
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r.rITfr.r 
~ 

Zápisnica a uznesenia 

zo 7. rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 
29. októbra 2019 

Prítomní členovia miestnej rady: Mgr. Martina Uličná, Mgr. Boris Ažaltovič, Mgr. art. Adam 
Berka, MUDr. Viera Satinská, Ing. Matej Vagač, Mgr. Petra Hitková, PhD., RNDr. Milan Remiš, 
Mgr. arch. Miroslav Vrábel 

Ostatní prítomní: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, Ing. Oliver Paradeiser, JUDr. Iveta Hahnová, 
Mgr. Ján Lazar, PhDr. Janka Langová, Ing. Marcel Klimek, Ing. Martina Hrnčiarová, Mgr. et. 
Mgr. Lucia Garajová, JUDr. Michal Sygút, Ing. Lucia Lanáková, Mgr. Mária Zapletalová, 
Ing. Janka Mešťaníková, Mgr. Matej Števove, Ing. Ján Krta, Ing. Patrícia Martincová 

PROGRAM: 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. . .. ./20 19 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č .... ./2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

3. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Grosslingova 6 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

4. Návrh na predaj pozemku pare. č. 2876/95 na Breclavskej 1 ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

5. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pare. č. 3642 medzi Hlbokou cestou a Schillerovou 
17 ako prípad hodný osobitného zreteľa 

6. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom 
nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2 

7. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom 
nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18 

8. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom 
nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 

9. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom 
nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15 

10. Návrh na trinástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 20 19 a zmenu 
použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 

11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 -
oblasť školstva 

12. Návrh na spolufinancovanie projektu „DIGIVILLE" z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2020 

13. Návrh na vyňatie dní 1.1.2020, 6.1.2020, 10.4.2020, 13.4.2020, 1.5.2020, 8.5.2020, 1.9.2020, 
15.9.2020, 23.10.2020, 17.11.2020, 21. - 23.12.2020, 28.12. - 31.12.2020 a sobôt 11.4.2020, 
2.5.2020,29.8.2020, 24.10.2020, 31.10.2020, 28.11.2020, 26.12.2020 z dní kedy sa vykonávajú 
sobášne obrady 

14. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2019/2020 
15. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava 
16. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. 
17. Informácia o úprave výšky manipulačného poplatku za vydanie parkovacej nálepky pre 

rezidenta mestskej časti 



18. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto 

19. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 5. novembru 2019 
20. Rôzne 

Rokovanie miestnej rady otvorila a viedla Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

Do programu rokovania starostka doplnila: 

- bod č. 11/ A - Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2019 - oblasť kultúry 

Hlasovaním: za 8, proti O, zdržal sa O, neprítomní: O 
členovia miestnej rady schválili program rokovania miestnej rady. 

Hlasovaním: za 8, proti O, zdržal sa O , neprítomní: O 
za overovateľa zápisnice bol schválený Mgr. Boris Ažaltovič, člen miestnej rady 

K bodu 1: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č .. „./2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

Ing. Lanáková - uviedla návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č .... ./2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Mgr. Ažaltovič - informoval členov miestnej rady, že v rámci prebiehajúceho pripomienkového 
konania predložil pripomienky k návrhu VZN - prečo nemôže byť dotácia poskytnutá fyzickej 
osobe, namietal zoznam uvedený v § 2 ods. 1 v ktorom je uvedené na čo nie je možné dotácie 
poskytnúť s tým, že oveľa jednoduchšie by bolo keby oprávnenosť nákladov posudzovala 
odborná komisia, pripomienkoval rôzne systémy posudzovania žiadostí a schvaľovania dotácií, 
v návrhu VZN sa táto kompetencia odoberá odborným komisiám miestneho zastupiteľstva, 

