
Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 
A.  b e r i e   n a    v e d o m i e 
 
správu o činnosti zástupcu starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, 
 
 
B.  z r u š u j e 
 
uznesenie č. 97/2007 v časti B. 



Správa o činnosti zástupcu starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
za obdobie prvého volebného roka 

 
 
Postavenie zástupcu starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  pri nakladaní 
s majetkom a pri rozhodovaní o rozpočte určujú príslušné zákony Slovenskej republiky, 
príslušné všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto: 
 
1. Uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2006, 
písmeno E, bod č. 1: volí za zástupcu starostu MUDr. Petra Tatára, CSc., pre oblasť financií 
a majetku 
 
2. Uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2006, 
písmená D., E. bod 4. a 5., ktorými boli zriadené komisie miestneho zastupiteľstva, zvolení 
predsedovia komisie finančnej a komisie pre nakladanie s majetkom a členovia komisií, ako 
aj uznesenia o neskorších zmenách členov komisií. 
 
3. Uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 32/2007, 
ktorým bol schválený Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – 
Staré mesto v 5. volebnom období, podľa ktorého zástupca starostu metodicky riadi určené 
oddelenia Miestneho úradu 
 
4. Uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 46/2007, 
ktorým boli schválené Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Pravidlá 
nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a s majetkom zvereným do 
správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a Smernica mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  o podmienkach nájmu a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme 
 
5. Uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č.98/2007 
ktorým bola schválená Smernica mestskej časti Bratislava –Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú 
pravidlá pri organizovaní verejných obchodných súťaží 
 
 
Časové obdobia činnosti zástupcu starostu za prvý volebný rok 
 

1. Úvodné obdobie - 19. december 2006 – február 2007 
- preskúmanie finančných a majetkových pomerov mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto 
- analýza majetkových a finančných záväzkov a zmluvných vzťahov mestskej časti 

z predchádzajúcich volebných období 
- spolurozhodovanie o vypovedaní resp. zmene zmlúv nevýhodných pre mestskú časť 

- k nehnuteľnostiam (výpovede nájmov, zrušenie zmlúv o zmluvách budúcich) 
- k dodávke služieb (informačný systém, tepelné hospodárstvo),  
ktoré viedli k úsporám prevádzkových nákladov mestskej časti a pri nehnuteľnom 
majetku k budúcemu lepšiemu zhodnoteniu majetku 

- účasť na rokovaní s partnermi o zmene záväzkových vzťahov nevýhodných pre 
mestskú časť  (ZŠ Lazaretská, amfiteáter) 

 



2. Stanovenie priorít a pravidiel činnosti mestskej časti – marec - máj 2007 
- spoluúčasť na príprave a prijatí rozpočtu mestskej časti na rok 2007 
- spoluúčasť na príprave Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava – Staré 
- príprava a prijatie pravidiel zásad hospodárenia, pravidiel nakladania s majetkom 
a smernice o podmienkach nájmu  
 
3. Činnosť podľa vymedzených kompetencií - jún – november 2007 
- metodické riadenie práce oddelení: 1. finančného, 2. ekonomiky zmluvných vzťahov 

a miestnych daní, 3. projektov, 4. investícií, prevádzky a údržby, 5. majetkové 
- metodické riadenie prípravy podkladov pre finančnú komisiu a komisu pre nakladanie 

s majetkom 
 
Rozhodovacie právomoci pre oblasť financií a majetku v mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto 
 
Rozhodovanie o prenájmoch a predaji nehnuteľností majú v právomoci 

– finančná komisia  a komisia pre nakladanie s majetkom ako orgány iniciačné 
a odporúčajúce pri prenájmoch a pri predajoch majetku,  

– miestne zastupiteľstvo ako orgán rozhodujúci pri predaji a prenájme na dobu viac ako 
5 rokov 

– starosta mestskej časti ako orgán rozhodujúci pri prenájme na dobu kratšiu ako 5 
rokov a na dobu neurčitú 

 
Rozhodovanie o rozpočte a jeho zmenách, prijatie záverečného účtu majú v právomoci 

– finančná komisia a ostatné komisie pre príslušné položky rozpočtu ako orgány 
poradné 

– miestne zastupiteľstvo ako orgán rozhodujúci 
 
 
Výsledky činnosti zástupcu starostu pre majetkovú oblasť 

- schválenie a účasť na uplatňovaní pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom v 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré sa stalo najvyššie oceneným opatrením 
za obdobie júl až september 2007 v rámci projektu hodnotenia samosprávnych 
opatrení, ktorý pravidelne organizuje Inštitút INEKO 

- spoluúčasť na príprave smernice, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní 
verejných obchodných súťaží 

- podklady a informácie majetkového charakteru pre rozhodovanie finančnej komisie 
a komisie pre nakladanie s majetkom na vyžiadanie predsedov komisií alebo z vlastnej 
iniciatívy 

