
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

  

 
  Zápisnica a uznesenia  

 
zo 16. rokovania   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  

28. októbra 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 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, 

ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných rekonštrukčných a udržiavacích prácach 
2. 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. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane 
obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov 

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. 1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova 
sever - Palisády 

4. Návrh na 5. 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 zrušenie uznesení súvisiacich s projektom Šancová 
7. Zoznam objektov a priestorov, ktoré miestne zastupiteľstvo nebude predávať do konca 

volebného obdobia 
8. Návrh na predaj nehnuteľností na Flöglovej ulici, stavba a pozemok parc. č. 3444/8 
9. Návrh na predaj nehnuteľností na Timravinej ulici, parc. č. 3024/20, podiel 220/10000 

k pozemku  parc. č. 3023/2 a podiel 278/10000 k pozemku parc. č. 3024/16 
10. Návrh na predaj nehnuteľností na Dunajskej ulici, stavba a pozemok parc. č. 8846/6  
11. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Grösslingovej ulici, parc. č. 8900/14 
12. Návrh na predaj nehnuteľnosti na ulici Fraňa Kráľa, parc. č. 3491/3 
13. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Špitálskej ulici, prac. č. 8252/2 
14. Návrh na predaj nehnuteľností na Vlčkovej ulici, parc. č. 2983/5, 2983/6 
15. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Okánikovej ulici, parc. č. 3737/10, 3737/11, 3737/12 
16. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ulici, parc. č. 8774 
17. Návrh na predaj nebytových priestorov na Dunajskej 18 – Grösslingová 23, par. č. 8862 
18. Informácia o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov v mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto v zimnom období od 15.11.2008 do 31. marca 2009 
19. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2008 - 2009 
20. Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie VEPOS Bratislava Staré Mesto 
21. Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 
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22. Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2008/2009 a ostatných školách a školských 
zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto   

23. Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní 3.1.2009, 17.1.2009, 31.1.2009, 21.2.2009, 
21.3.2009, 11.4.2009, 2.5.2009, 9.5.2009, 1.8.2009, 29.8.2009, 5.9.2009, 31.10.2009, 
14.11.2009, 28.11.2009, 26.12.2009 z dní, kedy sa vykonávajú sobáše v mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto   

24. Správa o výsledku kontroly a informovanie miestneho zastupiteľstva o postupe mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto pri príprave na zavedenie eura 

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

26. 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. 
 
Starosta mestskej časti Ing. Andrej Petrek stiahol z bodu rokovania bod č. 7: Zoznam objektov 
a priestorov, ktoré miestne zastupiteľstvo nebude predávať do konca volebného obdobia a bod č. 
17: Návrh na predaj nebytových priestorov na Dunajskej 18 – Grösslingová 23, par. č. 8862.  
Členom miestnej rady oznámil zmenu názvu bodu č. 25, ktorý znie: Návrh parkovacej politiky 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
Poslanci jednomyseľne schválili program rokovania miestnej rady.   
 
K bodu 1: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

č. /2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných rekonštrukčných 
a udržiavacích prácach 

 
Ing. Pancza – uviedol Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č. /2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných rekonštrukčných a udržiavacích 
prácach. 
  
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 2, proti 2, zdržal sa 3,    
 
neodporúča prerokovať predložený materiál v miestnom zastupiteľstve. 
 
  
 

- - -  
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K bodu 2: 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. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení 
neskorších zmien 

 
Ing. Pancza – uviedol 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. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení neskorších zmien. 
 
 

Uznesenie č. 87/2008 
 

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 mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení neskorších zmien. 
 

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

č. /2008 na základe prokurátora č.j. Pd 68/08-19 zo dňa 12.09.2008, ktorým sa 
mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 
1/2007, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny A4 
Mudroňova sever – Palisády 

 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č. /2008 na základe prokurátora č.j. Pd 68/08-19 zo dňa 12.09.2008, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2007, ktorým bola 
vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády. 
 

