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Zápisnica a uznesenia 

z 23. rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 
v mimoriadnom termíne 21. apríla 2017 

Prítomní členovia miestnej rady: Ing. Jana Španková, Mgr. Martina Uličná, PaedDr. Barbora 

Oráčová, PhD., Viktor Muránsky, Ing. arch. Ľubomír Boháč 

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

RNDr. Mário Ležovič, PhD„ MP, Bc Eva Záhorecová 

Ospravedlnená: Mgr. art. Veronika Remišová, M.A. A1iD., Soňa Párnická 

PROGRAM: 
1. Návrh zásad o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto 

2. Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
a spoluúčasť na realizácií projektov v rámci „Výzvy na predkladanie Žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického 

vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 
základných školách - IROP-P02-SC222-2016- 13" 

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

Hlasovaním: za 5 , proti O , zdržal sa O , neprítomní: 2 
členovia miestnej rady schválili program rokovania miestnej rady. 

Hlasovaním: za 5 , proti O , zdržal sa O , neprítomní: 2 
za overovateľa zápisnice bola schválená zástupkyňa starostu Ing. Jana Španková, členka miestnej 

rady. 

K bodu 1: Návrh zásad o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

RNDr. Ležovič, PhD., MP - uviedol Návrh zásad o poskytovaní finančného príspevku na 

dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 54/2017 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5 , proti O , zdržal sa O , neprítomní: 2 

odporúča 



miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh zásad o poskytovaní finančného príspevku na 

dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

K bodu 2: Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

a spoluúčasť na realizácií projektov v rámci „Výzvy na predkladanie Žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického 

vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho 

druhu v základných školách -IROP-P02-SC222-2016-13" 

Bc. Záhorecová - uviedla Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok a spoluúčasť na realizácií projektov v rámci „Výzvy na predkladanie Žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách -

IROP-P02-SC222-201 6-l 3". 
Mgr. Uličná - žiadala o informác iu , či schválenie predloženého návrhu bude mať vplyv na 

tohtoročný rozpočet. 

Bc Záhorecová - informovala, že všetky aktivity projektov sa budú realizovať v roku 2018, čiže 

návrh na spolufinancovanie projektov bude zahrnutý do návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 

2018. 

Uznesenie č. 55/2017 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5 , proti O , zdržal sa O , neprítomní: 2 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok a spoluúčasť na realizácií projektov v rámci „Výzvy na predkladanie Žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách -

IROP-P02-SC222-2016-l 3". 

__.Mg1~ 
starosta mestskej časti 

Overovateľ: Ing. Jana ŠP ANKOV Á 

Zapísala: Ing. Schmidtová IJ /J /) _ 

V Bratislave, 21.04.201 7 ~~~ 

2 