- máj 2007 úplný prehľad majetku v správe a vo vlastníctve mestkej časti 
- jún 2007 zoznam voľných bytov, zoznam žiadateľov o pridelenie bytu, zoznam 
voľných nebytových priestorov, zoznam žiadateľov o prevod nebytového priestoru 
v nájme žiadateľa, zoznam žiadateľov o prenájom nebytových oriestorov, prehľad 
bytov v školách, zoznam žiadostí o pridelenie bytov v školách, zoznam žiadostí 
o kúpu pozemkov pod garážami 
- august a september 2007 informácia o vybraných nehnuteľnostiach podľa 
uznesenia komisií, 
- október 2007 zoznam voľných nebytových priestorov – kancelárie, zoznam 
všetkých voľných nebytových priestorov, zoznam voľných bytov, zoznam na 



riešenie nájomcov v tzv. služobných bytoch k 4.10.2007,  žiadosti o predaj 
pozemkov, žiadosti o nájom pozemkov, návrhy na predaj vybraných nehuteľností, 
návrh na stanovenie ceny nájmu pozemku pod garážou, pridelenie služobných 
bytov Grosslingova 48, zoznam voľných bytov, prevod nebytových priestorov, 
nájom nebytových priestorov – rôzne k 30.10.2007 

      -     metodické riadenie prípravy a zverejnenie inventarizácie nehnuteľného majetku 
            mestskej časti na internete podľa uznesenia č. 35/2007, písmeno A., bod 1., ktoré 

miestne zastupiteľstvo vzalo na vedomie uznesením č. 45/2007 
-     zrušenie zmlúv o nájme nehnuteľností a zmlúv o zmluvách budúcich (pozemky, 
      nebytové priestory, byty), ktoré boli nevýhodné pre mestskú časť, čo viedlo k 
      zlepšeniu majetkového postavenia mestskej časti 
- analýza stavu tepelno-energetických zariadení v správe mestskej časti, návrh na ich 

ďalšie využitie, úspornejšiu prevádzku a výhodnejšie finančné zhodnotenie 
- rokovanie so spoločnosťou Termming a.s. podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 

76/2006, príprava podkladov o usporiadaní  vzájomných zmluvných vzťahov zmenou 
zmlúv a predajom nebytových priestorov a tepelno-energetických zariadení 

- zrušenie mandátnych zmlúv so spoločnosťou Termming a.s. a zmena na úspornejšie 
zmluvné vzťahy pri prevádzke tepelno-energetických zariadení v zariadeniach 
a organizačných zložkách mestskej časti, organizácia verejnej obchodnej súťaže na 
prevádzku tepelno-energetických zariadení 

- zastupovanie mestskej časti voči spoluvlastníkom a nájomníkom v podielových 
domoch, príprava predaja podielov v správe mestskej časti podľa pravidiel nakladania 
s majetkom, metodické riadenie pri údržbe a prevádzke podielových domov 

- metodické riadenie pri údržbe, prevádzke a investíciách v hybridných bytových  
domoch 

- metodické riadenie pri preberaní krytov civilnej ochrany od Krajského úradu 
v Bratislave, rokovanie so ZSE, a.s. o finančne  výhodnejšom pripojení, návrh na 
výber krytov pre potreby archívov mestskej časti  

- metodické riadenie oddelenia investícií, údržby a prevádzky, výsledkom je návrh na 
zmenu práce oddelenia 

- miestne zastupiteľstvo uznesením č. 79/2007 vzalo na vedomie, že úloha zástupcu 
starostu uložená uznesením č. 35/2007, písmeno A., bod 2 bola splnená, nakoľko 
v prijatých pravidlách nakladania s nehnuteľným majetkom bola prenesená na 
poslanecké komisie a na starostu. Rozdelenie majetku na taký, ktorý si chce mestská 
časť ponechať a na taký, ktorý je určený na predaj určí starosta na základe 
odporúčania finančnej komisie a komisie pre nakladanie s majetkom. Finančná 
komisia a komisia pre nakladanie s majetkom navrhli starostovi mestskej časti  
vyčleniť majetok, ktorý by si mala mestská časť ponechať, svojím uznesením č. 
63/2007. 
  

Výsledky činnosti zástupcu starostu pre oblasť financií a ekonomiky zmluvných 
vzťahov 
- metodické riadenie prípravy a prijatie rozpočtu mestskej časti na rok 2007 
- spoluúčasť na stanovení investičných priorít mestskej časti na roky  2007 až 2010 
- metodické riadenie prípravy podkladov a informácií finančného charakteru pre 
rozhodovanie finančnej komisie a miestneho zastupiteľstva 
    - návrhy na zmenu rozpočtu – prvý návrh v máji, druhý v septembri a tretí v novembri 2007 
    - správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za prvý polrok 2007, 
      vrátane upozornenia na rizikové položky príjmov z prenájmu bytov a nebytových 
     priestorov a na nízke kapitálové príjmy 



