
Z á P i s nic a č. 2/2013 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 4.2.2013. 

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

Ospravedlnení: Ing. Pavol Baxa 

Hostia: 
Ing. Oliver Paradeiser - miestny kontrolór, Mgr. Vladimír Cipeiar - vedúci oddelenia 
právneho a správnych činností, Mgr. Michaela Bauer - oddelenie právne a správnych činností 

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

Mesto dňa 12.2.2013 - pokračovanie 
2. Rôzne. 

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

K bodu č.1 

1/1 Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta SR Bratislava v správe 
mestskej časti o veľkosti 79175/186349 na pozemku parc . č . 132/2 na Medenej ulici Č. 35 

Materiál predstavila p. Mgr. Bauer. 

Uznesenie č. 307/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva . 

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

1/2 Návrh na odpustenie úroku z omeškania z uhradených platieb za nájom bytu na Gajovej 
ulici Č. 7, Štúrovej ulici Č. 6, Kopčianskej ulici Č. 86, Kopčianskej ulici Č. 88, Krížnej 
ulici Č . 10, Grässlingovej ulici Č. 52 

Návrh na odpustenie úroku z omeškania z uhradených platieb za nájom nebytového 
priestoru na Grässlingovej ulici Č. 25 , Panskej ulici Č . 7, Krížnej ulici Č . 21 

Materiály predstavil p. Mgr. Cipeiar. 

PhDr. Holčík polemizoval o ne/správnosti či vhodnosti voľby tohto postupu vo vzťahu 
k sebe samému či ostatným občanom . 

Pán poslanec Ing. Borguľa vystúpil proti predkladaným materiálom, a to najmä z dôvodu 
vedomosti o existujúcej kríze vo financiách mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Zdôraznil, 
že materiály nepodporí a aj napriek tomu, že v daných prípadoch ide o fyzické osoby, 
nemyslí si, že mestská časť by mala postupovať týmto spôsobom. 
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Uznesenie č. 308/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Prítomní: 5 Za: 4 Proti: 1 Zdržal sa: O 

K bodu č. 2 

Pán Mgr. Cipciar informoval poslancov o pripomienkach k návrhu nájomnej zmluvy 
zo strany potenciálneho nájomcu nebytového priestoru na Ventúrskej ulici č. 2, ktorý 
predmetný priestor vysúťažil na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej 
rozhodnutím starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 8.1 0.20 12. Ide 
predovšetkým o nasledovný okruh dotazov a pripomienok: 

nájomca žiada zmenu úhrady nájomného zo štvrťročných platieb na mesačné splátky; 
nájomca žiada zmenu výšky finančnej kaucie vo výške jednomesačného nájomného 
(mestská časť navrhovala kauciu vo výške dvojmesačného nájomného); 
nájomca žiada oslobodenie od platenia nájmu počas doby nevyhnutnej a potrebnej na 
rekonštrukciu priestoru k otvoreniu prevádzky avšak najviac na dobu 2 mesiace od 
podpisu tejto zmluvy; 
nájomca žiada úpravu možnosti ukončenia zmluvného vzťahu formou výpovede bez 
udania dôvodu len pre nájomcu; 
nájomca žiada súhlas na umiestnenie svetelnej reklamy a umiestnenie terasy pred 
vstupom do nebytového priestoru. 

Nakoľko ide o závažné pripomienky, p. Mgr. Cipciar požiadal poslancov o ich názor 
a vyjadrenie sa. 

Poslanci s navrhovanými pripomienkami nesúhlasia a žiadajú právne oddelenie, aby trvali na 
svojom pôvodnom návrhu nájomnej zmluvy. 

Rokovanie bolo zahájené o 15,00 hod. a ukončené o 16,15 hod. 
Zapísal: Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 8.2.2013 
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PaedDr. Barbo~a Oráčová, PhD. v.r. 

predsedníčka komisie 


