
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 
 

  Zápisnica a uznesenia  
 

zo 6. rokovania   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  
19. júna 2007 

 

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

 
 

PROGRAM : 
 
1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006 
2. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkoch a rozdielu majetku a záväzkov mestskej 

časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2006 
3. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

k 31.12.2006 
4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2007 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na 

II. polrok 2007 
6. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 2/2006 starostu mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich 
vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

7. Návrh na zriadenie samostatnej rozpočtovej organizácie s názvom RETEST – resocializačné 
terapeutické stredisko 

8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 59/2006 časť B a návrh na schválenie zámeru na opätovné 
zriadenie Detských jaslí a Materskej školy na ul. Javorinská 9 v Bratislave 

9. Návrh projektu využitia Pisztoryho paláca v zmysle uznesenia č. 57/2007 časť B. 
10/A Návrh na zmenu stanoviska mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k aktualizácii územného 

plánu zóny A6 Bratislava 2006 sektor č.10a podľa predloženého návrhu 
 
 
 
Rokovanie otvoril a viedol Ing. arch. Andrej Petrek, starosta mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto.  Konštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné. 
Za overovateľa zápisnice bol určený  Mgr. Ondrej Dostál, člen miestnej rady. 
Na žiadosť Mgr. Dostála starosta doplnil program miestnej rady bod 10. Rôzne o  Návrh na 
zmenu stanoviska mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k aktualizácii územného plánu zóny A6 
Bratislava 2006 sektor č.10a podľa predloženého návrhu. 
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K bodu 1:  Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2006 
 
MUDr. Tatár, CSc. – uviedol záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 
2007. 
 

Uznesenie č. 56/2007 
 
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 záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za 
rok 2007. 

- - - 
 
 
K bodu 2: Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkoch a rozdielu majetku 

a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2006 
 
MUDr. Tatár, CSc. – uviedol správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkoch a rozdielu 
majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2006. 
 

Uznesenie č. 57/2007 
 
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 výsledku inventarizácie majetku, záväzkoch 
a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2006. 
 
 

- - - 
 
 
K bodu 3: Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto k 31.12.2006 
 
MUDr. Tatár, CSc. – uviedol informáciu o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2006. 
 
 
 
 



 3 

Uznesenie č. 58/2007 
 
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 informáciu o stave a postupe vymáhania pohľadávok 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2006. 
 

- - - 
 
K bodu 4: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

na rok 2007 
 

  
Návrh bude rozdaný pred rokovaním miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 
 
 
K bodu 5:  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto na II. polrok 2007 
 
Ing. Schmidtová – uviedla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2007. 
 

Uznesenie č. 59/2007 
 
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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2007 podľa predloženého návrhu. 
 

- - - 
 
 
 
K bodu 6: Správa o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 2/2006 starostu mestskej 

časti Bratislava – Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní 
preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto 
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Ing. Schmidtová – uviedla správu o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 2/2006 starostu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov 
z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
 

Uznesenie č. 60/2007 
 
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 výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 
2/2006 starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní 
preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto. 
 
 

- - - 
K bodu 7: Návrh na zriadenie samostatnej rozpočtovej organizácie s názvom RETEST – 

resocializačné terapeutické stredisko 
 
Ing. arch. Petrek, starosta mestskej časti - uviedol návrh na zriadenie samostatnej rozpočtovej 
organizácie s názvom RETEST – resocializačné terapeutické stredisko. 
 

Uznesenie č. 61/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  5, zdržal sa 1,  proti 0,   
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať zriadenie samostatnej rozpočtovej organizácie s názvom 
RETEST  - resocializačné terapeutické stredisko podľa predloženého návrhu. 
 

- - - 
 
 
K bodu 8: Návrh na zrušenie uznesenia č. 59/2006 časť B. a návrh na schválenie zámeru na 

opätovné zriadenie Detských jaslí a Materskej školy na ul. Javorinská 9 
v Bratislave 

 
Ing. arch. Petrek, starosta mestskej časti -  uviedol návrh na zrušenie uznesenia č. 59/2006 časť 
B. a návrh na schválenie zámeru na opätovné zriadenie Detských jaslí a Materskej školy na ul. 
Javorinská 9 v Bratislave. 
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Uznesenie č. 62/2007 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  4, zdržal sa 2,  proti  ,   
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať zrušenie uznesenia č. 59/2006 časť B a schválenie zámeru 
na opätovné zriadenie Detských jaslí a Materskej školy na ul. Javorinská 9 v Bratislave podľa 
predloženého návrhu. 
 

- - - 
 
 
 
 
K bodu 9: Návrh projektu využitia Pisztoryho paláca v zmysle uznesenia č. 57/2007 časť B. 
 
Mgr. Sven Šovčík – uviedol návrh projektu využitia Pisztoryho paláca v zmysle uznesenia č. 
57/2007 časť B. 
 
 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k danému bodu neprijala uznesenie a  
odporúčala predsedovi komisie kultúry Mgr. Šovčíkovi dopracovať projekt využitia Pisztoryho 
paláca v zmysle uznesenia č. 57/2007 časť B.   
 

- - - 
 
 
K bodu 10/A:  Návrh na zmenu stanoviska mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

k aktualizácii územného plánu zóny A6 Bratislava 2006 sektor č.10a podľa 
predloženého návrhu. 

 
 

Uznesenie č. 62A/2007 
 
Mgr. Dostál – uviedol zmenu stanoviska mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k aktualizácii 
územného plánu zóny A6 Bratislava 2006 sektor č.10a. 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
  
hlasovaním:  za  5, zdržal sa 0,  proti  0,   
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať doplnenie stanoviska mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto k aktualizácii územného plánu zóny A6 Bratislava 2006 sektor č.10a po úprave uznesenia 
miestneho zastupiteľstva.   
 
 
 
 
 

Ing. arch. Andrej PETREK  
starosta mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  Mgr. Ondrej DOSTÁL  ..................................................  
 
Zapísala: Hana Molnárová    ...................................................      
 


