
Z á p i s nic a č. 18/2012 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupitel'stva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 8.11.2012. 

Prítomní: 
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. predsedníčka, č l enov i a: Ing. Ján Krta, Ing. Pavo l Baxa, PhDr. 
Štefan Holčík, 

Ospraved lnení: Mi loš Domorák, Ing. Martin Borguľa 

Hostia: 
Ing. Július Papán, vedúci finančného oddelenia, Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór. 
Doc. RND r. Ivan Haverlík, CSc., poslanec miestneho zastupite ľs tva 

Program: 
I. Návrh východ ísk rozpočtu pre rok 20 13, 
2. Rôzne. 

K bodu č.1 
Materiál predstavil pán Ing. Papán. Prešiel jednotlivé položky na príjmovej strane rozpočtu. 
Poslanci sa zaujímali , do akej miery sú jednotlivé príjmové stránky rozpočtu reálne. V rámci 
diskusie pos lanci prijali nas ledujúce uznesenia: 

Uznesen ie Č. 266/2012 
Komisia pre nakladanie s majetkom a financie odporúča pani starostke predložiť na rokovanie 
mestského zastupi teľstva materiál: "Zmena pouka7.ovania fi nančných prostriedkov 
z podielov)'ch daní". Na základe tohto materiálu bude mesto povinné poukazovať finančné 
prostriedky do rozpočtu mestskej čast i na zák lade vyrubenej dane a nie dane, ktorá rozdelí na 
zák lade skutočne vybranej magistrátom." 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesenie Č. 267/2012 
Komisia žiada pána prednostu o zabezpečenie informácie ohľadom podielu neprenajatých 
bytových a nebytových priestorov na celkovom obj eme bytových a nebytových pri estorov. 
Vyčísliť odhadovaný prínos, v prípade, že sa tieto priestory prenajmú. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesen ie Č. 268/2012 
Komisia žiada o info rmáciu o činnosti stavebného úradu na úseku štátneho stavebného 
doh ľadu podľa nasledovnej štruktúry: 
riadky: 
počet podnetov vrátane vlastných na vykonanie dohľadu 
počet vykonaných dohľadov 
počet zisten)'ch porušení zákona 
počet stavieb, na ktor)'ch bolo zistené porušenie zákona 
počet začatých konaní (priestupky, správne delikty) 
počet odstúpen)'ch podaní 
počet ukončených prvostupňových konaní v prvom stupni s uložením pokuty 
počet ukončených konaní prvostupi'iových konaní v prvom stupni bez uloženia pokuty 
počet odvolaní 
počet ukončených odvolacích konaní 
z toho: 

potvrdenie rozhodnutia 
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zamietnutia rozhodnutia 
vrátenie na konanie prvostupiíovému orgánu 

počet zaplatených pokút a ich výška 
počet vymáhaných pokút a ich výška 

stÍpce 
stav na začiatku ref. obdobia 
prírastok v ref období 
úbytok v ref. období 
stav na konci ref. obdobia 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Rokovanie bolo zahájené o 15,30 h a ukončené o 17, IS h. 
Zapísal: Ing. Štefan Šutara 
Bratislava, 08.11.2012 

Rozdeľovník: 

I. PhDr. Taliana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
4. Míloš Domorák 
5. Ing. Ján Krta 
6. Ing. Pavol Baxa 
7. Ing. Martin Borguľa 
8. PhDr. Štefan Ho lčík 
9. Ing. Oliver Paradeiser 
IO. MUDr. Peter Osuský CSc. 
II . Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Papán 
13 . organ i začný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15. Anna Kučeravá 
16. Ing. Danica Budovská 

Ir 
PaedDr. Barb~ra Orhl:ová, PhD. V.L 

predsedl1lčka kbmlsle v 


