
Z á P i s nic a č. 6/2013 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 11.4.2013. 

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

Neprítomní: Ing. Pavol Baxa 

Hostia: 
Mgr. Michaela Bauer - oddelenie právne a správnych činností, Ing. Július Papán - vedúci 
oddelenia finančného, Mgr. PhDr. Štefan Jaška - vedúci oddelenia majetkového 
a investičného, Mgr. Zuzana Čierniková - referát verejného poriadku a čistoty. 

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

Mesto dňa 23.4.2013 - pokračovanie, 

2. Rôzne. 

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

K bodu č.1 

1/1 Návrh na predaj nebytového priestoru na Grosslingovej ulici č. 28 

Uznesenie č. 347/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupitel'stva 
a upraviť kúpnu cenu na sumu 12.650,00 Eur z dôvodu jej zaokrúhlenia. 

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

1/2 Návrh na predaj nebytového priestoru na Kozej ulici č. 19 

Uznesenie č. 348/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupitel'stva. 

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

1/3 Návrh na predaj nebytového priestoru na Krížnej ulici č. 21 

Uznesenie č. 349/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupitel'stva. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 
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1/4 Návrh na predaj nebytového priestoru na Leškovej ulici Č. 7 

Uznesenie Č. 350/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

1/5 Návrh predaj nebytového priestoru na Podjavorinskej ulici Č. 13 

Uznesenie Č. 351/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

1/6 Návrh na predaj nebytového priestoru na Ulici 29. augusta Č. 34 

Uznesenie Č. 352/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

1/7 Návrh na predaj nebytového priestoru na Vazovovej ulici Č. 7 

Uznesenie Č. 353/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

1/8 Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici Č. 8 

Uznesenie Č. 354/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

1/9 Návrh na predaj nebytového priestoru na Žilinskej ulici Č. IO 

Uznesenie Č. 355/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

1/10 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. k Železnej studienke, Bratislava 

Uznesenie Č. 356/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: '0 
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1/11 Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Konventná Č. 5 
v Bratislave 

Materiál prezentovala p. Mgr. Michaela Bauer. Domová nehnuteľnosť na ulici Konventná Č. 5 
v Bratislave, súp. Č. 623, je v súčasnosti v podielovom spoluvlastníctve 2 spoluvlastníkov: 
Hlavné mesto SR Bratislava - v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 14/48 z celku a spoločnosť Konventná Apartments, s.r.o., so 
sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 34/48 z celku. 

V nehnuteľnosti sa nachádza celkovo 11 bytov al nebytový priestor. V zmysle prijatého 
zákona Č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov 
k bytom dostali nájomcovia výpoveď z nájmu bytu. Výpovedná lehota uplynula buď 
v decembri 2011 alebo v marci 2012. Uplynutím výpovednej lehoty sú nájomcovia v 
právnom postavení užívateľov bytov. V zmysle § 3 ods. 6 zákona majú právo aj naďalej 
užívať byt, ktorého boli nájomcom a to až do pridelenia bytovej náhrady. Podielový 
spoluvlastník - spoločnosť Konventná Apartments s.r.o. požiadala o kúpu spoluvlastníckeho 
podielu 14/48 z celku za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom. Primátor hlavného mesta 
udelil predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníctva spoluvlastníckeho podielu dňa 25.2.2013. 
Z dôvodu zlého technického stavu, a teda aj nutnosti investovať značné finančné prostriedky 
do predmetnej domovej nehnuteľnosti na ulici Konventná č. 5 v Bratislave, ktoré mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto nemá vo svojom rozpočte, oddelenie právne a správnych činností 
navrhuje schváliť predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 14/48 z celku a vyhovieť 
žiadosti spoločnosti Konventná Apartments, s.r.o. 

Poslanec Borguľa nesúhlasí s daným postupom, nakoľko vyslovil obavu o budúcnosť 
samotných užívateľov bytov a reálnu obavu zo vzniku situácie, že užívateľom bytov nebudú 
do roku 2016 pridelené bytové náhrady, čo by v danom prípade znamenalo pre mestskú časť 
Bratislava-Staré Mesto povinnosť uhrádzať prenajímateľovi rozdiel medzi výškou trhového 
mesačného nájomného a regulovaného mesačného nájomného. 

