
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
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Zápisnica a uznesenia 

z 12. rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 
19. mája 2020 

Prítomní členovia miestnej rady: Mgr. Martina Uličná, Mgr. arch. Miroslav Vrábel, Mgr. Boris 
Ažaltovič, Ing. arch. Ľubomír Boháč, Ing. Matej Vagač, MUDr. Viera Satinská 

Ostatní prítomní: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, JUDr. Iveta Hahnová, Ing. Mai1in Mlýnek, 
Ing. Marcela Krajčíková Štrbová, Ing. Vladimír Lauko JUDr. Michal Sygút, Ing. Lucia Lanáková 

Ospravedlnení: Mgr. art. Adam Berka, Mgr. Petra Hitková, PhD„ Ing. Oliver Paradeiser 

PROGRAM: 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. . „ ./2020 

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č. „./2020, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb 

3. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ul. Grässlingová č . 6 v Bratislave ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

4. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

5. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 

6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

7. Návrh na predaj pozemku pare. č. 4007/10 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

8. Návrh na predaj pozemku pare. č. 2421 v Slávičom údolí ako prípad hodný osobitného zreteľa 
9. Návrh na predaj pozemku pare. č. 2449/4 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

10. Návrh na nájom časti pozemku pare. č. 10374/2 medzi ulicami Bernolákova a Legionárska ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

11. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 798/l 0000 na pozemku parcely registra C 
KN č . 756/3, ul. Zochova 22 v Bratislave 

12. Návrh na predaj pozemku pare. č. 7674/4 pod garážou na Čajkovského ulici 
13. Návrh na predaj pozemku pare. č. 7674/6 pod garážou na Čajkovského ulici 
14. Návrh na predaj pozemku pare. č. 7674/8 pod garážou na Čajkovského ulici 
15. Návrh na predaj pozemku pare. č. 7674/9 pod garážou na Čajkovského ulici 
16. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom 

nebytového priestoru na ulici Čajkovského 4A v Bratislave 
17. Návrh na prijatie opatrení na zmiernenie dopadov COVID-1 9 na prevádzky v nebytových 

priestoroch v správe mestskej časti 
18. Informácia o návrhu rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v súvislosti so 

situáciou COVID - 19 a pripravovaná zmena rozpočtu 
19. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto k 3 1.1 2.2019 



20. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k 31.12.2019 

21. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do Rady školy pri Materskej škole, Gorazdova 6, 
Bratislava a do Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 35, Bratislava v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

22. Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 133/2018, ktorým boli schválené zmeny 
názvov časti námestí - priestorov parku, kde sa nachádza sadovnícky upravená zeleň verejných 
priestorov - na názov park 

23. Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 - 2023 s výhľadom do roku 2040 
24. Rôzne 

Rokovanie miestnej rady, ktoré sa uskutočnilo formou konferenčného hovoru v aplikácii MS 
Teams otvorila a viedla Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 

Hlasovaním: za 6 , proti O, zdržal sa O, neprítomní: 2 
členovia miestnej rady schválili program rokovania miestnej rady. 

Hlasovaním: za 6 , proti O, zdržal sa O, neprítomní: 2 za overovateľa zápisnice bola 
schválená Mgr. Martina Uličná, členka miestnej rady. 

