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    Zápisnica a uznesenia  
 

zo 17. rokovania   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  
2. decembra 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,  
  
Neprítomná: Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ, PhD. 
 
Program: 
1.  Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008 , ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 9/2004 o pešej zóne v znení neskorších zmien a doplnkov   
2.  Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN  č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení 
neskorších zmien a doplnkov   

3.  Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa určujú pravidlá 
pri stavebných rekonštrukčných a udržiavacích prácach   

4.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
     č. /2008 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto   
5.  Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008 o povinnom zápise dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky   
6.  Návrh na 6. 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     

7.  Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2009 – 2011   
8/A   Návrh na schválenie dohody o urovnaní a návrh na predaj nebytových priestorov 

v dome na ulici Dunajská 18 – Grösslingová 23 Matici slovenskej  
8/B Návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ulici Dunajská 18 – Grösslingová 23 

(kupujúci INTERMONT, a.s.) 
9. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Vlčkovej ulici, pozemkov parc. č. 3394 a parc. č. 3395 
10. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ulici, pozemok parc. č. 8774 
11. Návrh na predaj nehnuteľností na Dunajskej ulici, stavba súp. č. 6236 a pozemok parc. č. 

8846/6 
12. Návrh na predaj nehnuteľností na Flöglovej ulici, stavba súp. č. 6118 a pozemok parc. č. 

3444/8 
13/A Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/6 na nehnuteľnostiach na ulici 

Kýčerského 9 
13/B Návrh na predaj nehnuteľnosti na ulici Beskydská 10, stavby súp. č. 3134 a pozemku 

parc.  č. 7464/3 
14. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Grösslingová 6 
15. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Škarniclova 1 
16. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Búdkovej ceste, pozemok parc. č. 4289/24 
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto na I. polrok 2009    
18. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto     
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19. Orientačný plán činnosti Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
Bratislava – Staré Mesto na rok 2009    

20.  Návrh na pomenovanie ulice v urbanistickom obvode Tlačové centrum   
21. Analýza efektívnosti nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve organizácie 

VEPOS Bratislava – Staré Mesto     
22. Rôzne 
 
Rokovanie miestnej rady otvoril a viedol Ing. arch. Andrej Petrek, starosta mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto.  
 
Navrhol, že zaraďuje do programu rokovania miestnej rady bod 13/B Návrh na predaj 
nehnuteľnosti na ulici Beskydská 10, stavby súp. č. 3134 a pozemku parc.  č. 7464/3. 
Informoval členov miestnej rady, že na rokovanie miestneho zastupiteľstva bude zaradený do 
programu  bod č. 5/B Informácia o činnosti oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 
 
Na návrh poslanca Ing. Borguľu miestna rada hlasovala o zaradení bodu 18  Návrh Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie:  za 3, proti 1, zdržal sa 2  
Návrh nezískal  nadpolovičnú väčšinu hlasov. 
Starosta dal odsúhlasiť program rokovania miestnej rady. 
Poslanci jednomyseľne schválili program rokovania miestnej rady. 
 
Starosta navrhol za overovateľa zápisnice  Ing. Martin Borguľu, člen miestnej rady. 
hlasovanie:  za 3, proti 0, zdržal sa 1 
 
K bodu 1: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2004 o pešej zóne v znení 
neskorších všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005 z 18. mája 2005, č. 
2/2006 z 27. júna 2006, č. 2/2007 z 27. marca 2007, č. 10/2007 z 11. decembra 
2007, č. 2/2008 z 12. februára 2008 a č. 3/2008 z 1. apríla 2008  

 
Ing. Pancza – uviedol Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2004 o pešej zóne v znení 
neskorších všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005 z 18. mája 2005, č. 2/2006 z 27. júna 
2006, č. 2/2007 z 27. marca 2007, č. 10/2007 z 11. decembra 2007, č. 2/2008 z 12. februára 
2008 a č. 3/2008 z 1. apríla 2008.  
 
Prítomní členovia miestnej rady odporúčali miestnemu zastupiteľstvu  prerokovať Návrh 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 9/2004 o pešej zóne v znení neskorších všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/2005 z 18. mája 2005, č. 2/2006 z 27. júna 2006, č. 2/2007 z 27. marca 2007, 
č. 10/2007 z 11. decembra 2007, č. 2/2008 z 12. februára 2008 a č. 3/2008 z 1. apríla 2008. 
 
hlasovaním:  za 3, proti 0, zdržal sa 2,    
 
  

- - - 
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K bodu 2:  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 3/1996 o podmienkach 
státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005, 6/2007 a 1/2008   

 
 
Ing. Pancza – uviedol Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne 
s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2000, 7/2001, 
3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005, 6/2007 a 1/2008.   
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 2, proti 0, zdržal sa 3,    
 
návrh nezískal dostatočný počet hlasov. 
 

