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Zápisnica č.7/2013 

zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 9.5.2013. 

Prítomní: 
ľaedDr. Barbora Oráčová, PhD. predsedníčka, členovia: Ing. Ján Krta, Ing. Pavol Baxa, PhDr. 
Stefan Holčík, Miloš Domorák 

Ospravedlnení: Ing. Martin Borgnľa 

Hostia: 
Mgr. PhDr. Štefan Jaška - vedúci oddelenia majetkového a investičného, Mgr. Vladimír 
Cipciar - vedúci oddelenia právneho a správnych činností, Ing. Július Papán - vedúci 
oddelenia finančného, Ing. Oliver Paradeiser - miestny kontrolór, Mgr. Ľuboslava Vasiľová -
vedúca oddelenia školstva 

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

Mesto dňa 21.5.2013 
2. Rôzne. 

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

K bodu 1 

1/1 Návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k domovej nehnuteľnosti na 
Hviezdoslavovom nám.č. II v Bratislave. 

Mgr. Cipciar informoval poslancov a členov komisie o právnom stave domovej nehnuteľnosti 
na ulici Hviezdoslavovo nám. č.1l v Bratislave, súp. Č. 168. Predmetná domová nehnuteľnosť 
je v súčasnom období v podielovom spoluvlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava - v 
správe mestská čast' Bratislava-Staré Mesto o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 86/120 z 
celku a spoločnosti Hviezdoslavovo námestie 11, spol. s r.o. o veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu 34/120 z celku. 
V domovej nehnuteľnosti sa nachádza 10 bytov a 1 nebytový priestor. V zmysle zákona č. 
260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom 
(ďalej len "zákon") dostali všetci nájomcovia bytov výpoveď z nájmu. 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. 
Mgr. Cipciar upozornil na fakt, že po uplynutí výpovednej lehoty sa nájomný vzťah k bytu 
končí, a preto nie je možný odpredaj bytov nájomcom, ktorým uplynula výpovedná lehota za 
cenu určenú v zmysle Z.č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
Ďalej informoval členov komisie, že má vedomosť o tom, že 7 nájomcovia bytov si podali na 
Magistráte hl. mesta SR Bratislava žiadosť o bytovú náhradu. Štyria z nich obdržali kladné 
rozhodnutie o priznaní nároku na bytovú náhradu. Ostatní sú v riešení. 
Nájomcovia, ktorí si žiadosť o bytovú náhradu nepodali v zákonom stanovenej lehote, sú 
najmä občania, ktorí sú si vedomí, že nespíňajú podmienku na priznanie nároku na bytovú 
náhradu z dôvodu hodnoty vlastníctva ich majetku. 

Mgr. Cipciar upozornil aj na fakt, že na Okresnom súde Bratislava I je vedených niekoľko 
súdnych konaní, kde na strane navrhovateľov vystupujú súčasní nájomcovia bytov, ktorí 
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žiadajú o nahradenie prejavu vôle na uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva bytu v zmysle 
z.č. 182/1993 Z.z. V jednom zo súdnych konaní, súd návrh nájomníčky (Ireny Dorotjakovej) 
ako navrhovateľky zamietol z dôvodu nemožnosti odpredaja bytov do vlastníctva v zmysle 
z.č. 182/1993 pre skutočnosť, že predmetná domová nehnuteľnosť je v podielovom 
spoluvlastníctve spoluvlastníkov. Má sa za to, že takéto súdne rozhodnutie sa stane 
"precedensom" aj v ostatných súdnych konaniach. 
Mgr. Cipciar upozornil aj na súdny spor, v ktorom sa správca konkurznej podstaty spoločnosti 
SATEL, akciová spoločnosť Poprad "v konkurze", domáha žalobou o určenie vlastníckeho 
práva spolu s návrhom na nariadenie predbežného opatrenia voči odporcovi spoločnosti 
Hviezdoslavovo námestie 11, spol. s r.o., aby Okresný súd Bratislava I určil, že vlastníkom 
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 34/120 k celku je navrhovateľ. Mestská časť Bratislava
Staré Mesto nie je účastníkom tohto konania. 

Napriek vyššie uvedenému, p. Cipciar zdôraznil, že v súčasnom období neexistujú relevantné 
právne skutočnosti, resp. obmedzenia, ktoré by akýmkoľvek spôsobom právne obmedzovali 
mestskú časť pri nakladaní so svojím spoluvlastníckym podielom. 

Primátor hl. mesta udelil predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníctva spoluvlastníckeho 
podielu dňa 25.2.2013. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol doručený dňa 18.4.2013. 

