Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

r.yijITr.yi
~

Zápisnica a uznesenia

z 29. rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného
30. januára 2018
Ing.
rady:
miestnej
členovia
Prítomní
arch.
Ing.
Uličná,
Soňa Párnická, Mgr. Martina
PhD. , Mgr. art. Veronika Remišová, M.A. ArtD.

Jana
Ľubomír

Muránsky,
Viktor
Španková,
Boháč , PaedDr. Barbora Oráčová,

Ostatní prítomní: Mgr. Radoslav Števčík JUDr. Iveta Bahnová, Ing. Oliver Paradeiser,
Ing. Peter Magát, MPH, Ing. Ladislav Vanda, Ing. Anton Gábor, Mgr. Ľuboš Majer, Mgr. Nora
Gubková
Ospravedlnení: Mgr. art. Veronika Remišová, M.A. ArtD.
PROGRAM:
1. Územný plán zóny Chalupkova - čistopis 2017
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č ... ./2018 o nájme bytov
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../20 18, ktorým sa
mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných
pouličných aktivitách
4. Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci
5. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu
mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave ako prípad hodný
osobitného zreteľa
7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný
osobitného zreteľa
8. Návrh na nájom pozemku pare. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa
9. Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu nebytových priestorov v Pistoriho paláci
pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
1O. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Grässlingova č. 57
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

v Bratislave
Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia
tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou
aukciou na predaj pozemku pare. č. 4746/5 na Matúšovej ulici
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
č. 131/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Kollárovo
nám. č. 20 v Bratislave
Návrh na schválenie urovnania sporov so spoločnosťou Gastro club s. r. o.
Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií
predloženej žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky, v programe na zlepšenie rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť
kultúry
Správa z kontroly vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na
opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu

Správa z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia
majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a
dodržiavania prevádzkových predpisov
19. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017
20. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
21. Informácia o participatívnom procese s verejnosťou v oblasti Panenská ulica a okolie
22. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych
služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
23. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
24. Rôzne
18.

Rokovanie miestnej rady otvoril a viedol Mgr. Radoslav Števčík, starosta mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto.
Členka miestnej rady p. Párnická navrhla doplniť do programu rokovania:
bod č. 3/A - Návrh pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR
Bratislava o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú
súčasťou verejnej zelene na území hl. mesta SR Bratislayy

Z programu rokovania JUDr. Hahnová, ako predkladateľka, stiahla:
bod č. 14 - Návrh na schválenie urovnania sporov so spoločnosťou Gastro club s. r. o.
Hlasovaním: za
členovia miestnej

4, proti O, zdržal sa O, neprítomní: 3
rady schválili program rokovania miestnej rady.

Hlasovaním: za 4, proti O, zdržal sa O, neprítomní: 3
za overovateľa zápisnice bola schválená Ing. Jana Španková, členka miestnej rady.

K bodu 1: Územný plán zóny Chalupkova - čistopis 2017
Ing. Gábor- uviedol Územný plán zóny Chalupkova - čistopis 2017.
Mgr. Števčík - info1moval, členov miestnej rady, že ešte nebolo doručené stanovisko Okresného
úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania podľa§ 25
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, ale má prísľub, že do rokovania miestneho zastupiteľstva 6.2.2018 bude
doručené.

Uznesenie
Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

4, proti

č.

112018

Bratislava-Staré Mesto

O, zdržal sa

O, neprítomní: 3

.

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Územný plán zóny Chalupkova - čistopis 2017.
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K bodu 2: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej
„./2018 o nájme bytov

časti

Bratislava-Staré Mesto

č.

JUDr. Bahnová - uviedla Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaStaré Mesto č. .. ./2018 o nájme bytov.
Doplnila, že na zasadnutí Komisie pre nakladanie s majetkom a financie bola vznesená
jedna pripomienka, ktorá bude vyhodnotená v rámci pripomienkového konania.
Uznesenie č. 2/2018
Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

4, proti

Bratislava-Staré Mesto
O, zdržal sa

O, nehlasoval: 1 ,

neprítomní: 2

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej
Bratislava-Staré Mesto č. .. ./2018 o nájme bytov.