- - -  
 
 
K bodu 3:  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. 
   

Uznesenie č. 102/2008 
 

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 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných rekonštrukčných 
a udržiavacích prácach. 
 
 

- - -  
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K bodu 4: 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. 8/2004  o miestnych daniach na 
území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v znení zmien a doplnkov 
vykonaných všeobecne záväznými nariadeniami č. 7/2005 a č. 11/2007   

 
JUDr. Barátiová – 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. 8/2004  o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto v znení zmien a doplnkov vykonaných všeobecne záväznými nariadeniami č. 
7/2005 a č. 11/2007. 
 

Uznesenie č. 103/2008 
 

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 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. /2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 8/2004  o miestnych daniach na území mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto v znení zmien a doplnkov vykonaných všeobecne záväznými 
nariadeniami č. 7/2005 a č. 11/2007.   
 

- - -  
 
 
K bodu 5: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto č. /2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky   

 
RNDr. Smrek – uviedol Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto č. /2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 
 
   

Uznesenie č. 104/2008 
 

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 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. /2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky. 
 

- - -  
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K bodu 6: Návrh na šiestu 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 šiestu 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. 105/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 4, proti 0, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na 6. 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 7: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2009 – 2011 

a rozpočtu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na roky 2009 - 2011 

 
 
Ing. Lašánová – uviedla Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 
2009 – 2011 a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na 
roky 2009 – 2011. 
 
 

Uznesenie č. 106/2008 
 

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 rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
na roky 2009 – 2011 a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto na roky 2009 – 2011. 

- - -  
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K bodu 8/A: Návrh na schválenie dohody o urovnaní a návrh na predaj nebytových 
priestorov v dome na ulici Dunajská 18 – Grösslingová 23 Matici 
slovenskej  

 
  
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 
 

- - -  
 
K bodu 8/B: Návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ul. Dunajská 18 – 

Grösslingová 23 (kupujúci INTERMONT a.s.) 
 
 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 
 

- - - 
 
K bodu 9:  Návrh na predaj nehnuteľnosti na Vlčkovej ulici, pozemkov parc. č. 3394 

a parc. č. 3395 
 
 
MUDr. Tatár – uviedol  Návrh na predaj nehnuteľnosti na Vlčkovej ulici, pozemkov parc. č. 
3394 a parc. č. 3395. 

Uznesenie č. 107/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 4, proti 0, zdržal sa 1,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj nehnuteľnosti na Vlčkovej ulici, 
pozemkov parc. č. 3394 a parc. č. 3395. 
 

- - -  
 
 
K bodu 10: Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ulici, pozemok parc. č. 8774 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ulici, pozemok parc. č. 
8774. 

  
Prítomní členovia miestnej rady odporúčali miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na 
predaj nehnuteľnosti na Dunajskej ulici, pozemok parc. č. 8774 
 
hlasovaním:  za 3, proti 1, zdržal sa 1,    
návrh nezískal nadpolovičný počet hlasov. 
 

- - - 
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K bodu 11: Návrh na predaj nehnuteľností na Dunajskej ulici, stavba súp. č. 6236 

a pozemok parc. č. 8846/6 
 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 
   

- - -  
 
 
K bodu 12:  Návrh na predaj nehnuteľností na Flöglovej ulici, stavba súp. č. 6118 

a pozemok parc. č. 3444/8 
 
 
MUDr. Tatár  – uviedol Návrh na predaj nehnuteľností na Flöglovej ulici, stavba súp. č. 6118 
a pozemok parc. č. 3444/8. 

  
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 2, proti 0, zdržal sa 3,    
 
návrh nezískal dostatočný počet hlasov. 

- - -  
 
K bodu 13/A:  Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/6 na 

nehnuteľnostiach na ulici Kýčerského 9 
 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/6 na 
nehnuteľnostiach na ulici Kýčerského 9. 
 

Uznesenie č. 108/2008 
 

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 na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 
1/6 na nehnuteľnostiach na ulici Kýčerského 9. 
  