P. Mgr. Bauer upozornila poslancov, že na základe výkladu zákona Č. 260/2011 Z.z. 
o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov (ďalej len "zákon"), a to 
priamo od jeho mentora, je obcou v danom prípade Hlavné mesto SR Bratislava. To znamená, 
že Hlavné mesto SR Bratislava ako obec je príslušná na konanie o nároku na poskytnutie 
bytovej náhrady v zmysle zákona, prijíma a posudzuje všetky žiadosti o bytovú náhradu, 
rozhoduje o ne/priznaní bytovej náhrady, zabezpečí výstavbu a pridelenie bytových náhrad 
atď. V prípade, ak si povinnosť poskytnúť bytovú náhradu žiadateľovi, ktorému bol priznaný 
nárok na jej poskytnutie nesplní do zákonom stanoveného termínu, bude práve Hlavné mesto 
SR Bratislava znášať všetky tomu zodpovedajúce následky. 

Uznesenie Č. 357/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

Poslanec Holčík upozorníl aj na súčasný právny stav domovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 
na Palárikovej ulici č. 29 v Bratislave. Ide tiež o podielový dom. 

P. Mgr. Bauer informovala poslancov, že dom na Palárikovej ulici č. 29 je momentálne 
v riešení. Právny stav predmetného domu je nasledovný: 
V dome sa nachádzajú štyri byty a 1 nebytový priestor - garáž. 
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v októbri 2012 bola Hlavnému mestu SR Bratislave doručená ponuka žiadateľa -podielového 
spoluvlastníka nehnuteľnosti - stavby na Palárikovej ulici Č. 29 v Bratislave na odkúpenie 
spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 k celku za cenu 120 000,- EUR. Ponuka sa viazala 
výlučne k podielu na stavbe, podiel na pozemku žiadateľ neponúkol. Žiadateľ ponúkol 
hlavnému mestu z titulu podielového spoluvlastníctva prednostne na predaj svoj 
spoluvlastnícky podiel. Hlavné mesto SR Bratislava si uplatnilo predkupné právo a odkúpilo 
Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 k celku za danú kúpnu cenu. Kúpna cena bola 
uhradená tak, že finančné prostriedky v hodnote 120.000,00 Eur boli zložené do notárskej 
úschovy zo strany 4 nájomnikov bytov v dome. 

Právny stav je teda taký, že 2/3 z celku sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava -
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 1/3 z celku nadobudlo Hlavné mesto SR 
Bratislava na základe uplatnenia si predkupného práva. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súčasnom období obdržala od Hlavného mesta SR 
Bratislava list, kde nás vyzýva k realizácii prevodu vlastníctva bytov ich nájomcom v zmysle 
z.č.1821l993 o prevode vlastnictva bytov a nebytových priestorov (ďalej len "zákon"). Predaj 
bytov ich nájomcom sa bude realizovať podľa §18 bod 6 zákona. 

P. Holčík vyjadril kritiku na daný postup, nakoľko najväčšia ťarcha t.j. vyhotovenie 
znaleckých posudkov na zameranie jednotlivých bytov a nebytového priestoru a určenie 
spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku, ako aj 
samotné vyhotovenie kúpno-predajných zmlúv ostáva na mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. Navrhol úvahu, či by nebolo vhodné požiadať Magistrát hl.mesta SR Bratislava 
o odzverenie majetku. 

1/12 Nájom bytu v domovej nehnuteľnosti na ulici Heydukova Č. 19 

P. Mgr. Bauer informovala členov komisie o žiadosti uzavrieť zmluvu o nájme bytu pre p. 
Michala Babčana v domovej nehnuteľnosti na ulici Heydukova Č. 19 v Bratislave. Predmetná 
domová nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve. Hlavné mesto SR Bratislava -
v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto má spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2/6, p. 
Ing. Ľubomír Ščasný má vo vlastníctve 2/6 z celku ap. Subertova Klara má/mala vo 
vlastníctve rovnako 2/6 z celku. P. Subertová nedávno zomrela a v súčasnom období je 
vedené dedičské konanie. 
P. Ing. Ľubomír Ščasný požiadal mestskú časť Bratislava-Staré Mesto o súčinnosť vo veci 
uzavretia zmluvy o nájme bytu pre p. Michala Babčana. Predmetom nájmu je jedna miestnosť 
- izba a sociálne zariadenie trojizbového bytu po p. Subertovej. 

Členovia komisie namietali skutočnosť, že predmetom nájmu má byť len jedna izba so 
sociálnym zariadením z trojizbového bytu. 