- : -

K bodu 1: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. „„/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Ing. Krajčíková Štrbová - uviedla návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. „ . ./2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. Zdôraznila, že úpravy sú časovo vymedzené na určité obdobie do 
31. 12.2020. 
Ing. arch. Boháč - poukázal na skutočnosť, že predložený návrh podporuje len určitú skupinu 
obyvateľov z daní, ktoré platia všetci a preto to nepovažuje za fér voči ostatným obyvateľom, 
ktorí napr. daň z nehnuteľnosti musia zaplatiť v rovnakej výške aj za súčasnej situácie. 
Ing. arch. Aufrichtová - uviedla, že návrh VZN vznikol na základe verejného tlaku. V rámci 
Slovenska sa v niektorých krajských a okresných mestách rozhodli samosprávy k rovnakému 
opatreniu. Primátor hl. mesta si vie predstaviť aj nulovú daň za letné terasy. Krajské a okresné 
mestá, rovnako ako aj hl. mesto majú príjem z dane z ubytovania. Mestská časť dlhodobo nemá 
žiadny príjem z turizmu, práve naopak, mestskej časti turizmus spôsobuje zvýšené nároky na 
údržbu poriadku, mobiliáru, atď . Tlak zo strany podnikateľov bol, aby aj v Starom Meste bola 
nulová daň za terasy, s čím sa ako starostka, ako zodpovedný hospodár, nemôže stotožniť, tak 
ako sa nemôže stotožniť s tým, že sa bude sanovať len určitá skupina, ktorá zabezpečuje 
turizmus. Máme odpustiť niečo, čo tvorí podstatnú časť našich príjmov, za zachovanie turizmu. 
Uviedla, že jej pôvodný návrh bol zníženie dane o 30 %. Bola robená finančná analýza, ktorá 
bude podkladom aj na zmenu rozpočtu, podľa ktorej maximum zníženia miestnej dani za 
užívanie verejného priestranstva môže byť 50 %. Mesto má dlhodobo príjem z turizmu, ktorý sa 
realizuje hlavne na území Starého Mesta, malo by z týchto zdrojov prispieť na záchranu 
kaviarnikov a reštaurácií. Riešením j e otvoriť štatút vo veci dane z ubytovania a tak, ako to je pri 
iných miestnych daniach, odvádzať aj z tejto dani 50 % príslušným mestským častiam. 
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Mgr. Uličná - informovala, že Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu a Komisia pre 
nakladanie s majetkom a financie na svojich zasadnutiach odporučili tento materiál a uvítali 
navrhovanú 50 % úľavu. 
JUDr. Hahnová - doplnila, že na Komisii pre nakladanie s majetkom a financie mali problém 
s rozšírením okruhu osôb oslobodených od dane o diplomatické misie, pričom uviedla, že 
v princípe toto oslobodenie nie je vynútiteľné, teda neznamená, že by nemali platiť daň, môžu 
a preto sa zaradili do kategórie oslobodenia. Informovala, že v rámci pripomienkového konania 
prišla pripomienka p. poslanca Berku, aby sa toto oslobodenie vypustilo. 

Uznesenie č. 22/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava- Staré Mesto č. „ . ./2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 

- : -

K bodu 2: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. „./2020, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých 
prevádzok obchodu a služieb 

Ing. Lauko - uviedol návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č . „./2020, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava
Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb. 

Uznesenie č. 23/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. „./2020, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb. 

- : -

K bodu 3: Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ul. Grosslingová č. 6 
v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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JUDr. Hahnová - uviedla návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ul. Grosslingová 
č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Ing. Vagač - sa zaujímal o dôvody opätovného predloženia materiálu, či sa za obdobie od kedy 
materiál nebol schválený na miestnom zastupiteľstve, zmenili nejaké skutočnosti. 
JUDr. Hahnová - vysvetlila, že jednak z dôvodu, že po neschválení materiálu nájomca 
požiadal o prehodnotenie a znova predaj s vôľou uplatňovať si potom náhradu nákladov a jednak 
z dôvodu zvyšovania príjmov mestskej časti aj formou predaja majetku. 
Ing. Vagač - navrhol prehodnotiť cenu pri takto lukratívnom predaji, minimálne ju zaokrúhliť 
na 350 tis. Eur. 
MUDr. Satinská - vyjadrila pochybnosti s týmto návrhom, súhlasí sp. poslancom Vagačom, je 
to lukratívny priestor, z ktorého by nám plynuli príjmy a pokiaľ sa budeme zbavovať 

nehnuteľného majetku, čo bude robiť mestská časť v budúcnosti. 
Mgr. Uličná - konštatovala, že priestor nie je až tak lukratívny, polovicu priestoru tvoria 
pivnice, výpadok príjmov tu hrozí a keď sa rozhodnú vlastníci na rekonštrukciu, zvýšia sa 
výdavky mestskej časti do fondu opráv. 
Ing. Vagač - oponoval, že priestor je podľa neho lukratívny, rekonštrukcia bola vykonaná 
predražene, súhlasí s názorom MUDr. Satinskej , ale vzhľadom k tomu, že mestská časť je 
v krízovej situácii, kedy je potrebné každé euro, tak je potrebné zvýšiť cenu. 