zriaďujú sa nové odborné hodnotiace komisie, čo bude časovo náročné pre poslancov. 
V úvodnom ustanovení je uvedené, že VZN upravuje postup a podmienky poskytovania dotácií 
v nadväznosti na plnenie cieľov PHSR, čo je vyše 200 stranový dokument. V závere konštatoval, 
že predložené VZN nie je dobre napísané, malo by byť jednoduchšie a zrozumiteľnejšie a je 
menej transparentné ako to, čo platí dnes. 
Ing. arch. Aufrichtová - doplnila, že zoznam uvedený v § 2 ods. 1 v ktorom je uvedené na čo 
nie je možné dotácie poskytnúť vyplýva zo skúseností z dotačných schém. Upresnila, že dotáciu 
nie je možné poskytnúť v prípade, ak by celá mala byť použitá na niektorú z položiek v zozname, 
ale samozrejme na časť výdavkov áno. 
Ing. Lanáková - vysvetlila, že odvolávka na PHSR je v návrhu VZN uvedená účelovo, pretože 
v prípade, ak mestská časť nemá splnené všetky svoje povinnosti v súvislosti výkonom 
samosprávy, nemala by poskytovať dotačné schémy. Uviedla, že podmienky jednotlivých 
dotačných schém budú upravené v samostatnej výzve, ktorá bude prehľadnejšia 
a zrozumiteľnejšia a žiadatelia budú vychádzať z týchto výziev. 
MUDr. Satinská - uviedla, že v prípade dotácií v sociálnej oblasti na klubovú, zauJmovú 
činnosť, tábory detí boli poskytované väčšinou na výdavky uvedené v zozname v § 2 ods. 1 
návrhu VZN a väčšinou dotácii by sa nemohlo schváliť a súhlasí s pripomienkami p. poslanca 
Ažaltoviča. 
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Mgr. art. Berka - vyjadril súhlas s poslancami Ažaltovičom a Satinskou a dodal, že má viacero 
pripomienok, napr. nepovažuje za šťastné riešenie poskytovanie individuálnych dotácií, 
kritizoval množstvo povinných príloh už pri predkladaní žiadosti o dotáciu, ktoré podľa súčasne 
platného VZN je potrebné dokladať až po schválení dotácie. 
Ing. arch. Aufrichtová - doplnila, že predložený návrh VZN vychádzal z platného 
a fungujúceho VZN na VÚC, kde majú zavedené individuálne dotácie, rovnako ako aj hl. mesto. 
Individuálne dotácie boli doplnené na základe podnetu poslancov. 
Ing. Vagač - konštatoval, že takto pripravený návrh by sa nemal predložiť na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva. V súčasne platnom VZN nevidí problém ak by objem finančných 

prostriedkov na dotácie mal ostať na rovnakej úrovni, pretože ak sa nebudú navyšovať finančné 
prostriedky vyčlenené na poskytovanie dotácií, tak je zbytočné komplikovať ich poskytovanie 
novým VZN. 
Mgr. Hitková, PhD. - doplnila, že posudzovanie žiadostí v nadväznosti na zoznam v§ 2 ods. 1 
by sa dalo ošetriť percentuálnym vyčíslením oprávnených nákladov. Uviedla, že akýkoľvek 
návrh VZN, ktorý by bol schválený bude lepší ako súčasne platné VZN, pretože si myslí, že 
prideľovanie dotácií v súčasnosti nie je spravodlivé. 
Mgr. art. Berka - konštatoval, že predložený návrh VZN, rovnako ako aj všetky materiály, 
ktoré mestská časť tvorí, by mali byt' zrozumiteľné a jasné a to predloženým návrhom splnené 
meJe. 
JUDR. Hahnová - odporučila zadefinovať pojem „individuálna dotácia''. 
Ing. Aufrichtová - poukázala na dôležitosť jednoznačnosti v návrhu, aby sa nevytváral iný 
výklad. Podstatné je, aby výzvy, v ktorých budú upravené podmienky jednotlivých dotačných 
schém boli pochopiteľné pre každého. Predložený návrh VZN bol pripravovaný s vedomím 
vniesť transparentnosť do poskytovania dotácií. Uviedla, že pred voľbami deklarovala, že 
pripraví novú schému prideľovania dotácií a aj napriek kritike návrh VZN predloží na 
novembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 4 , proti 3 , zdržal sa 1, neprítomní: O 

Návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov miestnej rady na 
prerokovanie v miestnom zastupiteľstve. 

