
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r.rITfT?? 
~ 

Zápisnica a uznesenia 

z 13. rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného 
23. júna 2020 

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

Ostatní prítomní: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, Ing. Oliver Paradeiser, Ing. Martin Mlýnek 
JUDr. Iveta Hahnová, Ing. Marcela Krajčíková Štrbavá, PhDr. Janka Langová, Ing. Lucia 
Lanáková, Ing. Ján Krta, Ing. Lukáš Kamenistý 

PROGRAM: 
1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto za rok 2019 
2. Územný plán zóny Mudroňova Guhozápad) - Zmeny a doplnky č. 2 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 

č .... ./2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 20 19 
5. Návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch pare. č . 76 14, 7615/1, 7615/2, 76 15/3 

a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave 
6. Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného a prijatie ďalších opatrení na zmiernenie dopadov 

COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti 

7. Návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru pre mestskú časť Bratislava-Staré 
Mesto 

8. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 
a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2020 

9. Návrh na predaj pozemku pare. č. 7249/46 na Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

10. Návrh na predaj pozemku registra „E" pare. č. 3842/2 na Baníckej 10 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

11. Návrh na nájom pozemku pare. č. 1023117 vo vnútrobloku medzi Záhradníckou a Krížnou 
ulicou ako prípad hodný osobitného zreteľa 

12. Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľnosti na ulici Dobšinského-Palárikova 
v Bratislave pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava IČO : 42133661 

13. Návrh na schválenie zámeru postupu krokov v rámci likvidácie Majáka nádeje n. o. 
v likvidácii a zámeru založiť neziskovú organizáciu Plamienok nádeje n. o. 

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

15. Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto" 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 

16. Návrh na vyhlásenie di1a konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe 
a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

17. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. 



18. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 
rok 2019 

19. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia 
opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave 

20. 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 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. Matej Vagač, člen miestnej rady. 

- : -

K bodu 1: Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto za rok 2019 

Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
za rok 2019 z dôvodu neprítomnosti predkladateľov nebola uvedená. 
Ing. arch. Aufrichtová - ospravedlnila neprítomnosť predkladateľov z dôvodu ich pracovnej 
zaneprázdnenosti a informovala členov miestnej rady, že na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva príde informáciu o stave bezpečnosti odprezentovať plk. Mgr. Milan Jajcaj riaditeľ 
Okresného riaditeľstva PZ BA I a správu o stave verejného poriadku zástupca veliteľa Mestskej 
polície Expozitúra BA I starší komisár Martin Fabián. 

Uznesenie č. 44/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

hlasovaním: za 5 , proti O, zdržal sa O, neprítomní: 3 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Správu o stave bezpečnosti a verejného poriadku na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019. 

- : -

K bodu 2: Územný plán zóny Mudroňova (juhozápad) - Zmeny a doplnky č. 2 

Ing. arch. Aufrichtová - uviedla materiál - Územný plán zóny Mudroňova Uuhozápad) -
Zmeny a doplnky č. 2. Informovala o verejnom prerokovaní, na ktorom sa zúčastnila. 
K spokojnosti občanov, obstarávateľa a spracovateľa územného plánu sa dospelo ku konsenzu a 
sprísnila sa regulácia oproti územnému plánu, ktorý je dnes platný. V súčasnosti sa čaká na 
Stanovisko Okresného úradu Bratislava. V prípade, ak by do zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
nebolo doručené, materiál bude stiahnutý z programu rokovania. 
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Uznesenie č. 45/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Územný plán zóny Mudroňova Guhozápad) - Zmeny a 
doplnky č. 2. 

- : -

K bodu 3: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. „„/2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 
zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

PhDr. Langová - uviedla návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava
Staré Mesto č. „ „/2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 
zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Cieľom úprav 
aktuálneho VZN bolo zosúladiť ho s platnou legislatívou. V súčasnosti mestská časť neeviduje 
žiadosť o takýto finančný príspevok, výšku príspevku neupravuje VZN, pretože by bol 
predmetom zmluvy. Návrh VZN nemá vplyv na rozpočet mestskej časti. Na rok 2020 bola 
schválená suma 2 OOO Eur na položku „Starostlivosť o dieťa v DD", ale ani minulý ani tento rok 
z nej zatiaľ nebolo čerpané. Upozornila na chybu v dôvodovej správe v materiáli, v ktorej je 
nesprávne uvedená suma 5 OOO Eur, ale finančné oddelenie potvrdilo sumu 2000 Eur schválenú 
v rozpočte na rok 2020. 