    - informácia pre miestne zastupiteľstvo o plnení rozpočtu mestskej časti k 31. 8. 2007 
    - informácia pre finančnú komisiu o plnení rozpočtu mestskej časti k 31.9.2007 
- analýza používaných informačných technológií mestskej časti s ohľadom na financie, 
účtovníctvo a rozpočet ako aj na ostatné funkcie miestneho úradu 
- spolurozhodovanie o zrušení zmlúv o dodávke informačných služieb, ktoré boli 
nedostatočné pre účtovníctvo a rozpočet a boli zároveň finančne nevýhodné pre mestskú časť, 
čo viedlo k úspore výdavkov 
- príprava verejnej obchodnej súťaže na výber komplexného informačného systému pre 
mestskú časť s ohľadom na potreby mestskej časti a na úspornú prevádzku systému 
- rokovania s nájomcami a so spoluvlastníkmi nehnuteľností smerujúce k plneniu ich 
finančných záväzkov podľa nájomných zmlúv a z majetkových vzťahov 
- metodické riadenie pri príprave podkladov pre rozhodovanie o upustení od vymáhania 
pohľadávok 
- spoluúčasť na analýze výdavkov na zimnú službu rozpočtovej organizácie VEPOS 
- spoluúčasť na príprave reštrukturalizácie VEPOS s cieľom úspory rozpočtových 
prostriedkov 
 
Výsledky činnosti zástupcu starostu pre oblasť projektovej činnosti 
- zastupovanie mestskej časti pri pokračovaní projektu Mobil parking 
- príprava informácie o projekte Mobil parking pre miestne zastupiteľstvo 
- dohoda o zmene a dodatkoch zmluvy s dodávateľom projektu Mobil parking 
- spoluúčasť na príprave indikatívnych možností čerpania fondov EÚ v programovacom 
období 2007 - 2013 
- metodická príprava Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
- spoluúčasť na príprave a výbere dodávateľa plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
- rokovania s dodávateľom koncepcie rozvoja sociálnych služieb v mestskej časti s ohľadom 
na pripravovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
- metodické riadenie prác pri ukončení projektu moderný úrad 
- metodická účasť na príprave projektov na získanie dotačnej podpory z MPSVR SR pre 
domov dôchodcov  
 
Činnosť zástupcu starostu pri zastupovaní mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
navonok 
- rokovanie s MVRR SR o návrhu zákona o ukončení niektorých nájomných vzťahov 
- rokovania s Okresným súdom Bratislava I o majetkových vzťahoch na území mestskej časti, 
ktoré sa stali predmetom súdnych sporov 
- rokovania s vybranými poslancami NR SR pri prijímaní zákonov dotýkajúcich sa obecnej 
samosprávy 
- podpora a získanie dotácií na sociálne služby na území mestskej časti od Bratislavského 
samosprávneho kraja pre rok 2007  
- zastupovanie mestskej časti pri rokovaniach s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy vo 
veciach majetkových 
- zastupovanie mestskej časti voči zahraničným partnerom (napr. starostovia centier 
stredoeurópskych miest, cezhraničná spolupráca s Rakúskom, veľvyslanectvá USA, 
Švajčiarska, Rakúska) 
- zastupovanie mestskej časti pred novinármi a médiami 
- prezentácia stanovísk mestskej časti voči právnickým a fyzickým osobám v oblasti majetku 
a financií 
- stretnutia a rokovania s občanmi mestskej časti 
 



Dôvodová správa k správe o činnosti zástupcu starostu mestekj časti Bratislava – Staré 
Mesto  
 
Správu predkladá zástupca starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na základe 
uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 97/2007, 
písmená B, C a D. 
 
Uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 97/2007, 
písmeno B vyslovilo v súvislosti s nenaplnením rozpočtových príjmov „nespokojnosť 
s prácou vicestarostu povereného agendou správy financií a majetku mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto“. 
 
Zo správy o činnosti zástupcu starostu vyplýva, že  

1. rozhodovanie o prenájme a predaji nehnuteľného majetku vykonáva finančná komisia 
a komisia pre nakladanie s majetkom miestneho zastupiteľstva ako orgány iniciačné 
a odporúčajúce a miestne zastupiteľstvo a starosta mestskej časti ako orgány 
rozhodovacie, 

2. rozhodovanie o rozpočte a jeho zmenách a o prijatí záverečného účtu vykonáva 
finančná komisia ako orgán poradný a miestne zastupiteľstvo ako orgán rozhodovací. 

 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pod metodickým vedením zástupcu 
starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto predložil finančnej komisii a komisii pre 
nakladanie s majetkom úplný prehľad o majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti. 
Predložil tiež podklady pre rozhodovanie o prenájmoch a predaji nehnuteľného majetku.  
 
Miestny úrad pod metodickým vedením zástupcu starostu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto predložil miestnemu zastupiteľstvu  správu o plnení rozpočtu za prvý polrok 2007 
k 30.júnu 2007 a prehľad o stave plnenia rozpočtu k 31.augustu 2007. Okrem toho bol 
prehľad o plnení rozpočtu k 30.septembru 2007 predložený finančnej komisii a komisii pre 
nakladanie s majetkom. 
 
Z uvedených dôvodov sa navrhuje uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto č. 97/2007 v časti B. zrušiť. 
 
Uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 35/2007 bod 
A., odsek 2 bol podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto č.79/2007 splnený. Miestne zastupiteľstvo vzalo na vedomie, že uvedená úloha 
zástupcu starostu je podľa pravidiel nakladania s nehnuteľným majetkom prenesená na 
poslanecké komisie a na starostu.  


