
Z á P i s nic a č. 16/2012 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 18.10.2012. 

Prítomní: 
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. predsedníčka, členovia: Miloš Domorák, Ing. Ján Krta, Ing. 
Pavol Baxa, PhDr. Štefan Holčík, Ing. Martin Borgul'a 

Hostia: 
Mgr. PhDr. Štefan Jaška, vedúci oddelenia majetkového a investičného, Ing. Jaroslav 
Pavlovič, vedúci stavebného oddelenia, Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór 

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

zastupitel'stva dila 23.10.2012 - pokračovanie, 

2. Rôzne. 

Rokovanie komisie zaháj ila predsedníčka komisie pani PeadDr. Oráčová. 

Na úvod požiadal pán Ing. Paradeiser o zaradenie na rokovanie komisie "Použitie 
rezervného fondu". Poslanci súhlasili zo zaradením tohto bodu na rokovanie komisie. 

K bodu č. l a) 
Žiadosť pani starostky na "menovanie poslancov do pracovných skupín pre PHSR". 
Uznesenie č. 259/2012 
Komisia menuje do týchto pracovných 
a financie pána poslanca Ing. Baxu. 
Prítomní: 6 Za: 6 

K bodu č. l b) 

skupín za Komisiu pre nakladanie z majetkom 

Proti: O Zdržal sa: O 

Žiadosť DVP Finance Group s.r.o. o nájom nebytových priestorov na Kollárovom nám. 20 
a Ventúrskej 2, s podmienkou, že žiadate!' odkúpi poh!'adávku na dlžnom nájomnom 
a z dôvodu osobitného zrete!'a bude novou nájomnou zmluvou prenajímať uvedený nebytový 
priestor za rovnakých podmienok ako doterajší nájomca. 
Uznesenie č. 260/2012 
Komisia žiada pána Mgr. Jašku o zabezpečenie kompletnej informácie týkajúcej sa priestoru 
na Kollárovom námestí, tj. cena nájmu, rozloha priestoru, cena za l m Z v členení na istinu 
a príslušenstvo. 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č. 1 c) 
Výstavba komunikácie na Búdkovej ulici . 
Pán Ing. Pavlovič informoval poslancov o platných stavebných povoleniach vydaných v tejto 
lokalite . Poslanci sa v diskusii snažili náj sť spôsob riešenia vzniknutej situácie. Pani 
predsedníčka PeaDr. Oráčová požiadala pána Ing. Pavloviča o zaslanie informác ie ohl'adom 
územného plánu v tejto lokalite. 

K bodu č. 1 d) 
Použitie rezervného fondu. 
Pán Ing. Paradeiser informoval poslancov o použití rezervného fondu v tomto roku. Pán Ing. 
Šutara informoval poslancov, že peilažné prostriedky sa vrátia do rezervného fondu ihneď ako 
nám Magistrát hlavného mesta Bratislava zašle peniaze za podielové dane. 
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K bodu č, l e) 
Návrh na nájom pozemkov parc, č, 2850/3 a parc, č , 2850/4 na Bfeclavskej ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
Komisia žiada predkladateľa doložiť fotodokumentáciu k tomuto materiálu . 

K bodu č, l t) 
Návrh na nájom pozemkov parc. č , 2848 a parc. Č. 2850/5 na Bfeclavskej ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
Komisia žiada predkladateľa doložiť vyjadrenie územného plánu a prehľad všetkých 
pozemkov, ktoré sa predávali za posledné 2 roky . 

K bodu č, l g) 
Doplnenie uznesenia k Dotáciám z rozpočtu mestskej časti. 
Uznesenie č, 261/2012 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

Pani predsedníčka PeadDr. Oráčová ukončila rokovanie komisie a poďakovala prítomným 
poslancom za účasť. 

Rokovanie bolo zahájené o I ~OO h a ukončené o 16,30 h. 
Zapísal: Ing. Štefan Šutara '1.~ 
Bratislava, 18.10.2012 

Rozdel'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 H olčík 
9. Ing. Oliver Paradeiser 
IO . MUDr. Peter Osuský CSc. 
II . Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Pap án 
13 . organizačný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15. Anna Kučerová 
16. Ing. Danica Budovská 
17. Ing. Jaroslav Pavlovič 

PaedDr. Bar . ra Oráčová, PhD. 
predseíčka komisie 