Uznesenie č. 46/2020 

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. „ . ./2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov 
na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

- : -

K bodu 4: Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019 

Ing. Krajčíková Štrbová - uviedla materiál - Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto za rok 2019. 
Ing. Vagač - požiadal o vysvetlenie vysokého prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019. 
Ing. Krajčíková Štrbová - uviedla, že v rámci rozpočtových položiek nedošlo k 100 % 
čerpaniu, prišli dotácie, ktoré navýšili príjmovú časť. Doplnila, že v textovej časti je 
podrobnejšie rozpísané čerpanie jednotlivých programov a v Stanovisku miestneho kontrolóra je 
prehľadné súhrnné spracovanie aj s tabuľkami. 
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Ing. arch. Aufrichtová - doplnila, že k materiálu je priložená aj Správa nezávislého audítora, 
v ktorej je v závere uvedené, že mestská časť konala v súlade s požiadavkami zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Uznesenie č. 47/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 
rok 2019. 

- : -

K bodu 5: Návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch pare. č. 7614, 7615/1, 7615/2, 
7615/3 a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave 

Ing. Mlýnek - uviedol návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch pare. č. 7614, 7615/1, 
7615/2, 7615/3 a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave. 
Mgr. art. Berka - informoval členov miestnej rady, že sa bol pozrieť v akom stave je predmetný 
dom, konštatoval, že dom je v katastrofálnom stav a rozumie, že mesto usúdilo, že nie je v jeho 
záujme získať tento dom do majetku z dôvodu veľkých investícií aj keď sa snaží rozširovať 
bytový fond. Podporuje navrhovanú možnosť vysporiadania sa s podielom na dome a na 
pozemkoch .. Doplnil, že súčasní nájomníci sú čakatelia na náhradné byty, takže pre nich sa 
odpredajom situácia nezmení. 

Uznesenie č. 48/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na predaj podielu na dome a na pozemkoch pare. č. 
7614, 7615/1 , 7615/2, 7615/3 a 7615/4 na ul. Šancová 2 v Bratislave. 

- : -

K bodu 6: Návrh na poskytnutie zľavv z nájomného a prijatie ďalších opatrení na 
zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch 
v správe mestskej časti 

JUDr. Bahnová - uviedla návrh na poskytnutie zľavy z nájomného a prijatie ďalších opatrení na 
zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti . 

Informovala o schválení zákona č. 155/2020 Z. z. , ktorým sa menil zákon o poskytovaní dotácií 
MH SR. Na ostatnom zastupiteľstve sa práve kvôli príprave tohto zákona materiál stiahol. 
V súčasne predloženom materiáli je upravený návrh uznesenia tak, aby korešpondoval s vyššie 
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citovaným zákonom, ktorý je účinný od 17.6.2020. Doplnila, že na zasadnutí Komisie pre 
nakladanie s majetkom a financie sa predložený materiál stretol s pochopením a ústretovosťou. 

Uznesenie č. 49/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na poskytnutie zľavy z nájomného a prijatie ďalších 
opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 na prevádzky v nebytových priestoroch v správe 
mestskej časti. 

- : -

K bodu 7: Návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru pre mestskú časť 
Bratislava-Staré Mesto 

Ing. Mlýnek - uviedol návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru pre mestskú 
časť Bratislava-Staré Mesto. Termínovaný úver by slúžil na refinancovanie nákladov súvisiacich 
s dostavbou ZOS Dobšinského. V prípade kontokorentného úveru by k čerpaniu nedošlo, jednalo 
by sa len o podpísanie úverovej zmluvy, v ktorej sú nastavené podmienky, na základe ktorých by 
mohlo dôjsť k čerpaniu. Upozornil, že na rokovanie miestneho zastupiteľstva bude upravený 
návrh uznesenia. Kontaktovali ho z jednotlivých bánk, že vzhľadom na zrušenie špeciálneho 
odvodu pre banky, by poskytli úvery za atraktívnejších podmienok pre mestskú časť, s nižšími 
úrokovými sadzbami. 
Ing. Vagač - požiadal o informáciu, či v prípade schválenia jednotlivých úverov, bude aj 
samotné ich čerpanie schvaľované miestnym zastupiteľstvom, najmä čerpanie termínovaného 
úveru. 
Ing. Mlýnek - doplnil, že termínovaný úver bude použitý na refinancovanie výdavkov, ktoré 
sme mali v tomto kalendárnom roku, ktoré súviseli s dostavbou ZOS, lebo je potrebné výdavky, 
banke vydokladovať. Úver bude splácaný priebežne nasledujúcich 1 O rokov. Prvá splátka bude 
banke uhradená mesiac od okamihu čerpania. Prostriedky budú pripísané do Fondu rozvoja 
bývania poprípade do Rezervného fondu, z ktorého boli čerpané. V rozpočte na rok 2021 bude 
navrhnuté ich čerpanie a ak sa ukáže, že finančný stav mestskej časti bude veľmi dobrý je možné 
ich predčasné splatenie. 
Kontokorentný úver bude čerpaný len v prípade, ak sa budú negatívne vyvíjať financie mestskej 
časti. 