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 2, neprítomní: 2. 
- : -

K bodu 4: Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

JUDr. Hahnová - uviedla návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 
v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Ing. Vagač - informoval, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie pre územné 
plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie, ktorá odsúhlasila nájomcu uvedeného 
v Alternatíve č . 2 návrhu uznesenia miestneho zastupiteľstva, t. j. Pressburg bajgel. Členovia 
komisie požiadali o uzavretie dohody, kde sa vyšpecifikujú presnejšie podmienky komunitnej 
služby a komunitného priestoru s tým, aby bol návrh dohody pred jej podpisom predložený 
komisii na pripomienkovanie. 
Ing. arch. Boháč - spresnil, že názor komisie bol taký, aby sa dala šanca čo najširšej skupine 
obyvateľstva. Je potrebné zadefinovať podmienky nájmu čo najpresnejšie, aby sa stal tento 
priestor výnimočným a aby to bolo nejaké kompromisné riešenie, ktoré bude schválené. 
Mgr. Ažaltovič - nemyslí si, že je v poriadku, že sa na niečom v novembri minulého roku 
poslanci dohodli a už to neplatí. V stanovenom termíne projekt zohnal, predložil, potom sa 
termín predfžil a bol predložený druhý projekt. Teraz sa ide znova meniť obsah projektu, znova 
prídu ďalšie nápady, pretože každý projekt sa dá vylepšiť. Máme 2 projekty, zastupiteľstvo 

vyberie, ak nevyberie, priestor pôjde do komerčného prenájmu. Projekt uvedený v Alternatíve 
č . 2 považuje za zásterku typickej komerčnej činnosti, nevidí tam žiadny komunitný projekt, 
podľa neho nie je dobrý, nič Bratislave neprináša a nebude za neho hlasovať. Žiadny z týchto 
projektov by už neupravoval. 
Ing. arch. Boháč - uviedol, že je j edno, ktorý z týchto projektov zastupiteľstvo schváli, 
podstatné je aby priestor nešlo do komerčného nájmu a aby to spestrilo pešiu zónu. 
Ing. arch. Aufrichtová - uviedla, že Staré Mesto pracuje s komunitami , je to fungujúca 
spolupráca. Nakladanie s majetkom musí byť hospodárne, ak pridaná hodnota nie je priamo 
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v získavaní komerčného nájmu, tak musí byť niekde vyvážená. Výpadky v rozpočte sú také, že 
mestská časť bude musieť zvážiť priority. 
MUDr. Satinská - myslí si, že nájomca uvedený v Alternatíve č. 1, t. j. Spoločenstvo Ladislava 
Hanusa má väčšiu pridanú hodnotu a takéto využitie by obohatilo verejný priestor v centre 
Starého Mesta. 

Uznesenie č. 24/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 
č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- : -

K bodu 5: Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave 
(Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa 

JUDr. Hahnová - uviedla návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 
v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Mgr. Uličná - informovala členov miestnej rady, že časť členov Komisie pre nakladanie 
s majetkom a financie vyjadrili názor, že priestor by sa mohol dať do obchodnej verejnej súťaže 
a keď sa má prenajať inštitútu VIA CULTURA tak navrhujú skrátiť dobu nájmu na 1 rok, 
pretože kultúrny prínos inštitútu je značne nižší, ako bol v začiatkoch jeho činnosti. 

Uznesenie č. 25/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova 
č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- : -

K bodu 6: Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

JUDr. Hahnová - uviedla návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 
v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. Doplnila, že priestor už bol predmetom 
obchodnej verejnej súťaže, neprihlásil sa žiadny záujemca. Podmienky nájmu v návrhu uznesenia 
sú totožné s tými, ktoré navrhlo Združenie STOKA vo svojej žiadosti. 
Na Komisii pre nakladanie s majetkom a financie sa poukázalo na možný problém z hľadiska 
pohybu návštevníkov divadla v priestoroch, keďže je to bytový dom s 12 bytmi. Na komisii bol 
predložený návrh, ponúknuť divadlu priestory na Čajkovského 4 A (bod 16 programu), ktoré by 
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boli vhodnejšie vzhľadom na polohu. Ďalší problém bola výška nájomného, ktorá nepokiýva 
náklady mestskej časti za priestor. 
Ing. arch. Aufrichtová - doplnila, že mestská časť je v kontakte s divadlom STOKA, ktoré si 
pôjde pozrieť priestory na Čajkovského a v prípade, ak by boli priestory akceptovateľné, bude 
materiál z rokovania zastupiteľstva stiahnutý. 