časti

K bodu 3: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
„./2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
č.
Bratislava- Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách
JUDr. Bahnová - uviedla Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaStaré Mesto č. .. ./2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaStaré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách.
Informovala členov miestnej rady, že na zasadnutí Komisie pre kultúru jej členovia konštatovali,
že nevidia dôvod navrhovaného zákazu uskutočňovania hudobných pouličných aktivít na
Židovskej ulici.
Mgr. Števčík - uviedol, že je to jeho návrh ako predkladateľa a ak poslanci rozhodnú inak, bude
to akceptovať.
Ing. Španková - doplnila, že Židovská ulica je obytnou zónou a týmto návrhom mestská časť
chráni obyvateľov.
Uznesenie č. 3/2018
Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

Bratislava-Staré Mesto

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

odporú č a

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej
Bratislava-Staré Mesto č. .../20 18, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej
Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách.

časti
časti
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K bodu 3/A: Návrh pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR
Bratislava o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou
verejnej zelene na území hl. mesta SR Bratislavy
p. Párnická - uviedla Návrh pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta
SR Bratislava o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
na území hl. mesta SR Bratislavy.
Doplnila, že v materiáli sú predložené tie isté pripomienky, ktoré už miestne zastupiteľstvo
odporučilo Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy uznesením č. 6512017 zo
16.5.2017.
Uznesenie č. 4/2018
Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

Bratislava-Staré Mesto

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

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto č . .../2018 o nájme bytov.

K bodu 4: Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej

finančnej

yýpomoci

Ing. Magát - uviedol Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci.
Mgr. Uličná - vyjadrila obavu nad schopnosťou mestskej časti splácať ročne cca 340 tis. EUR
a to počas 6 rokov, teda ďalšie 2 volebné obdobia. Požiadala o informáciu, z čoho bude mestská
časť splácať pôžičku a kedy sa začne s rekonštrukciou komunikácií, keďže je mestská časť
viazaná procesom verejného obstarávania.
Mgr Števčík - uviedol, že príjmy z podielových daní budú vyššie cca o 5 % oproti súčasným,
bude zrušená solidarita. Ďalej uviedol, že v súčasnosti má mestská časť obstaraného dodávateľa
v objeme 2,2 mil. EUR a po schválení výpomoci bude zahájený proces verejného obstarávania na
zvyšný objem financií. Rekonštrukciu komunikácií budú vykonávať súčasne 3 pracovné čaty
dodávateľa.

p. Muránsky - konštatoval, že medzi čerpaním úveru z banky, s ktorým nesúhlasil,
a poskytnutím návratnej finančnej výpomoci je diametrálny rozdiel a nebolo by správne neprijať
takúto pomoc. Zároveň poukázal na dôležitosť hospodárneho nakladania s poskytnutými
finančnými prostriedkami .
Mgr. Uličná - spresnila, že nie je ani proti ani za uzatvorenie zmluvy o návratnú finančnú
výpom oc, ale podľa nej, je to veľký záväzok a preto chce mať kompletné informácie čo sa týka
spôsobu splácania, lebo je to stále len pôžička. Sú tu aj iné legitímne požiadavky, ako napríklad
výstavba ZSS, na ktorú mestská časť rovnako potrebuje financie.
Mgr. Števčík - uviedol, že nie je potrebné sa obávať, že by mestská časť nebola schopná splácať
poskytnutú finančnú výpomoc. V minulosti sa neinvestovalo do opráv ciest a chodníkov a tento
dlh je potrebné splácať.
Ing. arch. Boháč - požiadal o informáciu, či budú poslanci informovaní o jednotlivých
projektoch rekonštrukcií a priebehu prác.
Mgr. Števčík - informoval členov miestnej rady, že aj v súčasnosti sú referenti, alebo vedúci
investičného oddelenia každodenne v uliciach, kontrolujú priebeh prác, všetky rekonštrukcie sú
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zdokumentované od začiatku, resp. pred samotnou rekonštrukciou, počas nej a po ukončení prác,
aj z titulu prípadných reklamácií.
Ing. Paradeiser - navrhol, aby sa do projekčnej prípravy na rekonštrukciu komunikácií zapojilo
aj stavebné oddelenie.
Informoval členov miestnej rady, že podľa § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších prepisov miestny kontrolór preveruje
dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania (uvedených v ods. 6 § 14
zákona o rozpočtových pravidlách) pred ich prijatím, ich porušenie je povinný bezodkladne
oznámiť ministerstvu financií. Uviedol, že stanovisko k „Návrhu na uzatvorenie zmluvy o
návratnej finančnej výpomoci" bude doručené poslancom miestneho zastupiteľstva po obdržaní
záväzných podkladov z finančného oddelenia pred rokovaním miestneho zastupiteľstva.
K návrhu uznesenia miestneho zastupiteľstva predložil pripomienku, a to v časti B. návrhu
uznesenia na konci doplniť text: „, ktorá je priložená v predloženom materiáli."
Uznesenie

Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

č.