Uznesenie č. 88/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 4, proti 1, zdržal sa 2,    
 
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 na základe prokurátora č.j. Pd 68/08-19 zo dňa 12.09.2008, 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2007, 
ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády. 
 

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

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

Uznesenie č. 89/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 6, proti 0, zdržal sa 1,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na rok 2008.   

- - -  
 
 
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. 90/2008 
 

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 na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2008.  
 

- - -  
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K bodu 6: Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  súvisiacich s projektom Šancová 

 
Ing. Lašánová  - uviedla Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto súvisiacich s projektom Šancová. 
 

Uznesenie č. 91/2008 
 

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 zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto súvisiacich s projektom Šancová. 
 

- - -  
 
7. Zoznam objektov a priestorov, ktoré miestne zastupiteľstvo nebude predávať do konca 

volebného obdobia  
 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestnej rady. 
 

- - -  
 
K bodu 8: Návrh na predaj nehnuteľností na Flöglovej ulici, stavba a pozemok parc. č. 

3444/8 
K bodu 10: Návrh na predaj nehnuteľností na Dunajskej ulici, stavba a pozemok parc. č. 

8846/6  
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nehnuteľností na Flöglovej ulici, stavba a pozemok 
parc. č. 3444/8 a Návrh na predaj nehnuteľností na Dunajskej ulici, stavba a pozemok parc. č. 
8846/6. 
 

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

- - -  
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K bodu 9: Návrh na predaj nehnuteľností na Timravinej ulici, parc. č. 3024/20, podiel 
220/10000 k pozemku  parc. č. 3023/2 a podiel 278/10000 k pozemku parc. č. 
3024/16 

K bodu 11: Návrh na predaj nehnuteľnosti na Grösslingovej ulici, parc. č. 8900/14 
K bodu 12: Návrh na predaj nehnuteľnosti na ulici Fraňa Kráľa, parc. č. 3491/3 
K bodu 13: Návrh na predaj nehnuteľnosti na Špitálskej ulici, prac. č. 8252/2 
K bodu 14: Návrh na predaj nehnuteľností na Vlčkovej ulici, parc. č. 2983/5, 2983/6 
K bodu 15: Návrh na predaj nehnuteľnosti na Okánikovej ulici, parc. č. 3737/10, 3737/11, 

3737/12 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nehnuteľností na Timravinej ulici, parc. č. 3024/20, 
podiel 220/10000 k pozemku  parc. č. 3023/2 a podiel 278/10000 k pozemku parc. č. 3024/16, 
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Grösslingovej ulici, parc. č. 8900/14,  Návrh na predaj 
nehnuteľnosti na ulici Fraňa Kráľa, parc. č. 3491/3, Návrh na predaj nehnuteľnosti na Špitálskej 
ulici, prac. č. 8252/2, Návrh na predaj nehnuteľností na Vlčkovej ulici, parc. č. 2983/5, 2983/6 a 
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Okánikovej ulici, parc. č. 3737/10, 3737/11, 3737/12. 
 
 
 

Uznesenie č. 92/2008 
 

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 nehnuteľností na Timravinej ulici, parc. č. 
3024/20, podiel 220/10000 k pozemku  parc. č. 3023/2 a podiel 278/10000 k pozemku parc. č. 
3024/16, Návrh na predaj nehnuteľnosti na Grösslingovej ulici, parc. č. 8900/14, Návrh na predaj 
nehnuteľnosti na ulici Fraňa Kráľa, parc. č. 3491/3, Návrh na predaj nehnuteľnosti na Špitálskej 
ulici, prac. č. 8252/2, Návrh na predaj nehnuteľností na Vlčkovej ulici, parc. č. 2983/5, 2983/6 a 
Návrh na predaj nehnuteľnosti na Okánikovej ulici, parc. č. 3737/10, 3737/11, 3737/12. 
 

- - -  
 
K bodu 16: Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ulici, parc. č. 8774 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ulici, parc. č. 8774. 
 

Uznesenie č. 93/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 6, proti 0, zdržal sa 1,    
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ulici, parc. č. 
8774. 
 