Uznesenie č. 26/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 
v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- : -

K bodu 7: Návrh na predaj pozemku pare. č. 4007/10 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

JUDr. Hahnová - uviedla návrh na predaj pozemku pare. č. 4007 / 1 O na ulici Prokopa Veľkého 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Uznesenie č. 27 /2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na predaj pozemku pare. č. 4007 /1 O na ulici Prokopa 
Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- : -

K bodu 8: Návrh na predaj pozemku pare. č. 2421 v Slávičom údolí ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

JUDr. Hahnová - uviedla návrh na predaj pozemku pare. č. 2421 v Slávičom údolí ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. Informovala, že Komisia pre nakladanie s majetkom a financie na 
svojom zasadnutí navrhla zvýšiť cenu na 1 OOO EUR/m2. Doplnila, že žiadateľka je naklonená 
kúpiť pozemok za cenu podľa znaleckého posudku. 
Ing. Vagač - uviedol, že kúpou pozemku sa žiadateľke výrazne zhodnotí majetok a súhlasí 
s návrhom Komisie pre nakladanie s majetkom a financie. 

Uznesenie č. 28/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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hlasovaním: za 6 , proti O, zdržal sa O, neprítomní: 2 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na predaj pozemku pare. č. 2421 v Slávičom údolí 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- : -

K bodu 9: Návrh na predaj pozemku pare. č. 2449/4 na Korabinského ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

JUDr. Hahnová - uviedla návrh na predaj pozemku pare. č. 2449/4 na Korabinského ulici ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. Informovala, že Komisia pre nakladanie s majetkom a financie 
na svojom zasadnutí navrhla zvýšiť cenu na 500 EURJm2

. 

Uznesenie č. 29/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na predaj pozemku pare. č. 2449/4 na Korabinského 
ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- : -

K bodu 10: Návrh na nájom časti pozemku pare. č. 10374/2 medzi ulicami Bernolákova a 
Legionárska ako prípad hodný osobitného zreteľa 

JUDr. Hahnová - uviedla návrh na nájom časti pozemku pare. č. 10374/2 medzi ulicami 
Bernolákova a Legionárska ako prípad hodný osobitného zreteľa. Materiál bol prerokovaný na 
Komisii pre nakladanie s majetkom a financie a na Komisii pre vzdelávanie, mládež a šport, 
ktorá zobrala návrh na vedomie. 
Ing. arch. Aufrichtová - doplnila, že je to iniciatíva, ktorá vzišla aj po spolupráci s rektorom 
STU, ktorý prišiel požiadať hl. mesto aj Staré Mesto. Ide o pomoc doktorantom, ktorým chce 
STU vytvoriť aj sociálne podmienky, nie sú Bratislavčania, nemajú nárok na získanie škôlky, 
preto STU vytvorila pre nich túto škôlku. Pokiaľ nebude naplnená jej kapacita, STU ponúkne 
miesta Starému Mestu. Stravu by si na vlastné náklady vozili z MŠ Vazovova, poplatok za stravu 
by platili do rozpočtu mestskej časti. 
Ing. Vagač - uviedol, že by to rozdelil na dve veci, jedna vec je pozitívna a to vytvorenie škôlky. 
Druhá vec je problém verejného priestoru, ktorý tým utrpí. Pri rekonštrukcii STEIN 2 developer 
urobil veľmi pekný verejný priestor, ktorý spája Kmeťovo námestie cez park s priestorom pri 
kostole na Legionárskej a vznikol tam zelený bulvár. Všetky pozemky aj pozemok za tým, ktorý 
je predmetom návrhu, majú potenciál vytvoriť nový zelený priestor pešej chôdze a mestská časť 
to teraz prehradí. 
Ing. arch. Aufrichtová - vysvetlila, že vymedzenie detského ihriska licuje tú os parku, ktorý 
dnes existuje, časť naľavo okolo chodníka bude škôlkou. Mestská časť by prenajala iba časť 
pozemku vo výmere 174 m2. Verejný priestor ostane zachovaný. 
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Uznesenie č. 30/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na nájom časti pozemku pare. č. 103 74/2 medzi 
ulicami Bernolákova a Legionárska ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- : -

K bodu 11: Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 798/10000 na pozemku 
parcely registra C KN č. 756/3, ul. Zochova 22 v Bratislave 

JUDr. Hahnová - uviedla návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 798/10000 na 
pozemku parcely registra C KN č. 756/3, ul. Zochova 22 v Bratislave. Na Komisii pre 
nakladanie s majetkom a financie prebehla diskusia okolo navrhovanej ceny a bola vôľa ju 
zvyšovať. 