5/2018

Bratislava-Staré Mesto

4 , proti O , zdržal sa 2 , neprítomný:

odporúča

miestnemu
výpomoci.

zastupiteľstvu prerokovať

Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej

finančnej

K bodu 5: Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok
2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto na rok 2018
Ing. Magát - uviedol Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na
rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na
rok2018 .
Mgr. Števčík - doplnil, že suma naplánovaná v návrhu rozpočtu na výstavbu zariadenia pre
seniorov je suma stanovená projektantom a je predpoklad, že verejným obstarávaním by sa
mohla znížiť.
p. Muránsky - požiadal o zdôvodnenie predaja budovy divadla Nová scéna.
Mgr. Števčík - uviedol, že Ministerstvo kultúry SR prejavilo záujem o kúpu budovy a jej cena
podľa znaleckého posudku je 3,3 mil. EUR. Z nájmu, ktoré v súčasností mestskej časti divadlo
platí sú pokryté len prevádzkové náklady. Akákoľvek investícia do opráv, alebo rekonštrukcie
budovy by bola z rozpočtu mestskej častí. Najlepšie by bolo, ak by budova prešla do majetku
štátu a mestská časť sa zbaví zodpovednosti za majetok, ktorý neužíva.
Mgr. Uličná - poukázala na to, že už 2 roky sa nedarí zmeniť nájomnú zmluvu s divadlom
a informovala, že na zasadnutí Komisie pre nakladanie s majetkom a financie jej členovia sa
nestotožnili s predloženým návrhom, nakoľko rokovania o predaji nie sú v takom štádiu, aby
mestská časť mohla s príjmom za predaj kalkulovať.
Mgr. Števčík - doplnil, že divadlo odmieta úpravu nájomnej zmluvy, pretože za lepšie riešenie
považuje odkúpenie budovy.
Uznesenie č. 6/2018
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Miestna rada mestskej

časti

Bratislava-Staré Mesto

hlasovaním: za 4 , proti O , zdržal sa 2 , neprítomný:
odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti BratislavaStaré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti BratislavaStaré Mesto na rok 2018.

K bodu 6: Nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad
prípad hodný osobitného zreteľa

č.

1 v Bratislave ako

JUDr. Hahnová - uviedla Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1
v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 7/2018

Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

Bratislava-Staré Mesto

6, proti O, zdržal sa O , neprítomný:

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici
Dostojevského rad č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa.

K bodu 7: Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná
prípad hodný osobitného zreteľa

č.

52 v Bratislave ako

JUDr. Hahnová - uviedla Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná
v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa.

č.

52

Uznesenie č. 8/2018

Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

Bratislava-Staré Mesto

6 , proti O , zdržal sa O , neprítomný: 1

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č.
52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa.

K bodu 8: Návrh na nájom pozemku pare.
osobitného zreteľa

č.

4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný
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JUDr. Hahnová - uviedla Návrh na nájom pozemku pare. č. 428911 na ulici Na stráni ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Mgr. Uličná - informovala členov miestnej rady, že Komisia pre nakladanie s majetkom
a financie odporučila materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Uznesenie
Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

č.

9/2018

Bratislava-Staré Mesto

6, proti O, zdržal sa O , neprítomný:

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na nájom pozemku pare.
ako prípad hodný osobitného zreteľa.

č.

428911 na ulici Na stráni

K bodu 9: Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prena1mu nebytových
priestorov v Pistoriho paláci pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad
hodný osobitného zreteľa
JUDr. Hahnová - uviedla Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu
nebytových priestorov v Pistoriho paláci pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 10/2018
Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

Bratislava-Staré Mesto

6 , proti O , zdržal sa O , neprítomný: 1

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade
prenájmu nebytových priestorov v Pistoriho paláci pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad
hodný osobitného zreteľa.

