
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

  

         Zápisnica a uznesenia  
 

z 22. rokovania   Miestnej   rady   mestskej   časti   Bratislava - Staré Mesto, konaného  
22. septembra 2009 

 

 

Prítomní:  Ing. arch. Andrej PETREK, MUDr. Peter TATÁR, CSc., Ing. Marián PROCHÁZKA, 
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ, PhD., Mgr. Ondrej DOSTÁL, Ing. Martin BORGUĽA, RNDr. 
Peter SMREK, 
     
Ospravedlnený: Mgr. Sven ŠOVČÍK, 
 
PROGRAM: 
1. 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. 11/2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných  
a udržiavacích prácach - protest prokurátora 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. /2009, 
ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 
3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 
6/2007 a 10/2008 

3. Návrh zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ZaD 02 
4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2009    
5. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009    
6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na rok 2009    
7. Návrh na aktualizáciu predpisov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto upravujúcich 

nakladanie s majetkom – nové znenie predpisov, zrušenie neaktuálnych predpisov 
     7/A. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
      7/B. Návrh Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava- Staré 
Mesto 

      7/C. Návrh Smernice mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá 
pri organizovaní obchodných verejných súťaží 

      7/D. Návrh na zrušenie Dražobného poriadku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
      7/E. Návrh na zrušenie Cenovej mapy pre prevod vlastníctva nebytových priestorov v znení 

doplnkov 
8. Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto     
9.  Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto za roky 1998 – 2008 a I. polrok 2009    
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10/A Informácia o príprave návrhu na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na volebné obdobie 2010 – 2014 

10/B Správa Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –Staré 
Mesto   

11. Rôzne 
11/A Projekt EÚ – Operačný program Juhovýchodná Európa – Manažment nehnuteľností 

v mestách Juhovýchodnej Európy 
11/B Návrh Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – 

Staré Mesto 
  

Rokovanie miestnej rady otvoril a viedol Ing. arch. Andrej Petrek, starosta mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto.  
 
Do programu rokovania doplnil bod č. 11/A  Projekt EÚ – Operačný program Juhovýchodná 
Európa – Manažment nehnuteľností v mestách Juhovýchodnej Európy a bod č. 11/B Návrh 
Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
RNDr. Smrek navrhol do programu zaradiť Správu mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto ako bod č. 10/B. 
 
Poslanci miestnej rady jednomyseľne schválili program rokovania miestnej rady. 
 
Za overovateľa bol jednomyseľne schválený Ing. Martin Borguľa, člen miestnej rady. 
 
k bodu 1:  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. 11/2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, 
rekonštrukčných  a udržiavacích prácach - protest prokurátora 

 
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. 11/2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných  
a udržiavacích prácach - protest prokurátora. 
 

Uznesenie č. 74/2009 
 

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 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 11/2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, 
rekonštrukčných  a udržiavacích prácach - protest prokurátora. 
 

- - -  
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K bodu 2: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
č. /2009, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným 
obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 6/2007 a 10/2008 

 
Ing. Petrek – uviedol Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č. /2009, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 
5/2004, 6/2007 a 10/2008. 
 

Uznesenie č. 75/2009 
 

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 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. /2009, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením 
v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2000, 
7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 6/2007 a 10/2008. 
 

- - -  
 
K bodu 3. Návrh zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ZaD 02 
 
Ing. Petrek a Ing. arch. Kantorová, CSc. -  uviedli Návrh zmien a doplnkov územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy, ZaD 02. 
 

Uznesenie č. 76/2009 
 

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 zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta 
SR Bratislavy, ZaD 02. 
 

- - -  
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K bodu 4: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 
2009    

 
Ing. Lašánová – uviedla Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. 
polrok 2009.    

Uznesenie č. 77/2009 
 

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 plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto za I. polrok 2009.    

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

2009  
 
Ing. Lašánová – uviedla Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
na rok 2009. 

Uznesenie č. 78/2009 
 

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 piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto na rok 2009. 
 

- - -  
   
K bobu 6: 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. 79/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 6, 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 7: Návrh na aktualizáciu predpisov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

upravujúcich nakladanie s majetkom – nové znenie predpisov, zrušenie 
neaktuálnych predpisov 

 
K bodu 7/A. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 

 
Ing. Petrek – uviedol Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 

Uznesenie č. 80/2009 
 

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 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto. 
 

- - -  
 
 
K bodu 7/B. Návrh Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy 
mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 

 
Ing. Petrek - uviedol Návrh Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto. 

Uznesenie č. 81/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 4, proti , zdržal sa 1,    
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh Pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej 
časti Bratislava- Staré Mesto. 
 

- - -  
 
K bodu 7/C. Návrh Smernice mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú 

pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží 
 
Ing. Petrek – uviedol Návrh Smernice mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorou sa 
ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží. 
 

Uznesenie č. 82/2009 
 

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 Smernice mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, 
ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží. 
 

- - -  
 
 
K bodu 7/D: Návrh na zrušenie Dražobného poriadku mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto 
 
Ing. Petrek – uviedol Návrh na zrušenie Dražobného poriadku mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto. 
 

Uznesenie č. 83/2009 
 

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 zrušenie Dražobného poriadku mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. 
 

- - -  
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K bodu 7/E: Návrh na zrušenie Cenovej mapy pre prevod vlastníctva nebytových 
priestorov v znení doplnkov 

 
Ing. Petrek – uviedol Návrh na zrušenie Cenovej mapy pre prevod vlastníctva nebytových 
priestorov v znení doplnkov. 

Uznesenie č. 84/2009 
 

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 Návrh na zrušenie Cenovej mapy pre prevod vlastníctva 
nebytových priestorov v znení doplnkov. 
 

- - -  
 
K bodu 8: Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

s krátkodobou víziou do roku 2011 
 
RNDr. Smrek – uviedol Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto. 

Uznesenie č. 85/2009 
 

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 Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto. 
 

- - -  
    
K bodu 9: Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2008 a I. polrok 2009    
 
Ing. Schmidtová – uviedla Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2008 a I. polrok 2009.   
  

Uznesenie č. 86/2009 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré Mesto    
 
hlasovaním:  za 6, proti 0, zdržal sa 0,    
 
o d p o r ú č a 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za roky 1998 – 2008 a I. polrok 2009.    
 

- - -  
 
 
K bodu 10/A: Informácia o príprave návrhu na určenie volebných obvodov a počtu 

poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto na volebné obdobie 2010 – 2014   

 
Ing. Petrek – uviedol Informáciu o príprave návrhu na určenie volebných obvodov a počtu 
poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na volebné obdobie 
2010 – 2014.   
 

Uznesenie č. 87/2009 
 

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 príprave návrhu na určenie volebných 
obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na 
volebné obdobie 2010 – 2014.   
 

- - -  
 
K bodu 10/B: 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. 88/2009 
 

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 Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v dvoch bodoch. 
 

- - -  
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11. Rôzne 
K bodu 11/A: Projekt EÚ – Operačný program Juhovýchodná Európa – Manažment 

nehnuteľností v mestách Juhovýchodnej Európy 
 

 

Uznesenie č. 89/2009 
 

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 Projekt EÚ – Operačný program Juhovýchodná Európa – 
Manažment nehnuteľností v mestách Juhovýchodnej Európy. 
 

- - - 
 
 
11/B  Návrh Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 

 
Uznesenie č. 90/2009 

 
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 Dodatku č. 1 Organizačného poriadku Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
 
 

Ing. arch. Andrej PETREK  
starosta mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 
 

 

Overovateľ:  Ing. Martin BORGUĽA  ..................................................  

 

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


