
Z á p i s nic a č.3/2013 

zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 28.2.2013. 

Prítomní: 
PaedDr. Barbora Oráčov á, PhD. predsedníčka, členovia: Ing. Ján Kt1a, Ing. Pavol Baxa, PhDr. 
Štefan Holčík , Miloš Domorák, Ing. Martin Borguľa 

Hostia: 
Mgr. PhDr. Štefan Jaška - vedúci oddelenia mil:jetkového a investičného , Mgr. Vladimír 
Cipciar - vedúci oddelenia právneho a srrávnych činností, Mgr. Michaela Bauer - odde!t:nie 
právne a správnych čim10stí , Mgr. Viera Jašková - vedúca oddelenia sociálnych vecí, Ing. 
Július Papán - vedúci oddelenia finančného, Ing. Katarína Rausová - vedúca oddelenia 
dopravy 

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

Mesto dňa 19.3.2013 
2. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže Šritálska 29 a Špitálska 31 
3. Rôzne. 

Rokovanie komisie zahájila rredsedníčka komisie pani PaedDr. Barhora Orúčová a privítala 
na zasadnutí všetkých jej členov. Predsedníčka komisie navrhla zmenu poradia programu, a to 
síce, prednostne vyhodnotiť obchodnú verejnú súťaž na predaj stavby a pozemku na 
Špitálskej ulici Č. 29 a Špitúlskej ulici Č. 31 v Bratislave. Následne po vyhodnotení súťaže sa 
komisia bude zaoberať materiálmi pripravenými na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Členovia komisie s touto zmenou programu súhlasili. 

K hodu č.2 
2/1 Vyhodnotenie ohchodnej verejnej sút'úe nll predaj stavby a pozemku na Špitálskej 
ulici Č. 3 t 

P. Mgr. Bauer informovala člt:nov komisie, že do súľaže sa prihlásil len jeden záujemca. 
Splnil všetky podmienky vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, predložil všetky požadované 
doklady a zložil na účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto unančnú zábezpeku v hodnote 
250.000,00 Eur. Úspešným uchádzačom v súťaži bola spoločnosť- realit K spol. s r.o ., so 
sídlom Grässlingov,j č. 51 , Bratislava. Záujemca ponúkol v súťaži kúpnu cenu vo výške 
4R7 .200,00 Eur. 

Elektronická aukcia sa v danom prípade konať nebude z dôvodu prihlásenia len jedného 
účastníka do obchodnej verejnej súťaže. 

Uznesenie Č. 309/2013 

Komisia odporúča pripraviť a predlo7. iť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
materiál - "Návrh na schválenie predaja stavby a pozemku na Špitálskej ulici Č . 31 v 
Bratislave" pre sroločnosľ - realit K, spol. s r.o. v súlade s výsledkami obchodnej verejnej 
súťaže. 

Prítomní: 5 Za: S Proti: O Zddal sa: O 
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2/2 Vyhodnotenie obchodnej verejne.i sút'aže na predaj stavby a pozemku na Špitálskej 
ulici č.29 

P. Mgr. 13auer oznámila členom komisie, že do obehodm:j verejnej súťaže sa prihlásil len 
jeden záujeml:<l. Zároveň všetkých informovala, že po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 
nastali nové právne skutočnosti vo vzťahu k J'.ámeru mestskej časti real izovať predaj stavby a 
pozemku na Šritálskej ulici č. 29 v Bratislave, a to síce, že di'la 15 .2.2013 obchodná 
spolol:nosť ŠPľľÁLSKA 29 s.r.o. podala na Okresný súd Bratislava l návrh žaloby o 
neplatnosť odstúpenia od zmluvy vedený pod l: .k. 35Cb/35/20 13. Uvedená skutočnosť je 
zapísaná na liste vlastníctva l: . 10 formou informatívnej poznámky. 

Oddelenie právne a správnych činností navrhuje v danom prírade nasledovný postup. 
Komisia na dnešnom zasadnutí otvorí obálku so súťažným návrhom, avšak obchodnú verejnú 
súťaž nevyhodnotí. Oddelenie prúvne a správnych čilU10sti pozve úspešného uchúdzača na 
osohné rokovanie, na ktorom bude ohoznámený a informovaný o nových právnych 
skutočnostiach a možných pr<Ívnyeh dôsledkoch. Ul:hú.dzačovi bude poskytnutý čas na 
vyjadrenie sa a zaujatie konečného stanoviska. O osobnom rokovaní bude spísaný úradný 
zúznam. 

