
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

  

         Zápisnica a uznesenia  
 

z 21. rokovania   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  
16. júna 2009 

 

 

Prítomní:  Ing. arch. Andrej PETREK, MUDr. Peter TATÁR, CSc., Mgr. Sven ŠOVČÍK, Ing. 
Marián PROCHÁZKA, Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ, PhD., Mgr. Ondrej DOSTÁL, Ing. Martin 
BORGUĽA 
  
Ospravedlnený: RNDr. Peter SMREK, 
 
1. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení VZN č. 3/2005, 
2/2006, 2/2007, 10/2007, 2/2008, 9/2009   

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008    
3. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava –Staré Mesto 

k 31.12.2008   
4. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej 

časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2008    
5. Návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
6. Návrh na štvrtú 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 

7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009  
8.  Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k Dodatku č. 3. 

k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy 
9. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu 

VZN hl. mesta SR o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi   
10. Návrh na zriadenie Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
11. Návrh na zriadenie Útvaru hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
12. Návrh na zrušenie Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava- Staré 

Mesto v znení neskorších zmien a dodatkov   
13. Návrh na predaj nehnuteľností na Jesenského 8, stavby súp. č. 100195 a pozemku parc. č. 134 
14. Návrh na predaj nehnuteľností na Beblavého 4, stavby súp. č. 4825 a pozemky parc. č. 

638/4,5 
15. Návrh na predaj nehnuteľností na Špitálskej 29, stavby súp. č. 2193 a pozemku parc. č. 

8514/2 
16. Návrh na predaj nehnuteľností na Šulekovej 46, stavby súp. č. 2153 a pozemku parc. č. 

2763/9 
17. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Björnsonovej 2, súp. č. 3044, 

podiel  na prac. č. 7872/8 
18. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Cintorínskej 8, súp. č. 102863, 

podiel na parc. č. 8622/3 
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19. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Dunajskej 18, Grösslingovej 23, 
súp. č. 2310, podiel na parc. č. 8862 

20. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Grösslingovej 50, súp. č. 2498, 
podiel na parc. č. 9065 

21. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Grösslingovej 8, súp. č. 2479, 
podiel na parc. č. 8900/1 

22. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Šancovej 82, súp. č. 4023, podiel 
na parc. č. 7961 

23. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Ulici 29. augusta 28, súp. č. 
2281, podiel na pozemkoch pod domom 

24. Návrh na predaj pozemkov na Búdkovej ulici, parc. č. 4289/16, parc. č. 4290/10, parc. č. 
4290/11, parc. č. 4291/4, parc. č. 4292/2, parc. č. 4292/3, parc. č. 4292/4 a na ulici Na stráni 
parc. č. 4286/4, parc. č. 4286/5,  parc. č. 4287/1,  parc. č. 4287/2,  parc. č. 4287/3, parc. č. 
4289/1, parc. č. 4289/12, parc. č. 4289/26, parc. č. 4290/5,  parc. č. 4290/6, parc. č. 4290/7,  
parc. č. 4290/8, parc. č. 4290/9, parc. č. 4293/3  

25. Návrh na predaj pozemku na Novosvetskej ulici, parc. č. 2830/15 
26. Návrh na predaj pozemku na Mýtnej ulici, parc. č. 7938/33 
27. Návrh na predaj pozemkov na Obchodnej ulici, parc. č. 8466 a parc. č. 8469 
28. Návrh na predaj pozemkov na ulici K Železnej studienke,  parc. č. 5170/1, parc. č. 5170/2, 

parc. č. 5170/3, parc. č. 5170/4, parc. č. 5170/7, parc. č. 5170/8, parc. č. 5170/17, parc. č. 
5170/1, parc. č. 5170/19, parc. č. 5170/20, parc. č. 5170/21 a stavieb súp. č. I. 3857  na 
pozemku parc. č. 5170/1, súp. č. I. 3858  na pozemku parc. č.  5170/3,      súp. č. I. 761    na 
pozemku parc. č. 5170/7, súp. č. I. 3860  na pozemku parc. č.   5170/17 

29. Návrh na vyradenie MŠ Dobšinského 2 a Výdajne školskej jedálne pri MŠ Dobšinského 2 
v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení 

30. Výročná správa o činnosti MAJÁK NÁDEJE, n.o. za rok 2008 
31. Správa o výsledku kontroly uplatňovania zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov – kontroly uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008  

32. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
na II. polrok 2009   

33/A Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné 
služby MAJÁK NÁDEJE n.o. 

