
Z á P i s nic a č. 13/2012 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-S taré Mesto, konaného dňa 13.09.2012. 

Prítomní: 
PaedDr. Barbora Oráčová , PhD. predsedníčka, č lenovia: Miloš Domorák, Ing. Ján Krta, Ing. 
Pavol Baxa, PhDr. Štefan Holčík, Ing. Martin BOl'guľa, 

Hostia: 
Mgr. PhDr. Štefan Jaška, vedúci oddelenia majetkového a investičného, Ing. Július Papán, 
vedúci finančného oddelenia, Mgr. Vladimír Cipcial', vedúci odde len ia právneho a správnych 
činností, Mgr. Michaela Bauer z oddelenia právneho a správnych čirll1ostí, Mgr. Ľubos lava 

Vasilová, vedúca oddelenia školstva, Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór, Mgr. Dominik 
Juhász, vedúci oddelenia obchodu, verejného poriadku a miestnych daní, Mgr. Ján Komara 
z oddelen ia stavebného, Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., poslanec miestneho zastupitel'stva, 

Program: 
I. Prerokovanie materiálov, ktoré sa maJ u predložiť na rokovanie miestneho 

zastupitel'stva dI'ía 25.09.2012 - pokračovanie, 

2. Rôzne. 

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani PeadDr. Oráčová. 

K bodu Č . l a) 
fáv rh na nájom nelU1uteľnost i súp. Č. 2083, k. Ú. Staré Mesto, Prepoštská ul. č.l v Brati slave 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Návrh predstavil pán Mgr. Jaška a informoval poslancov, že osobitný zreteľ spočíva v tom, 
že žiadateľ o nájom sa zaviazal investovať nemalé finančné prostriedky na rekonštrukciu 
tejto nehnuteľnosti. Pán poslanec Krta sa spýtal, prečo to chceme prenajať firme, ktorá 
existuje 3 týždne. Pán poslanec Borguľa odpovedal, že je bežná prax, zakladať firmy pre 
určitý investičný zámer. Pán poslanec Krta sa spýtal, či vie firma dokladovať množstvo 
finančných prostriedkov na účte na predpokladanú investíciu. Pán poslanec Baxa navrhol. 
dokladovať množstvo finančných prostriedkov na účte ešte pred podpisom zmluvy. Ďalej v 
prípade, že nedodrží zákon o oelu'ane pamiatok dostane ďalšiu zmluvnú pokutu. Pán poslanec 
Krta pripomenul , že už v máji bola Komisii predlože ná pánom Mgr. Jaškom jedna žiadosť na 
prenájom priestoru v predmetnej nelU1uteľnost i za vyššiu cenu. Mgr. Jaška však pripomenul. 
že ži adosť bola iba na prenájom bytu v uvedenej nelU1uteľnosti, pričom žiadate I' nedeklaroval 
záujem o celkovú rekonštrukciu nehnutel'nosti, takže takýto prenájom by nevyriešil chátrajúci 
teelU1ický stav nelU1utel'nosti. 
Uznesenie Č. 240/2012 

Komisia žiada zapracovať pripomienky z rokovania komisie do predkladaného materiálu. 
Prítomní: 6 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: l 
Uznesen ie Č. 241/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 6 Za: 4 Proti: O Zdržal sa : 2 

K bodu Č. l b) 
Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. Č. 368 1111 a parc. Č. 3681/12 
prislúchajúcich k nebytovému priestoru - garáži na ul ici Frai\a Kľál'a 23. 
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Uznesenie č . 242/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastup iteľstva. 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

Po hlasovaní pán poslanec Holčík požiadal predsedníčku o uvoľnenie z ďal šieho rokovania 
komisie pre iné povinnosti. Pani predsedníčka súhlasila s jeho odchodom. 

K bodu č. 1 c) 
Návrh Zmluvy o partnerstve pri organizácii a prevádzke V ianočných trhov. 
Pán poslanec Baxa navrhol , že do doby kedy nebude garantované minimálne pokrytie 
nákladov pre mestskú časť, tak je problematické k tomu prij ať uznesenie. Pán poslanec Krta 
bol prekvapený, že v zmluve je povinnosť montáže stánkov vo vlastníctve mestskej čast i 

prenesená na mestskú časť, aj keď bolo dohodnuté, že tieto náklady prevezme zmluvná strana. 
Komisia berie na vedomie a žiada doplniť náklady mestskej časti na tento projekt 
a zapracovať ich do zmluvy. 