Uznesenie Č. 358/2013 

Komisia nesúhlasí s vymedzeným predmetom nájmu a odporúča prenajať p. Babčanovi celý 
trojizbový byt po p. Subertovej za nájomné tomu zodpovedajúce. V prípade, ak žiadateľ 
nebude akceptovať takýto návrh mestskej časti, komisia odporúča nevyhovieť žiadosti 
o súčinnosť k uzavretiu zmluvy o nájme bytu. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 
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1/13 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2012 

Uznesenie č. 359/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

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

1/14 Návrh na poskytnutie pôžičky spoločnosti Staromestská a.s. a druhú zmenu rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 

Materiál prezentoval p. Ing. Papán. Spoločnosť Staromestská, a.s. je akciovou 
spoločnosťou, ktorej 100 % - ným vlastníkom je mestská časť Bratislava - Staré Mesto. 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto chce oživiť činnosť tejto spoločnosti rozšírením 
predmetu podnikania. Na zabezpečenie a rozvoj tejto spoločnosti sa navrhuje poskytnutie 
návratnej pôžičky z príjmov kapitálového rozpočtu vo výške 95 000 Eur na dobu do 
31.12.2018. Prioritnou úlohou bude zabezpečovanie služieb ako upratovanie a čistenie 

verejných priestranstiev, odťahovej služby a spustenia vysielania televízie. 

Uznesenie č. 360/2013 

Komisia žiada doplniť materiál o podrobný rozpis samotného projektu a o jeho podrobnú 
finančnú kalkuláciu. Komisia žiada predložiť doplnený materiál o požadované informácie na 
zasadnutie Miestnej rady t.j. 16.4.2013. 

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

Poslanec Borguľa namietal zloženie predstavenstva a dozornej rady v spoločnosti 
Staromestská a.s. 

P. Oráčová oznámila prítomným, že návrh na zmenu zloženia orgánov v spoločnosti 
Staromestská a.s. je súčasť programu najbližšieho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (t.j. 23.4.2013), konkrétne je tento návrh zaradený pod 
bodom č. 23 programu zasadnutia. Zmena zloženia sa týka nasledovného: 
l) vzdanie sa členstva v predstavenstve zo strany p. Mgr. Svena Šovčíka a vzdanie sa 
členstva v dozornej rade zo strany p. RNDr. Marty Černej. 
2) novými členmi predstavenstva sú p. Mgr. Kamil Homoľa, Ing. Pavol Baxa, Miloš Domorák 

novými členmi dozornej tady sú: Ing. Martin Borguľa, Mgr. Miroslava Babčanová, 
RNDr. Mário Ležovič 

P. Oráčová upozornila na chybu v materiáli, a to pri vymenovaní nových členov dozornej 
rady spoločnosti Staromestská a.s. je pri p. Mgr. Miroslave Babčanovej uvedené len 
priezvisko a titul. Chýbaj údaj o mene. Navrhla opravu materiálu. 

1/15 Návrh na schválenie podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 
pozemku na Medenej ulici Č. 14 v Bratislave - detské ihrisko 

Materiál stiahnutý z rokovania. 
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1/16 Návrh na predaj pozemku parc.č. 3761/2 na Baníckej ulici ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ si chce 
vybudovať parkovacie státie nakoľko vlastní susedné pozemky parc.č. 3762/31, parc.č. 

3762/9 a stavbu na pozemku parc.č.3762/9. 

Uznesenie Č. 361/2013 

Komisia odporúča materiál nepredkladať do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a zatiaľ návrh na predaj v danom prípade neriešiť. 

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

1/17 Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1738/9 na ulici Medzierka ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spOClva v tom, že žiadateľ má 
predmetnú časť pozemku oplotenú, ktorá tvorí jeden celok s pozemkom parc.č. 1738/6, ktorý 
je vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ plánuje realizovať nadstavbu rodinného domu na 
susednom pozemku parc.č. 1738/10, pričom stavebný úrad od neho požaduje nájomný vzťah 
k predmetnej časti pozemku. 

P. Oráčová žiada predložiť vyjadrenie stavebného úradu a od žiadateľa o nájom časti 

pozemku predložiť vizualizáciu plánovanej nadstavby rodinného domu. 

Uznesenie Č. 362/2013 

Komisia žiada materiál doplniť o požadované doklady a opätovne ho predložiť na najbližšie 
zasadnutie komisie na prerokovanie. 

