
Z á p i s nic a č. 1/2013 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 24.1.2013. 

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

Hostia: 
Ing. Oliver Paradeiser - miestny kontrolór, Mgr. PhDr. Štefan Jaška - vedúci oddelenia 
majetkového a investičného , Mgr. Ľuboslava Vasilová - vedúca oddelenia školstva, Mgr. 
Dominik Juhász - vedúci oddelenia obchodu, verejného poriadku a miestnych daní, Mgr. 
Zuzana Čierniková - referát verejného poriadku a čistoty, Mgr. Vladimír Cipciar - vedúci 
oddelenia právneho a správnych činností 

Program: 
1. Materiály na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto dňa 12.2.2013 
2. Rôzne. 

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani PaedDr. Barbora Oráčová a privítala 
na zasadnutí všetkých jej členov. 

K bodu č.l 
1/1 Informácia o zmenách v spoločnosti Staromestská a.s. (bývalý SNP Invest a.s.) 

Materiál pripravil a predstavil prednosta Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto p. Mgr. Kamil Homoľa. Pán prednosta vo svojom materiáli informuje o skutočnosti, že 
rozhodnutím jediného akcionára obchodnej spoločnosti SNP Invest a.s . vo forme notárskej 
zápisnice zo dňa 12.11.2012 došlo s účinnosťou ku dňu 22.11.2012 k zmene obchodného 
mena spoločnosti na Staromestská a.s. a tiež k rozšíreniu predmetu podnikania spoločnosti 
o oblasť reklamy a propagácie, výkonu odťahovej služby, upratovacích služieb a služieb 
súvisiacich s prevádzkou televízneho vysielania. Zmenou obchodného mena a rozšírením 
predmetu podnikania došlo zároveň k zmene stanov spoločnosti . Personálne zloženie orgánov 
spoločnosti sa nemenilo. 

Uznesenie č. 286/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

1/2 Pani predsedníčka vyzvala p. Mgr. Cipciara na prezentáciu materiálov spracovaných 
oddelením právnym a správnych činností. 
P. Mgr. Cipciar sa ospravedlnil a požiadal členov komisie o možnosť predložiť materiály až 
na ďalšie najbližšie zasadnutie komisie z dôvodu ich dokončenia a prerokovania s p. 
starostkou. Pani predsedníčka zobrala informáciu na vedomie. 
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Pani predsedníčka vyzvala p. PhDr. Jašku na prezentáciu materiálov spracovaných oddelením 
majetkovým a investičným týkajúcich sa prenájmu a predaja nehnuteľného majetku v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

1/3 Návrh na nájom nebytového priestoru na Kúpeľnej ulici Č . 10 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

PhDr. Jaška informoval poslancov, že vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome na Kúpeľnej ulici Č . lOv Bratislave požiadali mestskú časť o prenájom nebytového 
priestoru nachádzajúceho sa v suteréne domu za účelom jeho využitia na skladové a pivničné 
priestory. PhDr. Jaška odporučil poslancom predložiť materiál na schválenie do miestneho 
zastupiteľstva najmä z dôvodu poskytnúť pomoc občanom, ktorí nemajú v suteréne domu 
žiadne pivničné kôpky ani iný skladovací priestor pre osobné veci . Predchádzajúci nájomca 
(spoločnosť TERMMING s.r.o.) uhrádzal nájomné vo výške 10 Eur/m2/rok, p. PhDr. Jaška 
však navrhol cenu upraviť a znížiť s prihliadnutím na zlý technický stav priestoru. 
Poslanci sa dohodli na cene nájmu vo výške 7 Eur/m2/rok. Pán poslanec Ing. Baxa požiadal , 
aby bol materiál upravený a zmenený v nasledovných bodoch: 

žiada uviesť a vymenovať na strane budúceho nájomcu všetkých 18 vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v dome, ktorí o nájom priestoru požiadali, v zastúpení ich 
správcovskej spoločnosti 
do podmienok nájmu žiada doplniť, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa ako 
prenajímateľ predmetného nebytového priestoru nebude finančne spolupodieľať 

na jeho rekonštrukcii 

Uznesenie č. 287/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva 

so zapracovanými pripomienkami. 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

1/4 Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. 
č.4289/16 

Uznesenie č. 288/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva s prenechaním 
predmetu nájmu do spoločného užívania troch spoločností - A&I, s.r.o., Maxmet, s.r.o., 
LARAZ s.r.o. 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: 1 

1/5 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto Č. 10/2012, ktorým bol schválený nájom priestorov pre umiestnenie a užívanie 
technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej 
stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete v nehnuteľnosti ZŠ Mudroňova Č. 83 
Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa . 

