
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 
 

Zápisnica a uznesenia 
 

zo 4. zasadnutia   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného 
17. apríla 2007 

 
Prítomní:  Ing. arch. Andrej PETREK, MUDr. Peter TATÁR, CSc., RNDr. Peter SMREK, Ing. 
Martin BORGUĽA, Mgr. Ondrej DOSTÁL, Mgr. Sven ŠOVČÍK, Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ, 
PhD. 
 
Neprítomný: Mgr. Juraj BARTA, 
 
PROGRAM: 

1. Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 

5. Návrh na zrušenie Staromestského kultúrneho strediska  
3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2007 o voľných pouličných 

aktivitách 
4. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 93/1999 na zabezpečenie 

predaja nehnuteľnosti na Špitálskej 29, parc. č. 8514/2 s domom súp. č. 2193 
5. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva  č. 728 zo 17.11.1998, bod 

13,  ktorým bol schválený predaj pozemku parc. č. 7741/3 na Banskobystrickej ul. 
6. Návrh na zrušenie uznesení miestneho zastupiteľstva č. 87/2006, ktorým bol 

schválený predaj pozemkov parc. č. 3063, 3064 na Galandovej 2. č. 92/2006 na 
zabezpečenie predaja nehnuteľností na Beskydskej 10, parc. č. 7467/3 s domom  
súp. č. 3134 formou cenovej ponuky a č. 113/2003 bod 3., ktorým bol schválený 
predaj pozemku parc. č. 2608/13 na Červeňovej ulici 

7. Návrh na zrušenie uznesenia č. 61/2006, ktorým bo odsúhlasený zámer 
rekonštrukcie dvoch nebytových priestorov na Vajanského nábr. č. 15 na ubytovňu 
pre učiteľov 

8. Správa o realizácii sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v roku 
2006 

9. Vyhodnotenie zimnej služby na miestnych komunikáciách spravovaných mestskou 
časťou Bratislava – Staré Mesto  

10. Rôzne 

 
 
 
Rokovanie otvoril a viedol Ing. arch. Andrej Petrek, starosta mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto.  Konštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné. 
 
RNDr. Smrek oznámil členom miestnej rady, že dopĺňa materiál č. 8 o hodnotiacu časť. 
 
hlasovaním:  za  6, zdržal sa  0,  proti  0, neprítomný 1   
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miestna rada schválila program rokovania. 
 
Za overovateľa bol určený  RNDr. Peter Smrek,  poverený člen miestnej rady. 
 
Starosta navrhol, aby zasadnutia miestnej rady boli zaznamenávané na záznamové zariadenie od 
budúceho zasadnutia miestnej rady. Súčasne navrhol zverejňovať všetky uznesenia miestnej rady 
formou zápisnice. Tým nie je dotknuté právo člena miestnej rady uviesť v zápisnici svoje 
stanovisko odchylné od uznesenia, ak o to požiada. 
 

Uznesenie č. 31/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  menovitým hlasovaním každého 
z prítomných členov miestnej rady    
 
s ú h l a s í  
 
so zaznamenávaním svojho rokovania na záznamové zariadenie a s formou zápisnice 
zaznamenávajúcej presné znenie všetkých prijatých uznesení miestnej rady. 
 

- - - 
 
 
K bodu 1: Návrh Organizačného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava –Staré Mesto 
 
Starosta Ing. arch. Petrek – uviedol návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto.   
 

Uznesenie č. 32/2007 
 
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 prerokovať návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

- - - 
K bodu 2:  Návrh na zrušenie Staromestského kultúrneho strediska 
 
 
Starosta Ing. arch. Petrek uviedol a RNDr. Smrek – vysvetlil návrh na zrušenie 
Staromestského kultúrneho strediska.   
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Uznesenie č. 33/2007 
 
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 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na zrušenie Staromestského kultúrneho strediska. 
 

- - - 
 
 
K bodu 3: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava –Staré Mesto č. 

/2007 o voľných pouličných aktivitách 
 
 
RNDr. Smrek – uviedol návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č. /2007 o voľných pouličných aktivitách.  
 

Uznesenie č. 34/2007 
 
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 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať  návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava –Staré Mesto č. /2007 o voľných pouličných aktivitách. 
 

- - - 
 
 
K bodu 4: Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 93/1999 na 

zabezpečenie predaja nehnuteľnosti na Špitálskej 29, parcely č. 8514/2 
s domom súp č. 2193 

 
MUDr. Tatár, CSc. – uviedol návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 93/1999 
na zabezpečenie predaja nehnuteľnosti na Špitálskej 29, parcely č.  8514/2 s domom súp. č. 2193.   
 

