
                                                  Z á p i s n i c a    č. 6 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 02.06.2011. 
 
 
 
Prítomní:  
Miloš Domorák, predseda, členovia: PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., Ing. Ján Krta, PhDr. 
Štefan Holčík, Ing. Pavol Baxa 
 
Ospravedlnený: Ing. Martin Borguľa 
 
Hostia:   
JUDr. Ivan Feješ, Dr. Katarína Hečková, zástupcovia spoločnosti A&I, s.r.o.,  Ing. Martin 
Šuba, Jozef Majoroš,  Mgr. PhDr. Štefan Jaška, vedúci oddelenia majetkového a investičného,  
Ing. Oliver Paradeiser, kontrolór mestskej časti, Ing. Petra Strejčková, vedúca finančného 
oddelenia, Mgr. Marta Mikulková, vedúca sociálneho oddelenia 
 
Program:  

1. Náplň činnosti komisie - návrh 
2. Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 14.06.2011  
3. Rôzne 

 
     Rokovanie komisie zahájila pani Dr. Oráčová.  
Ako prvý bod nebol prerokovaný návrh náplne činnosti komisie (tento bod bude prerokovaný 
na najbližšej komisii dňa 23.06.2011). Namiesto toho boli vypočutí pozvaní občania, ktorých 
žiadosti o prenájom prípadne odpredaj nehnuteľností boli prerokované na zasadnutí komisie 
dňa 19.05.2011, ale vyžadovali ďalšie vysvetlenie. 
 
     K materiálu Návrh na nájom pozemku parcely registra „C“ číslo 3776 na ulici 
Ostravská, ako prípad hodný osobitného zreteľa sa dostavili žiadatelia JUDr.  Ivan Feješ 
a Dr. Katarína Hečková. Po zdôvodnení žiadosti komisia žiada Dr. Hečkovú, aby do 6.6.2011 
predložila záväzné stanovisko k územnoplánovacej dokumentácii, ktoré žiadateľka má podľa 
jej vyjadrenia k dispozícii.   
 
     K materiálu  Návrh na nájom pozemku parcely registra „C“ číslo 4289/16 na ulici 
Búdková, ako prípad hodný osobitného zreteľa sa dostavili zástupcovia spoločnosti A&I, 
s.r.o., so sídlom Michalská 19, Bratislava. Vzhľadom na to, že ide o vybudovanie prístupovej 
komunikácie, na ktorom by sa mali podieľať ďalšie dve spoločnosti, komisia žiada predložiť 
spoločnú žiadosť všetkých troch subjektov do 06.06.2011. 
 
     K materiálu Návrh na predaj pozemku parcely registra „C“ číslo 2983/1 na ulici 
Vlčkova, ako prípad hodný osobitného zreteľa  sa dostavil Ing. Martin Šuba.  
Žiadateľ o kúpu  pozemku vlastní jednu z garáží, ktorá je situovaná pod predmetným svahom 
a na ktorú tento svah tlačí a do ktorej neprimerane zateká. Mestská časť však na tomto svahu 
pred rokom vybudovala odvodňovacie zariadenie, preto komisia neodporúča predať uvedený 
pozemok.  
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     Ako ďalší zo žiadateľov o kúpu nehnuteľnosti sa dostavil pán Jozef Majoroš, ktorý žiada 
o odpredaj garáže a pozemku pod garážou na Továrenskej ulici č. 4 za zvýhodnených 
podmienok. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že  tento objekt bol pôvodne len prístreškom bez 
súpisného čísla a v katastri nehnuteľností ako stavba nebola ani zapísaná. On z tohto objektu 
vybudoval na vlastné náklady so súhlasom mestskej časti  garáž, ktorá získala aj súpisné číslo 
a bola zapísaná do katastra nehnuteľností. Komisia žiada Dr. Jašku, vedúceho majetkového 
a investičného oddelenia preveriť možnosť predaja garáže za cenu zníženú o náklady 
vynaložené pánom Majorošom na jej prestavbu do najbližšieho zasadnutia komisie, t.j. 
23.06.2011. 
 
K bodu č. 2 
V rámci tohto bodu boli prerokované návrhy materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 14.06.2011. 
2/1  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   
       č.  ...../2011 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na  
       verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
       Pripomienka komisie: vo VZN sa majú upraviť tie náležitosti, ktoré ukladá zákon,  
       nemožno však schvaľovať tie ustanovenia, ktoré už schválila Národná rada SR (napr.  
       doslovný opis § 1 zo zákona).  
 
