
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

  

  Zápisnica a uznesenia  
 

zo 15. rokovania   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  
9. septembra 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. Návrh VZN o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na 
činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského 
stravovania  

2. Delegovanie zástupcov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do rád základných škôl  
3. Návrh na určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto 
4. Návrh na rozšírenie partnerstva a spolupráce s neziskovou organizáciou MAJÁK NÁDEJE n.o. 
5. Informácia o plnení úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
6. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2008    
7. Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008  a zmenu 

tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 
2008  

8. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Novosvetskej ulici, parc. č. 3021/3 
9. Návrh na predaj nehnuteľnosti Na Kalvárii, parc. č. 3768/3 
10. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Mudroňovej ulici, parc. č. 1642/10 
11. Návrh Dodatku č. 1, ktorým sa menia Pravidlá nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej 

časti Bratislava – Staré Mesto a nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 

12. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
13. Zadanie pre územný plán zóny Chalúpkova   
14. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré 

Mesto za roky 1998-2007 a I. polrok 2008   
15. Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto č. 9/2005 z 13. decembra 2005 o poskytovaní jednorazovej finančnej 
pomoci v čase náhlej núdze za rok 2007   

16. Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska – doplnenie     
17. Vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 

2008   
18. Návrh vecného plánu starostlivosti o zeleň, ktorá je zverená mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto na rok 2009   
19. Návrh vecného plánu opráv a údržby komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto na rok 2009    
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20. Návrh aktualizácie parkovacej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2008-
2012 

21. Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
22. Rôzne 
  
Rokovanie miestnej rady otvoril a viedol Ing. arch. Petrek, starosta mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto.  
 
Za overovateľa zápisnice bol určený  Mgr. Ondrej Dostál člen miestnej rady. 
 
Poslanci jednomyseľne schválili program rokovania miestnej rady. 
 
 
 
 
K bodu 1:  Návrh všeobecne záväzného nariadenia o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa 

v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí 
a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania  

 
RNDr. Smrek  - uviedol Návrh všeobecne záväzného nariadenia o povinnom príspevku na pobyt 
dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom 
príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania. 
 

Uznesenie č. 68/2008 
 

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 všeobecne záväzného nariadenia o povinnom 
príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu 
detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania. 
 

- - - 
 
 
 
 
K bodu 2: Delegovanie zástupcov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do rád 

základných škôl  
 
RNDr. Smrek- uviedol materiál Delegovanie zástupcov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
do rád základných škôl. 
 

Uznesenie č. 69/2008 
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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 Delegovanie zástupcov mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto do rád základných škôl. 
 

- - - 
 
 
K bodu 3: Návrh na určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach mestskej 

časti Bratislava – Staré Mesto 
 
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh na určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
Mgr. Jančovičová, PhD. – Aby bola vypracovaná koncepcia podpory starostlivosti o deti 
v predškôlkovom veku čo najadresnejšie voči staromestským obyvateľom. 
 

Uznesenie č. 70/2008 
 

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 určenie úhrad za služby poskytované v detských 
jasliach mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

- - - 
 
 
K bodu 4: Návrh na rozšírenie partnerstva a spolupráce s neziskovou organizáciou 

MAJÁK NÁDEJE n.o.  
 
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh na rozšírenie partnerstva a spolupráce s neziskovou 
organizáciou MAJÁK NÁDEJE n.o. 
 
 

Uznesenie č. 71/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 6, proti 1, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na rozšírenie partnerstva a spolupráce s neziskovou 
organizáciou MAJÁK NÁDEJE n.o. 
  

- - - 
 
 
K bodu 5: Informácia o plnení úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto 
 
Ing. arch. Petrek – uviedol Informáciu o plnení úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 
 

Uznesenie č. 72/2008 
 

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 plnení úloh v oblasti sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

- - - 
 
 
K bodu 6: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 

2008    
 
Ing. Lašánová – uviedla Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. 
polrok 2008.    
 

Uznesenie č. 73/2008 
 

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 plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto za I. polrok 2008.    
 

- - - 
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K bodu 7: Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2008  
a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na rok 2008  

 
Ing. Lašánová – uviedla Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na 
rok 2008  a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto na rok 2008.  
 

Uznesenie č. 74/2008 
 

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 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na rok 2008  a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2008. 
 

