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Zápisnica a uznesenia 

z 22. rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 
v mimoriadnom termíne S. apríla 2017 

Prítomní členovia miestnej rady: Ing. Jana Španková, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., Viktor 

Muránsky, Soňa Párnická 

Ostatní prítomní: Mgr. Radoslav Števčík, Ing. Oliver Paradeiser, JUDr. Peter Jesenský, 

Mgr. Nora Gubková, JUDr. Iveta Hahnová 

Neprítomní : Ing. arch. Ľubomír Boháč, Mgr. Martina Uličná, Mgr. art. Veronika Remišová, 

M.A. ArtD., Ing. Oliver Paradeiser 

PROGRAM: 

1. Prerokovanie uznesenia č. 24/2017 z 28.03.2017, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo 

Zásady udeľovania grantov - poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného 

priestoru, pred pozastavením jeho výkonu 

Rokovanie miestnej rady otvoril a viedol Mgr. Radoslav Števčík, starosta mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovaním: za 4 , proti O , zdržal sa O , neprítomní: 3 

Členovia miestnej rady schválili program rokovania miestnej rady. 

Hlasovaním: za 4, proti O, zdržal sa O, neprítomní: 3 

za overovateľa zápisnice bola schválená zástupkyňa starostu Ing. Jana Španková, členka miestnej 

rady. 

K bodu 1: Prerokovanie uznesenia č. 24/2017 z 28.03.2017, ktorým miestne zastupiteľstvo 
schválilo Zásady udeľovania grantov - poskytovania finančných prostriedkov 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov 

zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru, pred pozastavením 

jeho výkonu 

Mgr. Števčík - uviedol Prerokovanie uznesenia č. 24/2017 z 28.03.2017, ktorým miestne 

zastupiteľstvo schválilo Zásady udeľovania grantov - poskytovania finančných prostriedkov 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na 

skultúrnenie a oživenie verejného priestoru, pred pozastavením jeho výkonu. 

Infonnoval členov miestnej rady, že podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta môže pozastaviť výkon uznesenia 

zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mestskú časť zjavne nevýhodné 

tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 1 O dní od jeho schválenia zastupiteľstvom. Starosta 

prerokuje uznesenie pred pozastavením jeho výkonu v miestnej rade. Uznesením rady však nie je 

viazaný. 



V súvislosti s vyššie uvedeným sa rozhodol pozastaviť výkon uznesenia č. 24/2017, vzhľadom 

k tomu, že sa domnieva, že odporuje § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, v súlade s ktorým môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených 

všeobecne záväzným nariadením, pričom platné Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto neupravuje poskytovanie dotácií formou grantu. 

Uviedol, že sa pripraví návrh nového VZN, ktoré okrem dotácií bude upravovať aj udeľovanie 

grantov. 
JUDr. Hahnová - doplnila, že grant, je istá forma dotácie. Súčasne platné VZN podrobne 

upravuje poskytovanie dotácií, ale z obsahu zásad udeľovania grantov je zrejmé, že sa jedná 

o úplne iný postup, tzn., že s návrhom nového VZN, ktoré pripravuje oddelenie finančné, budú 

predložené aj zásady, ktoré budú udeľovanie grantov podrobne upravovať. 

Uznesenie č. 53/2017 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4 , proti O, zdržal sa O, neprítomní: 3 

berie na vedomie 

rozhodnutie starostu pozastaviť výkon uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 24/20 17 z 28.3.2017. 
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Overovateľ: Ing. Jana ŠP ANKOV Á 

Zapísala: Ing. SchmidtovJl /1 .LJ' . 
V Bratislave, 06.04.2017~&t,.,rt 
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