K bodu č. 1 d) 
Návrh všeobecne záväzného nari adenia mestskej časti Bratislava·Staré Mesto o povinnom 
príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povilmom príspevku na čilmosť škol ského 
klubu detí a povi lmom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania. 
Pani Mgr. Vasilová informovala poslancov o zapracovaní pripomienok z tejto komisie a tento 
návrh je vyvesený na úradnej tabuli. Ďalšie pripomienky budú zapracované v rámci 
pripomienkového konania. 
Uznesenie č. 243/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na roko vanie miestneho zastupiteľstva . 

Prítomní : 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č. 1 e) 
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2012 . 
Materiál predstavi l pán Ing. Papán. Pán poslanec Domorák sa spýtal , č i je predpoklad, že 
mestská časť skončí hospodárenie v plusových číslach. Pán Ing. Papán odpovedal, že to bude 
závisieť od vývoja podielu na dani z príjmov FO a výberu dane za užívanie verejného 
priestranstva. 
Uznesen ie č. 24412012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Po hlasovaní pán poslanec Borguľa požiadal predsedníčku o uvoľnenie z ďalšieho rokovania 
komisie pre iné povilmosti. Pani predsedníčka súhlasila s jeho odchodom. 

K bodu č. 1 f) 
Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Brati slava- Staré Mesto na rok 2012 a zmenu 
tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto na rok 
2012 . 
Materiál Pán poslanec Baxa sa spýtal, aké opatrenia bo li urobené na zníženie výdavkov 
mestskej čast i. Pán miestny kontrolór Ing. Paradeiser informoval pos lancov, že tento rok 
nebude vyplatená odmena zamestnancom a výplata miezd za december bude presunutá na 
január. 
Uznesen ie č. 245/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastup iteľstva. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdrža l sa: O 
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K bodu č . 1 g) 
Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nelmuteľnosti Konventná Č. 5 v 
Bratislave. 
Pán pos lanec Baxa navrho l, aby sa vypusti lo písmeno f) Dohody o zrušení a vyporiadan í 
podielového spoluvlastníctva k predmetnej nelmuteľnosti . 

Uznesenie č . 24612012 
Komisia odporúča materiál pred lož iť na rokovanie miestneho zastupiteľstva s vypustením 
písmena f) predmetnej dohody. 
Prítomní: 6 Za : 6 Proti: O Zdržal sa : O 

K bodu č . 1 h) 
Návrh stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy Č ... ./20 12 z ... o poplatku za zneč isťovanie ovzdušia malým zdrojom 
zneč isťovania ovzdušia bez pripomienok. 
Uznesenie č. 24712012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľs tva. 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Pani predsedníčka PeadDr. Oráčová ukončila rokovan ie komisie a poďakovala prítomným 
pos lancom za účasť. 

Rokovanie bolo zahájené o 15,00 h a ukončené o 16,30 h. 
Zapísal: Ing. Štefan Šutara '1~ 
Bratislava, 13.09.2012 

Rozdeľovník: 

I. PhDr. Tatíana Rosova 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
4. Miloš Domorak 
5. Ing. Ján Krta 
6. Ing. Pavol Baxa 
7. Ing. Mart in Borgu l'a 
8. PhDr. Štefan Holč ík 
9. Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 
jO. Ing. Oliver Paradeiser 
II. MUDr. Peler Osuský CSc. 
12. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
13. Ing. Júl ius Papán 
14. organizačny referát 
15. Ing. Vladimír Lauko 
16. Anna Kučerevá 
17. Ing. Danica Budovská 
18. Mgr. Ľuboslava Vasilová 
19. Mgr. Vlad imír Cipe iar 
20. Mgr. Domi nik Juhász 
21. Mgr. Ján Ko mara 

ráčová, PhD. 
predsed I č a komisie 