 
Rokovanie miestnej rady otvoril a viedol Ing. arch. Andrej Petrek, starosta mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto.  
 
Do programu rokovania doplnil bod č. 33/A Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu neziskovej organizácie 
poskytujúcej všeobecne prospešné služby MAJÁK NÁDEJE n.o. 
 
Za overovateľa bol jednomyseľne schválený Ing. Marián Procházka, člen miestnej rady. 
 
Poslanci miestnej rady jednomyseľne schválili program rokovania miestnej rady. 
 
 
K bodu 1: Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne 
v znení VZN č. 3/2005, 2/2006, 2/2007, 10/2007, 2/2008, 9/2009   
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Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne 
v znení VZN č. 3/2005, 2/2006, 2/2007, 10/2007, 2/2008, 9/2009.  
 
Ing. Borguľa – požiadal doplniť materiál o úplné znenie VZN č. 9/2004 s vyznačením zmeny 
kurzívou pre členov klubu SMER. 

Uznesenie č. 42/2009 
 

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 VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 
.../2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 9/2004 o pešej 
zóne v znení VZN č. 3/2005, 2/2006, 2/2007, 10/2007, 2/2008, 9/2009.  
 
 

- - - 
 
 
K bodu 2: Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008   
 
Ing. Lašánová – uviedla Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za rok 2008.   
 
Mgr. Jančovičová, PhD. – žiada, aby na komisie chodil príslušný pracovník z ekonomického 
oddelenia. 

Uznesenie č. 43/2009 
 

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 Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za 
rok 2008. 
 

- - - 
 
 
 
 
K bodu 3: Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava –

Staré Mesto k 31.12.2008   
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Ing. Lašánová – uviedla Informáciu o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti 
Bratislava –Staré Mesto k 31.12.2008. 
   

Uznesenie č. 44/2009 
 

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 a postupe vymáhania pohľadávok 
mestskej časti Bratislava –Staré Mesto k 31.12.2008.   
 

- - - 
 
 
K bodu 4: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2008  
 
Ing. Lašánová – uviedla Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2008. 
 

Uznesenie č. 45/2009 
 

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 Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2008. 
 

- - - 
   
 
K bodu 5: Návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto 
 
Ing. Lašánová – uviedla Návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto. 

Uznesenie č. 46/2009 
 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 5, proti 0, zdržal sa 1,    
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o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 
 

- - - 
 
 
K bodu 6: Návrh na štvrtú 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 štvrtú 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. 
 
Mgr. Jančovičová, PhD. – návrh nie je v súlade s prioritami, aké určila komisia vzdelávania, 
mládeže a športu. 

Uznesenie č. 47/2009 
 

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 štvrtú 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 7: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

na rok 2009  
 
Ing. Lašánová – uviedla Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na rok 2009. 
 

Uznesenie č. 48/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 5, proti 0, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto na rok 2009.  
 

- - - 
 
K bodu 8:  Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 

Dodatku č. 3. k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy 
 
Ing. arch. Petrek - uviedol Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto k Dodatku č. 3. k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy. 
 
Bez ohľadu na to, akou formou nás osloví hlavné mesto SR Bratislava, aj keď bude oslovený úrad 
úradom, ak nás požiada o stanovisko alebo o pripomienky k Štatútu alebo územnoplánovacej 
dokumentácii, oboznámime s tým poslancov. 
 

Uznesenie č. 49/2009 
 

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 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto k Dodatku č. 3. k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy.  
 

- - - 
 
K bodu 9: Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto k návrhu VZN hl. mesta SR o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi   

 
MUDr. Tatár - uviedol Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto k návrhu VZN hl. mesta SR o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi.  

Uznesenie č. 50/2009 
 

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 stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto k návrhu VZN hl. mesta SR o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi.  
 

- - - 
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K bodu 10: Návrh na zriadenie Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto 
 
JUDr. Šujan – uviedol Návrh na zriadenie Miestneho hasičského zboru mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto. 
 

Uznesenie č. 51/2009 
 

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 zriadenie Miestneho hasičského zboru mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto.  
 