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

1/18 Návrh na predaj nebytového priestoru - garáže na ulici Fraňa Kráľa č. 23 

Uznesenie Č. 363/2013 

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

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

1/19 Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 33/b 

Uznesenie Č. 364/2013 

Komisia súhlasí s prevodom vlastníctva predmetného nebytového priestoru nájomcovi 
a odporúča predložiť materiál na schválenie do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto po doručení predchádzajúceho súhlasu primátora hl.mesta SR 
Bratislava (t.j. na májové zasadnutie miestneho zastupiteľstva). 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 
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1/20 Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Šancová Č. 74 

Uznesenie Č. 365/2013 

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

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

1/21 Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 1723/5 na ulici Kráľovské údolie ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pre žiadateľa to je jediná prístupová cestička ku 
kanalizačnej prípojke vedúcej z pozemku žiadateľa, parc.č. 1725/1 do kanalizačného zberača. 
Prístup k prípojke je potrebný pre prípadnú kontrolu, údržbu a opravu. Predmetná časť 
pozemku, niekdaj šieho vinohradníckeho chodníčka v súčasnosti už neplní svoju pôvodnú 
funkciu, a to zabezpečenie lepšej komunikácie medzi vinohradmi. 

Komisia žiada vypracovať geometrický plán a znalecký posudok. 

Uznesenie Č. 366/2013 

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

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

1/22 Návrh na predaj stavby-garáže a pozemku pod predmetnou garážou na Riznerovej 
ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Uznesenie Č. 367/2013 

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

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

1/23 Návrh na predaj nebytových priestorov Č. 907 a 908 na Špitálskej ulici č. 18 

Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Č. 5/2012 zo 
dňa 14.2.2012 bol schválený predaj nebytových priestorov Č. 907 a 908 nachádzajúcich sa 
v bytovom dome na ulici Špitálska č. 18, súpisné číslo 2213, k.ú. Staré Mesto, vedenom 
v katastri nehnuteľností na LV Č. 6835 na parcele Č. 8690/11 a pozemok pod stavbou parc. 
Č. 8690/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 453 m2, 
kupujúcemu p. Ivete Rusňákovej, bytom: Ul. 29. augusta Č. 4, 811 07 Bratislava, ktorá je 
ich nájomcom a to za cenu spolu 94.468.96 Eur. 

P. Iveta Rusňákováje nájomcom predmetných nebytových priestorov od 4.5.2010 na základe 
výsledkov obchodnej verejnej súťaže. Nebytové priestory sú v zdevastovanom stave, 
vyžadujú si kompletnú rekonštrukciu a investíciu nemalých finančných prostriedkov. 
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Z dôvodu finančných komplikácii na strane kupujúceho - p. Ivety Rusňákovej nedošlo 
k uzavretiu zmluvy o prevode vlastníctva nebytových priestorov. Uznesenie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č. 5/2012 zo dňa 14.2.2012 a rovnako aj 
predchádzajúci súhlas primátora k prevodu vlastníckeho práva stratili platnosť. 

Dňa 21.3.2013 p. Rusňáková opätovne požiadala o predaj predmetných nebytových 
priestorov, potvrdila svoj záujem o ich kúpu a požiadala mestskú časť o znovu odsúhlasenie 
ich predaja do vlastníctva nájomcu. 

Členovia komisie vyjadrili obavu z finančnej neschopnosti na strane nájomcu aj v budúcnosti, 
a preto nesúhlasili s realizáciou prevodu vlastníctva. 

Uznesenie Č. 368/2013 

Komisia nesúhlasí s návrhom predkladatel'a a nesúhlasí s opakovaním realizácie postupu za 
účelom prevodu vlastnictva nebytového priestoru nájomcovi. 

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

1/24 Žiadosť nájomcu o zmenu doby nájmu z neurčitej na dobu určitú vo veci nájmu 
nebytového priestoru na Gr6sslingovej ulici č. 52 

Nájomcom nebytového priestoru č. 12-A29 je p. Ing.arch. Eduard Klčo. Nájom vznikol na 
základe Rozhodnutia Obvodného národného výboru Bratislava I o pridelení nebytového 
priestoru zo dňa 28. júna 1989 a Zápisu o dohode o odovzdaní a prevzatí bytu zo dňa 
25.9.1989. Nájom bol uzavretý na dobu neurčitú. Nájomca požiadal mestskú časť 
o odkúpenie nebytového priestoru dňa 26.10.2011. Komisia zaujala k žiadosti o prevod 
nebytového priestoru negatívne stanovisko aj z dôvodu riešiť predmetnú domovú 
nehnuteľnosť na Gr6sslingovej ulici č. 52 komplexne. 

P. Eduard Klčo ako reakciu na zamietavé stanovisko mestskej časti k odkúpeniu 
predmetného nebytového priestoru, požiadal dňa 8.11.2012 mestskú časť o úpravu nájomnej 
zmluvy spočívajúcej v zmene doby nájmu, z neurčitej na dobu určitú, a to min. na 10 
rokov. Uvedenú zmenu doby nájmu nájomca odôvodňuje nutnosťou nemalej investície 
a finančne náročnej rekonštrukcie predmetného nebytového priestoru. Doba určitá by 
nájomcu chránila pred vypovedaním zmluvy o nájme nebytového priestoru zo strany 
prenajímateľa kedykoľvek bez uvedenia dôvodu (nájom na dobu určitú možno vypovedať 
prenajímateľom len zo zákonom presne vymedzených dôvodov §9 ods. 2 z.Č. 116/1990 
o nájme a podnájme nebytových priestorov). 

