
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 
 
 

Zápisnica a uznesenia 
 

z 3. zasadnutia   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného 
20. marca 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 rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2007 - 2009 
2. Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto 
3. Návrh na personálne zmeny v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou mestskej 

časti Bratislava – Staré Mesto 
4. Návrh územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády 
5. Návrh na schválenie odpredaja akcií mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

v obchodnej spoločnosti SNP Invest a.s. 
6. Návrh na vrátenie majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto hlavnému mestu SR Bratislava – objekt Amfiteátra 40. výročia SNP na 
Búdkovej ceste 

7. Návrh na vrátenie majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto hlavnému mestu SR Bratislava – objekt bývalej ZŠ Lazaretská 3 

8. 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 

9. 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 

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

11. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 59/2006, ktorým bolo 
schválené zrušenie DJ na Javorinskej 9 a zámer vybudovania objektu občianskej 
vybavenosti domova dôchodcov     
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12. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 60/2003, ktorým bol 
schválený predaj časti pozemku parc.č.3526/1 na ul. A. Plávku, č. 27/2005 bod 
2.,3.,4., ktorým bol schválený predaj garáží s pozemkami v dome na Bezručovej ul. 
8, parc. č. 8940/10, súp. č. 4942 a č. 54/2005, ktorým bol schválený predaj časti 
pozemku parc. č. 4734/1 na Lovinského ul. 

13. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto za rok 2006 

14. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto za roky 1998 – 2006 

15. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 
zistených následnými finančnými kontrolami vykonanými na ZŠ Jelenia 16  
a v organizácii VEPOS Bratislava – Staré Mesto  v I. polroku 2006 

16. Informácia o činnosti  Staromestskej knižnice za rok 2006 
17. Návrh náplne činnosti Komisie pre nakladanie s majetkom Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
18. Rôzne 
 
 
Rokovanie otvoril a viedol Ing. arch. Andrej Petrek, starosta mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto.    
 
Starosta  bod č. 2 Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
stiahol z rokovania miestnej rady. 
Mgr. Dostál navrhol vrátiť sa k VZN o pešej zóne, ktoré bolo posunuté na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva na rokovaní miestnej rady dňa 20.02.2007. Starosta navrhol zaradiť VZN do bodu 
„Rôzne“. 
 
hlasovaním:  za  6, zdržal sa  0,  proti  0,neprítomní: 1   
 
miestna rada schválila program rokovania. 
 
Za overovateľa bol určený Mgr. Ondrej Dostál,  člen miestnej rady. 
 
K bodu 1: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2007 - 2009 
 
MUDr. Tatár, CSc.  – uviedol návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava –Staré Mesto na roky 
2007 – 2009. Budú zasadať k rozpočtu poslanecké kluby a budú zapracované ich pripomienky. 
Vysvetlil členom miestnej rady utvorenie kapitálového rozpočtu. 
 
Mgr. Jančovičová, PhD. – či sa dá schváliť kumulované číslo u kapitálového rozpočtu? 
 
Ing. Lašánová – rozpočet sa musí schváliť položkovo, podľa rozpočtových pravidiel. 
 
Mgr. Bárta  – je možné zriadiť položku „investície, bližšie neurčené“? 
 
MUDr. Tatár – môžeme schváliť prebytkový rozpočet. Vyššie príjmy ako výdavky a zvyšok si 
schválime v apríli.  
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Ing. Lašánová – rozpočet musí byť schválený na 3 roky. Schváliť rozpočet len s položkami, 
ktoré sú potrebné a ostatné urobiť zmenou rozpočtu, lebo rozpočet musí byť výhľadový do roku 
2009. 
 
MUDr. Tatár, Csc. – Napríklad v položke svah Šulekova máme na schválenie 3 500 tis. Sk, ale 
máme ich tam aj v roku 2008 a 2009. 
 
Mgr. Jančovičová, PhD. – nie sú v rozpočte zapracované požiadavky školstva. 
 
Ing. Barta – bez akýchkoľvek výhrad môžeme schváliť položky na havárie. To je 10 položiek. 
 