- - - 
 
K bodu 11: Návrh na zriadenie Útvaru hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto 
 
JUDr. Jánošík – uviedol Návrh na zriadenie Útvaru hlavného kontrolóra mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 
 

Uznesenie č. 52/2009 
 

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 zriadenie Útvaru hlavného kontrolóra mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

- - - 
 
K bodu 12: Návrh na zrušenie Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti 

Bratislava- Staré Mesto v znení neskorších zmien a dodatkov   
 
JUDr. Jánošík – uviedol Návrh na zrušenie Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto v znení neskorších zmien a dodatkov. 
 

Uznesenie č. 53/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
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hlasovaním:  za 5, proti 0, zdržal sa 0,    
 
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 13: Návrh na predaj nehnuteľností na Jesenského 8, stavby súp. č. 100195 

a pozemku parc. č. 134 
 
MUDr. Tatár  – uviedol Návrh na predaj nehnuteľností na Jesenského 8, stavby súp. č. 100195 
a pozemku parc. č. 134. 
 

Uznesenie č. 54/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 4, proti 1, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj nehnuteľností na Jesenského 8, stavby súp. 
č. 100195 a pozemku parc. č. 134. 
 

- - - 
 
K bodu 14: Návrh na predaj nehnuteľností na Beblavého 4, stavby súp. č. 4825 a pozemky 

parc. č. 638/4,5 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nehnuteľností na Beblavého 4, stavby súp. č. 4825 
a pozemky parc. č. 638/4,5. 
 

Uznesenie č. 55/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 3, proti 1, zdržal sa 1,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj nehnuteľností na Beblavého 4, stavby súp. 
č. 4825 a pozemky parc. č. 638/4,5. 

- - - 
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K bodu 15: Návrh na predaj nehnuteľností na Špitálskej 29, stavby súp. č. 2193 a pozemku 
parc. č. 8514/2 

 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nehnuteľností na Špitálskej 29, stavby súp. č. 2193 
a pozemku parc. č. 8514/2. 

Uznesenie č. 56/2009 
 
 hlasovaním:  za 4, proti 1, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj nehnuteľností na Špitálskej 29, stavby súp. 
č. 2193 a pozemku parc. č. 8514/2. 
 

- - - 
 
K bodu 16: Návrh na predaj nehnuteľností na Šulekovej 46, stavby súp. č. 2153 a pozemku 

parc. č. 2763/9 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nehnuteľností na Šulekovej 46, stavby súp. č. 2153 
a pozemku parc. č. 2763/9. 
 
 

Uznesenie č. 57/2009 
 

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 nehnuteľností na Šulekovej 46, stavby súp. 
č. 2153 a pozemku parc. č. 2763/9 
 

- - - 
 
K bodu 17: Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Björnsonovej 2, 

súp. č. 3044, podiel  na prac. č. 7872/8 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na 
Björnsonovej 2, súp. č. 3044, podiel  na prac. č. 7872/8. 
 

Uznesenie č. 58/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 4, proti 0, zdržal sa 1,    
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na 
Björnsonovej 2, súp. č. 3044, podiel  na prac. č. 7872/8. 
 

- - - 
 
 
 
K bodu 18: Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Cintorínskej 8, 

súp. č. 102863, podiel na parc. č. 8622/3 
 
MUDr. Tatár  – uviedol Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Cintorínskej 
8, súp. č. 102863, podiel na parc. č. 8622/3. 
 

Uznesenie č. 59/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 3, proti 1, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na 
Cintorínskej 8, súp. č. 102863, podiel na parc. č. 8622/3. 
 

- - - 
 
 
K bodu 19: Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Dunajskej 18, 

Grösslingovej 23, súp. č. 2310, podiel na parc. č. 8862 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Dunajskej 
18, Grösslingovej 23, súp. č. 2310, podiel na parc. č. 8862. 
 

Uznesenie č. 60/2009 
 

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 predaj nebytových priestorov v bytovom dome na 
Dunajskej 18, Grösslingovej 23, súp. č. 2310, podiel na parc. č. 8862. 
 

- - - 
 
K bodu 20: Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Grösslingovej 50, 

súp. č. 2498, podiel na parc. č. 9065 
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MUDr. Tatár  – uviedol Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na 
Grösslingovej 50, súp. č. 2498, podiel na parc. č. 9065. 
 

Uznesenie č. 61/2009 
 

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 predaj nebytových priestorov v bytovom dome na 
Grösslingovej 50, súp. č. 2498, podiel na parc. č. 9065. 
 

- - - 
 
K bodu 21: Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Grösslingovej 8, 

súp. č. 2479, podiel na parc. č. 8900/1 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na 
Grösslingovej 8, súp. č. 2479, podiel na parc. č. 8900/1. 
 

