
Z á P i s nic a č. 4/2013 
zo zaslHlnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestske.i časti Bratislava-Staré Mesto, kunaného dňa 11.3.2013. 

Prítomní: 
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. predsedníčka, členovia: Ing . .Ján Klia, PhDr. Štefan Holčík, 
Miloš Domorák, Ing. Martin Borgul'a, Ing. Pavol Baxa (p. Baxa prišiel až na záver rokovania 
z dôvodu účasti na Komisii pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životného prostredia) 

Hostia: 
Mgr. PhDr. Štefan .Jaška - vedúci oddelenia majetkového a investičného, Mgr. Vladimír 
Cipl:iar - vedúci oddelenia právneho a správnych činností, Mgr. Michaela Bauer - oddelenie 
právne a sprúvnych činností, Ing. Július Papán - vedúci oddelenia finančného , Ing. Oliver 
Paradeiser - miestny kontrolór 

Program: 
1. Materiály na rokovanie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto dňa 19.3.2013 - pokračovanie 
2. Rôzne. 

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

K hodu 2 

2/t Nakol'ko na predchádzajúcom zasadnutí komisie nebola vyhodnotená obchodná verejná 
súľaž na predaj stavby a pozemku na Špitálskej ulici Č . 29 v Bratislave z dôvodu vzniku 
nových právnych skutočností, predsedníčka komisie navrhla a vyzvala p. Mgr. Bauer, aby 
informovala členov komisie o výsledku rokovaní s úspešným uchádzačom. 

P. Mgr. Bauer informovala poslancov, že p . .JozefKlimko (hmate\' spoločnosti realit K, s.r.o.) 
sa dňa 4.3.2013 osobne dostavil na Miestny úrad mestskej časti 13ratislava-Staré Mesto. Bol 
oboznámený s právnou skutočnosťou, ktorá nastala po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, 
a to síce, že dňa 15.2.2013 obchodn,! spo l očnosť ŠPITÁLSKA 29 s.r.o. podala na Okresný 
súd Bratislava I návrh žaloby o neplatnost' odstúpenia od zmluvy vedený pod č.k. 

35Cb/35/2013. Rovnako bol ob07.námený so skutočnosťou, že súťažná komisia na svojom 
zasadnutí dňa 28.2.2013 pristúpila k otváraniu obálok so sút'ažnými návrluni, ale nie k ich 
vyhodnoteniu. Konateľovi spoločnosti bola poskytnutá lehota na vyjadrenie sa, či spoločnost' 
realit K, S.r.o. hude trvať na svojom súťažnom návrhu aj napriek vzniku nových právnych 
skutočností alebo od súťažného návrhu odstúpi a finančnú zábezpeka bude v takom prípade 
bezodkladne vrátená na účet spoločnosti. O rokovaní hol spísaný úradný záznam. 
Spoločnosť realit K, s.r.o. mala určenú lehotu na vyjadrenie najneskôr do 11.3.2013 do 9.00 
hod. Mestskej časti Bratislava- Staré Mesto bolo dňa 8.3.2013 zaslané písomné 
vyrozumenie, že spoločnosť na svojom súťažnom návrhu trvá a má ;t.áujem uzatvorit' 
s mestskou časťou zmluvu o prevode vlastníctva predmetných nehnuteľností. 

Uznesenie Č. 331/2013 
Komisia odporúča pripraviť a predložil' na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
materiál - "Návrh na schválenie predaja stavby a pozemku na Špitálskej ulici č . 29 
v Bratislave" pre spoločnosť - realit K, spol. s r.o. v súlade s výsledkami obchodnej verejnej 
sút'aže . 
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Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 
2/2 P. Mgr. Bauer požiadala poslancov o možnost' prerokovať návrh na vyporiadanie 
podielového domu na Obchodnej ulici Č. 27 v Bratislave, súp. č . 554, ktorý nebol zahrnutý do 
programu zasadnutia. Členovia komisie súhlasili. 