Uznesenie č. 289/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 
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1/6 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto Č. 14012010 v znení uznesenia Č. 25/2011, ktorým bol schválený nájom nebytového 
priestoru - CO krytu na Sokolskej ulici Č. 8 ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Uznesenie č. 290/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

Pán Ing. Krta žiada oddelenie majetkové a investičné v súčinnosti s oddelením právnym 
prekonzultovať možnosť uložiť žiadateľovi o nájom nebytového priestoru povinnosť zložiť 
určitú finančnú zábezpeku, ktorá by prepadla v prospech mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v prípade, ak žiadateľ odstúpi od uzatvorenia nájomnej zmluvy z dôvodov 
nespočívajúcich na strane mestskej časti. 

1/7 Návrh na predaj nebytových priestorov na ulici Grässlingová Č. 28, Kozia Č . 19, Krížna Č. 
21 , Leškova Č. 7, Podjavorinskej Č. 13, Vazovova Č. 7, Ulica 29. augusta Č . 34, Žilinská 8, 
Žilinská Č. 10. 

PhDr. Jaška informoval poslancov, že Hlavné mesto SR Bratislava vyzvalo mestskú časť 
listom zo dňa 4.januára 2013 aktualizovať znalecké posudky, ktoré boli priložené ku 
žiadostiam o predchádzajúci súhlas primátora k prevodu vlastníctva predmetných nebytových 
priestorov. 
Znalecké posudky boli vypracované v decembri roku 2011 , o súhlas primátora sme požiadali 
v decembri roku 2012, čo predstavuje dobu dlhšiu ako 1,5 roka. Hlavné mesto SR Bratislava 
žiada aktualizáciu znaleckých posudkov. PhDr. Jaška uviedol, že oddelenie majetkové 
a investičné už požiadalo všetkých znalcov o spoluprácu, ale zároveň upozornil, že všeobecná 
hodnota nebytových priestorov určená novým znaleckým posudkom môže byt' ešte nižšia ako 
pôvodne, a to z dôvodu amortizácie. 

Pán poslanec Baxa žiada oddelenie majetkové a investičné v súčinnosti s oddelením právnym 
preveriť, či je vôbec platnosť znaleckého posudku zákonne časovo obmedzená. 

Uznesenie č. 291/2013 

Komisia odporúča počkať na aktualizáciu znaleckých posudkov a následne predložiť 

materiály na opätovné prerokovanie. 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

1/8 Návrh na nájom pozemku parc.č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

PaeDr. Oráčová žiada doplniť a upraviť dôvodovú správu materiálu. Žiada doplniť materiál 
o nasledovné informácie 

uviesť zoznam všetkých členov občianskeho združenia "Na stráni", ktoré je žiadateľom 
o nájom predmetného pozemku 
na najbližšie zasadnutie komisie predložiť stanovy občianskeho združenia, príp. zápisnicu 
ustanovujúcej schôdze, z ktorej bude jasné a zrozumiteľné , kto je predsedom združenia 
a oprávneným konať v jeho mene. 
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Uznesenie Č. 292/2013 

Komisia odporúča materiál opraviť, doplniť o požadované informácie a opätovne predložiť 
na prerokovanie. 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

1/9 Návrh na predaj nebytového priestoru na Lermontovovej ulici Č. 9 

Uznesenie Č. 293/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Prítomní: 6 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: 2 

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

1/10 Návrh na nájom pozemku pod garážou parc.č. 4803/4 na Bernolákovej ulici ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

Uznesenie Č. 29412013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

1/11 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 

Uznesenie Č. 295/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

1/12 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Červeňovej ulici, parc. Č. 2631 /3 

PhDr. Jaška požiadal poslancov o vyjadrenie, či je záujem predať predmetný pozemok pod 
garážou za účelom zjednotenia vlastníctva pozemku s vlastníctvom stavby. 