Uviedol, že ak miestne zastupiteľstvo schváli úver, nie je potrebný už jeho súhlas na čerpanie. 
Ing. arch. Aufrichtová - doplnila, že podmienky úverovej zmluvy garantujú že čerpanie 
prostriedkov bude hospodárne. 
Ing. Vagač - požiadal o vysvetlenie dôvodu čerpania úveru, keď dostavbu ZOS bola vlastne 
zaplatená z vlastných zdrojov mestskej časti. 

Ing. Mlýnek - uviedol, že čerpanie úveru je potrebné na vytvorenie zdrojov na nové projekty, 
ktoré budeme realizovať v budúcich rokoch. Úver je určený iba na neziskové projekty, preto sa 
použijú výdavky na ZOS na refinancovanie, lebo ich vieme vydokladovať. Komerčný úver je 
drahší, úrokové sadzby sa pohybujú od 1,5 % vyššie a banka by požadovala nejakú zábezpeku 
v podobe nehnuteľnosti. 
Navrhovaný úver považuje za lacné financovanie, ktoré umožní rozvoj mestskej časti 

v nasledujúcich rokoch. 
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Ing. Vagač - požiadal o konkretizáciu vyššie spomínaných projektov. 
Ing. Mlýnek - informoval, že investičné oddelenie registruje projekty v odhadovanej hodnote 
cca 6 mil. EUR, snažia sa získať zdroje napr. z Eurofondov a z iných nenávratných zdrojov. 
Okrem toho je potrebné vytvárať aj nejakú rezervu v prípade havárií a nutnosti potreby robiť 
väčšie rekonštrukcie na školách a iných zariadeniach mestskej časti . 

Ing. arch. Aufrichtová - upozornila na schválený Staromestský program do roku 2022 
a mestská časť pracuje na tých projektoch, sú narozpočtované. 

Uznesenie č. 50/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh schválenia termínovaného a kontokorentného úveru 
pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto. 