Uznesenie Č. 369/2013 

Komisia neodporúča vyhovieť žiadosti najomcu. 

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

1/25 Návrh na nájom nebytového priestoru pre Súkromnú základnú umeleckú školu v budove 
ZŠ Mudroňova Č. 83 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál predložený členom komisie priamo na zasadnutí. Predmetom nájmu je nebytový 
priestor (školská trieda) o výmere 63 m2, nachádzajúceho sa na 1. poschodí budovy 
Základnej školy Mudroňova Č. 83 v Bratislave, súpisné číslo 1717. Mestská časť Bratislava
Staré Mesto je zriaďovateľom Základnej školy Mudroňova Č. 83 v Bratislave .. 
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Vzhľadom na platnosť zákona č. 325/2012 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 596/2003 o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení níektorých zákonov (ďalej len 
"zákon"), sa podľa § 39c ods. 1 zákona elokované pracoviská, detašované triedy a pobočky 
zriadené do 31. decembra 2012 stávajú elokovanými pracoviskami. Podľa § 39c ods. 2 písm. 
b) je zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, ktorý má zriadené elokované pracovisko, 
povinný do 30. júna 2013 predložiť doklady o zabezpečení priestorov t.j. aj zmluvy o nájme 
priestorov. Pri výkone kontroly zo strany Hlavného mesta SR Bratislava bolo základným 
umeleckým školám doporučený dlhodobý prenájom priestorov - elokovaných pracovísk t.j. 
minímálne na obdobie troch rokov. 

V zmysle Čl. VI Smernice o podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme, riaditeľ školy je oprávnený 
uzatvoriť zmluvu o krátkodobom prenájme nebytových priestorov a pozemkov (napr. školský 
dvor), nachádzajúcich sa v areáli základnej školy tak, aby tieto boli čo najefektívnejšie 
využité a rozhodnúť o cene nájmu samostatne. Celková d!žka takéhoto krátkodobého nájmu 
však nesmie presiahnuť jeden rok. 

Na základe vyššie uvedeného, na uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov - elokovaných 
pracovísk v budove Základnej školy Mudroňova Č. 83 v Bratislave pre základné umelecké 
školy na dobu dlhšiu ako jeden rok, je kompetentná a oprávnená mestská časť Bratislava -
Staré Mesto ako zriaďovateľ danej základnej školy. 

Uznesenie Č. 370/2013 

Komisia neodporúča predložiť materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/26 Návrh na nájom nebytového priestoru pre Základnú umeleckú školu Miloša Ruppeldta 
v budove ZŠ Mudroňova Č. 83 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál predložený členom komisie priamo na zasadnutí. Ide o obdobný prípad ako v bode Č. 
1/25. 

Uznesenie Č. 371/2013 

Komisia neodporúča predložiť materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

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

Po hlasovaní pán poslanec Ing. Borguľa požiadal predsedníčku o uvoľnenie z ďalšieho 
rokovanía komisie pre iné povinnosti. Pani predsedníčka súhlasila s jeho odchodom. 
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1/27 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č . 
......... 12013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Materiál prezentovala p. Mgr. Čierniková. Zmeny do VZN boli zapracované v súlade a na 
základe protestu prokurátora. 

Uznesenie Č. 372/2013 

Komisia odporúča predložiť materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

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

Pani predsedníčka PeadDr. Oráčová ukončila rokovanie komisie a poďakovala prítomným 
za účasť na komisii. 

Rokovanie bolo zahájené o 15,00 hod. a ukončené o 16,15 hod. 
Zapísal: Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 17.4.2013 

Rozdeľovník: 

l. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Kamil Homoľa 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
4. Miloš Domorák 
5. Ing. Ján Krta 
6. Ing. Pavol Baxa 
7. Ing. Martin Borguľa 
8. PhDr. Štefan Holčík 
9. Ing. Oliver Paradeiser 
IO. MUDr. Peter Osuský CSc. 
II. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Papán 
13. organizačný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15. Anna Kučerová 
16. Ing. Danica Budovská 

PaedDr. Bar.o a Oráčová, PhD. v.r. 
predserlPíčka komisie 
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