Uznesenie č. 35/2007 
 
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 prerokovať  návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 
93/1999 na zabezpečenie predaja nehnuteľnosti na Špitálskej 29, parcely č. 8514/2 s domom súp 
č. 2193. 
. 
 

- - - 
 
 
K bodu 5: Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 728 bod 13., ktorým bol 

schválený predaj pozemku parc. č. 7741/3 na Banskobystrickej ulici 
 
 
MUDr. Tatár, CSc.  – uviedol návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č., 728 bod 
13., ktorým bol schválený predaj pozemku parc. č. 7741/3 na Banskobytrickej ulici. 
 

Uznesenie č. 36/2007 
 
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 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 
728 bod 13., ktorým bol schválený predaj pozemku parc. č. 7741/3 na Banskobystrickej ulici. 
 

- - - 
 
 
K bodu 6:  Návrh na zrušenie uznesení miestneho zastupiteľstva č. 87/2002, ktorým bol 

schválený predaj pozemkov parc. č. 3063, 3064 na Galandovej 2, č. 92/2006 na 
zabezpečenie predaja nehnuteľností na Beskydskej 10, parcely č. 7467/3 
s domom súp. č. 3134 formou cenovej ponuky a č. 113/2003 bod 3.m ktorým 
bol schválený predaj pozemku parc. č. 2608/13 na Červeňovej ulici 

 
 
MUDr. Tatár, CSc. – uviedol návrh na zrušenie uznesení miestneho zastupiteľstva č. 87/2002, 
ktorým bol schválený predaj pozemkov parc. č. 3063, 3064 na Galandovej 2, č. 92/2006 na 
zabezpečenie predaja nehnuteľností na Beskydskej 10, parcely č. 7467/3 s domom súp. č. 3134 
formou cenovej ponuky a č. 113/2003 bod 3.m ktorým bol schválený predaj pozemku parc. č. 
2608/13 na Červeňovej ulici.   
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 37/2007 
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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 prerokovať návrh na zrušenie uznesení miestneho zastupiteľstva č. 
87/2002, ktorým bol schválený predaj pozemkov parc. č. 3063, 3064 na Galandovej 2, č. 92/2006 
na zabezpečenie predaja nehnuteľností na Beskydskej 10, parcely č. 7467/3 s domom súp. č. 3134 
formou cenovej ponuky a č. 113/2003 bod 3.m ktorým bol schválený predaj pozemku parc. č. 
2608/13 na Červeňovej ulici. 
 

- - - 
 
 
K bodu 7: Návrh na zrušenie uznesenia č. 61/2006, ktorým bol schválený zámer 

rekonštrukcie dvoch nebytových priestorov na Vajanského nábreží 15 na 
ubytovňu pre učiteľov 

 
 
MUDr. Tatár, CSc. - uviedol návrh na zrušenie uznesenia č. 61/2006, ktorým bol schválený 
zámer rekonštrukcie dvoch nebytových priestorov na Vajanského nábreží 15 na ubytovňu pre 
učiteľov.   
 

Uznesenie č. 38/2007 
 
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 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na zrušenie uznesenia č. 61/2006, ktorým bol 
schválený zámer rekonštrukcie dvoch nebytových priestorov na Vajanského nábreží 15 na 
ubytovňu pre učiteľov. 
 

- - - 
 
 
K bodu 8:  Správa o realizácii sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

v roku 2006 
 
RNDr. Smrek – uviedol správu o realizácii sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto v roku 2006 aj s doplnkom Vyhodnotenie realizačného plánu sociálnej politiky mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006. 
 

Uznesenie č. 39/2007 
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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 prerokovať správu o realizácii sociálnej politiky mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto v roku 2006. 

- - - 
 
K bodu 9:  Vyhodnotenie zimnej údržby na miestnych komunikáciách spravovaných 

mestskou časťou Bratislava –Staré Mesto za sezónu 2006/2007 
 
Riaditeľ VEPOS-u p. Cepek – uviedol vyhodnotenie zimnej údržby na miestnych 
komunikáciách spravovaných mestskou časťou Bratislava –Staré Mesto za sezónu 2006/2007. 
  
 

Uznesenie č. 40/2007 
 
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 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať vyhodnotenie zimnej údržby na miestnych komunikáciách 
spravovaných mestskou časťou Bratislava –Staré Mesto za sezónu 2006/2007. 
 

- - - 
 
 
 
 

Ing. arch. Andrej PETREK  
starosta mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Peter Smrek v.r.    
 
Zapísala: Hana Molnárová v.r.  