Ing. arch. Petrek – upozorňujem na položku DJ Javorinska.. 
 
Ing. Borguľa – navrhujem, aby bol schválený rozpočet v kapitálovej časti len v jednom čísle. Len 
v položke záväzky z minulosti a súdne nariadenia – vybudovať oporný múr na Vlčkovej ulici.  
 
MUDr. Tatár, CSc. –  dohodnite sa na racionálnom postupe, ale kvôli 4 položkám dvojmesačný 
posun? My by sme tu mali len buď posunúť rozpočet na rokovanie miestneho zastupiteľstva, 
alebo ho odložiť. 
 
RNDr. Smrek – dovolím si oponovať kolegovi zo SMER-u, že strecha na Vazovovej vydrží. 
Potom ju budeme robiť v septembri, keď budú chodiť deti už do školy. 
 
Mgr. Jančovičová, PhD. – prosím preveriť, lebo mesto si takisto odsúhlasilo kumulatívny 
rozpočet a na komisii sociálnej neboli prerokované DJ Javorinská a nemôžem sa k takto 
dôležitému materiálu vyjadrovať. 
 
Ing. arch. Petrek – v zastupiteľstve máme zrušenie uznesenia, ktorým boli zrušené DJ na 
Javorinskej. 
 
Mgr. Dostál – položky by mali byť rozpísané a ak sú ďalšie havarijné stavby, mali by byť 
zapracované v rozpočte. 
 
Ing. arch. Petrek – najrozumnejšie sa mi vidí, aby sme presunuli schválenie položiek 
kapitálového rozpočtu na apríl. Na máj sa mi to vidí už neskoro. Je tu konsenzus – zachovať 
finančné prostriedky pre úrad na úrovni minulého roku. Mali by sme si určiť priority nakladania 
s kapitálovým rozpočtom. 
 
Mgr. Jančovičová, PhD. – navrhujem, aby sa stretli  predsedovia klubov s predsedami komisií. 
 
Ing. arch. Petrek – určite si termín.    
 
 Ing. Barta –   navrhujem, aby si poslanci, ktorí chcú, obhliadli  havarijné stavy. 
 
Mgr. Šovčík – komisia kultúry prerokovala priority, ktoré sa v rozpočte nepremietli. Chcem 
vedieť prečo? 
 
RNDr. Smrek – ide o bežný rozpočet. Ing. Lašánová zapracúva pripomienky. 
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Mgr. Dostál – navrhuje stretnutie predsedov klubov a komisií na pondelok 26. marca 2007, kde 
by sa prešla správa a vypichli by sa položky, ktoré sa dajú schváliť naraz a určiť položky, ktoré sa 
budú schvaľovať jednotlivo. 
 
RNDr. Smrek – do štvrtka by sme mohli mať spísané tieto veci a mohli by sme sa stretnúť. 
 
Mgr. Jančovičová, PhD. – navrhujem stretnutie predsedov na 26.03.2007 o 16.00 h na 
miestnom úrade. 
 

Uznesenie č. 16/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
o d p o r ú č a 
 
predložiť návrh rozpočtu na zasadnutie miestneho zastupiteľstva s nasledovnými úpravami:  
 
hlasovaním: za 7, zdržal sa  0,  proti  0,    
 
1. v bežnej časti rozpočtu bude suma na prevádzku úradu na úrovni výdavkov v roku 2006. 

O rozdiel, medzi navrhovanou sumou  a sumou na úrovni výdavkov v roku 2006, znížiť 
položku predpokladané príjmy z prenájmu majetku.   

 
hlasovaním:  za 5, zdržal sa  0,  proti  1,    
 
2. z položiek kapitálovej časti rozpočtu miestna  rada odporúča schváliť položky na uhradenie 

pohľadávok pre akcie Grösslingová ul., Gorkého ul., Šafárikovo nám. a oporný múr Vlčkova 
v sumách ako sú predložené v návrhu rozpočtu. Položky na vykrytie dlhov schváliť a ostatné 
ostáva otvorené. Schváliť celkovú sumu výdavkov v časti kapitálového rozpočtu tak ako je 
navrhnutá. 