V prípade, ak uchádzač zaujme kladné stanovisko, bude ohehodná verejná súľaž. na 
najbližšom zas<ldnutí komisie t.j. 11.3.2013 riadne vyhodnotenú. V opačnom rrípade sa 
obchodná verejná súľa:i. zruší a fin<lnčná zábezpeka hude ul:hádzačovi vnítená. 

Uznesenie č. 310/2013 

Komisia súhlasi s postupom, ktorý navrhuje oddelenie právne a sprúvnych činností a žiada il:h 
o realizál:iu navrlU1utÝl:h krokov. 

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

P. Mgr. Bauer otvorila obálku so súťažným návrhom. Uchádzal: splnil všetky podmienky 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, predložil všetky po:i.adované doklady a zložil na účet 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto finančnú zábezpeku v hodnote 250.000,00 Rur. 
Úspešným ul:hádzačom bola spoločnost' - realit K spol. s r.o. , so sídlom: Grässlingová Č . 51 
v Bratislave. 

Pani predsedníčka požiadala p. Mgr. Cipciara o roskytnutie informácie vo veci aknlálneho 
právneho stavu týkajúl:eho sa nájmu nebytových priestorov na Kol1árovom nám. Č. 20, 
Ventúrskej ulici Č. 2 a Vajanského nábr. (C<lfé Propelér) . 

A) P. Mgr. Cipeiar inľormoval , že zmluva o nújme nebytového rriestoru nal:hádzajúceho 
sa na Ventúrskej u/il:i Č. 2 je pripravená, odsúhlasená oboma zmluvnými stranami a v 
pondelok t.j. 4.3.2013 bude zmluva podpísaná. 

il)Vo veci schvúleného nájmu nebytového priestoru na Kollárovom nám. Č . 20 ako prípad 
hodný osohitného zreteľa v zmysle uznesenia Č . 131 /201 2 Miestneho zastupitel'stva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto v prospech spoločnosti DVP FINANCE GROUP s.r.o . 
informoval, že predehádzajúl:i nájomca podal na Okresnom súde Bratislava J návrh na 
predbežné opatrenie zákazu nakladani <l s nelumtel'nosľou. Oddelenie právne a správnych 
čilUlostí vypracovalo v zúkonnej lehote písomné odvolanie . V danom prípade navrhuje počkať 
na rozhodnutie súdu. 
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C) Nebytový priestor na Vajanského nábreží v Bratislave je v riešení. V súčasnom období je 
na Okresnom súde Bratislava I podaný návrh na vypratanie nebytového priestoru. 
Poslanec BOI'guľa navrhol v danej veci vyhlásiť ohehodnú verejnú súťaž na prenájom 
predmetného nebytového priestoru s tým, že záujemcovia budú v podmienkal:h súťaže 
informovaní o aktuálnom jestvujúwm právnom stavc a možných právnych dôsledkoch. 

Uznesenie č. 311/2013 
Komisia navrhuje, aby oddelenie právnc a správnych činností posúdilo a zvážilo z právneho 
hľadiska možnosť vyhláscnia ohchodnej verejnej súťaže na prcnájom nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa na Vajanského nábr. v Bratislavc. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O ZdržIll sa: O 

K bodu č.l 

1/1 Návrh všeobeme záväzného nariadcnia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o výške 
úhrad, spôsobe určenia platcnia úhrad za poskytovanie sociálnej slu7.hy na podporu rodiny 
s deťmi. 

Materiál prezentovala p. Mgr. Jašková. Mestská časť Bratislava Staré-Mesto bude poskytovať 
sociálnu slu7.bu na podporu rodiny s dcťmi a pomOl: pri osobnej starostlivosti o dieťa 
a podporu zosúladenia rodinného života a pracovného života prostrednktvom rozpočtovej 
organizácie Seniorl:entrum Staré Mesto. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je terénna 
sociálna služba poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo inej tyzickcj osobe, ktorá mú dieťa 
zverené do osobncj starostlivosti na zúklade rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpcčiť sama 
alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa. Za dôvody, pre ktoré nemô7.e rodič 

dieťaťa alebo inú tyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu, zabezpečiť sama alebo za pomoci príbuznej fyzickej osoby osobnú 
starostlivosť o dieťa, sa považujú najmä: choroba, úraz, kúpeľmi liečba, úmrtie osoby, ktorá 
sa o dieťa stará, pôrod matky a narodenie najmenej troeh detí súčasne aleho narodenie 
dvoeh detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do trol:h rokov veku 
naj mladších detí. 