Uznesenie č. 31/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 

798/10000 na pozemku parcely registra C KN č. 756/3, ul. Zochova 22 v Bratislave. 
-: -

K bodu 12: Návrh na predaj pozemku pare. č. 7674/4 pod garážou na Čajkovského ulici 

JUDr. Hahnová - uviedla materiály k bodom 12 - 15. Informovala, že Komisia pre nakladanie 
s majetkom a financie navrhla na svojom zasadnutí zvýšiť cenu na 500 EUR/m2 v návrhoch na 
predaj uvedených v bodoch 12 - 15. 
Ing. Vagač - vyjadril zásadný nesúhlas so všetkými návrhmi na predaj pozemkov pod garážami 
uvedenými v bodoch 12 - 15. Všetky pozemky, na ktorých sú tieto 4 garáže a aj okolité pozemky 
sú zjednotené (podľa Katasterportálu) a predajom si rozbijeme kompletný pozemok. Požiadal, 
aby sa pozemky nepredávali. 
Ing. arch. Aufrichtová - súhlasí s p. poslancom Vagačom, ale uviedla, že keď príde požiadavka 
aj s vyjadrením hl. mesta, je potrebné sa s ňou zaoberať a mať vyjadrenie miestneho 
zastupiteľstva, ktoré jediné je kompetentné rozhodnúť o predaji. 

Uznesenie č. 32/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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hlasovaním: za 5 , proti O, zdržal sa 1 , neprítomní: 2 

odporú ča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na predaj pozemku pare. č. 7674/4 pod garážou na 
Čajkovského ulici. 

- : -

K bodu 13: Návrh na predaj pozemku pare. č. 7674/6 pod garážou na Čajkovského ulici 

Uznesenie č. 33/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5 , proti O, zdržal sa 1 , neprítomní: 2 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na predaj pozemku pare. č. 7674/6 pod garážou na 
Čajkovského ulici. 

- : -

K bodu 14: Návrh na predaj pozemku pare. č. 7674/8 pod garážou na Čajkovského ulici 

Uznesenie č. 34/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5 , proti O, zdržal sa 1 , neprítomní: 2 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na predaj pozemku pare. č. 7674/8 pod garážou na 
Čajkovského ulici . 

- : -

K bodu 15: Návrh na predaj pozemku pare. č. 7674/9 pod garážou na Čajkovského ulici 

Uznesenie č. 35/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5 , proti O, zdržal sa 1 , neprítomní: 2 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na predaj pozemku pare. č. 7674/9 pod garážou na 
Čajkovského ulici . 

- : -
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K bodu 16: Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Čajkovského 4A v Bratislave 

JUDr. Hahnová - uviedla návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej 
verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Čajkovského 4A v Bratislave. 
Na Komisii pre nakladanie s majetkom a financie bol v spojitosti s prenájmom nebytového 
priestoru na Štúravej 6 Združeniu STOKA (bod 6 programu) predložený návrh, či by nemalo 
divadlo záujem o priestory na Čajkovského 4 A. Združenie si pôjde tieto priestory pozrieť 
a podľa jeho rozhodnutia sa bude odvíjať predloženie materiálu na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 36/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok 
obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Čajkovského 4A v Bratislave. 

