
Zápisnica 
zo zasadnutia  Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- 
Staré Mesto a Komisie  nakladania s majetkom (spoločné zasadnutie)    

dňa 04. 11. 2010 
 
 

Finančná komisia  
Prítomní :          Ing. Vladimír Pištek,  JUDr. Marta Šteffeková, 
                            Ing. Viliam Denko, Mgr. Radoslav Števčík, Gabriela Vyhnaliková 
 
Komisia nakladania s majetkom 
 
Prítomní :          Ing. Vladimír Pištek,  JUDr. Marta Šteffeková, Ing. Viliam Denko,  
      Ing. Natália Halasová, RNDr. Peter Smrek   
 
Hostia :               JUDr. Marek Šujan, Ing. Mária Mozolová  
 
 
Program :            
                            1)  Príprava nových verejných obchodných súťaží   
 
                            2) Vyhodnotenie verejných obchodných súťaží 
                            
 
 
K bodu 1)  Príprava nových verejných obchodných súťaží 
 
Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže  na prenájom NP na ulici Heydukova 25 
– prízemie 3 samostatné trakty 
   
Uznesenie č. 502 /2010 
 
Z dôvodu, že sa doposiaľ nepodarilo prenajať predmetné NP finančná komisia a komisia 
nakladania s majetkom  odporúča vypísať  verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových 
priestorov  na ulici Heydukova 25, prízemie  za týchto podmienok :   
 
Vypísanie súťaže : 05.11. 2010 
Termín podávania ponúk : 22.11.2011 do 12.00 
Vyhodnotenie : 22.11.2010 o 14.00 
Termín zverejnenia výsledkov : do 26.11.2010 
Inzercia : Bratislavské noviny, Staromestský spravodaj  
Podmienky súťaže : súťaž bude vypísaná samostatne pre jednotlivé trakty 
Subjekty ktoré  sa môžu zúčastniť súťaže  : nadácie, občianske združenia, neziskové 
organizácie, neinvestičné fondy 
Nájomné fixné : 10, - EUR/m2/ročne 
Kritéria  hodnotenia : záujemca musí vykonávať aktivity zamerané na poskytovanie 
sociálnych služieb obyvateľom  mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v súlade 
s Komunitným plánom soc. služieb  mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 



 
Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže  na prenájom nebytových priestorov  : 
suterén o výmere 57,41 m2  na  Hlavnom námestí 3 vstup z dvornej časti cez podbránie 
domu Zelená 1- 3 
 
Uznesenie č. 503 /2010 
 
Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom  odporúča vypísať  obchodnú verejnú  
súťaž na prenájom nebytových priestorov  : suterén o výmere 57,41 m2 na Hlavnom námestí 3 
vstup z dvornej časti cez podbránie domu Zelená 1- 3 –za týchto podmienok :   
 
Vypísanie súťaže : 05.11. 2010 
Termín podávania ponúk : 22.11.2011 do 12.00 
Vyhodnotenie : 22.11.2010 o 14.00 
Termín zverejnenia výsledkov : 26.11.2010 
Inzercia : Bratislavské noviny, Staromestský spravodaj  
Kritéria  hodnotenia : 70 % výška nájomného, 30 % účel nájmu  
 
 
K bodu 2)  Vyhotnotenie verejných obchodných súťaží   
 
                  Tento bod je predmetom osobitnej zápisnice.  
 
Zapísal : JUDr. Šujan  
Bratislava, 04.11. 2010                                                
                 
 
 
                                                                                                       Ing. Vladimír Pištek           
                                                                                  predseda komisie nakladania s majetkom 

 
 
 
                                                                                                   Ing. Marián  Procházka 
                                                                                               predseda finančnej komisie  
 
 
 
 
 
 
Rozdeľovník : 
1. Anna Molnárová – ref. organizačný  
2. Ing.Anna Lašánová – zapisovateľ  
3. Ing. Oliver Paradeiser -  prednosta  
4. Ing. Marián Procházka – predseda komisie  
5. Ing. Vladimír Pištek – predseda komisie  
6. členovia komisie finančnej  
7. členovia komisie nakladania s majetkom  
 
 
 
 