- : -

K bodu 2: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. „ • ./2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie 
sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Ing. Klimek - uviedol návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č .... ./2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych 
služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Doplnil, že ide takmer o identický návrh s návrhom, ktorý bol predložený na júnovom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva, upravená bola výška úhrady za opatrovateľskú službu v Prílohe č. 6 na 
sumu 2,65 Eur/hodina, na základe požiadavky predloženej na miestnej rade a boli vykonané 
formálne úpravy v súvislosti s úpravou legislatívy. Účinnosť je stanovená na máj 2020 na 
základe reálnych faktov a ekonomickej analýzy. 
PhDr. Langová - informovala členov miestnej rady, že návrh je od 18.10.2019 zverejnený, 
pripomienkové konanie končí 29. 10.2019 a zatiaľ nebola vznesená ani jedna pripomienka. 
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Mgr. Hitková, PhD. - informovala členov miestnej rady, že na Komisii pre sociálne veci, 
zdravotníctvo a rodinu dlho rokovali o predloženom návrhu, požiadali o výpočet o koľko by 
musela mestská časť doplácať viac, ak by sme zvyšovali menej , pretože pri senioroch pri IV. 
stupni odkázanosti by navrhované úpravy znamenali navýšenie mesačných úhrad o 153 eur. 
Ing. arch. Aufrichtová - uviedla, že Staré Mesto najviac prispieva spomedzi ostatných 
mestských častí na seniorov, služby ktoré poskytujeme sú na vysokej úrovni aje o nich záujem. 
Návrh bol pripravený s citom a poznaním prostredia. 
Mgr. Uličná - informovala, že pri stanovení výšky úhrad v návrhu sa vychádzalo zo súm podľa 
VZN z roku 2012, kedy si mestská časť mohla uplatňovať 50 % reálnych nákladov a navrhla 
zvážiť úpravu cien v prílohe č. 1 a č. 3 na úroveň roku 2012. Doplnila, že nevieme konkurovať 
mestským zariadeniam, pretože aj keď hlavné mesto zvýši úhrady stále nebudú na úrovni úhrad 
zariadení mestskej časti. 
MUDr. Satinská - konštatovala, že nízkopríjmové skupiny budú mať veľký problém so 
zaplatením zvýšených úhrad, ale čo sa týka návrhu VZN nemá výhrady. Položila otázku, že ak 
mesto vie poskytnúť rovnakú službu za menšie náklady, či zariadenie prevádzkovať ďalej. 
Mgr. Ažaltovič - uviedol, že podľa štatútu má zariadenie pre seniorov zabezpečovať hlavné 
mesto, mestské časti majú primárne prevádzkovať ZOS a TOS a preto by nemal problém ani 
s radikálnejším zvýšením úhrad ZPS. 
Ing. Klimek - uviedol, že 20 % výdavkov mestskej časti ide na sociálnu oblasť, z toho skoro 
polovica na výstavbu ZOS. Informoval o rokovaní s hlavným mestom, či neposkytnú mestskej 
časti príspevok na zariadenie, resp. či ho neprevezmú. V oboch prípadoch bola negatívna 
odpoveď. Úhrady v našom zariadení sú vyššie, pretože mesto dostáva na zariadenia pre seniorov 
dotáciu od štátu. Podľa neho by mali byt' ceny ešte vyššie, pretože ekonomicky oprávnené 
náklady sú na úrovni 1500 Eur. 
Mgr. Hitková, PhD. - uviedla, že v súčasnosti máme v Seniorcentre 21 klientov so IV. stupňom 
odkázanosti na sociálnu službu, ktorým sa zvýšia úhrady o 153 Eur, 14 klientov s V. stupňom 
odkázanosti sa zvýšia úhrady o 120 Eur a 23 klientom so VI. stupňom odkázanosti sa zvýšia 
úhrady o vyše 100 Eur. Priemerný dôchodok je na úrovni 460 Eur. Navrhuje všetkým zvýšiť 
o rovnakú sumu, napr. o 100 Eur. 
Mgr. Ažaltovič - navrhol, že ekonomicky správne by bolo uvádzať len ekonomicky oprávnené 
náklady, seniori by platili len toľko, koľko môžu a zvyšok by dotovala mestská časť. 