Uznesenie č. 62/2009 
 

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 predaj nebytových priestorov v bytovom dome na 
Grösslingovej 8, súp. č. 2479, podiel na parc. č. 8900/1. 
 

- - - 
 
K bodu 22: Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Šancovej 82, súp. 

č. 4023, podiel na parc. č. 7961 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Šancovej 82, 
súp. č. 4023, podiel na parc. č. 7961. 
 

Uznesenie č. 63/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 4, proti 0, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na 
Šancovej 82, súp. č. 4023, podiel na parc. č. 7961. 
 
 

- - - 
 
K bodu 23. Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Ulici 29. augusta 

28, súp. č. 2281, podiel na pozemkoch pod domom 
 

MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj nebytových priestorov v bytovom dome na Ulici 29. 
augusta 28, súp. č. 2281, podiel na pozemkoch pod domom. 
 

Uznesenie č. 64/2009 
 

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 predaj nebytových priestorov v bytovom dome na 
Ulici 29. augusta 28, súp. č. 2281, podiel na pozemkoch pod domom. 
 

- - - 
 
K bodu 24: Návrh na predaj pozemkov na Búdkovej ulici, parc. č. 4289/16, parc. č. 

4290/10, parc. č. 4290/11, parc. č. 4291/4, parc. č. 4292/2, parc. č. 4292/3, 
parc. č. 4292/4 a na ulici Na stráni parc. č. 4286/4, parc. č. 4286/5,  parc. č. 
4287/1,  parc. č. 4287/2,  parc. č. 4287/3, parc. č. 4289/1, parc. č. 4289/12, 
parc. č. 4289/26, parc. č. 4290/5,  parc. č. 4290/6, parc. č. 4290/7,  parc. č. 
4290/8, parc. č. 4290/9, parc. č. 4293/3  

 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj pozemkov na Búdkovej ulici, parc. č. 4289/16, parc. č. 
4290/10, parc. č. 4290/11, parc. č. 4291/4, parc. č. 4292/2, parc. č. 4292/3, parc. č. 4292/4 a na 
ulici Na stráni parc. č. 4286/4, parc. č. 4286/5,  parc. č. 4287/1,  parc. č. 4287/2,  parc. č. 4287/3, 
parc. č. 4289/1, parc. č. 4289/12, parc. č. 4289/26, parc. č. 4290/5,  parc. č. 4290/6, parc. č. 
4290/7,  parc. č. 4290/8, parc. č. 4290/9, parc. č. 4293/3.  
 
 
 

Uznesenie č. 65/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 4, proti 0, zdržal sa 1,    
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj pozemkov na Búdkovej ulici, parc. č. 
4289/16, parc. č. 4290/10, parc. č. 4290/11, parc. č. 4291/4, parc. č. 4292/2, parc. č. 4292/3, 
parc. č. 4292/4 a na ulici Na stráni parc. č. 4286/4, parc. č. 4286/5,  parc. č. 4287/1,  parc. č. 
4287/2,  parc. č. 4287/3, parc. č. 4289/1, parc. č. 4289/12, parc. č. 4289/26, parc. č. 4290/5,  
parc. č. 4290/6, parc. č. 4290/7,  parc. č. 4290/8, parc. č. 4290/9, parc. č. 4293/3.  
 
 

- - - 
 
K bodu 25: Návrh na predaj pozemku na Novosvetskej ulici, parc. č. 2830/15 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj pozemku na Novosvetskej ulici, parc. č. 2830/15. 
 

Uznesenie č. 66/2009 
 

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 predaj pozemku na Novosvetskej ulici, parc. č. 
2830/15.  
 

- - - 
 
K bodu 26: Návrh na predaj pozemku na Mýtnej ulici, parc. č. 7938/33 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj pozemku na Mýtnej ulici, parc. č. 7938/33. 
 

Uznesenie č. 67/2009 
 

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 pozemku na Mýtnej ulici, parc. č. 7938/33. 

- - -  
 
K bodu 27: Návrh na predaj pozemkov na Obchodnej ulici, parc. č. 8466 a parc. č. 8469 
 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj pozemkov na Obchodnej ulici, parc. č. 8466 a parc. č. 
8469. 
 

Uznesenie č. 68/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
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hlasovaním:  za 3, proti 1, zdržal sa 1,    
 
o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na predaj pozemkov na Obchodnej ulici, parc. č. 
8466 a parc. č. 8469.  
 

