
Z á P i s nic a č. 13/2013 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 17.10.2013. 

Prítomní: 
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. predsedníčka, členovia: Ing. Ján Krta, Miloš Domorák 

Ospravedlnení: Ing. Martin Borguľa, PhDr. Štefan Holčík 

Neospravedlnení: Ing. Pavol Baxa 

Hostia: 
PhDr. Štefan Jaška - vedúci oddelenia majetkového a investičného, JUDr. Mária Barátiová -
vedúca referátu miestnych daní, Mgr. Ľuboslava Vasilová - vedúca oddelenia školstva, Mgr. 
Zuzana Čierniková - referát správnych konaní, Ing. Katarína Rausová - vedúca oddelenia 
dopravy, Ing.arch. Radek Hrančík - oddelenie dopravy 

Program: 
l. Materiály na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto dňa 29.10.2013 - pokračovanie; 
2. Rôzne. 

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani PaedDr. Barbora Oráčová a privítala 
na zasadnutí všetkých jej členov. Skonštatovala, že komisia nieje uznášaniaschopná. 

K bodu 1 

111 Návrh na predaj podielu na pozemku parc.č. 34 vo dvore na Michalskej č.14-16 ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ vlastní 112 
podiel na predmetnom pozemku, ako aj dva susedné pozemky parc.č. 33 a parc.č. 35 a stavby 
na týchto dvoch pozemkoch. Členovia komisie požiadali na svojom predchádzajúcom 
zasadnutí, aby sa materiál doplnil o aktuálny výpis listu vlastníctva vo vzťahu k stavbám na 
ulici Michalská Č. 14-16. 

PhDr. Jaška potvrdil, že žiadateľ je výlučným vlastníkom stavieb na ulici Michalská Č. 14-16, 
(súp. Č. 276 a 387). 

Komisia odporučila materiál, aj napriek neuznášaniaschopnosti, predložiť na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva, nakoľko p. PhDr. Holčík vyjadril jednoznačný súhlas a podporil 
predložený materiál v danom znení už na predchádzajúcom zasadnutí komisie. 

Uznesenie č. 473/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 3 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 



2 

PaedDr. Oráčová poďakovala všetkým za účasť, avšak z dôvodu neuznášaniaschopnosti 
neodporučila prerokovávať ďalšie materiály. 

Napriek vyššie uvedenému, predsedníčka komisie požiadala p. Ing. Rausovú o stručnú 
informáciu o nových pravidlách parkovania v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

P. Ing. Rausová prezentovala podstatu zmien parkovacej politiky, ktorá spočíva najmä: 
- v rozšírení zóny rezidentského parkovania (v záujme umožniť parkovať obyvateľom 
v blízkosti ich trvalého bydliska sa plánuje rozšíriť zóna rezidentského parkovania) 
- zrušenie vyhradených parkovacích miest ( v záujme zlepšenia podmienok parkovania 
rezidentov v Starom Meste sa zrušia vyhradené parkovacie miesta na miestnych 
komunikáciách III. a IV. triedy ana pozemkoch v jej vlastníctve) 
- zmena formy rezidentskej parkovacej karty (zavedie sa RPK vo forme nálepky s ochrannými 
prvkami, ktoré budú odolné voči falšovaniu, poškodeniu, strate, príp. zničeniu) 

K danej tematike sa viedla rozsiahla diskusia. Pani predsedníčka po skončení diskusie 
poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 

Rokovanie bolo zahájené o 15,30 hod. a ukončené o 16.15 hod. 
Zapísal: Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 15.10.2013 

Rozdeľovník: 

l. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Kamil Homoľa 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
4. Miloš Domorák 
5. Ing. Ján Krta 
6. Ing. Pavol Baxa 
7. Ing. Martin Borguľa 
8. PhDr. Štefan Holčík 
9. Ing. Oliver Paradeiser 
10. MUDr. Peter Osuský CSc. 
ll. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Papán 
13. organizačný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15. Anna Kučerová 
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