Uznesenie č. 87/019 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 8, proti O , zdržal sa O , neprítomní: O 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. „ . ./2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za 
poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

- : -

K bodu 3: Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Grosslingova 6 ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 
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Mgr. Lazar - uviedol návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Grosslingova 6 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. Doplnil, že rozsah rekonštrukčných prác bol väčší, ako sa 
predpokladalo. 
MUDr. Satinská - vyjadrila nespokojnosť s odôvodnením osobitného zreteľa. 
Mgr. art. Berka - informoval, že na zasadnutí Komisie pre nakladanie s majetkom a financie 
navrhli spolu s poslancom Mgr. Mikulášekom nepristúpiť k odpredaju, pokračovať v nájme 
a započítať investíciu do nájmu. 
Mgr. Uličná - doplnila, že výška investície je 220 tis. Eur a že mestská časť nemá peniaze na 
zaplatenie. Uviedla, že Komisia pre nakladanie s majetkom a financie súhlasila s odpredajom. 
Mgr. Ažaltovič - doplnil že členovia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie súhlasili 
s kúpnou cenou. 
Mgr. arch Vrábel - poznamenal, že navrhovaná kúpna cena je ekonomicky zaujímavá. 
Ing. Vagač - uviedol, že tendencia stále predávať majetok mestskej časti je nekoncepčná, 
predajom sa znižujú príjmy za nájom. Poznamenal, že spoločnosť urobila rozsiahlu 
rekonštrukciu a v prípade ak by nebytový priestor rekonštruovala mestská časť, určite by nebola 
tak nákladná. 

Uznesenie č. 88/2019 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 7, proti O , zdržal sa 1 , neprítomní: O 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici 
Grosslingova 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- : -

K bodu 4: Návrh na predaj pozemku pare. č. 2876/95 na Bfeclavskej 1 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Mgr. Lazar - uviedol návrh na predaj pozemku pare. č. 2876/95 na Breclavskej 1 ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

Uznesenie č. 89/2019 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 8, proti O, zdržal sa O, neprítomní: O 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na predaj pozemku pare. č. 2876/95 na Breclavskej 1 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- : -
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K bodu 5: Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pare. č. 3642 medzi Hlbokou cestou a 
Schillerovou 17 ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 

„ : -

K bodu 6: Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2 

Mgr. Lazar - uviedol návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej 
verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2. 
Mgr. art. Berka - informoval, že na rokovaní Komisie pre kultúru bolo navrhnuté, aby sa pred 
tým než sa zadefinuje účel nájmu, oslovili obyvatelia aby sa vyjadrili, čo im v danej lokalite 
chýba. 
Ing. Vagač - navrhol stiahnuť materiál z rokovania miestnej rady a zadefinovať čo chceme 
v predmetnom priestore mať. 
Ing. arch. Aufrichtová - súhlasila, nech poslanci predložia svoj návrh. 
Ing. Vagač - navrhol, že pripraví súťaž, kde budú zadefinované podmienky. 

Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 

- : -

K bodu 7: Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18 

Mgr. Lazar - uviedol návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej 
verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18. 

Uznesenie č. 90/2019 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 8, proti O, zdržal sa O, neprítomní: O 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok 
obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18. 

- : -
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K bodu 8: Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 

Mgr. Lazar - uviedol návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej 
verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6. 

Uznesenie č. 91/2019 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
hlasovaním: za 8, proti O, zdržal sa O, neprítomní: O 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok 
obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č . 6. 

- : -

K bodu 9: Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15 

Mgr. Lazar - uviedol návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej 
verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15. 

Uznesenie č. 92/2019 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 8, proti O, zdržal sa O, neprítomní: O 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok 
obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15. 

- : -

K bodu 10: Návrh na trinástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok 2019 a zmenu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 

Mgr. et. Mgr. Garajová - uviedla návrh na trinástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto na rok 2019 a zmenu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava
Staré Mesto na rok 2019. 
Mgr. Vagač, Mgr. Hitková, PhD. - namietali zvýšenie výdavkov v položke 1.4. 
Administratíva. Z dôvodu nedostatočného vysvetlenia požiadali o podrobné vysvetlenie 
predloženého návrhu na zvýšenie. 