- : -

K bodu 8: Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 

Ing. Krajčíková Štrbová - uviedla návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na rok 2020. Úspory vo výdavkovej časti rozpočtu sa podarilo nájsť vo 
všetkých programoch s výnimkou programu pre sociálnu oblasť, a to z dôvodu, že pandémiou sú 
postihnuté najohrozenejšie skupiny obyvateľov a programu školstva, kde sa zatiaľ nevie úspora 
kvantifikovať. Doplnila, že súčasťou materiálu je aj zmena prerozdelenia finančného daru, ktorý 
mestská časť dostala od spoločnosti J&T REAL ESTATE vo výške 80 OOO EUR tak, ako je 
v návrhu uznesenia miestneho zastupiteľstva, ktorá spočíva v presune čiastky 40 OOO EUR do 
neziskového Fondu architekta Weinwurma n. f., v ktorom mestská časť vidí efektívnejšie 
a adresnejšie využitie daru na projekty na ktoré boli určené a to súvisiace s COVID-1 9. 
Mgr. art. Berka - poukázal na skutočnosť, že prostriedky ktoré sa nachádzajú v neziskovom 
fonde, nemôžu byt' použité na výdavky samosprávy a môžu byť využité formou poskytovania 
dotácií a preto žiadal vysvetlenie, ako vie mestská časť flexibilne narábať s finančnými 
prostriedkami, pokiaľ sa v ňom budú nachádzať. 
Ing. arch. Aufrichtová - upresnila, že dar bol určený nie pre mestskú časť, ale pre ľudí. Tým, že 
nevieme teraz narýchlo vyhlásiť výzvu v súlade s VZN a Fond architekta Weinwurma n. f. je 
v tomto flexibilnejší, na stretnutí správnej rady bolo prerokované, že darca umožnil dodatkom 
využitie týchto prostriedkov na ten istý účel, na ktorý boli darované či už mestskej časti, fondu, 
alebo organizácii zriedenej mestskou časťou. Myslí si, že keď mestská časť nevyhlasuje výzvu 
v oblasti umenia a kultúry, tak by bolo vhodné takouto formou podporiť kultúru, výzva bude 
voľná, j ej súčasťou bude riadne hodnotenie. Ubezpečila miestnu radu, že finančné prostriedky 
budú použité transparentne. 
Ing. Vagač - opýtal sa, kedy sa rozhodlo, že kultúre nebudú poskytnuté dotácie. 
Ing. arch. Aufrichtová - vysvetlila, že marcové zastupiteľstvo na ktorom mali byt' výzvy 
vyhlásené bolo zrušené, v apríli sa neprerokovávali, vysvetlilo sa, že by to bolo časovo napäté, 
aby sa dali do septembra žiadosti pozbierať a na májovom zastupiteľstve sa komunikovalo, že 
nie je jasné, aký bude výpadok a preto nie je možné vyhlasovať výzvu v čase keď je núdzový 
stav na podporu niečoho, čo možno vôbec nebude možné realizovať. 
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Ing. Vagač - oponoval, že vyhlásenie výzvy nemá s mimoriadnou situáciou nič spoločné, tí ktorí 
o dotáciu požiadajú, tak o ňu ju požiadajú tak, aby ju vedeli zrealizovať, neziskový fond sa 
zriaďoval na niečo úplne iné a nie na vyhlasovanie výziev. 
Ing. arch. Aufrichtová - uviedla, že ponúkla riešenie, vedenie fondu je zastúpené poslancami. 
Mgr. Uličná - potvrdila, že niekoľko krát bolo odkomunikované, že sa nestihne vyhlásiť výzva 
pre mimoriadnu situáciu a na druhej strane mestskej časti hrozí 2 mil. výpadok príjmov, 
nespochybňuje dotácie, ale na úrade bude musieť byť racionalizácia, budú aj nepopulárne 
opatrenia, nemyslí si, že teraz je priestor vyčleniť 90 tis. Eur na dotácie. Požiadala o vnímanie 
súčasnej situácie v kontexte, považuje výčitku voči starostke za neopodstatnenú a nekorektnú. 
Ing. Vagač - ohradil sa voči tvrdeniu o neopodstatnenosti a nekorektnosti, ak chcela starostka 
dotácie zrušiť, malo to byť predložené na prerokovanie na zasadnutie zastupiteľstva 
Ing. arch. Aufrichtová - skorigovala vyjadrenie Ing. Vagača, dotácie nechce rušiť, len sa 
reaguje na súčasnú situáciu, výzva môže byt' vyhlásená aj v októbri s tým, že sa bude 
vyhodnocovať v januári. 

Uznesenie č. 51/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na rok 2020. 

- : -

K bodu 9: Návrh na predaj pozemku pare. č. 7249/46 na Dobšinského ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Ing. Mlýnek - uviedol návrh na predaj pozemku pare. č. 7249/46 na Dobšinského ulici ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

Uznesenie č. 52/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu návrh na predaj pozemku pare. č. 7249/46 na Dobšinského ulici ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

- : -
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K bodu 10: Návrh na predaj pozemku registra „E" pare. č. 3842/2 na Baníckej 10 ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

Ing. Mlýnek - uviedol návrh na predaj pozemku registra „E" pare. č. 3 842/2 na Baníckej 1 O ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

Uznesenie č. 53/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na predaj pozemku registra „E" pare. č. 3842/2 na 
Baníckej 1 O ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- : -

