
Z á P i s nic a č. 11/2012 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 04.07.2012 

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

Ospravedlnení: Ing. Mm1in Borguľa, PhDr. Štefan Holčík 

Hostia: 
PhDr. Tatiana Rosová, starostka, Mgr. Sven Šovčík, prednosta, Mgr. PhDr. Štefan Jaška, 
vedúci oddelenia majetkového a investičného, JUDr. Mária Barátiová, vedúca oddelenia 
obchodu, verejného poriadku a miestnych daní, Mgr. Dominik Juhász, Radovan Jenčík 

z oddelenia obchodu, verejného poriadku a miestnych daní, Mgr. Ján Komara z oddelenia 
právneho a správnych činností, Mgr. Radovan Choleva, poradca starostky, Ing. Oliver 
Paradeiser, miestny kontrolór. 

Program: 
1. Vianočné trhy 
2. Návrhy na predaj a prenájom nehnuteľného majetku 
3. Rôzne. 

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani PhDr. Oráčová. 

K bodu č. 1 
Vianočné trhy. 
Materiál prezentovala pani starostka PhDr. Rosová. Informovala poslancov o minuloročných 
vianočných trhoch a o skúsenostiach s ich realizáciou. Poďakovala pánovi prednostovi 
a zamestnancom Miestneho úradu, ktorí sa podieľali na ich realizácií a úspešnom priebehu. 
Vianočné trhy mali minulý rok pozitívny ohlas a vysokú návštevnosť. Tomu bol prispôsobený 
aj starostlivý výber jednotlivých predajcov na trhoch, na základe prechádzajúcich pozitívnych 
skúseností s nimi. Ak chce mestská časť zachovať rastúcu úroveň tohto podujatia, musí podľa 
názoru pani starostky hľadať partnera. Pri vytváraní zámeru o budúcom fungovaní 
vianočných trhov sa inšpirovali skúsenosťami z miest Praha a Trnava. S dobrými 
pripomienkami a návrhmi prišla spoločnosť Dobré jedlo, spol. s r. o. , ktorá má bohaté 
skúsenosti s realizáciu podobných podujatí, ale nemá dostatok finančných prostriedkov, aby 
ju realizovala samostatne. Miestny úrad oslovil potenciálnych investorov, s ktorými má dobré 
skúsenosti. Podarilo sa nájsť investora, ktorý je ochotný zapojiť sa do tohto projektu. Bolo 
sprostredkované stretnutie medzi predstaviteľmi spoločnosti Dobré jedlo, spol. sr. o. 
a investorom. Na základe tejto komunikácie vznikla spoločnosť Vianočné trhy, s.r.o. 
Následne bola vypracovaná "Zmluva o združení právnických osôb na dosiaimutie 
dojednaného účelu" medzi mestskou časťou a spoločnosťou Vianočné trhy, S.r.o. Pani 
starostka požiadala poslancov o pripomienky k predkladanej zmluve. Pani predsedníčka 

Oráčov á sa priklonila k návrhu, aby boli vianočné trhy zabezpečené profesionálnou firmou. 
K predkladanej zmluve mala nasledujúce pripomienky: doplniť v bode 5.5 - zabezpečiť 

samoo bsl užný stánok na umývanie hrnčekov , v bode 5.4.5 a 5.5.12 doplniť vakom pomere sa 
budú účastníci podieľať na nákladoch na propagáciu podujatia a v časti 8.2 doplniť, aby 
členom pracovnej skupiny za Mestskú časť bol aj poslanec Miestneho zastupiteľstva. Pán 
poslanec Krta sa spýtal, aké budú predpokladané náklady na vianočné trhy v roku 2012 pre 
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mestskú časť, ak by trhy organizovala sama. Pán prednosta Šovčík informoval poslancov 
o predpokladaných nákladoch na vianočné trhy, ktoré sú prílohou k predkladanému materiálu. 
Pán poslanec Krta si myslí, že lepšie by bolo rozdeliť príjem z prenájmu stánkov ako 
rozdeľovať zisk po zdanení, ktorý podľa jeho názoru môže byť aj nulový, potom by mestská 
časť nemala príjem z tohto projektu. Pán poslanec Domorák si myslí, že pre mestskú časť je 
v tejto zmluve veľa povinností aje do budúcna za zmenu pomeru rozdelenia zisku 
z súčasných 70:30 na 60:40. Pánovi poslancovi Krtovi sa nepáči , že z finančnými 
prostriedkami z prenájmu môže disponovať len spoločnosť Vianočné trhy, s.r.o. Pán poslanec 
Baxa mal viaceré pripomienky k predkladanej zmluve a dohodol sa s pánom Mgr. Komarom, 
ktorý pripravoval predmetnú zmluvu, že sa stretnú a zapracujú jeho pripomienky do tejto 
zmluvy. 
Uznesenie Č. 219/2012 
Komisia odporúča, aby sa mestská časť Bratislava-Staré Mesto zapojila do proj ektu: 
"Staromestské Vianočné trhy" . 
Prítomní: 4 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: l 

K bodu č. 2 a) 
Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 623 6 a pozemku parc. č. 8846/6 pod predmetnou 
garážou vo dvore na Dunajskej ulici č. 28, ako prípad hodný osobitného zreteľa . 

Uznesenie č. 220/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva zo zvýšením 
ceny na 17000 EUR. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č. 2 b) 
Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné čí slo 6195 a pozemku parc. č. 8988/7 pod predmetnou 
garážou vo dvore na Grässlingovej ulici č.3 0 , ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Uznesenie č. 221/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva zo zvýšením 
ceny na 24 000 EUR. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č. 2 c) 
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici , parc. č. 10362/6. 
Uznesenie č. 222/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva . 

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

K bodu č. 3) 
Pán Mgr. PhDr. Jaška predložil poslancom návrh verejných obchodných súťaží na voľné 
nebytové priestory. 
Uznesenie č. 223/201 2 
a) Komisia odporúča pani starostke vyhlásiť verejného obchodné súťaže na tieto nebytové 

priestory (Bjärsonova č . 13 , Klemensova č. 3, Dostoj evského rad Č. 1, Tabakova Č. 4, 
Medená Č . 33 , Krížna Č. 10, Kollárovo námestie Č . 20, Klemensova Č. 5, Gorkého Č. 15, 
Františkánske námestie Č . 7), s tým že ak sa opäť nepodarí tieto priestory prenaj ať, 
pristúpi mestská časť k verejnej obchodnej súťaži , na základe ktorej bude vygenerovaná 
najvyššia cena, za ktorú sa ponúknu tieto priestory spoluvlastníkom. 

b) Komisia žiada pána prednostu, aby zabezpečil stanovisko právneho oddelenia k takémuto 
postupu. 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 
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Rokovanie bolo zahájené o 14,3 0 h a ukončené o 16,45 h. 
Zapísal: Ing. Štefan Šutara 
Bratislava, 04.07.2012 

PaedDr. Bar ráčová, PhD. 

Rozde l'ovník: 
I. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
4. Miloš Domorák 
5. Ing. Ján Krta 
6. Ing. Pavol Baxa 
7. Ing. Martin Borgul'a 
8. PhDr. Štefan Holčík 
9. Ing. Oliver Paradeiser 
IO. MUDr. Peter Osuský CSc. 
II. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Petra Strejčková 
13. organizačný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15. Anna Kučerová 
16. Mgr. Radovan Cho leva 
17. Ing. Danica Budovská 
18. JUDr. Mária Barátiová 
19. Mgr. Dominik Juhász 
20. Radovan Jenčík 
21 . Mgr. Ján Komara 

predsedn čka komisie 