- . -

K bodu 17: Návrh na prijatie opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky 
v nebytových priestoroch v správe mestskej časti 

JUDr. Hahnová - uviedla návrh na prijatie opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na 
prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti. 
Informovala, že materiál bol prerokovaný na Komisii pre nakladanie s majetkom a financie, ktorá 
prijala materiál s porozumením a so súhlasom. 
Mgr. Ažaltovič - uviedol, že vláda pripravuje v tejto súvislosti novú legislatívu, v tom zmysle, 
že akú dá zľavu prenajímateľ, tak toľko štát prispeje nájomcovi. Je potrebné odsledovať pred 
zasadnutím zastupiteľstva, v akom znení bude táto zmena prijatá. 
Ing. arch. Aufrichtová - na základe vyššie uvedeného skonštatovala, že je potrebné zvážiť či 
prerokovať materiál na májovom zastupiteľstve , alebo až bude platná legislatíva, poprípade sa 
materiál preformuluje a na zastupiteľstvo dôjde k zásadnejšej úprave. 

Uznesenie č. 37/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na prijatie opatrení na zmiernenie dopadov COVID-
19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti. 

- : -
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K bodu 18: Informácia o návrhu rozpočto"\-ých opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v 
súvislosti so situáciou COVID - 19 a pripravovaná zmena rozpočtu 

Ing. Mlýnek - uviedol informáciu o návrhu rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok 
príjmov v súvislosti so situáciou COVID - 19 a pripravovaná zmena rozpočtu. Doplnil, že 
samotný návrh zmeny rozpočtu bude predložený na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, 

kde ešte dôjde k zmenám aj v príjmovej aj vo výdavkovej časti , kde sa budú hľadať úspory, ktoré 
zatiaľ neboli riešené, čiže napr. kultúra, administratívne výdavky. 
Mgr. Ažaltovič - informoval, že vláda by mala schváliť pomoc pre materské škôlky formou 
refundácie miezd pre všetkých pracovníkov materských škôlok za obdobie od 16. 03. do 
31 .05.2020 do výšky 80 %, čiže mestská časť môže počítať aj s týmto príjmom do rozpočtu . 
Ing. Vagač - vyjadril sa k navrhovanými úsporám, nemyslí si, že tento návrh je dobrý, najviac 
utrpelo životné prostredie, očakával predloženie štrukturálnych opatrení, požiadal o informáciu 
prečo práve životné prostredie. 
Ing. Mlýnek - informoval, že mestská časť hľadá úspory aj v iných výdavkoch, ktoré budú 
predložené v júni na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 38/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať informáciu o návrhu rozpočtových opatrení vzhľadom na 
výpadok príjmov v súvislosti so situáciou COVID - 19 a pripravovaná zmena rozpočtu. 

-: -

K bodu 19: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019 

Ing. Krajčíková Štrbová - uviedla správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a 
rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019. 

Uznesenie č. 39/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a 
rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019. 

- : -

K bodu 20: Informácia o stave a postupe yymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava
Staré Mesto k 31.12.2019 
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Ing. Krajčíková Štrbová - uviedla informáciu o stave a postupe vymáhania pohľadávok 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019. 

Uznesenie č. 40/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať informáciu o stave a postupe vymáhania pohľadávok 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019. 

- : -

K bodu 21: Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do Rady školy pri Materskej 
škole, Gorazdova 6, Bratislava a do Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 
35, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

JUDr. Sygút - uviedol návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do Rady školy pri 
Materskej škole, Gorazdova 6, Bratislava a do Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 35, 
Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 4112020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do Rady 
školy pri Materskej škole, Gorazdova 6, Bratislava a do Rady školy pri Materskej škole, 
Šulekova 35, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

- : -

K bodu 22: Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 133/2018, ktorým boli 
schválené zmeny názvov časti námestí - priestorov parku, kde sa nachádza 
sadovnícky upravená zeleň verejných priestorov - na názov park 

Ing. arch. Aufrichtová - uviedla návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva 