Neprijatie ponuky na predaj spoluvlastníckeho podielu za 1.000.000,00 Eur v čase, keď 
- niektorí nájomcovia majú priznané bytové náhrady 
- súd zamietol v konaní nárok nájomcu na prevod bytu do ich osobného vlastníctva, 
- obec nemá finančné prostriedky na nutnú rekonštrukciu nehnuteľnosti, 
- je vedených niekoľko predražených súdnych konaní 

by malo za následok nehospodárne nakladanie s majetkom obce, ktoré je v rozpore so 
zákonom č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí. 

Poslanec Holčík podporil predložený materiál, nakoľko pozná veľmi dobre históriu aj súčasný 
technický stav domu. Domová nehnuteľnosť na Hviezdoslavovom námestí č. 11 v Bratislave 
si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu, na ktorej by sa mestská časť v žiadnom prípade nemohla 
spolupodieľať z finančného hľadiska. Dovolil si tiež oponovať voči názoru poslanca Borguľu, 
ktorý tvrdí, že ľudia v dome sú proti realizácii prevodu spoluvlastníckeho podielu a vyzývajú 
mestskú časť, aby začala hájiť záujmy občanov Starého Mesta. 
Poslanec Holčík má vedomie a pozná niekoľkých nájomcov bytov v predmetnom dome, ktorí 
práve takúto činnosť mestskej časti podporujú. Rozhodne navrhuje v danej veci hlasovať 
a podporiť, odporučiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Poslanec Krta sa spýtal, či môže z právneho hľadiska niečo zabrániť samotnej realizácii 
prevodu spoluvlastníckeho podielu. Mgr. Cipciar i poslanec Holčík sa zhodli, že v súčasnom 
období je jedinou prekážkou hlasovanie poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 
Mgr. Cipciar informoval členov komisie aj o tom, že budúci kupujúci právne relevantným 
dokladom už deklaroval existenciu finančných prostriedkov na svojom účte. 

Z dôvodu neprítomnosti p. Borguľu a jeho žiadosti prerokovávať predmetný materiál za jeho 
účasti, predsedníčka komisie navrhla hlasovať dvakrát. 
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Uznesenie č. 372/2013 
Komisia odporúča, aby sa hlasovalo za predloženie návrhu na vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva k domovej nehnuteľnosti na Hviezdoslavovom nám.č. 11 v Bratislave 
bezodkladne, t.j. na tomto zasadnutí konanom dňa 9.5.2013. 

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

Uznesenie č. 373/2013 

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

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

1/2 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2013 - oblasť kultúry 

Uznesenie č. 374/2013 

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

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

1/3 Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k 31.12.2012 

Uznesenie č. 375/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/3 Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 
a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
na rok 2013 

Materiál prezentoval p. Ing. Papán. Tretia zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2013 sa týka výdavkov bežného rozpočtu, ktoré sa navyšujú o 80.000,00 Eur na 
odstránenie havarijných stavov - oprava portálu Pálffyho schodov (portál je značne 

poškodený, časti muriva padajú na chodník, hrozí nebezpečenstvo úrazu), oprava oplotenia 
Medickej záhrady (oprava pilierov a oplotenia), oprava oplotenia MŠ Kuzmányho (oplotenie 
je naklonené a hrozí pád na chodník a zaparkované autá). 
Táto zmena zvyšuje objem finančných prostriedkov o 539.000,00 Eur. Kamerový systém 
v mestskej časti si vyžiada investície vo výške 50.000,00 Eur, ktorý bude realizovaný 
prostredníctvom podprogramu 1.5. Na opravu dlažby na Michalskej ulici sa navrhuje vyčleniť 
sumu 80.000,00 Eur v podprograme 3.1. V podprograme 4.2 sa navrhuje vyčleniť suma 
25.000,00 Eur na revitalizáciu fontán z dôvodu zníženia strát vody a hospodárnejšej 
prevádzky. Výstavbu nájomných bytov na Obchodnej ulici č. 52 v Bratislave sa zvyšujeme 
o 340.000,00 Eur. Výdavky na podprogram 5.2 - trhoviská sa zvyšujú o 12.000,00 Eur, 
nakoľko pôvodne navrhovaná suma nie je dostatočná na jeho rekonštrukciu (trhovisko 
Poľná). Na rekonštrukciu pobočky Staromestskej knižnice nachádzajúcej sa na ulici Západný 
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rad v Bratislave sa navrhuje zvýšiť množstvo prostriedkov o 34.000,00 Eur, a to z dôvodu jej 
presťahovania do priestorov ZŠ Dubová. 

P. Ing. Paradeiser požiadal, aby bola v budúcnosti v dôvodovej správe uvedená podrobnejšia 
analýza a definícia dôvodov navýšenia jednotlivých položiek rozpočtu mestskej časti. 

Uznesenie Č. 376/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: S Za: S Proti: O Zdržal sa: O 

1/4 Informáciu o priebežnom plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ku dňu 
31.3.2013. 