Uznesenie č. 312/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

1/2 Návrh na prcdaj časti po/",emkov parl:.č. 2330/4 a parc.č . 2330/13 na uliei Slávičie údolie 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Predmetom predaja je časť pozemkov parc.č. 2330/4 
a parl: . č . 2330/13 na ulici Slávičie údolic, pričom osobitný zreteľ spočíva v lom, že žiadateľ 
má v záujme použiť predmetné časti pozemkov na parkovanie v prawvných dňoch medzi 
R:OO - 17:00 hod., mimo uvedeného času by boli prístupné verejnosti. 

K materiálu sa vyjadrila aj p. Ing. Katarína Rausová - vedúca oddelenia dopravy. Oddeleniu 
majetkovému a investičnému poskytla nesúhlasné stanovisko k zámeru predať predmetné 
časti pozemkov. Navrhuje, ahy holo ieh využitie riešené systematicky s parkovacou politikou 
mestskej časti. 
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Predsedníčka komisie - p. Oráčová navrhuje vybudovať na pozemkoch parkovacie miesta a 
prenajímať ich (900Eur/ročne zajedno parkovacie miesto). 

Poslanec Baxa vyjadril názor, že predávať predmetné pozemky považuje za prcdčasné 
rozhodnutie, ale uznáva, žc situácia s parkovaním v danej lokalite je katastrofálna a 
predstavuje vážny problém. Navrhuje, aby na ďalšie zasadnutie komisie bola predložená 
územnoplánovacia informácia vo vcci možnosti vybudovania parkoviska na daných 
parcelách. V prípade kladného stanoviska by mala mestská časť zvážiť vybudovanic 
parkovacích miest na vlastné náklady a následnc zrealizovať vyhlásenie obchodnej vcrejnej 
súťaže na ich prenájom za podmienky časovej obmedzcnosti vyhradeného parkovania do cca 
17.00 hod. 

Uznesenie Č. 313/2013 
Komisia odpOlúča doplniť materiáloúzemnoplánovaciu informáciu a predložiť ho 
opätovne na prerokovanie. 

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

1/3 Návrh na plVÚ zmenu rozpočtu mestskej časti Dratislava-Staré Mcsto pre rok 2013 a 
zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok 2013. 

Materiál prezentoval p. ing. Júl ius Papán. 7, dôvodu niekoľkých nezrovnalostí medzi 
materiálom prezentovaným priamo na zasadnutí komisie a materiálom zaslaným poslancom 
v elektronickej forme , navrhla predsedníčka komisie vykonať opravu a predložiť materiál 
opätovnc na najbližšie zasadnutie, t.j. 11.3.2013. 

Uznesenie Č. 314/2013 
Komisia odporúča materiál opraviť a predložiť ho opätovne na prerokovanie na 
najbližšie zasadnutie komisie dňa 11.3.2013. 

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

1/4 Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2013 

Uznesenie Č. 315/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva . 

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

1/5 Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na ulici Slávičie údolie, parc . č. 2330/17 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Trafostanica je vo vlastníctve žiadatcľa, ktorý písomnc 
požiadal o kúpu poz.emku za účelom zjednotcnia vlastnktva pozcmku s vlastníctvom stavby. 

Uznesenie Č. 316/2013 

Komisia odporúča materiál prcdložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva pod podmienkou, 
že kupujúci ulu'adí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nájomné za užívanie pozemku za 
obdobie dvoch predchádzajúcich rokov spätne. 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: 1 
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1/6 Návrh na predaj pozemku pod trafostanicou na Námestí I.mája, parc. č. 7731/3 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Trafostanica je vo vlastníctve žiadateľa, ktorý písomne 
požiadal o kúpu pozemku za účelom zjednotenia vlastníctva pozemku s vlastníctvom stavby. 

U:t.n~s~ni~ Č. 317/2013 

Komisia odporúča materiál predlo7. iť na rokovanie miestneho zastupiteľstva pod podmienkou, 
že kupujúci uhradí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nájomné 7.a užívanie pozemku za 
obdobie dvoch predchádzajúcich rokov spätne. 

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

1/7 Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zretel'a, parc. 
č.4289/ 16 

Uzncscnie Č. 31812013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Prítomní: 6 Za: 4 Proti: 1 Zdržal sa: 1 

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

Osobitný zreteľ spoelva v tom, že žiadateľ mal predmetný pozemok v nájme od 26.11.20 I O 
do 25.11.2012 za účc\om výstavby miestnej komunikácie a inžinierskych sietí. 
K uskutočneniu stavby zatiaľ nedošlo. V súčasnej dobe žiadateľ dopÍňa podklady potrebné 
k územnému rozhodnutiu pre výstavbu komunikúcie a inžinierskych sietí. 
Oddelenie majetkové a investičné doplnilo materiál o požadované informácie. Poslancom 
boli v elektronickej forme zaslané stanovy občianskeho združenia - žiadateľa a štatút. 