- - - 
 
 
K bodu 2:  Návrh Organizačného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 Návrh stiahnutý z rokovania miestnej rady. 
 

- - - 
 
 
 
 
 
K bodu 3:  Návrh na personálne zmeny v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou 

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
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Mgr. Šovčík – vyskytlo sa tam moje meno, čo so mnou nikto neprekonzultoval. Navrhujem, aby 

tento materiál išiel bez mien a mená sa doplnia na miestnom zastupiteľstve. 
Predsedovia klubov oznámia, ktoré sú to mená. 

 
Ing. Borguľa – mám takú istú pripomienku. Nikto so mnou ako s predsedom klubu nehovoril. 
 
Mgr. Jančovičová, PhD. – navrhujem stiahnuť tento materiál z rokovania miestneho 
zastupiteľstva.  
 
Ing. Borguľa – dohodneme na porade dňa 26.03.2007 o 16.00 h na miestnom úrade. 
 
Mgr. Dostál – zaregistroval som e-mailovú poštu ohľadne tohto. 
 
Mgr. Jančovičová, PhD. – sťahujem svoj návrh. 
 
 

Uznesenie č. 17/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  7, zdržal sa  0,  proti  0,    
 
o d p o r ú č a 
 
návrh doplniť o mená, ktoré sa dohodnú na porade predsedov klubov a komisií dňa 26.03.2007 o 
16.00 h. na miestnom úrade a predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstvu. 

- - - 
 
 
K bodu 4:  Návrh územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády 
 
Ing. arch. Kantorová – uviedla návrh územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády. 
Občania mali možnosť vyjadriť sa k vyvesenému návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré 
bolo uverejnené aj na internete. Vyhodnocujeme len relevantné stanoviská.  
 
Mgr. Dostál – ideme rozhodovať len o VZN, alebo môžeme meniť aj územný plán? 
 
Ing. arch. Kantorová – nemôžete. Je to potom nekončiaci proces, ktorý musíme k nejakému 
dátumu uzavrieť. 
 
Mgr. Dostál – môžeme meniť len VZN? 
 
Ing. arch. Kantorová – akonáhle je daný § 25 Stavebného zákona, nemôžeme meniť záväzné 
časti.  
 



 6 

Mgr. Šovčík – takže my buď 3/5 väčšinou poslancov schválime VZN, alebo ho neschválime 
a tým pádom ide všetko od začiatku. 
 
Ing. arch. Kantorová – áno. 
 
MUDr. Tatár , CSc. – ak to neschválime, hrozí, že tam vyrastú budovy, ktoré tam nechceme. Ak 
to schválime vyrastie tam len jedna stavba. 
 
Mgr. Dostál – poprosím, aby bolo poslancom zaslané e-mailom metodické usmernenie Krajského 
stavebného úradu. 
 

Uznesenie č. 18/2007 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  6, zdržal sa  0,  proti  0,   neprítomný 1 
 
A. o d p o r ú č a 
 
predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva; 
 
B. ž i a d a 
 
prednostu miestneho úradu 
aby zaslal poslancom metodické usmernenie Krajského stavebného úradu. 
 

- - - 
 
 
 
K bodu 5:  Návrh na schválenie odpredaja akcií mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

v obchodnej spoločnosti SNP Invest a.s. 
 
 
 
Ing. arch. Petrek – uviedol návrh na schválenie odpredaja akcií mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto v obchodnej spoločnosti SNP Invest a.s. Informoval členov miestnej rady, že pán primátor 
súhlasí s odkúpením akcií za cenu, ktorú mestská časť do spoločnosti vložila. 
 
 

Uznesenie č. 19/2007 
 
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 
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miestnemu zastupiteľstvu schváliť odpredaj akcií mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
v obchodnej spoločnosti SNP Invest a.s. podľa predloženého návrhu. 
 

