy. Mali by sme zaplatiť 5,5 mil. Sk. Požiada právnikov miestneho 
úradu, aby  preskúmali či platí za odvádzanie dažďovej vody správca komunikácie alebo vlastník 
komunikácie. 
 
 
 
 

Ing. arch. Andrej PETREK, v.r.  
starosta mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  Ing. Martin Borgu ľa, v.r.     
 
 
Zapísala: Hana Molnárová, v.r.       


