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Zápisnica a uznesenia 

z 9. rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 
28. januára 2020 

Prítomní členovia miestnej rady: Mgr. arch. Miroslav Vrábel, Mgr. Boris Ažaltovič, Mgr. art. 
Adam Berka, Ing. arch. Ľubomír Boháč, Mgr. Petra Hitková, PhD„ MUDr. Viera Satinská 

Ostatní prítomní: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, JUDr. Iveta Hahnová, Mgr. Ján Lazar, JUDr. 
Michal Sygút, Ing. Martina Hrnčiarová, Ing. Lukáš Kamenistý, Ing. Ján Krta 

Ospravedlnení: Mgr. Martina Uličná, Ing. Matej Vagač, Ing. Oliver Paradeiser, 

PROGRAM: 
1. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne zavaznému nariadeniu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 6/2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na 
činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a 
režijných nákladov v zariadení školského stravovania a návrh všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č„„ /2020 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, 
príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania 

2. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 

84/2015 z 22. 09. 2015, uznesenia č. 63/2017 zo 16.05.2017 a uznesenia č. 76/2019 z 
25.06.2019 ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno
energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

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

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

6. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. 
7. Rôzne 

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

Do programu rokovania starostka doplnila: 
- bod č. 6/ A - Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Staré Mesto č. 2/2012 zo 14. 02. 2012, ktorým bol schválený investičný zámer 
výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
záujmové miesto Cesta na Červený most, Bratislava-Staré Mesto 

Z programu rokovania Mgr. Lazar, ako predkladateľ, stiahol: 

- bod č. 3 - Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže 
na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18 v Bratislave 

- bod č. 5 - Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže 
na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15 v Bratislave 



Hlasovaním: za 5, proti O, zdržal sa O, neprítomní: 3 
členovia miestnej rady schválili program rokovania miestnej rady. 

Hlasovaním: za 5, proti O, zdržal sa O, neprítomní: 3 za overovateľa zápisnice bol 
schválený Ing. arch. Ľubomír Boháč, člen miestnej rady. 

- : -

K bodu 1: Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne zavaznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2019 o príspevku na pobyt dieťat'a v 
materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v 
zariadení školského stravovania a návrh všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č„„ /2020 o príspevku na pobyt dieťaťa 
v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v 
zariadení školského stravovania 

JUDr. Sygút - uviedol materiál - Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v 
materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania a návrh 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č„„ /2020 o príspevku na 
pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského 
stravovania. 
Informoval členov miestnej rady o obsahu protestu prokurátora a o úpravách tých ustanovení 
v návrhu VZN, voči ktorým bol protest podaný. 
Mgr. Hitková, PhD. - uviedla, že členovia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport na svojom 
zasadnutí nesúhlasili s predloženým návrhom vyhovieť protestu prokurátora vo všetkých 
ustanoveniach VZN, proti ktorým bol protest podaný a namietali predložený spôsob jeho 
prerokovania. V tejto súvislosti navrhla, aby sa na februárovom zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva prerokoval len samotný protest prokurátora a návrh VZN až na marcovom 
zastupiteľstve. 

JUDr. Hahnová - uviedla, že spracovateľ materiálu aj po konzultácii s legislatívno-právnym 
oddelením nezistil legitímny právny dôvod, prečo protestu nevyhovieť. 
Vysvetlila, že prerokovanie protestu prokurátora a návrh VZN sú predložené súčasne, pretože 
podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov prokurátorka žiada 
v prípade, ak orgán verejnej správy zistí, že protest je dôvodný, aby bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 90 dní od jeho doručenia nahradil sporné ustanovenia znením, ktoré bude v súlade 
so zákonom a o vyhovení protestu a zmene VZN alebo o nevyhovení protestu ju v uvedenej 
lehote upovedomil. 
Mgr. Ažaltovič - namietal nedostatok informácií uvedených v dôvodovej správe, ktorá by pri 
podrobnejšom spracovaní vysvetlila všetky nejasnosti. 