Uznesenie č. 93/2019 
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 8, proti O , zdržal sa O, neprítomní: O 

odporú ča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na trinástu zmenu rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na rok 201 9. 
- : -

K bodu 11: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2019 - oblasť školstva 

Mgr. Hitková, PhD. - požiadala o zaradenie materiálu na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Informovala, že Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport sa 3x stretla a za každým neboli 
uznášaniaschopní a nemohli prerokovať návrh na schválenie dotácií. 
Do zasadnutia miestneho zastupiteľstva návrh prerokujú a materiál bude dodaný dodatočne. 

- : -

K bodu 11/A: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry 

Mgr. et. Mgr. Garajová - uviedla návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na rok 20 19 - oblasť kultúry. 

Uznesenie č. 94/2019 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 8, proti O, zdržal sa O, neprítomní: O 

odporúč a 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry. 
- : -

K bodu 12: Návrh na spolufinancovanie projektu „DIGIVILLE" z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 

Ing. Lanáková - uviedla návrh na spolufinancovanie projektu „DIGIVILLE" z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020. 
Ing. Vagač - žiadal o vysvetlenie, prečo v materiáli v časti Dokument starostlivosti o dreviny nie 
sú uvedené všetky parky, ako napr. park Belopotockého, na Kollárovom nám. 
Ing. arch. Aufrichtová - uviedla, že požiadavka p. poslanca Ing. Vagača bude dovysvetlená na 
miestnom zastupiteľstve. 
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Uznesenie č. 95/2019 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 8, proti O , zdržal sa O, neprítomní: O 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na spolufinancovanie projektu „DIGIVILLE" z 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020. 

- : -

K bodu 13: Návrh na vyňatie dní 1.1.2020, 6.1.2020, 10.4.2020, 13.4.2020, 1.5.2020, 
8.5.2020, 1.9.2020, 15.9.2020, 23.10.2020, 17.11.2020, 21. - 23.12.2020, 28.12. -
31.12.2020 a sobôt 11.4.2020, 2.5.2020,29.8.2020, 24.10.2020, 31.10.2020, 
28.11.2020, 26.12.2020 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady 

Mgr. Zapletalová - uviedla návrh na vyňatie dní 1.1.2020, 6.1.2020, 10.4.2020, 13 .4.2020, 
1.5.2020, 8.5.2020, 1.9.2020, 15.9.2020, 23.10.2020, 17.11.2020, 21. - 23 .1 2.2020, 28.12. -
31.12.2020 a sobôt 11.4.2020, 2.5.2020,29.8.2020, 24.10.2020, 31.10.2020, 28.11.2020, 
26.12.2020 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady. 
Mgr. art. Berka - informoval, že na rokovaní Komisie pre kultúru sa zaoberali uvedeným 
materiálom. V návrhu sú uvedené dni, ktoré súvisia s predÍženým víkendom a požiadal 
o vysvetlenie, do akej miery je našou úlohou prihliadať na blaho zamestnancov a do akej miery 
brať do úvahy potreby obyvateľov. 
Mgr. Zapletalová - vysvetlila, že sobáše sú kedykoľvek, ako si snúbenci požiadajú a že im 
matrika vychádza maximálne v ústrety. A aj v dni, ktoré sú vyňaté z dní, kedy sa vykonávajú 
sobášne obrady sobáš urobia, ale za poplatok. 
Ing. arch. Aufrichtová - vyjadrila absolútnu spokojnosť s Matričným úradom. 

Uznesenie č. 96/2019 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 8, proti O, zdržal sa O, neprítomní: O 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na vyňatie dní 1.1.2020, 6.1.2020, 10.4.2020, 
13.4.2020, 1.5.2020, 8.5.2020, 1.9.2020, 15.9.2020, 23. 10.2020, 17.11.2020, 21. - 23 .1 2.2020, 
28.12. - 31.12.2020 a sobôt 11.4.2020, 2.5 .2020,29.8.2020, 24 .10.2020, 31. 10.2020, 28.11.2020, 
26.1 2.2020 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady. 

