
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

  

        Zápisnica a uznesenia  
 

z 20. rokovania   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  
21. apríla 2009 

 

 

Prítomní:  Ing. arch. Andrej PETREK, MUDr. Peter TATÁR, CSc., RNDr. Peter SMREK, Mgr. 
Sven ŠOVČÍK, Ing. Marián PROCHÁZKA,  Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ, PhD., Mgr. Ondrej 
DOSTÁL, 
  
Ospravedlnený: Ing. Martin BORGUĽA 

  
PROGRAM: 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády 
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.10/2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb,  o spôsobe určenia 
úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.6/2008 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2008 
o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

4. Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č.95/2008 
5. Návrh zloženia, náplne činnosti a harmonogramu prác pracovnej skupiny komunitného 

plánovania sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
6. Vyhodnotenie zabezpečenia schodnosti chodníkov v zimnom období od 15.11.2008 do 

31.3.2009      
7. Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2008 – 2009   
8. Vyhodnotenie starostlivosti o zeleň za rok 2008   
9. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009     
10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009    
11. Návrh na predaj nehnuteľnosti na Sokolskej ulici, pozemku parc. č. 3718/19 
12. Návrh na zmenu uznesenia č. 143/2008 zo dňa 9.12.2008, ktorým bol schválený nájom NP 

v bytovom dome na Grösslingovej 6  
13.  Návrh na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a výdajne školskej jedálne pri Materskej 

škole Dobšinského 2 zo siete škôl a školských zariadení 
14. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 

následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2007 – v ZŠ na Dubovej ulici   
15. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2008   
16. Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
17. Rôzne 
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Rokovanie miestnej rady otvoril a viedol Ing. arch. Andrej Petrek, starosta mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto.  
 
Za overovateľa bol jednomyseľne schválený Mgr. Sven Šovčík, člen miestnej rady. 
 
Poslanci miestnej rady jednomyseľne schválili program rokovania miestnej rady. 
 
K bodu 1: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

č. .../2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny A4 
Mudroňova sever – Palisády 

 
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto č. .../2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny A4 Mudroňova 
sever – Palisády. 
 

Uznesenie č. 27/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 4, proti 1, zdržal sa 1,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny A4 
Mudroňova sever – Palisády. 
 

- - - 
 
 

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.10/2004 o bližších podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb,  o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia 
úhrady za sociálne služby v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto č.6/2008 

 
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 poskytovania sociálnych služieb, 
 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č.6/2008. 
 
Ing. arch. Petrek – materiál bude prepracovaný  o prepočet súm uvedených v korunách na Euro. 
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Uznesenie č. 28/2009 
 

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, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č.10/2004 o bližších podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb,  o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne 
služby v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č.6/2008. 
 

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

..../2008 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 
zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 
Ing. Mgr. Pagáčová – uviedla Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č. ..../2008 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 
zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
 

Uznesenie č. 29/2009 
 

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

- - - 
 
K bodu 4: Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č.95/2008 
 
  
 

Uznesenie č. 30/2009 
 

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 na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva 
č.95/2008. 
 

- - - 
 
K bodu 5: Návrh zloženia, náplne činnosti a harmonogramu prác pracovnej skupiny 

komunitného plánovania sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 

 
RNDr. Smrek – uviedol Návrh zloženia, náplne činnosti a harmonogramu prác pracovnej skupiny 
komunitného plánovania sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
 

Uznesenie č. 31/2009 
 

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 zloženia, náplne činnosti a harmonogramu prác 
pracovnej skupiny komunitného plánovania sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto. 
 

- - - 
 
K bodu 6: Informácia o schodnosti chodníkov v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    

v zimnom období 2008/2009 od 15.11.2008 do 31.3.2009      
 
 
Ing. arch. Petrek – uviedol Informáciu o schodnosti chodníkov v mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto    v zimnom období 2008/2009 od 15.11.2008 do 31.3.2009.      
 

Uznesenie č. 32/2009 
 

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 schodnosti chodníkov v mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto    v zimnom období 2008/2009 od 15.11.2008 do 31.3.2009.      

- - -  
K bodu 7: Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2008 – 2009   
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Uznesenie č. 33/2009 

 
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 zimnej služby za sezónu 2008 – 2009.   
 

- - - 
 
K bodu 8: Vyhodnotenie starostlivosti o zeleň za rok 2008   
 

Uznesenie č. 34/2009 
 

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 starostlivosti o zeleň za rok 2008.   
 

- - - 
 
K bodu 9: Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 

2009   
 
Ing. arch. Petrek – uviedol nový návrh uznesenia na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2009.   
 
Ing. Lašánová – uviedla návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
na rok 2009. 

Uznesenie č. 35/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval: 1   
 
A. o d p o r ú č a 
 
prerokovať miestnemu zastupiteľstvu financie na výmenu plastových okien na školách; 
 
 
 
hlasovaním:  za 5, proti 0, zdržal sa 1,    
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B. o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na rok 2009.  
 

- - - 
K bodu 10: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto na rok 2009    
 
  

Uznesenie č. 36/2009 
 

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 2009.   
 

- - - 
 
K bodu 11: Návrh na predaj nehnuteľnosti na Sokolskej ulici, pozemku parc. č. 3718/19 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nehnuteľnosti na Sokolskej ulici, pozemku parc. č. 
3718/19. 
 

Uznesenie č. 37/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval: 1,  
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj nehnuteľnosti na Sokolskej ulici, pozemku 
parc. č. 3718/19. 
 

- - - 
 
K bodu 12: Návrh na zmenu uznesenia č. 143/2008 zo dňa 9.12.2008, ktorým bol schválený 

nájom NP v bytovom dome na Grösslingovej 6  
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na zmenu uznesenia č. 143/2008 zo dňa 9.12.2008, ktorým bol 
schválený nájom nebytových priestorov v bytovom dome na Grösslingovej 6. 
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Uznesenie č. 38/2009 
 

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 Návrh na zmenu uznesenia č. 143/2008 zo dňa 9.12.2008, 
ktorým bol schválený nájom nebytových priestorov v bytovom dome na Grösslingovej 6.  
 
 

- - - 
 
K bodu 13: Návrh na vyradenie Materskej školy Dobšinského 2 a výdajne školskej jedálne 

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

- - - 
 
  
K bodu 14: Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 
2007 – v ZŠ na Dubovej ulici   

 
Ing. Schmidtová – uviedla Správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2007 – v ZŠ na Dubovej 
ulici.  
 

Uznesenie č. 39/2009 
 

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 plnenia opatrení prijatých na 
odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2007 – v ZŠ 
na Dubovej ulici. 
 

- - - 
 
 
 
 
K bodu 15: Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2008   
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Ing. Schmidtová – uviedla Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2008. 
  

Uznesenie č. 40/2009 
 

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 vybavovaní sťažností a petícií za rok 2008. 
 
 

- - - 
 
K bodu 16: 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. 41/2009 
 

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

- - - 
 

 
Ing. arch. Andrej PETREK  

starosta mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 

 
 
Overovateľ:  Mgr. Sven ŠOVČÍK    ..................................................  
 
Zapísala: Hana Molnárová    ...................................................     
     
 