Uznesenie Č. 296/2013 

Komisia súhlasí s návrhom predkladateľa a žiada vypracovať znalecký posudok na pozemok. 
Komisia odporúča materiál na predaj majetku opätovne predložiť na prerokovanie. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 
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1/13 Návrh na predaj pozemku parc.č. 4743/3 na Súbežnej ulici ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

PhDr. Jaška predstavil materiál. Ako dôvod hodný osobitného zreteľa uviedol, že žiadateľ p. 
JUDr. Ladislav Švantner a manželka Iveta Švantnerová, majú vo vlastníctve susedný 
pozemok parc.č. 4745/3, na ktorom majú postavený rodinný dom a predmetný pozemok by 
chcel rekultivovať. 
PaeDr. Oráčová žiada doplniť materiál o nasledovné doklady: 

podrobnejšiu mapu - ortofotomapu, 
poskytnúť územnoplánovaciu informáciu o susedných parcelách, 
nechať vypracovať a predložiť znalecký posudok na pozemok, 
upresniť a doplniť dôvod hodný osobitného zreteľa v danom prípade, 
predložiť výpis z katastra nehnuteľností potvrdzujúci skutočnosť, že p. L. Švantner je 
vlastníkom susedného pozemku parc . č. 4745/3. 

Uznesenie č. 297/2013 

Komisia odporúča materiál opraviť, doplniť o požadované informácie a opätovne predložiť 
na prerokovanie. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

1/14 Návrh na predaj pozemku parc . č. 8422/3 medzi Obchodnou ul. č. 10 a Nám. SNP ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

PhDr. Jaška predstavil materiál. Ako dôvod hodný osobitného zreteľa uviedol, že žiadateľ -
spoločnosť ALCON spol. s.r.o. má predmetný pozemok prenajatý od 01.09.2006 do 
30.06.2016 za účelom údržby a kultivácie. Žiadateľ je tiež spoluvlastníkom domu na 
Obchodnej č. 10. 
Pán poslanec PhDr. Holčík upozornil na skutočnosť, že ide o pozemok tvoriaci "sympatickú" 
priechodnú pasáž, ktorá spája Nám. SNP a Obchodnú ulicu. Myslí si, že ide o celkom 
frekventovanú a využívanú pasáž v centre mesta. Vyjadril vážnu obavu z možnosti jej 
absolútneho uzavretia pre verejnosť zo strany budúceho vlastníka. 
PhDr. Jaška potvrdil, že žiadateľ má záujem daný prechod uzatvárať denne po 22.00 hod. 
a otvárať ho o 05:00 hod. z dôvodu bezpečnosti . 

Uznesenie č. 298/2013 

Komisia odporúča vypracovať znalecký posudok a materiál opätovne predložiť na 
prerokovanie. 

1/15 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3751/5 

Uznesenie č. 299/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 
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1/16 Návrh na predaj pozemku parc.č.2491/1 na Drotárskej ceste ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 300/2013 

Komisia odporúča vypracovať znalecký posudok a materiál opätovne predložiť na 
prerokovanie. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

1/17 Návrh na nájom pozemku pod garážou parc.č . 10362/3 na Bernolákovej ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 301/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

1/18 Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 2516/8 na ulici Na hrebienku ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

