
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

  

Zápisnica a uznesenia  
 

zo 14. rokovania   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  
17. júna 2008 

 

Prítomní:  Ing. arch. Andrej PETREK, MUDr. Peter TATÁR, CSc., RNDr. Peter SMREK, Mgr. 
Sven ŠOVČÍK, Ing. Marián PROCHÁZKA, Mgr. Ondrej DOSTÁL, Ing. Martin BORGUĽA, 
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ, PhD. 
  
   
 
Program: 
1. Informácia o príprave zákona navrhnutého Regionálnym združením mestských častí hl. mesta 

SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava . Staré Mesto č. .../2008 
o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov   

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č. 10/2004 o bližších podmienkach poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia 
úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby   

4. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008   
5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008     
6. Návrh na predaj nehnuteľností na ulici Srnčia, pozemok parc. č. 4592, 4593, 4594 
      a stavby súp. č. 1535 
7. Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Šafránová-Srnčia, parc. č. 4588/1, 4588/2 
8. Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Šafránová-Srnčia, parc. č. 4569, 4570 
9. Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Šafránová-Srnčia, parc. č. 4565, 4564 
10. Návrh na predaj nehnuteľností na Sklenárskej ulici, parc. č. 4606, 4607/1,2,3, 4609, 4610 
11. Návrh na predaj nehnuteľností na Svetlej ulici, parc. č. 2256, 2257/1, 2257/2 
12. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 901 v dome na Františkánskom nám. 7 
13. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 13 v dome na Grösslingovej 49 
14. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 10 v dome na Panenskej 26 
15. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 9 v dome na ulici Palisády 59 a návrh na predaj 

nehnuteľností na ulici Palisády 59 
16. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 153/648 na nehnuteľnostiach na ulici 

Michalská 25  
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

na II. polrok 2008   
18. Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto č. 2/2005 z 19. apríla 2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2007    



 2 

19. Vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS Bratislava - Staré Mesto za I. štvrťrok 
2008   

20. Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
21. Návrh na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska 
22. Rôzne 
 
Rokovanie miestnej rady otvoril a viedol Ing. arch. Petrek, starosta mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto.  

 
Za overovateľa zápisnice bol určený  Ing. Martin Borguľa, člen miestnej rady. 

 
 

K bodu 1: Informácia o príprave zákona navrhnutého Regionálnym združením mestských 
častí hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 377/1990 
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Ing. arch. Petrek – uviedol Informáciu o príprave zákona navrhnutého Regionálnym združením 
mestských častí hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
 

Uznesenie č. 56/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 6, proti 0, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Informáciu o príprave zákona navrhnutého Regionálnym 
združením mestských častí hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

- - - 
 
 

K bodu 2: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
č. .../2008 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného 
stravovania dôchodcov   

 
 
Ing. Mgr. Pagáčová – uviedla Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava . 
Staré Mesto č. .../2008 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov. 
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Uznesenie č. 57/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 6, proti 0, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto č. .../2008 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania 
dôchodcov s nasledovnými upresneniami: 
1. v časti B. návrhu uznesenia miestneho zastupiteľstva zrušiť uznesenie č. 88/2003 len v časti B 

a to s účinnosťou od 1.8.2008, 
2.  prílohu navrhovaného VZN  t.j. príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov uviesť priamo v 

§ 6 ods. (3) navrhovaného VZN v znení:  
    „(3) oprávnenej osobe podľa § 3 písm. c) tohto nariadenia možno poskytnúť pomoc 

nasledovne: 
    1. pre osamelého dôchodcu a manželskú dvojicu dôchodcov s mesačným príjmom do výšky 1,5 

násobku súm životného minima príspevok v sume 30,- Sk na jeden obed, 
    2.  pre osamelého dôchodcu a manželskú dvojicu dôchodcov s mesačným príjmom vo výške 

nad 1,5 násobok do dvojnásobku súm životného minima príspevok v sume 15,- Sk na jeden 
obed.“ 

 
- - - 

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

č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. 10/2004 o bližších podmienkach poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia 
úhrady za sociálne služby   

 
 
Ing. Mgr. Pagáčová - uviedla Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. 10/2004 o bližších podmienkach poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby.   
 