č. 133/2018, ktorým boli schválené zmeny názvov časti námestí - priestorov parku, kde sa 
nachádza sadovnícky upravená zeleň verejných priestorov - na názov park. Dôvodom 
predloženia materiálu bolo prerokovanie návrhu VZN na zasadnutí mestského zastupiteľstva, 
ktorého zámerom bola zmena názvov v týchto častiach námestí, kde v dôvodovej správe bolo 
uvedené, že na vnesenie takéhoto „novotvaru" v rámci názvoslovia verejných priestranstiev 
pristúpilo Staré Mesto v záujme zachovania zelene. Vysvetlila, že toto nie je nástroj na 
zabezpečenie funkčného využitia územia, jediný spôsob akým sa dá funkčne definovať využitie 
územia je prostredníctvom stavebného zákona a to prijatím zmeny územného plánu mesta, 
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prijatím územného plánu zóny, alebo vydaním územného rozhodnutia. Má za to, že tu sa stala 
zrejme chyba, ktorú ia ide ozrejmiť s magistrátom. Plne si uvedomuje, že je dôležité zachovať 
tieto verejné priestranstvá ako zeleií. a preto v rámci materiálu, aby sa zabezpečilo zachovanie 
zelene bez akejkoľvek výstavby v tých parkoch, ktoré sú v správe mestskej časti požiada sa 
o začatie územného konania na využitie územia, ktoré zabezpečí , že využitie pozemku bude len 
ako zeleň s priepustným povrchom bez možnosti výstavby podzemných podlaží. Myslí si, že 
iniciatíva je správna, len nástroje nie sú správne. Je proti tomu, aby sa do názvoslovia vnášali 
také „novotvary", ktoré sú dvojznačné. 
Ing. Vagač - vyjadril absolútny nesúhlas s takýmto výkladom, uznesenie bolo riadne schválené 
miestnym zastupiteľstvom, prešlo cez názvoslovnú komisiu, gestorskú komisiu a bolo 
predložené na mestské zastupiteľstvo , na ktorom starostka bez predloženia písomného materiálu 
žiadala návrh stiahnuť. Vyjadril sklamanie nad iniciatívou starostky, to čo je poistkou ochrany 
parkov a zelene navrhuje zrušiť a navrhuje niečo, čo je úplne mimo, pretože územné konanie je 
dlhodobý proces. Poukázal na to, že v materiáli chýba Kollárovo nám. a Námestie Slobody. 
Informoval, že Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie na svojom 
zasadnutí vyjadrila svoj nesúhlas s predloženým materiálom. 
Ing. arch. Aufrichtová - uviedla, že názvom priestoru sa nezabezpečí zeleií.. Je v jej záujme 
chrániť zeleň v Starom Meste. Ako starostka si môže dať potvrdiť uznesenie predchádzajúceho 
zastupiteľstva v prípade, ak poukáže na nové fakty, ktoré vníma ako zásadné. Je aktívnym 
spôsobom ochotná začať územné konania na tých územiach, ktoré máme v správe Starého Mesta. 
Môže sa doplniť do uznesenia, že Staré Mesto sa za pôsobenia toto zastupiteľstva zaviaže, že sa 
nezapojí do žiadnych iných konaní okrem tých, ktoré zabezpečia údržbu zelene na týchto 
územiach Ponúka nástroj, ktorý zákonom hovorí, že využitie týchto území bude znemožnené na 
iné účely ako vodepriepustný povrch sadových úprav a územným rozhodnutím bude 
zadefinované, že tam nemôže byť nič iné, iba zeleň. Vysvetlila, že v materiáli chýbajú Kollárovo 
nám. a Námestie Slobody, pretože sa môže zaviazať, že začne územné konania na pozemkoch, 
ktoré sú v správe mestskej časti. Ale mestská časť sa môže zaviazať, že nevstúpi do žiadnych 
projektov, ktoré by mali zmeniť využitie tohto územia na park. 

Uznesenie č. 42/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5 , proti 1, zdržal sa O , neprítomní: 2 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 
133/2018, ktorým boli schválené zmeny názvov časti námestí - priestorov parku, kde sa 
nachádza sadovnícky upravená zeleií. verejných priestorov - na názov park. 

- : -

K bodu 23: Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 - 2023 
s výhľadom do roku 2040 

Ing. Lanáková - uviedla informáciu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 - 2023 s výhľadom do 
roku 2040. 
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Uznesenie č. 43/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať informáciu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 - 2023 
s výhľadom do roku 2040. 