Podiclový dom na Obchodncj ulici č. 27 je v podielovom spoluvlastníctve Hlavného mesta 
SR Bratislava - v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o vel'kosti Y2 a spoločnosti 
ELVIS, spol. s r.o. , so sídlom: Ohchodná 27, Bratislava (v zastúpení p. Borisom 
Schigunovom) o vel'kosti 'li. 
Spoluvlastník - spoločnosť ELVIS, spol. s r.o. má záujem odkúpiť spoluvlastnícky podiel 
hlavného mesta SR Bratislava. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má k dispozícii tri 
znalecké posudky s troma rôzne určenými všcohecnými hodnotami prcdmetnej domovej 
nehnuteľnosti. Spoločnosť EL VIS, spol. s r.o. mú záujem odkúpiť spoluvlastnícky podiel 
hlavného mesta SR Bratislava max . v hodnote 490.000,00 Eur. 

Uznesenie Č. 332/2013 
Komisia žiada predložiť všetky znalecké posudky na najbližšie zasadnutic a dohodnút' termín 
obhliadky domovej nehnuteľnosti na Ohchodnej ulici Č. 27 v Bratislave. 

l'rítomní: S Zu: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

2/3 V zmysle komisiou prijatého uznesenia Č. 311/2013 70 dňa 28.2.2013, predsedníčka 
komisie požiadala p. Mgr. Cipciara o stanovisko vo veci možnosti vyhlásenia obchodnej 
verejnej súťaž.e na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Vajanského nábr. 
v Bratislave (bývalé Café Propelér) . 

P. Mgr. Cipciar nemá výlu-ady voči vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže s tým, že 
v podmienkach súťaže bude účastník oboznámený s aktuálnym právnym stavom a bude 
upozornený na možné právne dôsledky. 

Uznesenie Č. 333/2013 
Komisia žiada oddelenie majetkové a investičné v súČirulOsti s oddelením právnym pripraviť 
a vypracovať konkrétne podmienky vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. Podmienky sút'aže 
budú predložené komisii na schválenie dľía 19.3 .2013 pred konaním Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mcsto. 

Prítomní: S Za: S Proti: O Zdržul sa: O 

K bodu l 

1/1 Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prc rok 2013 a 
zmen u tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok20!3. 

Materiú! prezentoval p. Ing. Papún. 
Zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa v prípade bežného rozpočtu týka 
zvýšenia príjmov a výdavkov 7.a podprogram 7.1 Základné školy v súvislosti so zvýšením 
dccentralizačnej dotácie za 7.ákladné školy z Ministerstva školstva SR. Zvýšenie príjmov 
a výdavkov za podprogram 7.2 Materské školy je spojený so zvýšením príspevku na výchovu 
a vzdelávanie. 
Zmena rozpočtu mestskcj časti Bratislava-Staré Mesto sa v prípade kapitálového rozpočtu 
týka najmä úpravy investícií v podprograme 3.1 - obnova chodníkov a komunikácii 
a priľahlých objektov k týmto komunikúciám z dôvodu potreby riešiť ich akútny zhoršený 
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stav (napr. Šulekova ulica, Májkova ulica, Grosslingová ulica) V podprograme 5.1 jc 
navrhnuté zaradenie vybudovania bezbariérového vstupu do budovy Miestneho úradu 
z Medenej ulice, vybudovanie nového sociálneho zariadenia pre nájomníkov na Heydukovej 
25 a v podprograme 7.5 zaradenie vybudovania materskej škôlky v budove na Heydukovej 
ulici č . 25 . 
V podprograme 8.1 sa znižujú výdavky na projektovú dokumentáciu ZSS ul. k Železnej 
studienke na základe a v súlade s výsledkami realizovanej elektronickej aukcie. 

Poslanci vyjadrili svoje výhrady najmä k položke týkajúcej sa úpravy výšky investícií na 
obnovu chodníkov a komunikácií. Majú za to, že v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sú 
niektoré ulice v podstatne horšom stave ako ulice navrhované (napr. Šoltésovej ul.) . 