- - -  
 
K bodu 13/B: Návrh na predaj nehnuteľnosti na ulici Beskydská 10, stavby súp. č. 3134 

a pozemku parc. č. 7464/3 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nehnuteľnosti na ulici Beskydská 10, stavby súp. č. 
3134 a pozemku parc.  č. 7464/3. 
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Uznesenie č. 109/2008 

 
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 na predaj nehnuteľnosti na ulici Beskydská 10, 
stavby súp. č. 3134 a pozemku parc.  č. 7464/3. 
 

- - - 
 

 
K bodu 14: Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici 

Grösslingová 6 
 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici 
Grösslingová 6. 

Uznesenie č. 110/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 5, proti , zdržal sa 1,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov 
na ulici Grösslingová 6. 
 

- - -  
 
K bodu 15: Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici Škarniclova 
 
 
MUDr. Tatár  – uviedol Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ulici 
Škarniclova 1. 
 

Uznesenie č. 111/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 5, proti 0, zdržal sa 1,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov 
na ulici Škarniclova 1. 
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- - -  

 
K bodu 16: Návrh na predaj nehnuteľnosti na Búdkovej ceste, pozemok parc. č. 4289/24 
 
 
MUDr. Tatár  – uviedol Návrh na predaj nehnuteľnosti na Búdkovej ceste, pozemok parc. č. 
4289/24. 

  
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 3, proti 0, zdržal sa 3,    
 
návrh nezískal dostatočný počet hlasov 
 

- - -  
 
 
K bodu 17:  Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2009    
 
Ing. Schmidtová  - uviedla Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2009. 
 
    

Uznesenie č. 112/2008 
 

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 plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej 
kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na I. polrok 2009.  
 

- - -  
 
 
K bodu 18: Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto     
 
Mgr. Hacajová – uviedla Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto.      

 
Uznesenie č. 113/2008 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
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hlasovaním:  za 4, proti 0, zdržal sa 1,  nehlasoval 1  
 
o d p o r ú č a 
 
zaradiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ako informačný materiál do bodu „Rôzne“. 

- - -  
 
 
K bodu 19:   Orientačný plán činnosti a termínov Miestnej rady a Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto na rok 2009    
 
Ing. Paradeiser – uviedol Orientačný plán činnosti a termínov Miestnej rady a Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto na rok 2009.    
 

Uznesenie č. 114/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 6, proti 0, zdržal sa 0,    
 
A. s c h v a ľ u j e 
 
Orientačný plán činnosti a termínov Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na 
rok 2009;  
 
B. o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Orientačný plán činnosti a termínov Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –Staré Mesto na rok 2009. 
 

- - -  
 
K bodu 20:  Návrh na pomenovanie ulice v urbanistickom obvode Tlačové centrum 

názvom „Krupkova“   
 
Ing. Pancza  - uviedol Návrh na pomenovanie ulice v urbanistickom obvode Tlačové centrum 
názvom „Krupkova“. 

Uznesenie č. 115/2008 
 

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 pomenovanie ulice v urbanistickom obvode 
Tlačové centrum názvom „Krupkova“. 
 

- - -  
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K bodu 21: Analýza efektívnosti nehnuteľného a hnuteľného majetku (aj prenájmy) vo 

vlastníctve organizácie VEPOS Bratislava – Staré Mesto   
 
p. Hudec – uviedol Analýzu efektívnosti nehnuteľného a hnuteľného majetku (aj prenájmy) 
vo vlastníctve organizácie VEPOS Bratislava – Staré Mesto. 
 
Členovia miestnej rady sa zhodli na tom,  že uznesenie č. 108/2008, ktorým miestne 
zastupiteľstvo v časti B. uložilo riaditeľovi VEPOS Bratislava – Staré Mesto  spracovať 
analýzu efektívnosti hnuteľného a  nehnuteľného majetku (aj prenájmy)  vo vlastníctve 
organizácie VEPOS Bratislava- Staré Mesto a pripraviť návrh na odpredaj prebytočného 
majetku a predložiť na decembrové zastupiteľstvo 2008, nemá opodstatnenie z dôvodu 
zrušenia rozpočtovej organizácie VEPOS Bratislava Staré Mesto k 31.12.2008.  
 

Uznesenie č. 116/2008 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 5, proti 0, zdržal sa 1,    
 
u k l a d á 
prednostovi miestneho úradu 
vypracovať návrh na zrušenie uznesenia č. 108/2008 v časti B. 
  
 

- - -  
 

Ing. arch. Andrej PETREK  
starosta mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 
 
Overovateľ:  Ing. Martin BORGUĽA  ..................................................  

 

Zapísala: Hana Molnárová    ................................................... 
         


