
Z á P i s nic a č. 14/2012 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupitel'stva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 04.10.2012. 

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

Ospravedlnený: PhDr. Štefan Holčík, 

Hostia: 
Mgr. PhDr. Štefan Jaška, vedúci oddelenia majetkového a investičného, JUDr. Mária 
Barátiová, oddelenie obchodu, verejného poriadku a miestnych daní 

Program: 
l. Prerokovanie materiálov, ktoré sa majú predložiť na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva dňa 23.10.2012, 
2. Rôzne. 

Rokovanie komisie zaháj iIa predseďnička komisie pani PeadDr. Oráčová. 

Kbodu č.1 a) 
Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. Č. 

4289/16. 
Pani predsedníčka Oráčová informovala poslancov, že podľa jej zistenia sa v predmetnej 
lokalite začalo s výstavbou. Boli vyrezané stromy a pani predsedníčku by zaujímalo, či mali 
platné povolenie na výrub drevín. Keďže Mestská časť Bratislava-Staré Mesto neodsúhlasilo 
prenájom predmetného pozemku, rada by vedela ako je možné, že sa začalo s výstavbou. 
V rámci diskusie boli sformulované viaceré uznesenia, ktoré by pomohli riešiť tento stav. 
Komisia nesúhlasí s predložením tohto materiálu na rokovanie miestneho 
zastupitel'stva. 
Uznesenie Č. 248/2012 
Komisia žiada prednostu (stavebné oddelenie) zabezpečiť kópie stavebných povolení 
spoločností A&I, s.r.o., Maxmet, s.r.o. a pána MUDr. Branislava Janíčeka k ich pozemkom, 
ktoré susedia s naším pozemkom 4289/16 a akých stavieb sa tieto stavebné polenia týkajú. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 
Uznesenie č. 249/2012 
Komisia žiada prednostu (oddelenie územného rozvoja) o zabezpečenie povolenia, ak existuje 
na výrub drevín na pozemku 4289/16. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 
Uznesenie č. 250/2012 
Komisia žiada prednostu (stavebné oddelenie) o zabezpečenie štátneho stavebného dohľadu 
na pozemku 4289/19 na Búdkovej ulici v Bratislave, ktorý je v správe Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č.l b) 
Správa o výsledkoch prevádzkového a technického auditu budov v správe/vlastníctve 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh opatrení. 
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Materiál predstavil pán Mgr. Jaška. Informoval poslancov o prínosoch, ktoré by priniesol 
tento projekt, v prípade, že by sa mestská časť rozhodla ho realizovať. Pán poslanec Baxa 
navrhol, aby boli návrhy opatreni dané do logického súvisu a tiež bola predložená finančná 
návratnosť takéhoto projektu. Poslanci ocenili vypracovanie tohto materiálu. 
Komisia sa bude týmto materiálom zaoberat' na ďalšom zasadnutí komisie. 

Po hlasovaní pán poslanec Borguľa požiadal predsedníčku o uvoľnenie z ďalšieho rokovania 
komisie pre iné povinnosti. Pani predsedníčka súhlasila s jeho odchodom. 

K bodu č.l c) 
Návrh zmluvy o nájme nehnuteľnosti tzv. domčeka v Medickej zál11'ade v Bratislave 
z dôvodu osobitného zreteľa a zmluvy o spolupráci s neziskovou organizáciou NEO, 
Šándorova 2, 821 03 Bratislava. 
Materiál predstavil pán Mgr. Jaška. Komisia žiada dokladovať, viazanie finančných 

prostriedkov, ktoré deklaruje nezisková organizácia Neo preinvestovať. Komisia sa k tomuto 
materiálu vráti po prerokovaní v Komisii pre kultúru a Komisii pre územné plánovanie, 
miestny rozvoj a životné prostredie. 

K boduč.l d) 
Žiadosť na predaj nebytového priestoru na Obchodnej ulici Č. 9 v Bratislave. 
Materiál predstavil pán Mgr. Jaška. 
Uznesenie č. 251/2012 
Komisia súhlasí s návrhom predkladateľa a žiada vypracovať znalecký posudok 
k predmetnému priestoru. Návrh materiálu na predaj majetku predložiť na decembrové 
rokovanie miestneho zastupiteľstva, po predchádzajúcom prerokovaní na komisii pre 
nakladanie s majetkom a financie. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č.l e) 
Žiadosť na predaj nebytového priestoru na Záhradníckej ulici Č. II v Bratislave. 
Materiál predstavil pán Mgr. Jaška. 
Uznesenie č. 252/2012 
Komisia súhlasí s návrhom predkladateľa a žiada vypracovať znalecký posudok 
k predmetnému priestoru. Návrh materiálu na predaj majetku predložiť na decembrové 
rokovanie miestneho zastupiteľstva, po predchádzajúcom prerokovani na komisii pre 
nakladanie s majetkom a financie. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č. 2) 
Pán Mgr. Jaška informoval poslancov o aktuálnych žiadostiach občanov a obchodných 
spoločností, ktoré sa týkajú prenájmov a predajov nehnuteľného majetku Mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. Ďalej poslancov informoval o pripravovaných zmenách v 
uzneseniach Č. 85/2012,90/2012,9112012 a 92/2012. 
Pani JUDr. Barátiová informovala poslancov o pripravovaných VZN o miestnej dani za psa, 
za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Komisia sa bude týmito materiálmi zaoberať na najbližšom rokovaní 
komisie. 
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Pani predsedníčka PeadDr. Oráčová ukončila rokovanie komisie a poďakovala prítomným 
poslancom za účasť s tým, že najbližšie rokovanie komisie sa uskutoční dňa 10.10.2012 
o 15.00 hod. 

Rokovanie bolo zahájené 015,00 h a ukončené 016,30 h. 
Zapísal: Ing. Štefan Šutara 
Bratislava, 04.10.2012 

Rozdeľovník: 

1. PhDr. Tatiana Rasová 
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 
10. MUDr. Peter Osuský CSc. 
I l. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Papán 
13. organizačný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15. AnnaKučeravá 
16. Ing. Danica Budovská 
17. JUDr. Mária Barátiová 
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/ 
Oráčová, PhD. 

predse nícka komisie 