- - - 
 
 
 
K bodu 8: Návrh na predaj nehnuteľnosti na Novosvetskej ulici, parc. č. 3021/3 
K bodu 9: Návrh na predaj nehnuteľnosti Na Kalvárii, parc. č. 3768/3 
K bodu 10: Návrh na predaj nehnuteľnosti na Mudroňovej ulici, parc. č. 1642/10 
 
MUDr. Tatár  – uviedol Návrh na predaj nehnuteľnosti na Novosvetskej ulici, parc. č. 3021/3, 
Návrh na predaj nehnuteľnosti Na Kalvárii, parc. č. 3768/3 a Návrh na predaj nehnuteľnosti na 
Mudroňovej ulici, parc. č. 1642/10. 
 

Uznesenie č. 75/2008 
 

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 predaj nehnuteľnosti na Novosvetskej ulici, parc. 
č. 3021/3, Návrh na predaj nehnuteľnosti Na Kalvárii, parc. č. 3768/3 a Návrh na predaj 
nehnuteľnosti na Mudroňovej ulici, parc. č. 1642/10. 
 

- - - 
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K bodu 11: Návrh Dodatku č. 1, ktorým sa menia Pravidlá nakladania s nehnuteľným 
majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a nehnuteľným majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
MUDr. Tatár  – uviedol Návrh Dodatku č. 1, ktorým sa menia Pravidlá nakladania 
s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a nehnuteľným majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

Uznesenie č. 76/2008 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 5, proti 1, zdržal sa 1,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh Dodatku č. 1, ktorým sa menia Pravidlá nakladania 
s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a nehnuteľným majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

- - - 
 
 
K bodu 12: Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto    
 
JUDr. Barátiová – uviedla Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 

Uznesenie č. 77/2008 
 

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 trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

- - - 
 
 
K bodu 13: Zadanie pre územný plán zóny Chalúpkova   
 
Ing. arch. Petrek – uviedol materiál Zadanie pre územný plán zóny Chalúpkova.   
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Uznesenie č. 78/2008 
 

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 Zadanie pre územný plán zóny Chalúpkova.  
 

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

Bratislava - Staré Mesto za roky 1998-2007 a I. polrok 2008  
 
Ing. Schmidtová – uviedla Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998-2007 a I. polrok 2008. 
 

Uznesenie č. 79/2008 
 

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 o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998-2007 a I. polrok 2008. 
 

- - - 
 
 
K bodu 15: Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 9/2005 z 13. decembra 2005 o 
poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze za rok 2007   

 
 
Ing. Schmidtová – uviedla Správu o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 9/2005 z 13. decembra 2005 o poskytovaní 
jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze za rok 2007. 
   

Uznesenie č. 80/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 6, proti 0, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 9/2005 z 13. decembra 2005 o 
poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze za rok 2007.    
 

- - - 
 
 
K bodu 16: Revitalizácia oddychovej zóny Blumentálska – doplnenie    
 
 
Mgr. Hacajová – uviedla Revitalizáciu oddychovej zóny Blumentálska – doplnenie. 
   

Uznesenie č. 81/2008 
 

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 Revitalizáciu oddychovej zóny Blumentálska – doplnenie.    
 

- - - 
  
 
K bodu 17: Vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS Bratislava – Staré Mesto 

za I. polrok 2008   
 
p. Cepek – uviedol Vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS Bratislava – Staré 
Mesto za I. polrok 2008.   

Uznesenie č. 82/2008 
 

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 Vyhodnotenie reštrukturalizácie organizácie VEPOS 
Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2008.   
 

- - - 
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K bodu 18: Návrh vecného plánu starostlivosti o zeleň, ktorá je zverená mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2009  

K bodu 19: Návrh vecného plánu opráv a údržby komunikácií III. a IV. triedy v mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 

 
p. Cepek – uviedol Návrh vecného plánu starostlivosti o zeleň, ktorá je zverená mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 a Návrh vecného plánu opráv a údržby komunikácií III. 
a IV. triedy v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009. 
 

Uznesenie č. 83/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 3, proti 1, zdržal sa 2,   
 
neodporúča prerokovať predložené materiály  v miestnom zastupiteľstve. 
 

- - - 
  
    
K bodu 20. Návrh Aktualizácie parkovacej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

na roky 2008-2012 
 
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh Aktualizácie parkovacej politiky mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na roky 2008-2012. 
 

Uznesenie č. 85/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 5, proti 0, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh Aktualizácie parkovacej politiky mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na roky 2008-2012. 

- - - 
 
 
K bodu 21: Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto 
 
RNDr. Smrek – uviedol Správu Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 
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Uznesenie č. 86/2008 
 

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 Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

- - - 
 
  
 
 
 

 
Ing. arch. Andrej PETREK  

starosta mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 

 
 
 
 
 
Overovateľ: Mgr. Ondrej DOSTÁL  ..................................................  
 
Zapísala: Hana Molnárová    ...................................................      

 
 

 