Poslanec 130rguľa namietal aj navrhované poskytnutie finančnej investície na kúpu 
kuchynského zariadenia do jedálne v ZŠ Dubová. V prípade existencie stáleho záujmu 
mestskej časti školské jedálne prenajímať, je takáto investícia bezúčelová a zbytočná. Vyjadril 
názor, že materiál v danom znení na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

nepodporí. 

P. Ing. Paradeiser upozornil na takt, že nepovažuje za správne "blokovat'" materiál ako celok. 
Niektoré zmeny v rozpočte zahrnuté v materiáli sú pre mestskú časť veľmi dôležité a 
nevyhnutné (napr. rekonštrukcia MŠ Heydukova). 

Uznesenie Č. 334/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva . 

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

1/2 Návrh na predaj nebytových priestorov na ulici Gri:isslingová č . 28, Kozia č. 19, Kríž.na č. 
21, Leškova č. 7, Podjavorinskej č. 13 , Vazovova č . 7, Ulica 29. augusta č. 34, Žilinská 8, 
Žilinská č. IO. 

Poslancom boli predložené znalecké posudky na všetky predmetné nebytové priestory. 

Uznesenie Č. 335/2013 
Komisia neodporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva konaného dňa 
19.3.2013. Komisia žiada a trvá na zabezpečení a stanovení termínu obhliadky nebytových 
priestorov. 

Prítomní: 5 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: 2 

113 Informácia O realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 

Uznesenie Č. 336/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

1/4 Projekt výstavby bytového domu, Dobšinského ulica, parc.č. 7249/1 , Bratislava-Staré 
Mesto 

~Ibl .. ri~t nr"7"ntnv,,1 n Phn .. Til~kil ()!;nnlvp.olnil);:I Z:I ieho oneskorenú distribúciu. 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má záujem v súlade s" Koncepciou štátnej bytuvej 
politiky do roku 2015" a v zmysle "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto" aktívne sa podieľať na riešení bytovej situácie obyvateľov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to výstavbou bytuvého domu s 24 bytovými 
jednotkami, pre potreby nájomného bývania a sociálneho bývania na Dobšinského ulici 
v Bratislave. 
Finančne výhodným spôsobom financovania výstavby bytového domu je využitie úverových 
prostriedkov Štátneho fondu rozvuja bývania v kombinácii s dotáciou Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle zákona. 
Jednou z posledných príležitostí vhodného a nevyužívaného pozemku pre výstavbu tohto 
bytového domu, pozemok ktorý je vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, je pozemok parc . č . 7249/1, nachádzajúci sa na Dobšinského ulici ( do konca roku 
20 II bol na uvedenom pozemku umiestnený ubjekt materskej školy, stavba bola zbúraná na 
základe povolenia) . lJzemnoplánovacia dokumentácia potvrdzuje možnosť výstavby 
bytového domu. 

Uznesenie Č. 337/2013 
Komisia odporúča mimoriadne zasadnutie komisie, príp. aj mimoriadne zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opätovné prerokovanie materiálu 
z dôvudu usobitosti samotného projektu. 

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

Rokuvanie bolo zahájené o 15,00 hod. a ukončené o 16.30 hod. 
Zapísal: Mgr. Michaela Malinuvá 
Bratislava, 12.3.2013 

Rozdel'ovník: 
l . PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. PaedDr. Barbora On\čová PhD. 
4. Miloš Domorák 
5. Ing. Ján Krta 
6. Ing. Pavol Baxa 
7. Ing. Martin Borgul'a 
8. PhDr. Štefan Holč ík 
9. Ing. Oliver Paradeiser 
IO. MUDr. Peter Osuský CSc. 
ll . Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Papán 
13 . organi začný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15 . Anna Kučerová 

PaedDr. BarJtra!Oráčová, PhD. v.r. 
predsedJíiflta kom isie 

l 