K bodu 10: Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k
Grosslingova č. 57 v Bratislave

nehnuteľnosti

JUDr. Bahnová - uviedla Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu
k nehnuteľnosti Grässlingova č. 57 v Bratislave.
Mgr. Uličná - informovala členov miestnej rady, že na zasadnutí Komisie pre nakladanie
s majetkom a financie sa pri hlasovaní k tomuto materiálu zdržali 3 poslanci z 8, ale v zásade
komisia odporučila materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Uznesenie
Miestna rada mestskej

časti

č.

1112018

Bratislava-Staré Mesto
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hlasovaním: za

5 , proti O , zdržal sa 1 , neprítomný: 1

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu
k nehnuteľnosti Grosslingova č. 57 v Bratislave.

K bodu 11: Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom
technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
JUDr. Hahnová - uviedla Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za
účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto.
Uznesenie

Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

č.

12/2018

Bratislava-Staré Mesto

6 , proti O , zdržal sa O , neprítomný: 1

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING,
a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

K bodu 12: Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou yýberu
víťaza elektronickou aukciou na predaj pozemku pare. č. 4746/5 na Matúšovej
ulici
JUDr. Hahnová - uviedla Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou
výberu víťaza elektronickou aukciou na predaj pozemku pare. č. 4746/5 na Matúšovej ulici.
Mgr. Uličná - informovala, že členovia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie vyjadrili
nesúhlas a odporučili predkladateľovi daný materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva
stiahnuť. Konštatovala, že v minulosti bol predložený predaj pozemkov na Matúšovej ulici vo
väčšom rozsahu, vtedy poslanci vyjadrili nesúhlas s odpredajom najmä kvôli cene, ale
v súčasnosti je to aj kvôli stavbe„
p. Muránsky - uviedol, že má problém s predmetným predajom, pretože je pripravený
developerský projekt a záujem mestskej časti by nemala byť výstavba, ale vybudovanie
oddychovej zóny pre obyvateľov.
Mgr. Števčík- uviedol, že v súčasnosti z týchto pozemkov mestská časť nemá žiadny príjem, sú
tam záhrady, ktoré sa nepoužívajú.

Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

Bratislava-Staré Mesto

3 , proti 2 , zdržal sa 1 , neprítomný:
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Návrh nezískal súhlas
prerokovanie v miestnom

nadpolovičnej

väčšiny

všetkých

členov

miestnej rady na

zastupiteľstve.

K bodu 13: Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto č. 131/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým bol schválený
nájom nebytového priestoru na ulici Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave
JUDr. Hahnová - uviedla Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto č. 131/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým bol schválený nájom nebytového
priestoru na ulici Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave.
Uznesenie
Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

č.

13/2018

Bratislava-Staré Mesto

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

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 131/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým bol schválený
nájom nebytového priestoru na ulici Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave.

K bodu 14: Návrh na schválenie urovnania sporov so

spoločnosťou

Gastro club s. r. o.

Predkladatel' stiahol materiál z rokovania miestnej rady.

K bodu 15: Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej
spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej
schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
v programe na zlepšenie rozvoja výchovv a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovv
Bc. Záhorecová - uviedla Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie
finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v programe na zlepšenie
rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy.
Uznesenie
Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

č.

14/2018

Bratislava-Staré Mesto

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

odporúča
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu
a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci
dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
v programe na zlepšenie rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy.

K bodu 16: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej
na rok 2018 - oblasť kultúry

časti

Bratislava-Staré Mesto

Ing. Magát - uviedol Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej
Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry.

časti

Bratislava-Staré

Uznesenie č. 15/2018
Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

Bratislava-Staré Mesto

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

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej
Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť kultúry.

časti

K bodu 17: Správa z kontroly vvnaložených finančných prostriedkov mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu
výberových konaní na danú akciu
Ing. Paradeiser - informoval členov miestnej rady, že v prípade ak nebude PN, materiál bude
predložený na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. V opačnom prípade bude stiahnutý
z rokovania miestneho zastupiteľstva.

K bodu 18: Správa z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností,
funkčnosti technického vybavenia, revíznych
správ a dodržiavania
prevádzkových predpisov
Ing. Paradeiser - uviedol Správu Správa z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti
technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov.