Uznesenie č. 58/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 5, proti 0, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 10/2004 o bližších podmienkach poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne 
služby.  

- - - 
 
 
K bodu 4: Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 

2008   
 
Ing. Lašánová  - uviedla Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
na rok 2008.   
 

Uznesenie č. 59/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 6, proti 1, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na rok 2008 po predložení  podrobného zdôvodnenia návrhov zvýšenia kapitálového 
rozpočtu vo výdavkoch na rekonštrukciu budovy miestneho úradu a rekonštrukciu budovy MŠ 
Javorinská. 
 

- - - 
 
K bodu 5: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

na rok 2008    
 
 Ing. Lašánová – uviedla Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na rok 2008.   

Uznesenie č. 60/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 7, proti 0, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2008.   
 

- - - 
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K bodu 6. Návrh na predaj nehnuteľností na ulici Srnčia, pozemok parc. č. 4592, 4593, 
4594 a stavby súp. č. 1535 

K bodu 7: Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Šafránová-Srnčia, parc. č. 4588/1, 4588/2 
K bodu 8: Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Šafránová-Srnčia, parc. č. 4569, 4570 
K bodu 9: Návrh na predaj nehnuteľností na ul. Šafránová-Srnčia, parc. č. 4565, 4564 
K bodu 10: Návrh na predaj nehnuteľností na Sklenárskej ulici, parc. č. 4606, 4607/1,2,3, 

4609, 4610 
K bodu 11: Návrh na predaj nehnuteľností na Svetlej ulici, parc. č. 2256, 2257/1, 2257/2 
K bodu 12: Návrh na predaj nebytového priestoru č. 901 v dome na Františkánskom  

nám. 7 
K bodu 13: Návrh na predaj nebytového priestoru č. 13 v dome na Grösslingovej 49 
K bodu 14: Návrh na predaj nebytového priestoru č. 10 v dome na Panenskej 26 
K bodu 15: Návrh na predaj nebytového priestoru č. 9 v dome na ulici Palisády 59 a návrh 

na predaj nehnuteľností na ulici Palisády 59 
 
 
MUDr. Tatár – uviedol návrhy na predaj nehnuteľností v bode 6 až 15. 
 

Uznesenie č. 61/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 5, proti 0, zdržal sa 2,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrhy na predaj nehnuteľností v bode 6 až 15. 
 

- - - 
 
K bodu 16. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 153/648 na 

nehnuteľnostiach na ulici Michalská 25  
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 153/648 na 
nehnuteľnostiach na ulici Michalská 25. 
 

Uznesenie č. 62/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 4, proti 0, zdržal sa 3,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 
153/648 na nehnuteľnostiach na ulici Michalská 25. 
 

- - - 
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K bodu 17: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto na II. polrok 2008   

 
 
Ing. Schmidtová – uviedla Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2008.   
 

Uznesenie č. 63/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 7, proti 0, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2008.   
 

- - - 
 
K bodu 18:  Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2005 z 19. apríla 2005 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za 
rok 2007    

 
Ing. Schmidtová – uviedla Správu o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2005 z 19. apríla 2005 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2007.    
 

Uznesenie č. 64/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 7, proti 0, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2005 z 19. apríla 2005 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2007.    
 

- - - 
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K bodu 19: Vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS Bratislava - Staré Mesto 
za I. štvrťrok 2008   

 
p. Cepek  - uviedol Vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS Bratislava - Staré Mesto 
za I. štvrťrok 2008. 
  

Uznesenie č. 65/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 7, proti 0, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS 
Bratislava - Staré Mesto za I. štvrťrok 2008.   
 

- - - 
 
K bodu 20. Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto 
 
RNDr. Smrek – uviedol Správu Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 
 

Uznesenie č. 66/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 6, proti 0, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

- - - 
 
K bodu 21:  Návrh na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska 
 
Mgr. Hacajová – uviedla Návrh na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny 
Blumentálska. 
 

Uznesenie č. 67/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 7, proti 0, zdržal sa 0,    
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o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny 
Blumentálska. 
 

- - - 
 
  
 

 
 
 

Ing. arch. Andrej PETREK  
starosta mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 
 
 
Overovateľ: Ing. Martin BORGUĽA  ..................................................  
 
Zapísala: Hana Molnárová    ...................................................      

 
 
 
 
 

  
   