 

- - -  
 
 
K bodu 17: Návrh na predaj nebytových priestorov na Dunajskej 18 – Grösslingová 23, 

par. č. 8862 
 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestnej rady. 
 

- - -  
 
 
K bodu 18:  Informácia o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov v mestskej 

časti Bratislava – Staré Mesto v zimnom období od 15.novembra 2008 do 31. 
marca 2009 

 
Ing. Pancza – uviedol Informáciu o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov 
v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v zimnom období od 15.novembra 2008 do 31. marca 
2009. 
 

Uznesenie č. 94/2008 
 

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 opatreniach na zabezpečenie schodnosti 
chodníkov v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v zimnom období od 15.novembra 2008 do 
31. marca 2009. 
 

- - -  
 
 
K bodu 19: Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2008 – 2009 
 
p. Hudec – uviedol Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2008 – 2009. 
 

Uznesenie č. 95/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 6, proti 0, zdržal sa 0,    
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o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2008 – 2009. 
 
 

- - -  
 
 
K bodu 20: Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie VEPOS Bratislava Staré Mesto 
 
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie VEPOS Bratislava Staré 
Mesto. 
 

Uznesenie č. 96/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 6, proti 0, zdržal sa 1,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie VEPOS 
Bratislava Staré Mesto. 

- - -  
 
 
K bodu 21: Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- 

Staré Mesto 
 
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto. 
 

Uznesenie č. 97/2008 
 

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 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava- Staré Mesto. 
 
 

- - -  
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K bodu 22:  Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2008/2009 
a ostatných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto   

 
RNDr. Smrek – uviedol Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2008/2009 a ostatných 
školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.   
 

Uznesenie č. 98/2008 
 

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 Informácie o sieti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v školskom roku 2008/2009 
a ostatných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto.  
 

- - -  
 
K bodu 23:  Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní 3.1.2009, 17.1.2009, 31.1.2009, 

21.2.2009, 21.3.2009, 11.4.2009, 2.5.2009, 9.5.2009, 1.8.2009, 29.8.2009, 
5.9.2009, 31.10.2009, 14.11.2009, 28.11.2009, 26.12.2009 z dní, kedy sa 
vykonávajú sobáše v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto   

 
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh na vyňatie sobôt zo sobášnych dní 3.1.2009, 17.1.2009, 
31.1.2009, 21.2.2009, 21.3.2009, 11.4.2009, 2.5.2009, 9.5.2009, 1.8.2009, 29.8.2009, 5.9.2009, 
31.10.2009, 14.11.2009, 28.11.2009, 26.12.2009 z dní, kedy sa vykonávajú sobáše v mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto.   
 

Uznesenie č. 99/2008 
 

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 na vyňatie sobôt zo sobášnych dní 3.1.2009, 
17.1.2009, 31.1.2009, 21.2.2009, 21.3.2009, 11.4.2009, 2.5.2009, 9.5.2009, 1.8.2009, 
29.8.2009, 5.9.2009, 31.10.2009, 14.11.2009, 28.11.2009, 26.12.2009 z dní, kedy sa vykonávajú 
sobáše v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.   
 

- - -  
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K bodu 24:  Správa o výsledku kontroly a informovanie miestneho zastupiteľstva o postupe 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pri príprave na zavedenie eura 

 
Ing. arch. Petrek – uviedol Správu o výsledku kontroly a informovanie miestneho zastupiteľstva 
o postupe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pri príprave na zavedenie eura. 
 

Uznesenie č. 100/2008 
 

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 výsledku kontroly a informovanie miestneho 
zastupiteľstva o postupe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pri príprave na zavedenie eura. 
 

- - -  
 
K bodu 25:  Návrh Parkovacej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto   
 
Ing. Pancza – uviedol Návrh Parkovacej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.   
   

Uznesenie č. 101/2008 
 

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 Návrh Parkovacej politiky mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto.   
 

- - -  
26. Rôzne 
 

Ing. arch. Andrej PETREK  
starosta mestskej časti 

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


