
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

  

       Zápisnica a uznesenia  
 

zo 19. rokovania   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  
3. marca 2009 

 

 

Prítomní:  Ing. arch. Andrej PETREK, MUDr. Peter TATÁR, CSc., RNDr. Peter SMREK, Mgr. 
Sven ŠOVČÍK, Ing. Marián PROCHÁZKA, Ing. Martin BORGUĽA, Mgr. Helga 
JANČOVIČOVÁ, PhD., Mgr. Ondrej DOSTÁL, 
  
  
 
Program: 
1. Informácia o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti za rok 2008   
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009 

o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
č. 9/2004 o pešej zóne v znení neskorších zmien a doplnkov 

4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava –Staré Mesto    

5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009    
6. Návrh na predaj nehnuteľností na Kubániho ulici, pozemkov parc. č. 4797/8, 4797/9 
7. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Janáčkovej ulici, pozemku parc. č. 8720/11 
8. Návrh na predaj nehnuteľností na Továrenskej ulici, pozemkov parc. č. 9053/13, 9053/18 
9. Návrh na schválenie dohody o urovnaní a návrh na predaj nebytových priestorov v dome na 

ulici Dunajská – Grösslingová 23 Matici slovenskej 
10. Návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ulici Dunajská 18 – Grösslingová 23 

(kupujúci INTERMONT a.s.) 
11. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto   
12. Návrh akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto    
13. Analýzy a odporúčania pre Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto (s krátkodobou víziou do roku 2010 a s dlhodobou víziou do roku 2015) 
14. Návrh cieľov a priorít sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – akčný plán 

na rok 2009 
15. Návrh na zrušenie Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto v znení neskorších zmien a dodatkov 
16. Návrh na zriadenie Útvaru hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
17. Návrh na zriadenie Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
18. Návrh na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a výdajne školskej jedálne pri Materskej 

škole Dobšinského 2 zo siete škôl a školských zariadení   
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19. Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za 
obdobie roku 2007 v MŠ na Šulekovej ulici  

20. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto za roky 1998 – 2007 a rok 2008   

21. Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré vyplynuli zo správy o výsledku kontroly 
nakladania s majetkom mestskej časti – prenájom nebytových priestorov   

22. Vyhodnotenie plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy za rok 2008   
23. Rôzne  
 
Rokovanie miestnej rady otvoril a viedol Ing. arch. Andrej Petrek, starosta mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto.  
Z programu rokovania stiahol bod č. 2  Návrh VZN o bližších podmienkach poskytovania 
finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
a bod č. 5  Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na 
rok 2009 a dopĺnil namiesto bodu 5 nový materiál - Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 a zmenu tvorby mimorozpočtových fondov mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto. 
MUDr. Tatár dopĺňa bod „Rôzne“ návrh zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 64/2006 
bod 2.1. 
Doplnenie bodu 5 do programu rokovania: 
Hlasovanie: 
Poslanci jednomyseľne schválili. 
Doplnenie do bodu „Rôzne“  návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 64/2006 
bod 2.1. 
Hlasovanie: 
Poslanci jednomyseľne schválili. 
Poslanci jednomyseľne schválili program rokovania 
 
Poslanci jednomyseľne schválili 
za overovateľa zápisnice Mgr. Svena Šovčíka, člena miestnej rady. 
 
K bodu 1: Informácia o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti za rok 

2008   
 
Ing. arch. Petrek – uviedol informáciu o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti 
Bratislava –Staré Mesto. 

Uznesenie č. 9/2009 
 

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 Informáciu o stave bezpečnosti a verejného poriadku 
v mestskej časti za rok 2008.  
 

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

č. .../2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 
zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 
 

- - - 
 

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

č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení 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, č. 
3/2008 z 1. apríla 2008 a č. 9/2008 z 9. decembra 2008 

 
Ing. Pancza – uviedol Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení 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, č. 3/2008 z 1. apríla 2008 a č. 9/2008 z 9. 
decembra 2008. 
 

Uznesenie č. 10/2009 
 

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. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení 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, č. 3/2008 z 1. apríla 2008 a č. 
9/2008 z 9. decembra 2008. 

- - - 
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K bodu 4: Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava –Staré Mesto    

 
Ing. Lašánová – uviedla Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava –Staré Mesto. 
    

Uznesenie č. 11/2009 
 

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 VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 
/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava –Staré Mesto. 
 

- - - 
 
 
K bodu 5: Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 

2009 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2009 

 
Ing. Lašánová – uviedla Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
na rok 2009 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na rok 2009. 
 

Uznesenie č. 12/2009 
 

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 druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na rok 2009 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2009. 

- - - 
 
 
K bodu 6: Návrh na predaj nehnuteľností na Kubániho ulici, pozemkov parc. č. 4797/8, 

4797/9 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nehnuteľností na Kubániho ulici, pozemkov parc. č. 
4797/8, 4797/9. 
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Uznesenie č. 13/2009 
 

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 Kubániho ulici, 
pozemkov parc. č. 4797/8, 4797/9. 
 

- - - 
 
 
 
K bodu 7: Návrh na predaj nehnuteľnosti na Janáčkovej ulici, pozemku parc. č. 8720/11 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nehnuteľnosti na Janáčkovej ulici, pozemku parc. č. 
8720/11. 
 

Uznesenie č. 14/2009 
 

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 Janáčkovej ulici, 
pozemku parc. č. 8720/11. 
 

- - - 
 
 
K bodu 8: Návrh na predaj nehnuteľností na Továrenskej ulici, pozemkov parc. č. 9053/13, 

9053/18 
 
MUDr. Tatár  – uviedol Návrh na predaj nehnuteľností na Továrenskej ulici, pozemkov parc. č. 
9053/13, 9053/18.  
 