- : -

K bodu 24: Rôzne 

Ing. arch. Aufrichtová - informovala členov miestnej rady, že riaditeľka ZŠ Hlboká požiadala 
o vystúpenie na miestnej rade nakoľko bola prítomná na ostatnom zasadnutí Komisie pre 
vzdelávanie, mládež a šport a má za to, že je dôležité informovať aj miestnu radu o záveroch. 
Problematika ZŠ Hlboká je už predmetom viacerých diskusií a aj uznesením zastupiteľstva bola 
starostka požiadaná predložiť na zasadnutie zastupiteľstva informáciu o situácii na ZŠ Hlboká. 
Ing. Vagač - predpokladal, že informácia o ZŠ Hlboká bude predložená na májové zasadnutie 
zastupiteľstva, kde by mohla pani riaditeľka vystúpiť, aby to počuli všetci poslanci. 
Ing. arch. Aufrichtová - informovala, že pani riaditeľka vystúpi aj na zastupiteľstve, ale nevie 
ešte či tento bod bude predmetom rokovania májového zastupiteľstva, pretože sú tam ešte 
procesy neukončené a neverejné a p. riaditeľka by chcela o nich miestnu radu informovať. 
Ing. Vagač - uviedol, že práve v tomto bode chcel starostku požiadať o predloženie informácie 
na májové zasadnutie zastupiteľstva. Na rokovaní miestnej rady 10.3 .2020 bola informácia 
predložená, mala nedostatky, tie mali byť odstránené. Požiadal o zaradenie tejto informácie do 
programu májového rokovania miestneho zastupiteľstva a o jej zaslanie poslancom. 
Ing. arch. Aufrichtová - vysvetlila, že informácia bola pripravená na marcové zasadnutie 
zastupiteľstva, od vtedy prešli 2 mesiace, nastali zmeny, nemôže dopracovať niečo, čo je 
v procese, ktorého výsledok určí, či sa tam stala chyba, alebo nie. 
Ing. Vagač - požiadal aj napriek uvedeným argumentom, aby starostka predložila dopracovanú 
informáciu, aby tam bolo uvedené čokoľvek na vysvetlenie situácie, aby sa to niekam pohlo. 
Mgr. Uličná - požiadala o hlasovanie miestnej rady, aby mohla p. riaditeľka ZŠ Hlbokej 
vystúpiť. 

Miestna rada vyslovila hlasovaním súhlas (za 5, proti O, zdržal sa O, neprítomní: 3) 
s vystúpením p. riaditeľky ZŠ Hlboká na rokovaní miestnej rady. 

Ing. arch. Aufrichtová - predstavila p. riaditeľku a požiadala ju, aby členov miestnej rady 
informovala o zisteniach z kontroly, ktorá prebehla na ZŠ Hlboká. 
Mgr. Šišková, riaditeľka ZŠ Hlboká - v úvode poďakovala za možnosť vystúpiť na rokovaní 
miestnej rady. Uviedla, že ju veľmi prekvapila téma, ktorá zaznela na zastupiteľstve a rovnako aj 
situácie, ktoré sa udiali v škole, medzi ktorými bola aj kontrola Štátnej školskej inšpekcie (ďalej 
len „ŠŠI"). Poukázala na skutočnosť, že špecificky bola na zasadnutí zastupiteľstva prezentovaná 
len 1 trieda, pričom je riaditeľkou celej školy a vyjadrila ľútosť nad tým, že situácia nie je taká, 
ako bola prezentovaná poslancom. 
Riaditeľka informovala o podaní sťažnosti voči výsledkom kontroly ŠŠI, voči ktorým má 
výhrady a požiadala o opätovné prešetrenie. 

14 



Na záver p. riaditeľka uviedla, že akékoľvek zistenia sú pre ňu dôležité, záleží jej na tom, aby 
boli objektívne, aby mohla kontinuálne nadviazať na predchádzajúce vedenie, zároveň 

postupovať ďalej a riešiť čo je potrebné, Momentálne je z jej pohľadu a z pohľadu učiteľov 
situácia príjemná, komunikujú a tímovo spolupracujú. 
MUDr. Satinská - oznámila členom miestnej rady, že sa vzdáva funkcie predsedníčky Komisie 
pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu, komisia na svojom zasadnutí vzala túto informáciu na 
vedomie a navrhla za predsedníčku p. poslankyňu Martinu Uličnú. Požiadala o zaradenie tejto 
informácie do programu rokovania májového zastupiteľstva. 

Overovateľ: Mgr. Martina Uličn~ ~ 

Zapísala: Ing. Schmidtová ~.L- .1 , 
V Bratislave, 20.05.2020 ""'t "---4 

;~ 
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