- : -

K bodu 14: Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2019/2020 

Ing. Mešťaníková - uviedla návrh plánu zimnej služby na sezónu 2019/2020. Informovala 
o požiadavke Komisie pre dopravu spresniť jednotlivé rajóny a zabezpečiť zverejnenie 
harmonogramu s grafickým prehľadom. V spolupráci s hl. mestom mestská časť zanáša chodníky 
do GIS plánu, v priebehu 2 týždňov to bude dokončené a zverejnené, aby sa vedelo, čistenie 
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ktorých chodníkov bude zabezpečovať mestská časť a ktorých hl. mesto. Zároveň informovala 
o prepracovaní rajonizácie. 
Ing. Vagač - požiadal preventívny posyp prioritne riešiť ekoposypom a soľ používať len 
v nevyhnutných prípadoch. 
Ing. Mešťaníková - informovala členov miestnej rady, že tabuľky a rajonizácie budú 
zverejnené na web sídle mestskej časti s dopracovanými trasami. 
Mgr. art. Berka - navrhol zapájať domové správy. 
Ing. arch. Aufrichtová - uviedla, že je to koncepčne náročné a v prípade, ak by sa niečo 
prihodilo, správca nepreberie zodpovednosť. 

Ing. Mešťaníková - doplnila, že aj na Komisii pre dopravu bola vznesená požiadavka, aby pri 
areáloch škôl či stenie chodníkov zabezpečovali školníci. 
Ing. arch. Aufrichtová - uviedla na záver, že tento rok si bude zabezpečovať čistenie chodníkov 
mestská časť sama a podľa toho, ako to bude fungovať zapojí v budúcnosti ostatných, t. j. 
domové správy, školníkov atď. 

Uznesenie č. 97/2019 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 8, proti O, zdržal sa O, neprítomní: O 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh plánu zimnej služby na sezónu 2019/2020. Členovia 
Komisie pre dopravu. 

- : -

K bodu 15: Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava 

JUDr. Sygút - uviedol návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, 
Bratislava. 
Ing. arch. Aufrichtová - vysvetlila členom miestnej rady, že sa snaží predkladať návrhy 
o ktorých si myslí, že sú pre mestskú časť najlepšie, ale nevadí, ak nie je vôľa poslancov 
predložený zámer schváliť. Doplnila informáciu, že OÚ BA 1 má prebytok na personálnych 
výdavkov v sume 800 tis. Eur, ale nie je ochotný tieto financie poskytnúť. 

Mgr. Ažaltovič - uviedol, že v predloženom materiáli mu chýba výpočet ekonomického 
benefitu, či vie úrad povedať odhadom koľko tried bude chýbať mestskej časti na budúci rok, 
resp. v nejakom časovom horizonte, či spojená škola ostane v sieti škôl, či bude mať spádovú 
oblasť a upozornil, že BSK nebude investovať do budovy mestskej časti s výnimkou bežných 
opráv. 
Ing. arch. Aufrichtová - spresnila, že predložený návrh je iba zámer a po jeho schválení bude 
vytvorená pracovná skupina, ktorá bude kreovať podmienky a vypracuje sa zámer do presnej 
polohy. 
JUDr. Sygút - doplnil, že vzniknuté pripomienky budú zapracované do zmluvy o spolupráci. 
Po vzniku spojenej školy, škola nemôže byt' vyňatá z rajonizácie. Informoval o svojej 
požiadavke na finančné oddelenie vypracovať rozpis rozpočtu a čerpania za rok 2018. Členovia 
miestnej rady požiadali o doplnenie materiálu na zasadnutie miestneho zastupiteľstva o 
predmetné čerpanie. 
Mgr. art. Berka - informoval o Rade školy, na ktorej sa krátko venovali tomuto návrhu, a to 
z dôvodu nedostatku informácií na to, aby sa vyjadrili akým spôsobom odkomunikovať zámer 
s rodičmi detí a on ako poslanec nemá argument na to, ako odpovedať. 
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Mgr. Hitková, PhD. - konštatovala, že celý zámer je nepripravený, poslanci nemajú dostatok 
informácií, stále kladie rovnakú otázku, čo z toho budú mať deti. Informovala, že vykonala 
prieskum medzi učiteľmi v ZŠ Vazovova, s rovnakými otázkami, ako mestská časť a výsledok 
bol taký, že väčšina učiteľov nesúhlasila so spojením. 
Ing Vagač - uviedol, že nemôže zahlasovať za takto zle pripravený materiál , v ktorom sa hovorí 
o pocitoch, chýbajú argumenty, na základe čoho majú schváliť zámer, keď sú nulové informácie. 
Ing. arch. Aufrichtová - uviedla, že rodičia sú tomuto zámeru naklonení, doplnila, že ako náhle 
bude zámer schválený, vypracuje sa do presnej podoby. 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 3, proti 1 , zdržal sa 4, neprítomní: O 

Návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov miestnej rady na 
prerokovanie v miestnom zastupiteľstve. 