- - - 
 
 
K bodu 28: Návrh na predaj pozemkov na ulici K Železnej studienke,  parc. č. 5170/1, 

parc. č. 5170/2, parc. č. 5170/3, parc. č. 5170/4, parc. č. 5170/7, parc. č. 5170/8, 
parc. č. 5170/17, parc. č. 5170/1, parc. č. 5170/19, parc. č. 5170/20, parc. č. 
5170/21 a stavieb súp. č. I. 3857  na pozemku parc. č. 5170/1, súp. č. I. 3858  na 
pozemku parc. č.  5170/3,      súp. č. I. 761    na pozemku parc. č. 5170/7, súp. č. 
I. 3860  na pozemku parc. č.   5170/17 

 
MUDr. Tatár – uviedol Návrh na predaj pozemkov na ulici K Železnej studienke,  parc. č. 
5170/1, parc. č. 5170/2, parc. č. 5170/3, parc. č. 5170/4, parc. č. 5170/7, parc. č. 5170/8, parc. č. 
5170/17, parc. č. 5170/1, parc. č. 5170/19, parc. č. 5170/20, parc. č. 5170/21 a stavieb súp. č. I. 
3857  na pozemku parc. č. 5170/1, súp. č. I. 3858  na pozemku parc. č.  5170/3,      súp. č. I. 761    
na pozemku parc. č. 5170/7, súp. č. I. 3860  na pozemku parc. č.   5170/17. 
 

Uznesenie č. 69/2009 
 

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 pozemkov na ulici K Železnej studienke,  
parc. č. 5170/1, parc. č. 5170/2, parc. č. 5170/3, parc. č. 5170/4, parc. č. 5170/7, parc. č. 5170/8, 
parc. č. 5170/17, parc. č. 5170/1, parc. č. 5170/19, parc. č. 5170/20, parc. č. 5170/21 a stavieb 
súp. č. I. 3857  na pozemku parc. č. 5170/1, súp. č. I. 3858  na pozemku parc. č.  5170/3,      súp. 
č. I. 761    na pozemku parc. č. 5170/7, súp. č. I. 3860  na pozemku parc. č.   5170/17. 
 

- - - 
 
K bodu 29: Návrh na vyradenie MŠ Dobšinského 2 a Výdajne školskej jedálne pri MŠ 

Dobšinského 2 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení 
 
 
MUDr. Tatár  – uviedol Návrh na vyradenie MŠ Dobšinského 2 a Výdajne školskej jedálne pri 
MŠ Dobšinského 2 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení. 
 

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

- - - 
 
 
 
K bodu 30: Výročná správa o činnosti MAJÁK NÁDEJE, n.o. za rok 2008 
 
uviedla Výročná správa o činnosti MAJÁK NÁDEJE, n.o. za rok 2008. 
 

Uznesenie č. 70/2009 
 

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 Výročná správa o činnosti MAJÁK NÁDEJE, n.o. za rok 
2008. 
 

- - - 
 
K bodu 31: Správa o výsledku kontroly uplatňovania zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov – kontroly uzatvárania dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto za rok 2008  

 
Ing. Schmidtová – uviedla Správa o výsledku kontroly uplatňovania zákona č. 311/2001 Z.z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov – kontroly uzatvárania dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto za rok 2008. 
 

Uznesenie č. 71/2009 
 

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 Správa o výsledku kontroly uplatňovania zákona č. 
311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov – kontroly uzatvárania dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - 
Staré Mesto za rok 2008. 
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- - - 

 
K bodu 32: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava 

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

Uznesenie č. 72/2009 
 

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

- - - 
 
 
K bodu 33/A: Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne 

prospešné služby MAJÁK NÁDEJE n.o. 

  
Ing. arch. Petrek – uviedol Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej 
všeobecne prospešné služby MAJÁK NÁDEJE n.o. 
 

Uznesenie č. 73/2009 
 

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 Dodatku č. 2 k Štatútu neziskovej organizácie 
poskytujúcej všeobecne prospešné služby MAJÁK NÁDEJE n.o. 
 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Andrej PETREK  
starosta mestskej časti 
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Bratislava – Staré Mesto 
 
 

 

 

 

Overovateľ:  Ing. Marián PROCHÁZKA   ..................................................  

 

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

 
 