- - - 
 
 
K bodu 6: Návrh na vrátenie majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto hlavnému mestu SR Bratislava – objekt Amfiteátra 40. výročia 
SNP na Búdkovej ceste 

 
Ing. arch. Petrek – uviedol návrh na vrátenie majetku zvereného do správy mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto hlavnému mestu SR Bratislava – objekt Amfiteátra 40. výročia SNP na 
Búdkovej ceste. Správa amfiteátru stála mestskú časť 1 700 tis. Sk. Máme vypracovanú 
Aktualizáciu zóny Machnáč, ktorú hlavné mesto ešte neprerokovalo. Mesto by to chcelo použiť 
na výmenu pozemkov. My by sme amfiteáter mohli využiť len na to na čo je určený – kultúrne 
využitie. 
 
Ing. Borguľa – je to naša iniciatíva? 
 
Ing. arch. Petrek – áno. 
 
Ing. Borguľa – a nedalo by sa získať nejaké financie. 
 
Ing. arch. Petrek – ak získate financie a budú využité na ten účel, na ktorý je amfiteáter určený, 
môžeme zvážiť náš zámer. 
 

Uznesenie č. 20/2007 
 
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 
 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť vrátenie majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto hlavnému mestu SR Bratislava – objekt Amfiteátra 40. výročia SNP na Búdkovej 
ceste podľa predloženého návrhu. 
 

- - - 
 
 
K bodu 7:  Návrh na vrátenie majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - 

Staré Mesto hlavnému mestu SR Bratislava – objekt bývalej ZŠ Lazaretská 3 
 
Ing. arch. Petrek – uviedol návrh na vrátenie majetku zvereného do správy mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto hlavnému mestu SR Bratislava – objekt bývalej ZŠ Lazaretská 3. ZŠ 
máme zverenú od mesta len na účel vzdelávania. Pokladám za najrozumnejšie vrátiť budovu 
hlavnému mestu. 
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Ing. Borguľa – chcel by som sa spýtať, či by sme si nemali túto školu nechať. Zmluva je 
podpísaná s NOAVISTOU, s.r.o. a je tam súhlas primátora? 
 
Ing. arch. Petrek – nie. Súhlas na zmluve nie je. Bol to môj nápad, aby sme túto školu mestu 
vrátili. Chcem vám povedať, že na budúcom zastupiteľstve bude predložený návrh na vrátenie 
RETEST-u. Môj názor je ten, že v Reteste sú klienti zo všetkých mestských častí, takže má 
celomestskú pôsobnosť. 
 
MUDr. Tatár  – zatiaľ nevyplývajú pre nás žiadne záväzky. Zmluva neobsahuje dátum, nie je 
podpísaná a tým sa stáva neplatná.  
 
Ing. Borguľa – existuje nejaká relevantná právna analýza. A ak áno, chcem ju vidieť. 
 
MUDr. Tatár  – áno. Je u mňa, rád vám ju ukážem. 
 
 

Uznesenie č. 21/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  6, zdržal sa  1,  proti  0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť vrátenie majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto hlavnému mestu SR – objekt bývalej ZŠ Lazaretská 3 podľa predloženého návrhu. 

- - - 
 
 
K bodu 8:  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. Martinková – 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. 4/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a rozšírila návrh o   o príležitostný 
trh na Dobrovičovej ulici.    
 
 
 
 

Uznesenie č. 22/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
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hlasovaním:  za  7, zdržal sa  0,  proti  0,    
 
o d p o r ú č a 
 
predložiť návrh na rokovanie miestneho zastupiteľstva s doplnením  príležitostného trhu na 
Dobrovičovej ulici. 
 

- - - 
 
 
K bodu 9:  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 
Bratislava – Staré Mesto 

 
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. 5/2005 ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská, 
príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto. 

 
Uznesenie č. 23/2007 

 
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 rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
  

- - - 
 
K bodu 10:  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava –Staré Mesto 

č. /2007, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným 
obmedzením   

 
Ing. Paradeiser – uviedol návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava –Staré 
Mesto č. /2007, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením s tým, že ide o úpravu 
sumy za obdobie kratšie ako jeden rok. 
 