Materiál nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Miestnej rady mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto na prerokovanie v miestnom zastupiteľstve 

hlasovaním: za 4 , proti O , zdržal sa 1, neprítomní: 3. 
- : -
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K bodu 2: Návrh ua zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto č. 84/2015 z 22.09.2015, uznesenia č. 63/2017 zo 16.05.2017 a 
uznesenia č. 76/2019 z 25.06.2019 ktorým bola schválená úprava zmluvných 
podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť 
TERMMING, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Mgr. Lazar - uviedol návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015, uznesenia č. 63/2017 zo 16.05.2017 a 
uznesenia č. 76/2019 z 25.06.2019 ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok 
v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

Uznesenie č. 1/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 6, proti O, zdržal sa O, neprítomní: 2 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015, uznesenia č. 63/2017 zo 
16.05.2017 a uznesenia č. 76/2019 z 25.06.2019 ktorým bola schválená úprava zmluvných 
podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- : -

K bodu 3: Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18 v Bratislave 

Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 
- : -

K bodu 4: Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave 

Mgr. Lazar - uviedol návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej 
verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave. 
Informoval o zmenách oproti materiálu, ktorý bol predkladaný v novembri 2019 na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva - znížená cena nájmu na 7,00 EUR/m2/mesiac a doplnenie povinnosti 
navrhovateľov uviesť vo svojom súťažnom návrhu presný účel nájmu, predložiť stručný 
podnikateľský zámer a odhadovanú výšku investícií do rekonštrukcie priestorov, pričom 

v prípade nesplnenia tejto podmienky, súťažná komisia súťažný návrh odmietne. 

Uznesenie č. 2/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 6, proti O, zdržal sa O, neprítomní: 2 
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odporúča 

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

„: „ 

K bodu 5: Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15 v Bratislave 

Predkladateľ stiahol návrh z rokovania miestnej rady. 
- : „ 

K bodu 6: Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. 

Ing. Krta - uviedol správu o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s„ 
Ing. arch. Boháč - požiadal o informáciu, kto by mal v historickej časti Starého Mesta upratať 
odpad, ktorý ostane po odvoze komunálneho odpadu spoločnosťou OLO, a. s. zo zberných 
nádob, ktoré si obyvatelia domov vykladajú za účelom ich vyprázdnenia v deň odvozu 
komunálneho odpadu. 
Ing. Krta - uviedol, že sa jedná o rozptýlený odpad, TSSM, a.s. má vyčlenených 4 
zamestnancov, ktorí sú povinní ho upratať. 

Uznesenie č. 3/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 6 , 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 starostka predloží správu o čim10sti spoločnosti 

Technické služby Starého Mesta, a. s„ 
- : „ 

K bodu 6/A: Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 2/2012 zo 14.02.2012, ktorým bol schválený 
investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto Cesta na Červený most, 
Bratislava-Staré Mesto 

Ing. Kamenistý - uviedol návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 2/2012 zo 14.02.2012, ktorým bol schválený investičný zámer 
výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto 
Cesta na Červený most, Bratislava-Staré Mesto. Doplnil, že zrušenie uznesenia je navrhnuté 
z dôvodu výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na Dobšinského/Palárikovej ul. 
MUDr. Satinská - doplnila, že sa jednalo o komplexné zariadenie, extrémne drahé, 
s umiestnením ktorého vôbec nesúhlasila. Požiadala o informáciu, alcý je zámer mestskej časti 

s predmetným pozemkom. 
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Ing. ach. Aufrichtová - uviedla, že to je na zamyslenie, ako bude mestská časť s pozemkom 
ďalej nakladať. 

Uznesenie č. 4/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 6 , proti O , zdržal sa O, neprítomní: 2 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2012 zo 14.02.2012, ktorým bol schválený investičný 
zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové 
miesto Cesta na Červený most, Bratislava-Staré Mesto. 

„ : -

c-At-
\.Ing. are . Zuzana AUFRICH OV Á 

arostka mestskej čas · 

Overovateľ: Ing. arch. Ľubomír Boháč 

Zapísala: Ing. Schmidtová./l; /,___/ 
V Bratislave, 29.01.2020 1-w~ 

s 


