
Zápisnica č.15/2012 

zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto, konaného (hla 10.10.2012. 

Prítomní: 
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. predsedníčka, čl enovia: Mi loš Domorák , Ing. Ján Krta, Ing. 
Pavol Baxa, PhDr. Štefan Holčík , 

Ospravedlnený: Ing. Martin Borguľa, 

Hostia: 
PhDr. Tatiana Rosová, starostka, Mgr. PhDr. Štefan Jaška, vedúci oddelenia majetkového 
a investičného, Ing. Július Papán , vedúci finančného oddelenia, Mgr. Michal Drotován, 
vedúci referátu oelu'any prírody a starostlivost i o životné prostredie, Mgr. Vladimír Cipc iar, 
vedúci oddelenia právneho a správnych činností, JUDr. Mári a Barátiová, oddelenie obchodu, 
verejného poriadku a miestnych daní, Ing. Oliver Paradeiser, miestn y kontrolór 

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

zastupiteľstva dila 23. 10.20 12 - pokračovanie , 

2. Rôzne. 

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani PeadDr. Oráčová. 

K bodu č . l a) 
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012. 
Uznesen ie č. 253/2012 
Komisia odporúča materiál pred ložiť na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č. l b) 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za 
nev)'herné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Materiál predstavila pani JUDr. Barátiová. Pán poslanec Ing. Baxa navrho l úpravu § 5 ods. 5: 
Ustanovenia osobitného predpi suj o oprávnení správcu dane spracúval' osobné údaje ni e sú 
týmto nari adením dotknuté. 
Uznesenie č. 254/2012 
Komisia odporúča materiál pred l ožiť na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Kboduč.lc) 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Materiál predstavila pani JUDr. Barátiová. Pán poslanec PhDr. Hol čík informo va l poslancov 
o stretnutí s občanmi a ich pripomienkach k predkladanému Všeobecne zavaznému 
nari adeniu. Ďalej navrho l v zozname ulíc opravil' "Šafárikovo námestie - park okolo fontány 
Marína" na "Šafárikovo námestie - parc. Č . 8898/1 a 8898/6" . Komisia žiada pani JUDr. 
Barátiovú o zas lanie prehľadu o užívaní verejného priestranstva formou umiestnenia 
stavebného zari adenia za roky 20 11 a 20 12. 
Uznesenie č. 255/2012 
Komisia odporúča materiál pred l ožiť na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 
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K bodu č. 1 d) 
Návrh zmluvy o nájme nelUluteľnosti tzv. domčeka v Medickej záhrade v Bratislave 
z dôvodu osobitného zreteľa a zmluvy o spo lupráci s neziskovou organizáciou EO, 
Šándorova 2, 821 03 Bratislava. 
Materiál predstav il pán Mgr. Jaška. Pán poslanec Ing. Baxa navrhol , aby sa do zmluvy 
zapracovala klauzula, že ž i adateľ musí pred podpisom zmluvy deklarovať 

dostatočné množstvo finančn)'ch prostriedkov. Pán poslanec Ing. Krta sa spýtal, na základe 
akej kalkulácie sa prišlo na sumu 60 000 Eur za rekonštrukciu. Pán Mgr. Jaška informoval 
poslancov, že túto informáciu od ž iadateľa zabezpečí do konania miestnej rady - žiadateľ 

predloží rozpoložkovanú kalkuláciu na rekonštrukciu domčeka. Pán poslanec Ing. Baxa 
vznieso l viaceré pripomienky, ktoré budú zapracované do predkladaného materiálu. 
Uznesenie č. 256/2012 
Komisia odporúča materiá l predlož i ť na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva s 
podmienkou, že do konania MR bude č l enom komisie doručená rozpoložkovaná kalkulácia na 
rekonštrukciu domčeka. 
Prítomní: 5 Za:3 Proti: 1 Zdržal sa: 1 

K bodu č. 1 e) 
Návrh Správa o výsledkoch prevádzkového a teclUlického auditu budov v správelvlastníctve 
mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto. 
Uznesenie č. 25712012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestnej rad y a miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č. 1 e) 
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva stavby súpisné č. 2193, postavená na 
pozemku parcela č. 8514/2 nachádzaj úca sa na Špitálskej ul. Č. 29 v Bratislave. 
Materiá l predstavil pán Mgr. Cipciar. 
Uznesenie č. 258/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Po hlasovaní pmH poslanci PhDr. Holčík a Domorák požiadali predsedníčku o uvoľnenie 
z ďalš ieho rokovania komisie pre iné POVilUlosti. Pani predsedníčka súhlas ila s ich odchodom. 
Komisia sa po ich odchode stala neschopná uznášania. Zvyšni členovia komis ie prerokovali 
ďalšie materi ály v bode 2, bez prijímania uznesení. 

K bodu č. 2) 
Č l enov ia komisie sa vrátili k výstavbe komunikácie na Búdkovej ulici. Pán Mgr. Drotován 
informoval poslancov, že na predmetný pozemok je vydané platné povolenie na výrub 
stromov. Jedinou možnosťou ako postilUlúť staviteľa je v prípade, že sa výrub drevín 
uskutočni l do 30.09. , tj. vo vegetačnom období. Pani predsedníčka prisľúbi la poskytnutie 
dôkazov, že k v)'rubu došlo pred týmto dátumom. Členovia komisie žiadajú pán Ing. 
Pavloviča, aby prišiel na ďalšie zasadnutie komisie s kompletnou dokumentáciou k tejto 
problematike. Ďalej žiadaj ú pána Ing. arch. Černíka o vyjad renie sa k územnému pl ánu v tejto 
lokalite. 
V rámci tohto bodu boli ďalej prerokované Návrh na vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Palárikova Č. 29 Bratislava, Informácia o reali zácii 
investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej čast i Brati slava-Staré 
Mesto, ul. K železnej studienke. Členovia komisie odporúčajú stiahnuť z rokovania Návrhy 
na predaj nebytových priestorov na Ze lenej ulici 1-3 , nakoľko kupujúci nemajú uhradené 
nájomné. Pán miestny kontro lór Ing. Paradeiser požiadal o zaradenie na rokovanie komisie 
bod: "Použitie rezervného fondu". 
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Pani predsedníčka PeadDr. Oráčová ukončila rokovanie komisie a poďakova la prítomným 
poslancom za účasť s tým, že najbli žšie rokovanie komisie sa uskutoční dňa 18.10.2012 
o 15.00 hod. 

Rokovanie bolo zahájené o 15,00 h a ukončené o 17,00 h. 
Zapísal: Ing. Štefan Šuta ra 
Bratislava, 10.10.2012 

PaedDr. rb ra Oráčová, PhD. 

Rozdeľovn ík : 

l. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
4. Miloš Domorák 
5. Ing. Ján Krta 
6. Ing. Pavo l Baxa 
7. Ing. Martin Borgul'a 
8. PhDr. Štefan Ho l čík 
9. Ing. Oliver Paradeiser 
10. MUDr. Peter Osuský CSc. 
ll. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Papán 
13. o rga nizačný referát 
14 . Ing. Vladimír Lauko 
15. Anna Kučeravá 
16. Ing. Danica Budovská 
17. JUDr. Mária Barátiová 
18. Mgr. Vladimír Cipeiar 
19 . Mgr. Michal Dratován 

íčka komisie 