Uznesenie č. 24/2007 
 

 



 10 

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 
 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –Staré 
Mesto č. /2007, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením podľa predloženého 
návrhu. 

- - - 
 
 
K bodu č. 11:   Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 59/2006, ktorým 

bolo schválené zrušenie DJ na Javorinskej 9 a zámer vybudovať objekt 
občianskej vybavenosti - domov dôchodcov 

 
MUDr. Tatár, CSc. – uviedol návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 59/2006, 
ktorým bolo schválené zrušenie DJ na Javorinskej 9 a zámer vybudovať objekt občianskej 
vybavenosti - domov dôchodcov. 
 
Mgr. Jančovičová, PhD. – návrh nebol prerokovaný v komisii vzdelávania a v komisii sociálnej. 
takže sa neviem k nemu vyjadriť. Je to veľmi citlivá otázka. 
 
Ing. Bárta - návrh by mal byť vyčlenený v programe pred rozpočet, aby sme vedeli, či máme 
odsúhlasovať financie alebo nie. 
 
MUDr. Tatár, CSc. – máme teraz dvoje fungujúce jasle . Jasle na Čajkovského sú pre malé deti  
- šesťmesačné a jasle na Hollého pre staršie deti. Počas rekonštrukcie by sa malo presťahovanie 
jasiel dohodnúť. 
 
Mgr. Dostál – keď obnovíme jasle, budeme determinovaní tým, že vložíme do nich 5 mil. 
a potom bude už ťažko meniť naše rozhodnutie. 
 
MUDr. Tatár, CSc. – bolo vyslovené verejne, že jasle budú pokračovať. Ak rozhodne 
zastupiteľstvo, že neinvestujeme do jaslí, tak nezrušíme toto uznesenie a jasle nebudú existovať. 
 
RNDr. Smrek – pán starosta dal vypracovať technický posudok Slovenskej technickej univerzite, 
koľko by stála rekonštrukcia. posudok bude hotový do konca marca 2007. 
 

  
Návrh uznesenia, ktorým by miestna rada odporučila prerokovať zrušenie uznesenia 
miestneho zastupiteľstva č. 59/2006, ktorým bolo schválené zrušenie DJ na Javorinskej 9 
a zámer vybudovať objekt občianskej vybavenosti - domov dôchodcov  - nebol schválený. 
 
hlasovanie:  za  3, zdržal sa  4,  proti  0,    
 

- - - 
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K bodu 12: Návrh na zrušenie uznesení miestneho zastupiteľstva č. 60/2003, ktorým bol 
schválený predaj časti pozemku parc. č. 3526/1 na ul. A. Plávku, č. 27/2005 
bod 2.,3.,4., ktorým bol schválený predaj garáží s pozemkami v dome na 
Bezručovej ul., parc. č. 8940/10, súp. č. 4942 a č. 54/2005, ktorým bol schválený 
predaj časti pozemku parc. č. 4734/1 na Lovinského ul. 

 
MUDr. Tatár – uviedol návrh na zrušenie uznesení miestneho zastupiteľstva č. 60/2003, ktorým 
bol schválený predaj časti pozemku parc. č. 3526/1 na ul. A. Plávku, č. 27/2005 bod 2.,3.,4., 
ktorým bol schválený predaj garáží s pozemkami v dome na Bezručovej ul., parc. č. 8940/10, súp. 
č. 4942 a č. 54/2005, ktorým bol schválený predaj časti pozemku parc. č. 4734/1 na Lovinského 
ul. Zbytočne máme blokované územie.  
 

Uznesenie č. 25/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  7, zdržal sa  0,  proti  0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu zrušiť uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 60/2003, ktorým bol 
schválený predaj časti pozemku parc. č. 3526/1 na ul. A. Plávku, č. 27/2005 bod 2.,3.,4., ktorým 
bol schválený predaj garáží s pozemkami v dome na Bezručovej ul., parc. č. 8940/10, súp. č. 4942 
a č. 54/2005, ktorým bol schválený predaj časti pozemku parc. č. 4734/1 na Lovinského ul. 
 