- : -

K bodu 16: Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. 

Ing. Martincová - uviedla správu o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. 
Informovala členov miestnej rady, že prebrali starostlivosť o zelené plochy v správe mestskej 
časti, všetky smetné koše a starostlivosť o komunikácie. Všetky činnosti, ktoré boli riešené 
dodávateľsky a subdodávateľsky budú zabezpečované TSSM, a.s. 
Mgr. Uličná - požiadala o informáciu, či budú vedieť zabezpečiť všetky tieto činnosti . 

Ing. Krta - uviedol, že stavy v TSSM sú poddimenzované, nie sú kvalifikovaní vodiči, TSSM , 
a.s. má nedostatok techniky. V súčasnosti zakupujú ručné stroje na zabezpečenie ručného 
čistenia. 

Ing. Martincová - doplnila, že prechodom zmluvy na TSSM, a.s. chceli pomôcť mestskej časti , 

aby nemusela robiť verejné obstarávanie. Zo začiatku bude TSSM, a.s. zabezpečovať niektoré 
výkony subdodávateľsky. Kosenie a vysýpanie košov bude zabezpečovať TSSM, a.s. Na 
zabezpečenie zimnej služby si budú prenajímať stroje. 
Mgr. art. Berka - požiadal o informáciu, či plánuje TSSM, a.s. spoluprácu s oddelením dopravy 
miestneho úradu v súvislosti s čistením komunikácií, ktoré by zabezpečilo, aby na nich 
neparkovali autá v čase ich čistenia. Ďalej požiadal o informáciu, či je potrebné také množstvo 
košov, konkrétne vo volebnom obvode VI., či sa nezvažuje zníženie ich počtu 
Ing. Martincová - uviedla, že je to veľmi náročný a zdÍhavý proces, ale pripravuje sa zavádzanie 
dopravných značiek, na ktorých budú uverejnené časy čistenie komunikácií. 
Ing. Krta - uviedol v súvislosti so znížením počtu košov, že TSSM, a.s. predložia návrh. 

Uznesenie č. 98/2019 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 7, proti O , zdržal sa O , neprítomný: 1 

berie na vedomie 

že na rokovanie miestneho zastupiteľstva starostka predloží Správu o činnosti spoločnosti 
Technické služby Starého Mesta, a. s„ 

- : -
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K bodu 17: Informácia o úprave výšky manipulačného poplatku za vydanie parkovacej 
nálepky pre rezidenta mestskej časti 

Mgr. Lazar - uviedol informáciu o úprave výšky manipulačného poplatku za vydanie 
parkovacej nálepky pre rezidenta mestskej časti . 

Mgr. Hitková, PhD. - žiadala o informáciu, prečo sa poplatok upravuje od 1.12.2019 a nie od 
1.1.2020. 
Ing. arch. Aufrichtová - uviedla, že termín je zosúladený s termínom BPS PARK, ku ktorému 
upravujú aj oni výšku poplatku. 

Uznesenie č. 99/2019 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 7, proti O , zdržal sa O , neprítomný: 1 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať informáciu o úprave výšky manipulačného poplatku za 
vydanie parkovacej nálepky pre rezidenta mestskej časti. 

- : -

K bodu 18: Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 

Mgr. Lazar - uviedol informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 100/2019 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 7, proti O, zdržal sa O , neprítomný: 1 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

- : -

K bodu 19: Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k 5. novembru 2019 

JUDr. Hahnová - uviedla informáciu o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k 5. novembru 2019. 

Uznesenie č. 101/2019 
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 7, proti O , zdržal sa O , neprítomný: 1 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať informáciu o organizácii samosprávy mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto k 5. novembru 2019. 
- : -

K bodu 20: Rôzne 

Útvaru 

Overovateľ: !}.,f;s:: Ažaltovič 
Zapísala: Ing. Schmidtov<Y)11 
V Bratislave, 30.10.2019~L-; 
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