Uznesenie č. 15/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 7, proti 0, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj nehnuteľností na Továrenskej ulici, 
pozemkov parc. č. 9053/13, 9053/18. 
 

- - - 
 
K bodu 9: Návrh na schválenie dohody o urovnaní a návrh na predaj nebytových 

priestorov v dome na ulici Dunajská – Grösslingová 23 Matici slovenskej 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na schválenie dohody o urovnaní a návrh na predaj nebytových 
priestorov v dome na ulici Dunajská – Grösslingová 23 Matici slovenskej. 
 

  
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 0, proti 0, zdržal sa 7,    
 
návrh nezískal dostatočný počet hlasov. 
 

- - - 
 
K bodu 10: Návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ulici Dunajská 18 – 

Grösslingová 23 (kupujúci INTERMONT a.s.) 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nebytových priestorov v dome na ulici Dunajská 18 – 
Grösslingová 23 (kupujúci INTERMONT a.s.). 
  

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 0, proti 0, zdržal sa 7,    
 
o d p o r ú č a 
 
návrh nezískal dostatočný počet hlasov. 
 

- - - 
 
K bodu 11: Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava 

– Staré Mesto   
 
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto.   

Uznesenie č. 16/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 6, proti 0, zdržal sa 1,    
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o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

- - - 
 
K bodu 12: Návrh akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej 

časti Bratislava – Staré Mesto    
 
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
   

Uznesenie č. 17/2009 
 

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 akčného plánu Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

- - - 
 
K bodu 13: Analýzy a odporúčania pre Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto (s krátkodobou víziou do roku 2010 a s dlhodobou 
víziou do roku 2015) 

 
RNDr. Smrek – uviedol Analýzy a odporúčania pre Komunitný plán sociálnych služieb mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto (s krátkodobou víziou do roku 2010 a s dlhodobou víziou do roku 
2015). 

Uznesenie č. 18/2009 
 

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 Analýzy a odporúčania pre Komunitný plán sociálnych 
služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (s krátkodobou víziou do roku 2010 
a s dlhodobou víziou do roku 2015). 
 

- - - 
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K bodu 14: Návrh cieľov a priorít sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
– akčný plán na rok 2009 

 
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh cieľov a priorít sociálnej politiky mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto – akčný plán na rok 2009. 
 

Uznesenie č. 19/2009 
 

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 cieľov a priorít sociálnej politiky mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto – akčný plán na rok 2009. 
 

- - - 
 
K bodu 15: Návrh na zrušenie Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto v znení neskorších zmien a dodatkov 
 
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh na zrušenie Organizačného poriadku samosprávy mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto v znení neskorších zmien a dodatkov. 
 

Uznesenie č. 20/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 6, proti , zdržal sa 1,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na zrušenie Organizačného poriadku samosprávy 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v znení neskorších zmien a dodatkov.  
 

- - - 
 
K bodu 16: Návrh na zriadenie Útvaru hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto 
 
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh na zriadenie Útvaru hlavného kontrolóra mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 
 

Uznesenie č. 21/2009 
 

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

- - - 
 
K bodu 17: Návrh na zriadenie Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto 
 
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh na zriadenie Miestneho hasičského zboru mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 
 
Mgr. Jančovičová, PhD. – odporúča využívať možnosti Hasičského zboru na  riešenie havárijnej 
situácie v CO krytoch, napr. na odstránenie vody v ZŠ Dubová.  
 

  
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 3, proti 1, zdržal sa 2,    
 
návrh nezískal dostatočný počet hlasov. 
 

- - - 
 
K bodu 18: Návrh na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a Výdajne školskej jedálne 

pri Materskej škole Dobšinského 2 zo siete škôl a školských zariadení   
 
Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 
 

- - - 
 
K bodu 19: Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami 

a majetkom za obdobie roku 2007 v MŠ na Šulekovej ulici   
 
Ing. Schmidtová – uviedla Správu o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými 
prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2007 v MŠ na Šulekovej ulici. 
 

Uznesenie č. 22/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 7, proti 0, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými 
prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2007 v MŠ na Šulekovej ulici. 
 

- - - 
 
K bodu 20: Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

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

Uznesenie č. 23/2009 
 

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 stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2007 a rok 2008.    
 

- - - 
 
K bodu 21: Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré vyplynuli zo správy 

o výsledku kontroly nakladania s majetkom mestskej časti – prenájom 
nebytových priestorov   

 
Ing. Paradeiser – uviedol Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré vyplynuli zo správy 
o výsledku kontroly nakladania s majetkom mestskej časti – prenájom nebytových priestorov.  
 

Uznesenie č. 24/2009 
 

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 opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré vyplynuli 
zo správy o výsledku kontroly nakladania s majetkom mestskej časti – prenájom nebytových 
priestorov.  
 
 

- - - 
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K bodu 22. Vyhodnotenie plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy za 
rok 2008   

 
Ing. arch. Petrek - uviedol Vyhodnotenie plánu opráv a údržby miestnych komunikácií III. a IV. 
triedy za rok 2008.   
 

Uznesenie č. 25/2009 
 

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 plánu opráv a údržby miestnych komunikácií 
III. a IV. triedy za rok 2008.   
  
 

- - - 
23. Rôzne  
K bodu 23/A- Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 64/2006 bod 2.1. 
 
MUDr. Tatár  – uviedol Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 64/2006 bod 
2.1. 
 
 

Uznesenie č. 26/2009 
 

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 uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 
64/2006 bod 2.1. 

- - - 
 

Ing. arch. Andrej PETREK  
starosta mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 

 

Overovateľ:  Mgr. Sven ŠOVČÍK   ..................................................  

 

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