Poslanci ;.iadajú preveriť a zistiť, či je zriadené vecné bremeno na uloženie inžinierskych sietí 
pod daným pozemkom. 

Uw~s~ní~ Č. 319/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

1/9 Návrh na predaj nebytových priestorov na ulici Gri:isslingová 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. IO. 

PhDr. Jaška informoval poslancov, že boli vypracované aktualizácie znaleckých posudkov na 
základe písomnej požiadavky od Hlavného mesta SR Bratislava. Aktualizácie znaIcekých 
posudkov boli doručené a akceptované hlavným mestom. V súčasnom období máme 
k dispozícii predchádzajúci súhlas primátora hlavného mesta na prevod vlastníctva ku 
všetkým predmetným nebytovým priestorom. 
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Poslanel: Borgul'a a predsedníčka komisie požiadali o možnosť obhliadky nebytových 
priestorov a predloženie všetkých znaleckých posudkov na najbližšie zasadnutie komisie. 

Uznesenie Č. 320/2013 

Komisia žiada predložiť znalecké posudky k nebytovým priestorom na zasadnutie komisie 
dňa 11.3.2013 a zároveľ1 žiada oddelenie majetkové a investičné o stanovenie termínu 
obhliadky priestorov po dohode so súčasným nájomcom. 

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

1/10 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku pare.č. 1981/18 na Údolnej 
ulici a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Tde o pozemok, ktorý sa uvol'nil po úrnt1í jeho 
pretkhádzajúceho nájomcu. P. PhDr. Jaška žiada poslancov o vyjadrenie, či je vôbel: záujem 
daný pozemok predať. 

Poslanec Rorgul'a žiada doplniť materiá! o územnoplánovaciu inťomáciu. 

Uznesenie Č. 321/2013 

Komisia žiada doplniť materiál o územnoplánovaci u informáciu a predložiť ho opätovne na 
prerokovanie. 

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

1/11 Návrh na predaj pozemku parc . č . 2983117 na Vlčkovej ulici ako prípad hodný 
osobi tného zretel'a 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška . Osobitný zretel' spočíva v tom, že žiadatel' chce na 
predmetnom pozemku vybudovať oclu'almý múr s izohíciou, aby tak zabránil prenikaniu vody 
zo svahu do garáže, ktorú má v osohnom vlastníctve. 

Komisia navrhla, aby mu mestská časť pozemok prenajala za symbolickú výšku nájomného 
ako kompenzáóu za náklady vynaložené na plánovanú úpravu svahu. 
Poslanec Baxa navrhuje tiež preveriť vzájomné vzťahy vlastníkov susedných garáží a ich 
názor na takýto spôsob riešenia zo strany mestskej časti , príp. o uzatvorenie nájomného 
vzťahu so všetkými dotknutými vlastníkmi garáží v danej oblasti . 

Uznesenie Č. 32212013 

Komisia žiada doplniť materiá! o požadované informácie a opätovne predložiť na 
prerokovanie. 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: 1 
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1/12 Núvrh na predaj časti Jl07.emku parc.č . 1723/5 na ulici Kníľovské údolie ako rríJlad 
hodný osobitného zreteľa. 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spo(;íva v tom, že pre žiadateľa to je 
jediná prístupová cestička ku kanali7.ačnej prípojke vedúcej z pozemku žiadateľa , parc . č. 

1725/1 do kanalizačného zherača. Prístup k prípojke je Jlotrebný pre prípadnú kontrolu, 
údržbu a 0Jlravu. 

Uznesenie č. 323/2013 

Komisia žiada doplniť materiálo inforrnút:iu preveriť a zistiť vlastnícke pomery susedných 
pozemkov a oJlätovne materiúl predložiť na prerokovanie. 

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

1/13 Návrh na pozemkov Jlarc.č. 8466 a 8469 vo dvorc na Obchodnej č. 42 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

PhDr. Jaška konštatoval , 7.e usubitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má vo vlastníctve 
prístupové Jlozemky, susedné pozemky a stavby na pozemkoch parc.č. 8465/2, 8465/3, 
8465/4,8465/5,8465/6. Pozemok parc.č. 8466 má žiadateľ v n~jme od 1.1.2000 a pozemok 
pare.č. 8469 od 13.9.2012 na dobu neurčitú. Žiada poslanwv o vyjadrenie, či má oddelenie 
majetkov~ a investičné v dancj vcci konať, pripraviť podklady a znalecký posudok k predaju 
predmetných pozemkov. 