K bodu 11: Návrh na nájom pozemku pare. č. 10231/7 vo vnútrobloku medzi 
Záhradníckou a Krížnou ulicou ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Ing. arch. Aufrichtová - uviedla návrh na nájom pozemku pare. č. 1023117 vo vnútro bloku 
medzi Záhradníckou a Krížnou ulicou ako prípad hodný osobitného zreteľa. Zastáva názor, že 
požiadať môže hocikto o hocičo a zamietnuť žiadosť sa môže z pozície vedenia, ale považuje za 
oveľa serióznejšie a vážnejšie vyjadriť vôľu Starého Mesta predložením materiálu. To čo býva 
zvykom, nechápať tak, že všetko čo je predložené musí byť aj schválené. Podľa jej názoru nie je 
strategické ani správne prenajímať predmetný pozemok. Prišli podnety občanov, ktorí žiadali, 
aby sa materiál nepredkladal, ale pochopili zmysel prerokovania návrhu, lebo keď bude 
odmietnutý silnou väčšinou, tak aj do budúcnosti je to signál, že nie je vôľa týmto spôsobom 
pristupovať k nájmu, alebo predaju. 
Mgr. art. Berka - uvítal starostkou objasnený dôvod predloženia materiálu, členovia Komisie 
pre nakladanie s majetkom a financie boli za stiahnutie materiálu z programu rokovania 
miestneho zastupiteľstva, ale rozumie, že aj na zasadnutí zastupiteľstva môžu poslanci vyjadriť 
svoj nesúhlas s predloženým návrhom. 

Uznesenie č. 54/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na nájom pozemku pare. č. 1023117 vo vnútrobloku 
medzi Záhradníckou a Krížnou ulicou ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- : -
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K bodu 12: Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľnosti na ulici Dobšinského-Palárikova 
v Bratislave pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava 
IČO: 42133661 

Ing. Mlýnek - uviedol návrh na schválenie výpožičky nehnuteľnosti na ulici Dobšinského
Palárikova v Bratislave pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava IČO: 
42133661. 

Uznesenie č. 55/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľnosti na ulici 
Dobšinského-Palárikova v Bratislave pre Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, 
Bratislava IČO: 42133661. 

- : -

K bodu 13: Návrh na schválenie zámeru postupu krokov v rámci likvidácie Majáka nádeje 
n. o. v likvidácii a zámeru založiť neziskovú organizáciu Plamienok nádeje 
n. o. 

JUDr. Hahnová - uviedla návrh na schválenie zámeru postupu krokov v rámci likvidácie 
Majáka nádeje n. o. v likvidácii a zámeru založiť neziskovú organizáciu Plamienok nádeje n. o. 
Ing. arch. Aufrichtová - upozornila, že v materiáli je uvedený názov neziskovej organizácie, 
ale ten ešte bude premetom rokovaní, takže sa nateraz bude rokovať len vo všeobecnosti 
o zámere založiť staromestskú neziskovú organizáciu, čo bude v materiáli do zastupiteľstva 

upravené. 
JUDr. Bahnová - uviedla, že za likvidátora neziskovej organizácie bola stanovená mestská 
časť. V rámci likvidácie boli prihlásené pohľadávky v objeme takmer 200 tis. Eur bez 
príslušenstva. Aby mestská časť vykonávala funkciu likvidátora v zmysle zákona a neukracovala 
veriteľov, začala komunikovať s hl. mestom z dôvodu, že k budove, ktorá je v majetku Majáka 
nádeje, ktorému bola vr. 2002 predaná hl. mestom, ktoré tam má predkupné právo za 3,32 Eur. 
Hl. mesto súhlasilo s uplatnením predkupného práva, ale za 3,32 Eur, s čím mestská časť ako 
likvidátor nemohla súhlasiť a hľadali sa iné spôsoby, aby budova ostala v sfére mestskej časti, 

alebo hl. mesta so zachovaním predkupného práva hl. mesta. Na základe uvedeného sa navrhujú 
kroky uvedené v materiáli a v návrhu uznesenia miestneho zastupiteľstva. Navrhuje sa schváliť 
zámer založiť novú neziskovú organizáciu, pretože v prípade likvidácie likvidačný zostatok 
môže byť podľa zákona prevedený iba na neziskovú organizáciu, alebo nadáciu. Novozaložená 
nezisková organizácia by bola výlučne pod kontrolou mestskej časti, uhradila by pohľadávky, 
pričom peniaze na ich úhradu by boli vkladom mestskej časti do neziskovej organizácie. 
Predkupné právo by bolo vysporiadané tak, že by hl. mesto za určitých podmienok na 
zastupiteľstve zrušilo uznesenie, ktorým bolo schválené uplatnenie predkupného práva. Ak by 
všetko bolo sprocesované tak, ako je navrhnuté, tak veľmi rýchlo by sa na ďalšie zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva pripravilo založenie neziskovej organizácie. 
Ing. arch. Aufrichtová - doplnila, že vedenie mestskej časti sa od svojho nástupu zaoberá 
spôsobom, ako zachrániť Maják nádeje, aby mestská časť neutrpela škodu. Na rokovaní 
s primátorom hl. mesta sa zhodli na tom, že navrhovaný spôsob riešenia je bezpečná cesta, ako 
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zachovať Maják nádeje vo vlastníctve samosprávy. Prízvukovala, že čas hrá proti nám. 
Pochválila doterajšiu prácu predchádzajúceho vedenia, poslancov aj členov dozornej rady. 
MUDr. Satinská - veľmi poďakovala v mene svojom aj v mene Staromešťanov za obrovskú 
prácu, ktorá bola vykonaná za záclu·anu budovy na Karpatskej ulici. 