2/2  Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2010 – materiál uviedla  
       Ing. Strejčková, vedúca finančného oddelenia. 
Uznesenie č. 30/2011 
Komisia  odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť. 
Prítomní: 5                         Za: 5                          Proti: 0                       Zdržal sa: 0 
 
2/3 Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011  
      a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré  
      Mesto na rok 2011 
Uznesenie č. 31/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť. 
Prítomní: 5                          Za: 5                      Proti: 0                       Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 32/2011 
 Komisia žiada prednostu o zabezpečenie pravidelných mesačných a štvrťročných  informácií 
o plnení rozpočtu na rok 2011. 
Prítomní: 5                            Za: 5                     Proti: 0                       Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 33/2011  
Komisia žiada prednostu o predloženie prehľadu o príjmoch mestskej časti za poskytnutie 
Medickej záhrady  a Grassalkovichovej záhrady na usporiadanie rôznych podujatí – príjem 
uvádzať aj podľa jednotlivých podujatí. 
Termín: na najbližšie zasadnutie komisie dňa 23.06.2011. 
Prítomní: 5                            Za: 5                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 
2/4  Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
       rok 2011 
Uznesenie č. 34/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť. 
Prítomní: 5                            Za: 5                      Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
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2/5  Návrh na určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach v mestskej 
       časti Bratislava-Staré Mesto – materiál uviedla Mgr. Mikulková, vedúca sociálneho  
       oddelenia. K tomuto materiálu členovia komisie predniesli rôzne pripomienky, ktoré 
       spracovateľka materiálu si zapísala a do konania miestneho zastupiteľstva ich prehodnotí. 
Uznesenie č. 35/2011 
Komisia odporúča vypustiť v návrhu uznesenia poslednú vetu v bode č. 3. 
Prítomní: 5                             Za: 2                        Proti: 0                       Zdržal sa: 3 
 
2/6-17  Materiály č. 6 až 17 podľa programu 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  
       mestskej časti Bratislava-Staré Mesto boli prerokované na predchádzajúcom zasadnutí 
       komisie. 
 
2/18-22 K materiálom č. 18 až 22 Komisia pre nakladanie s majetkom a financie neprijala 
      žiadne uznesenia. 
 
2/23 Návrh na založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné  
      služby s názvom „Poznaj  Staré Mesto, n.o.“ 
Uznesenie č. 36/2011 
Komisia žiada prednostu zabezpečiť na rokovanie Komisie kultúry (6.6.2011) nasledovné: 

- finančný model hospodárenia n.o. 
- na Komisii kultúry vysvetliť niektoré body Štatútu neziskovej organizácie (zabezpečiť 

účasť spracovateľa materiálu na komisii) 
- upresniť slovenský aj anglický názov n.o. (Staré Mesto je aj v Košiciach aj v Prahe) 
- návrh predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva až po dopracovaní materiálu. 

Prítomní: 5                             Za: 5                     Proti: 0                       Zdržal sa: 0 
 
Bod  č. 3 
V rámci tohto bodu pán Dr. Jaška, vedúci majetkového a investičného oddelenia otvoril 
problematiku bytu na Námestí 1. mája, ktorý je vo veľmi zlom stave.  
Uznesenie č. 37/2011 
Komisia odporúča poskytnúť nájomcovi bytovú náhradu a byt predať väčšinovému 
spoluvlastníkovi domu za predpokladu vyjadrenia stavebného úradu, že byt nie je 
v užívaniaschopnom stave. 
Prítomní: 5                             Za: 5                       Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 
V rámci bodu „Rôzne“ komisia vyslovila požiadavku, aby pán prednosta zabezpečil 
doručenie listu Elektrárňam s návrhom na prenájom pozemkov pod trafostanicami. 
Uznesenie č. 38/2011 
Komisia žiada prednostu o zabezpečenie vyhotovenia návrhu na prenájom pozemkov pod 
trafostanicami pre Západoslovenskú energetiku, a.s. do 23.06.2011.                                                     
Prítomní: 5                               Za: 5                       Proti: 0                     Zdržal sa: 0 
 
Rokovanie bolo zahájené o 15,00 h a ukončené o 18,40 h. 
Zapísala: JUDr. Barátiová 
Bratislava, 06.06.2011                                                                                                                                                                            
 
                                                                                                        Miloš Domorák v.r.                                                                                                
                                                                                                          predseda komisie 
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      Rozdeľovník: 
       1.    PhDr. Tatiana Rosová 

2. Mgr. Sven Šovčík 
3. Miloš Domorák 
4. PaedDr. Barbora Oráčová 
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. 
11. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Petra Strejčková 
13. Mgr. Marta Mikulková 
14. organizačný referát 