Uznesenie č. 16/2018
Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

Bratislava-Staré Mesto

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

b e r i e n a v e d o m i e,
10

že na rokovanie miestneho zastupiteľstva predloží miestny kontrolór mestskej časti BratislavaStaré Mesto Správu z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z
hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia,
revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov.

K bodu

19: Správa o kontrolnej činnosti miestneho
Bratislava Staré Mesto za rok 2017

kontrolóra

mestskej

časti

Ing. Paradeiser - informoval členov miestnej rady, že v prípade ak nebude PN, materiál bude
predložený na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. V opačnom prípade bude stiahnutý
z rokovania miestneho zastupiteľstva.

K bodu 20: Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
Mgr. Števčík - uviedol Správu o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
Uznesenie č. 17/2018
Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

Bratislava-Staré Mesto

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

b e r i e n a v e d o m i e,
že na rokovanie miestneho zastupiteľstva predloží starosta mestskej
Správu o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

časti

Bratislava-Staré Mesto

K bodu 21: Informácia o participatívnom procese s verejnosťou v oblasti Panenská ulica
a okolie
Mgr. Števčík - uviedol Informáciu o participatívnom procese s verejnosťou v oblasti Panenská
ulica a okolie.
Uznesenie č. 18/2018
Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

Bratislava-Staré Mesto

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

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Informáciu o participatívnom procese s verejnosťou
v oblasti Panenská ulica a okolie.
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K bodu 22: Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby
zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave
Ing. Vanada - uviedol Informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru
výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave.
Mgr. Števčík - požiadal o používanie názvu ZSS Palárikova, resp. Palárikova-Dobšinského,
nakoľko hlavný vstup bude z Palárikovej ulice.
Uznesenie č. 19/2018
Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

Bratislava-Staré Mesto

6, proti O, zdržal sa O , neprítomný:

b e r i e n a v e d o m i e,
že na rokovanie miestneho zastupiteľstva starosta predloží Informáciu o krokoch vykonaných
v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul.
v Bratislave doplnenú o aktuálne informácie.

K bodu 23: Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych
služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke,
Bratislava
Ing Vanda - uviedol Informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia
sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava.
Uznesenie
Miestna rada mestskej
hlasovaním: za

časti

č.

20/2018

Bratislava-Staré Mesto

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

b e r i e n a v e d o m i e,
že na rokovanie miestneho zastupiteľstva bude predložená Informácia o realizácii investičného
zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul.
K železnej studienke, Bratislava.

K bodu 24: Rôzne
Mgr. Uličná - informovala členov miestnej rady, že na Komisii pre územné plánovanie, miestny
rozvoj a životné prostredie a na Komisii pre nakladanie s majetkom a financie bolo prijaté
uznesenie, ktorým obidve komisie odporučili vyhlasovateľovi zrušiť obchodnú verejnú súťaž na
prenájom nebytového priestoru na Rázusovom nábreží v Bratislave (Cafe Propeler) z dôvodu
nespokojnosti s tým, že ako jediným kritériom na vyhodnotenie súťažných návrhov je ponúkaná
cena nájomného. Obidve komisie uviedli, že v podmienkach súťaže by mal byt' zohľadnený aj
architektonický a funkčný charakter stavby.
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Ing. arch. Boháč - uviedol, že rovnako j e za zmenu súťažných podmienok, aby nebola hlavným
kritériom len cena, bol by za súťaž návrhov, pričom účel nájmu by nemala byť len kaviareň, ale
mal by ísť viac tým informačným smerom.
Mgr. Števčík - uviedol, že nevidí dôvod na zrušenie súťaže, rešpektuje uznesenie miestneho
zastupiteľstva, ktorými boli schválené jej podmienky. Doplnil, že účel nájmu vychádza z toho, že
priestory boli v 80-tych rokoch rekolaudované na kaviareň a v okolí sa žiadne takéto zariadenie
na nábreží Dunaja nenachádza. Nájomná zmluva s víťazom obchodnej verejnej súťaže bude
uzatvorená na dobu neurčitú, kde je trojmesačná výpovedná lehota a preto v budúcnosti vždy
bude možnosť nájomnú zmluvu vypovedať.

s=

š
~
~
Mgr. Radoslav TEVCIK
v,

starosta mestskej

Overovateľ:

časti

Ing. Jana Španková

Zapísala: Ing. Schmidtová w~ 1 ~
·
V Bratislave, 01.02.2018
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