Uznesenie č. 324/2013 

Komisia súhlasí s návrhom prcdkladateľa a ;.iada vypracovať znalecký posudok. Kumisia 
odporúča materiál na prcdaj nehnuteľn~ho majetku opätovnc prcdložiť na prerokovanie. 

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

1/14 Návrh na predaj nebytového priestoru na Ohchodnej ulil:i č. 33/b 

Nájomca nchytového priestoru požiadal mestskú časť o jeho odkúpenie. Nebytový priestor je 
v zlom tel:hnickom stave (zatekanic, dcravá strecha ... ) PhDr. Jaška int0ľ1110Val poslancov, že 
ide len o predbežný návrh a žiada ich o vyjadrenie, či oddelenic majctkové a investičné mú 
v danej veci konať, pripraviť podklady a znalecký posudok k Jlredaju nebytového priestoru. 

Uznesenie č. 325/2013 

Komisia súhlasí s návrhom prcdkladateľa a žiada vyprawvať znalecký posudok. Komisia 
odporúča materiál na Jlredaj nehnuteľného majetku opätovne predložiť na prerokovanie. 

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

1/15 Návrh na n~jom Jlozemku rod garážou part:. č. 10362/3 na Cajkovského ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Osubitný zreteľ spočiva v tom, že žiadateľ je vlastníkom garáže súp.č. 6447 na predmetnom 
pozemku. 
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Uznesenie Č. 326/2013 

Komisia odporúča materiál predložiL' na rokovanie miestneho zastupiteľstva . 

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

1/16 Návrh na nájom pozemku pod gará:i.ou parc. Č. 2491/25 na Drotárskej ceste ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Osobitný zretel' spočíva v tom, že žiadatel' je vlastníkom garáže súp . č . 59R I na predmetnom 
pozcmku. 

Uznesenie Č. 327/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupitcľstva. 

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

1/17 Návrh na nájom pozemku pod garážou parc. Č . 3718/7 na Sokolskej ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Osobitný zreteľ spočíva v tom , že žiadateľ je vlastníkom garáže ev.č. 921 na predmetnom 
pozemku. 

Uznesenie Č. 328/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

1/18 Návrh na nájom pozemku pod garážou časť parcely registra "c", parc. Č. 724R/I na 
Dobšinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa . 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom garáže súp.č. 6191 na predmetnom 
pozemku. 

Uznesenie Č. 329/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

Po hlasovaní pán poslanec Ing. Dorguľa po:i.iadal predsedníčku o uvoľnenie z ďalšieho 
rokovania kom isie pre iné povilUlosti. Pani predsedníčka súhlasi la s jeho odchodom. 

1/19 a) Návrh na predaj stavby - garáže, súpisné číslo 6423 a pozemku pare . č . 1678/5 
pod predmetnou garážou na Riznerovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa; 

b) Návrh na predaj stavby - gará7.e, súpisné číslo 6422 a pozemku parc.č. 167R/4 
pod predmetnou garážou na Riznerovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 

c) Návrh na predaj stavby - garážc, súpisné číslo 6421 a pozemku parc . č. 1678/3 
pod predmetnou garážou na Riznerovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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PhDr. Jaška konštatoval , že osobitný zreteľ spočíva vo všetkých prípadoch v tom, že každý 
jeden 7.iadatd' v danom prípade u7.Íva garúž aj pozemok pod garúžou v súlade S nájomnou 
zmluvou uzavretou na dobu neurčitú od roku 199R. 

Poslanci žiadajú oddelenie majetkové a investičné preveriť a zistiť situáciu vo veci uZlvania 
garáží v bezprostrednom susedstve ( či okolité garáže sú už v osobnom vlastnktve, príp. zistiť 
iné vlastnícke pomery). 

Uznesenie č. 330/2013 

Komisia odporúča materiúl doplniť o po7.adované iníormáeie a predložiť na opätovné 
prerokovanie. 

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

Rokovanie bolo zahájené o 15 ,00 hod. a ukončené o 17,15 hod. 
Zapísal: Mgr. Michada Malinová 
Bratislava, 11.3.2013 

Rozdeľovník: 
I. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven ŠovCfk 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
4. Miloš Domorák 
5. Ing. Ján Krta 
6. Ing. Pavol Baxa 
7. 
8. 

Ing. Martin Borguľa 
PhDr. Štefan HolCík 

9. Ing. Oliver Paraueiser 
10 . MUDr. Peter Osuský CSc. 
J I. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Papán 
13 . organizačný relerát 
14 . Ing. Vlauimír Lauko 
15. Anna KuCerová 
16. Ing. Danica Buuovská 

I 

PaedDr. Uarbora Oráčov á, PhD. v.r. 
pred~edn~ka komisie 




