
ZÁPISNICA č.13 zo spoločného zasadnutia Komisie pre manažment verejnej správy a verejný 

poriadok, Komisie pre dopravu, Komisie pre nakladanie s majetkom a financie a Komisie pre územné 

plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Staré Mesto konaného dňa 04.08.2020 

Prítomní: 

MUDr. Viera Satinská 

p. Matej Gomolčák 

Mgr. Juraj Mikulášek 

Neprítomní (ospravedlnení): 

Ing. Petr Skalník, Mgr. Vladimír Palko, Mgr. Tomáš Murgaš 

Program komisie: 

Prizvaní hostia: 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 

JUDr. Iveta Hahnová 

Mgr. Eva Bezúchová 

Eva Baloghová 

1. Návrh na založenie novej neziskovej organizácie so sídlom Karpatská č. 24, 811 05 Bratislava, 

2. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 zo dňa 07.02.2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie 

motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . 7 / 2018 zo 

dňa 24.04.2018, ktorým sa mení a dopÍňa vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenie, 

3. Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a 

času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní 

ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so 

stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami, 

4. Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. „ ./2020 o 

podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

s. Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. „./2020 o 

zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením, 

6. Rôzne. 

Spoločné zasadnutie komisií otvorila a viedla predsedníčka komisie pre nakladanie s majetkom 

a financie Ing. Jana Španková. Privítala všetkých členov komisií ako aj hostí. Na úvod spoločného 

zasadnutia komisií bola odhlasovaná zmena programu zasadnutia. Body č. S a 4 boli zaradené na 

začiatok zasadnutia. Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok nebola 

uznášaniaschopná, vzhľadom na prítomnosť len troch jej členov. Ing. Španková požiada la vedúcu 

legislatívno-právneho oddelenia pani JUDr. Ivetu Hahnovú, aby uviedla všetky body programu. 
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Bod č. S - Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. „ ./2020 

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 

Bod č. 4 - Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. „./2020 

o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

JUDr. Hahnová uviedla, že mesto Bratislava dňa 24. 10. 2019 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č . 

12/2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
Keďže však v zmysle zákona je potrebné 12 dní bez hazardu v kalendárnom roku určovať opakovane, 
pripravilo hlavné mesto dve samostatné všeobecné záväzné nariadenia. Všeobecne záväzné 
nariadenie sa zaoberá umiestnením herní a zákazom hazardných hier v určitých časoch. Mestská časť 
pripravila stanovisko, v ktorom navrhuje vypustiť znenie § 3 nariadenia ako nadbytočné. 

Vzhľadom ku skutočnosti, že komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok nebola 
uznášaniaschopná, prezentované body č. 5 a č.4 zobrali členovia komisie len na vedomie, bez 
schváleného uznesenia. 

Bod č. 1 - Návrh na založenie novej neziskovej organizácie so sídlom Karpatská č. 24, 811 05 

Bratislava 

JUDr. Hahnová informovala, že mestská časť sa bude majetkovo podie lať na za ložení neziskovej 

organizácie Dobrý dom sumou 1000 EUR, navrhne a schvá li jednotlivé orgány a č l e nov týchto 

orgánov a schváli poskytnutie finančného daru vo výške 220 OOO EUR, ktorý bude s lú ž iť na 

vysporiadanie pohľadávok likvidovanej neziskovej organizácie a vrátenie daru, prípadne jeho časti , 

v prípade jeho nevyužitia na dohodnutý účel. Za ri aditeľa n.o. je navrhnutý PhDr. Matej Alex, ktorý 

zastáva aj funkciu riad iteľa Seniorcentra a predsedníčkou správnej rady je navrhnut á PhDr. Janka 

Langová. 

Bod č.1 zobrali členovia komisie pre manažment verejnej spravy a verejný poriadok na vedomie, bez 
schváleného uznesenia. 

Bod č. 2 - Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 zo dňa 07.02.2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 
znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2018 zo dňa 
24.04.2018, ktorým sa mení a dopÍňa vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenie 

JUDr. Hahnová informovala o doručenom proteste prokurátora, v ktorom prokurátorka namietala 

voči niektorým bodom predmetného VZN. Napadnuté boli ustanovenia, ktoré viažu sadzbu dane raz 

na vozidlo a raz na osobu, odvoz a dovoz nadrozmerného odpadu, rôznorodosť sadzieb na 

nadrozmerný odpad, oznamovaciu povinnosť formou tlač iva a povinnosť uvádzať nosnosť vozidla. 

Mestská časť plánuje vyhovieť protestu prokurátora . 

2 



Pán poslanec Mikulášek navrhol uskutočniť spoločné stretnutie s okresnou prokurátorkou vo veci 

prijímania všeobecne záväzných nariadení, aby sme sa potom vyhli následnému protestu. 

Pán poslanec Gruska informoval o sťažnostiach obyvateľov z dôvodu problematického vjazdu do 

historického centra v prípadoch porúch v domácnosti. Je nutné vytvorenie zjednodušenej platby pre 

obyvateľov s trvalým pobytom a to prostredníctvom SMS. Poukázal, že ďalším problémom je aj veľký 

počet zásobovacích vozidiel s neustále zapnutým motorom v historickom centre, ktoré spôsobujú 

hluk a znečistenie ovzdušia. Ich počet je nutné regulovať, aby došlo k zníženiu emisií a splodín. 

Vhodnou alternatívou pre zásobovanie by mohli byť v budúcnosti elektromobily. Pani starostka 

doplnila, že mestská časť smeruje k zavádzaniu nízko emisnej zóny v oblasti historického centra. 

Bod č.2 zobrali členovia komisie pre manažment verejnej spravy a verejný poriadok na vedomie, bez 
schváleného uznesenia. 

Bod č. 3 - Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní 
ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so 
stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami 

JUDr. Hahnová informovala o doručenom proteste prokurátora k predmetnému VZN, v ktorom bolo 

mestskej časti vytknuté, že nemá kompetenciu na usmerňovan ie stavebných, rekonštrukčných 

a udržiavacích prác. Táto agenda patrí výlučne do kompetencie stavebného úradu. Mestská časť 

plánuje vyhovieť protestu prokurátora. 

Pán poslanec Gajdoš uviedol, že je nutné komunikovať a dohodnúť sa so stavebným úradom, aby boli 

predmetné podmienky v budúcnosti zadefinované v rámci stavebných povolení. 

Bod č.3 zobrali členovia komisie pre manažment verejnej spravy a verejný poriadok na vedomie, bez 
schváleného uznesenia. 

Bod č.5 - Rôzne. 

Bez diskusie. 

Ing. Španková poďakovala všetkým členom komisie za ich účasť a zasadnutie ukončila. 

čas zahájenia komisie: 14:00 hod. 

Čas ukončenia komisie: 15:30 hod. 

Overil: 

Zap isovateľ komisie: 

MUDr. Viera Satinská ·'!u~t.: 1 J_, -J 
Mgr. Juraj Mikulášek : _ ~ ~t'lv· /\.,-.. J\ 
Matej Gomolčák ~ 

Ing. Vladimír Lauko ~..-
V Bratislave dňa 05.08.2020 
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