PhDr. Jaška predstavil materiál, ktorý sa týka usporiadania vlastníckych vzťahov 

k pozemkom v blízkosti areálu Základnej školy na Mudroňovej ulici Č. 83 v Bratislave. 
Žiadateľ - p. Ing. Karol Kajdi má vo vlastníctve pozemok parc.č. 2502/11 o výmere 6m2 pod 
miestnou komunikáciou pred vjazdom do školského areálu a pozemok parc.č. 2502/12 
o výmere 4 m2 za vjazdom do školského areálu. Žiadateľ ponúka Mestskej časti Bratislava
Staré Mesto ako zriaďovateľovi Základnej školy Mudroňova Č. 83 nadobudnúť do vlastníctva 
bezodplatne obidva vyššie uvedené pozemky (t.j. parc. Č. 2502/12 a parc.č. 2502/11), pričom 
ako náhradu žiada posunúť smerom ku škole spoločnú hranicu medzi jeho parcelou Č. 2502/5 
a školským pozemkom parcela Č. 2516/8 v pozdÍžnom smere tak, aby tým bola dosiahnutá 
rovnaká plošná výmera 10m2. 
Pán poslanec PhDr. Holčík sa informoval, či by žiadateľ - p. Ing. Kajdi nemal záujem 
mestskej časti odpredať obidva sporné pozemky. PhDr. Jaška informoval poslancov, že takýto 
postup žiadateľovi už navrhol, ale zaujal negatívne stanovisko. 

Poslanci žiadajú predložiť na najbližšie zasadnutie informáciu o výške finančných nákladov 
potrebných na posun a premiestnenie plota. 

Uznesenie č. 30212013 

Komisia odporúča materiál doplniť o požadované informácie a opätovne predložiť na 
prerokovanie. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Po hlasovaní pán poslanec Ing. Borguľa požiadal predsedníčku o uvoľnenie z ďalšieho 
rokovania komisie pre iné povinnosti . Pani predsedníčka súhlasila s jeho odchodom. 
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Pani predsedníčka vyzvala p. Mgr. Vasilovú na prezentáciu materiálov spracovaných 
oddelením školstva. 

1/19 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 303/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

1/20 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o určení 
školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava
Staré Mesto. 

Pán poslanec Baxa navrhuje vynechať v návrhoch všeobecne záväzných nariadení mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto odcitované paragrafové znenia toho - ktorého zákona z dôvodu 
nadbytočnej duplicity právnej úpravy. 

Uznesenie č. 304/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

Pani predsedníčka vyzvala p. Mgr. Juhazsa a Mgr. Čiernikovú na prezentáciu materiálov 
spracovaných oddelením obchodu, verejného poriadku a miestnych daní. 

1/21 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
o pravidlách času predaja vobchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 305/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

1/22 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o zákaze 
požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Pán poslanec Baxa mal viaceré pripomienky týkajúce sa gramatických chýb a úprav 
v samotnom znení návrhu Všeobecne záväzného nariadenia. P. Mgr. Čierniková bola na ne 
upozornená a prisľúbila opravu materiálu podľa pripomienok. Ide konkrétne o nasledovné 
pripomienky: 

1. V § 7 ods. 4 písm. a) odstrániť čiarku za slovným spojením "nočného kľudu" a na konci 
odstrániť slovo "alebo". 
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2. Na koniec znenia § 7 ods. 4 písm. b) doplniť slovo "alebo" . 

3. V § 8 ods. 1 odstrániť bodku za značkou jednotky času - hodiny a za časové vymedzenie 
"piatok a sobota od 8.00 h do 01.00 h" doplniť slová "nasledujúceho dňa" . 

4. V § 10 ods. 1 odstrániť čiarku za slovami "na prevádzkarni" a doplniť čiarku za slovami 
"kde je uvedená prevádzková doba". 

5. V § 10 ods. 3 doplniť čiarku za slová "exteriérovej časti prevádzkarne". 

Uznesenie Č. 306/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Prítomní: 4 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: 1 

K bodu č. 2 

Hlavný kontrolór p. Ing. Paradeiser upozornil na existenciu zákona Č . 300/2012 s účinnosťou 
od 1.januára 2013 , ktorým sa mení a dopÍňa zákon Č. 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budova o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa mení a dopÍňa zákon Č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Požiadal o súčinnosť právne oddelenie najmä z hľadiska toho, či sa daná novela zákona týka 
aj samotnej mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, príp. jej účinky a dopad na mestskú časť . 

Rokovanie bolo zahájené o 15,00 hod. a ukončené o 17,15 hod. 
Zapísal: Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 29.1.2013 

PaedDr. BarbOl a Oráč ov á, PhD. V.r. 
predsednlčka komisie 