Uznesenie č. 56/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na schválenie zámeru postupu krokov v rámci 
likvidácie Majáka nádeje n. o. v likvidácii a zámeru založiť neziskovú organizáciu Plamienok 
nádeje n. o. 

- : -

K bodu 14: Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2 v Bratislave 

Ing. Vagač - uviedol návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej 
verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2 v Bratislave. Doplnil, že 
návrh vznikal na základe spolupráce všetkých poslaneckých klubov a v spolupráci s JUDr. 
Hahnovou. Cena je len jedno z kritérií a má 1 O % váhu, ostatné kritériá hovoria aké zacielenie 
a funkčné využitie bude mať predmetný nebytový priestor. 
Mgr. art. Berka - vyjadril názor, že do predloženého návrhu bolo vloženej veľa energie zo strán 
viacerých poslancov a klubov a preto by bol rád, keby sa tento návrh podporil. 
Mgr. Uličná - ocenila a poďakovala za prácu kolegov poslancov a JUDr. Hahnovej, ale podľa 
nej, jediným kritériom obchodných verejných súťaží by mala byť cena a kritéria považuje za 
subjektívne nastavené. S predloženým návrhom nie je stotožnená a a pri hlasovaní sa zdrží. 
Ing. Vagač - požiadal, aby súťažná komisia bola doplnená o ďalších poslancov z dôvodu 
transparentného vyhodnocovania. 
Mgr. art. Berka - konštatoval, že sa jedná o citlivý priestor v historickom centre, je tu 
umiestnené veľké množstvo obchodov so suvenírmi a je potrebné vnímať tento priestor nielen 
ako zdroj peňazí, ale aj ako príjemný priestor, čo je veľmi ťažké dosiahnuť prostredníctvom 
obchodných súťaží, kde vyhráva najvyššia cena. 
MUDr. Satinská - vyjadrila súhlas s Mgr. Uličnou, v minulosti bolo viac podobných pokusov, 
priestor je dlhodobo prázdny, mestskej časti unikajú peniaze, podľa nej by zámer mohol byt' 
podmienkou, ale viac by bola spokojná na zameranie komerčným spôsobom. 
Ing. arch. Boháč - myslí si, že mestskú časť nezruinuje nižšie nájomné, projekt by mal byt' 
samo udržateľný, keď tam bude výroba aj predaj, pretože takýto druh na Korze chýba. 

Uznesenie č. 57 /2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 
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miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok 
obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2 v Bratislave. 

- : -

K bodu 15: Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave
Staré Mesto" z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 

Ing. Lanáková - uviedla Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie 
v Bratislave-Staré Mesto" z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020. 
Doplnila, že sú vytypované 2 objekty, a to ZŠ Hlboká a ZŠ Podjavorinská. 

Uznesenie č. 58/2020 

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 „Vodozádržné 
opatrenie v Bratislave-Staré Mesto" z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2020. 

- : -

K bodu 16: Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o spôsobe 
a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Ing. Mlýnek - uviedol návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o 
spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 59/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie 
podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 

- : -

K bodu 17: Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s. 