 

- - - 
 
K bodu 13:  Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto za rok 2006 
 
p. Kalman – uviedol správu o stave bezpečnosti v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 
2006. Informoval členov miestnej rady o výsledkoch práce policajného zboru. 
 
Mgr. Jančovičová, PhD. – chcem vedieť, či je dostatok pracovníkov polície a koľko hliadok je 
v meste a či je výskyt tvrdých drog v Starom Meste. 
 
p. Kalman –   je nedostatok pracovníkov polície. Tvrdé drogy na území Starého Mesta sú, ale 
neevidujú žiadne dílerské centrá. 
 
p. Hitka  – uviedol správu o stave verejného poriadku v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
za rok 2006. Informoval členov miestnej rady o výsledkoch práce mestskej polície. 
 

Uznesenie č. 26/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
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hlasovaním:  za  6, zdržal sa  0,  proti  0, neprítomný 1  
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie informáciu o stave bezpečnosti a verejného poriadku 
v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006. 
 

- - - 
 
 
K bodu 14:  Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2006 
 
Ing. Schmidtová – uviedla správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2006. 
 
Mgr. Šovčík – či existujú nesplnené uznesenie pred rokom 1998. 
 
Ing. Schmidtová – nie. 

Uznesenie č. 27/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  7, zdržal sa  0,  proti  0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie správu o stave plnenia uznesení Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2006. 
 

- - - 
 
K bodu 15: Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami vykonanými na ZŠ 
Jelenia 16 a v organizácii VEPOS Bratislava – Staré Mesto v I. polroku 2006 

 
Uznesenie č. 28/2007 

 
Ing. Schmidtová – uviedla správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami vykonanými na ZŠ Jelenia 16 
a v organizácii VEPOS Bratislava – Staré Mesto v I. polroku 2006. 
 
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 
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miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých 
na odstránenie nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami vykonanými na ZŠ 
Jelenia 16 a v organizácii VEPOS Bratislava – Staré Mesto v I. polroku 2006. 
 
 

- - - 
K bodu 16:  Informácia o činnosti Staromestskej knižnice za rok 2006 
 
PhDr. Kopáčiková – uviedla informáciu o činnosti Staromestskej knižnice za rok 2006. 
Požiadala poslancov o pomoc pri výstavbe libressa v Medickej záhrade v tomto volebnom období. 
 
Mgr. Šovčík –  Vyslovím sa k tomu ako predseda kultúrnej komisie. Staromestská knižnica je 
zavedená organizácia. Oslovil som riaditeľa Mestskej knižnice, či vidí opodstatnenosť takýchto 
dvoch knižníc a potvrdil mi, že áno. Staromestská knižnica oslovuje iný okruh čitateľov ako 
Mestská knižnica.   
 

Uznesenie č. 29/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  7, zdržal sa  0,  proti  0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie informáciu o činnosti Staromestskej knižnice za rok 
2006. 
 

- - - 
 
K bodu 17:  Návrh náplne činnosti Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto pre nakladanie s majetkom  
 
Ing. Denko – uviedol návrh náplne činnosti Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto pre nakladanie s majetkom. 
 

Uznesenie č. 30/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  7, zdržal sa  0,  proti  0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť náplň činnosti Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto pre nakladanie s majetkom podľa predloženého návrhu. 
 

- - - 
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Rôzne 
 
K bodu 18: 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 

 
 
Mgr. Dostál  - predniesol pripomienky občanov – podnikateľov, ktorý chcú mať tzv. reklamné 
„A“ vystavené len počas pracovnej doby.  
 
RNDr. Smrek – občania podali petíciu a ak sa nájde prijateľné riešenie som za. 
 
 
 
 
 

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

Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  Mgr. Ondrej Dostál, v.r.  ..............................................  
   
 
Zapísala: Hana Molnárová, v.r.    ..............................................    