Ing. Krta - uviedol správu o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s., ktorá je 
spracovaná za obdobie prvých 4 mesiacov. Na základe požiadavky bola správa rozšírená 
o informáciu o nákladoch a výnosoch za jednotlivé strediská a doplnený je harmonogram čistenia 
ulíc, chodníkov, vysýpania smetných košov. 
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Mgr. Hitková, PhD. - požiadala o informáciu, akým spôsobom ovplyvní chod TSSM, ak bude 
Staré Mesto znižovať objednávky. 
Ing. Krta - uviedol, že výpadok predstavuje približne 1 O % z tých činností, ktoré vykonávajú 
pre mestskú časť, 1 O % spoločnosť nepoloží, ale z minulosti sú v spoločnosti záväzky, ktoré tlačí 
pred sebou. Rizikom je hlavne to, že sa nevie, ako budú prebiehať Vianočné trhy, ktoré sú pre 
spoločnosť akciou, z ktorej vie vykryť veľkú časť nákladov. 
Ing. Paradeiser - požiadal o informáciu, či je k tomuto materiálu stanovisko dozornej rady. 
Ing. Krta - uviedol, že bolo stretnutie dozornej rady, ktorá čaká na stanovisko audítora 
a účtovnú závierku, ktorú budú mať doloženú do konca týždňa a potom bude aj stanovisko 
dozornej rady. 
Ing. Arch. Boháč - doplnil, že požiadavkou dozornej rady je predložiť koncepčný program, 
ktorý by bol schválený a ktorého plnenie by sa následne kontrolovalo. 
Ing. Vagač - informoval členov miestnej rady, že na zasadnutí Komisie pre územné plánovanie, 
miestny rozvoj a životné prostredie v súvislosti so zmenou rozpočtu , v ktorej sa na výrazne krátia 
výdavky na životné prostredie požiadali o stanovisko TSSM k takémuto výpadku. 
Ing. arch. Aufrichtová - uviedla, že zabezpečenie poriadku je jednou z primárnych úloh 
mestskej časti, ktorú nechce zanedbať, 1 O % výpadok nie je výpadok, s ktorým by sa schopná 
spoločnosť nevedela vysporiadať. Vedie to spoločnosť k riešeniam, ktoré sú inovatívne, vedia 
tvoriť zisk, myslí si, že TSSM sú toho schopné. Zníženiu došlo práve preto, že sa prešli tie 
možnosti, ktoré TSSM má. Je možné zmeniť postoj ľudí a môže dôjsť nielen k redukcii 
frekvencie, ale aj v počte odpadkových košov. Určite to nebude smerovať k podceneniu čistoty 
v mestskej časti. Ak bude problém, bude sa riešiť dofinancovaním TSSM. Nastavený rozpočet 
reaguje na zmeny a je navrhnutý po riadnej úvahe a analýze. 

Uznesenie č. 60/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

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

že na rokovanie miestneho zastupiteľstva starostka predloží správu o činnosti spoločnosti 

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

K bodu 18: Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava
Staré Mesto za rok 2019 

Ing. Paradeiser - uviedol správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto za rok 2019. 

Uznesenie č. 61/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

b e r i e n a v e d o m i e, 
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že na rokovanie miestneho zastupiteľstva miestny kontrolór predloží správu z kontroly 
vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019. 

- : -

K bodu 19: Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby 
zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského 
v Bratislave 

Ing. Kamenistý - uviedol informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby 
zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave. Doplnil 
aktuálnu informáciu z príslušného stavebného úradu v Devínskej Novej V si, že okrem jedného 
už má všetky kladné stanoviská od účastníkov konania a dotknutých orgánov verejnej správy. 
Chýba už len stanovisko magistrátu, ktoré urgujú. Včera a dnes prebiehala kontrola odstránených 
vád a nedostatkov. 

Uznesenie č. 62/2020 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

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

že na rokovanie miestneho zastupiteľstva miestny starostka predloží informáciu o krokoch 
vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. 
Palárikova/Dobšinského v Bratislave. 

- : -

K bodu 20: Rôzne 

Ing. arch. Aufrichtová - informovala členov miestnej rady, že do programu zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva 30.06.2020 bude zaradená Informácia o situácii v ZŠ Hlboká 4. 
Materiál bol prerokovaný na marcovom zasadnutí miestnej rady. 
Mgr. Hitková, PhD. - informovala o prijatom uznesení na zasadnutí Komisie pre vzdelávanie, 
mládež a šport, že na zasadnutí miestneho zastupiteľstva v bode rôzne požiadajú miestneho 
kontrolóra o vykonanie finančnej kontroly na ZŠ H - oká. 

/)~.-, 
r-= ---- / ' tí~ 
.mg. arch. Zuza a A FRICHTOV 

Overovateľ : 

Zapísala: Ing. Schmidtová ~~ 
V Bratislave, 24.06.2020 

mestskej časti 
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