Materiál predložilo a spracovalo oddelenie finančné pre informáciu pre všetkých členov 
Komisie pre nakladanie s majetkom a financie. 

Uznesenie Č. 377/2013 
Komisia berie na vedomie Informáciu o priebežnom plnení rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto ku dňu 31.3.2013. 

Prítomní: S Za: S Proti: O Zdržal sa: O 

1/5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa 
zrušuje Školská jedáleň pri MŠ Medená 24 v Bratislave podl'a siete škôl a školských zariadení 

Uznesenie Č. 378/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: S Za: S Proti: O Zdržal sa: O 

1/5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa 
zriad'uje Výdajná školská jedáleň pri MŠ Heydukova 25 v Bratislave podľa siete škôl 
a školských zariadení 

Uznesenie Č. 379/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: S Za: S Proti: O Zdržal sa: O 

1/6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť 
školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania 

Uznesenie Č. 380/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: S Za: S Proti: O Zdržal sa: O 
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117 Návrh na predaj nebytového priestoru na Obchodnej ulici č. 33/b 

Uznesenie Č. 381/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

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

118 Návrh na nájom nebytového priestoru pre Súkromnú základnú umeleckú školu v budove 
ZŠ Vazovova č. 4 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zretel'a. 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška v súčinnosti s p. Mgr. Vasiľovou. Vzhl'adom na 
novoprijatú právnu legislatívu, konkrétne 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 niektorých 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 minimálne na obdobie troch rokov. 

V zmysle 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 len na obdobie, ktoré nesmie presiahnuť 
jeden rok. 

Na základe vyššie uvedeného, na uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov - elokovaných 
pracovísk v budove základných škôl na dobu dlhšiu ako jeden rok, je kompetentná 
a oprávnená mestská časť Bratislava - Staré Mesto ako ich zriaďovatel'. 

Uznesenie Č. 382/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

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

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

Ide o obdobný prípad ako v bode 1/8. 

Uznesenie Č. 383/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

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

• 
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1110 Návrh na nájom nebytového priestoru pre Základnú umeleckú školu Miloša Ruppeldta 
v budove ZŠ Mudroňova Č. 83 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Ide o obdobný prípad ako v bode 1/8 a 1/9. 

Uznesenie Č. 384/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

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

Poslanec Baxa požiadal oddelenie školstva v súčinnosti s oddelením majetkovým 
a investičným zistiť, preveriť, preskúmať a identifikovať právny vzťah medzi troma 
subjektmi: 

mestská časť Bratislava-Staré Mesto - základná škola - riaditeľ 

a to najmä v oblasti finančného normatívu školy, práva užívania nehnuteľnosti, vlastníctvo 
a správa hnuteľného majetku školy, práva a povinnosti riaditeľa školy vo vzťahu údržby a 
rekonštrukcie budovy ZŠ atď. 

1/11 Návrh na predaj podielu na pozemku parc.č. 34 vo dvore na Michalskej ulici Č. 14-16 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom 
spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/2 na predmetnom pozemku, a vlastní aj dva susedné 
pozemky parc.č. 33 a parc.č. 35 a stavby na týchto dvoch pozemkoch. 

Poslanec Baxa navrhol, aby sa uskutočnilo rokovanie s potenciálnym kupujúcim 
o podmienkach predaja. Jednou z podmienok pre realizáciu predaja by bola povinnosť uhradiť 
odplatu za užívanie pozemku za obdobie troch predchádzajúcich rokov. 

Uznesenie Č. 386/2013 
Komisia odporúča rokovať so žiadateľom o podmienkach predaja, vypracovať znalecký 
posudok a informovať komisiu o výsledku na najbližšom zasadnutí. 

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

1/12 Návrh na predaj pozemku parc.č. 21500/6 na Javorinskej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má polovičný 
spoluvlastnícky podiel na susedných pozemkoch parc.č. 21500/2, 21500/7, 21500/8 ako aj na 
stavbách na pozemkoch parc.č. 21500/7 a 21500/8. 

Poslanec Baxa navrhol, aby sa oslovili aj ďalší spoluvlastníci predmetných susedných 
pozemkov. Všetci by mali byt' informovaní o zámere mestskej časti predať pozemok parc.č. 
21500/6 na Javorinskej ulici, a v prfpade ich záujmu realizovať predaj predmetného pozemku 
pomerne podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov na susedných pozemkoch. 
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Členovia komisie s návrhom poslanca Baxu súhlasili a žiadajú oddelenie majetkové 
a investičné, aby v danej veci uskutočnila potrebné kroky a následne poskytla komisii 
informáciu o výsledku. 

Uznesenie č. 387/2013 
Komisia odporúča doplniť materiál o požadované informácie a predložiť ho na opätovné 
prerokovanie na najbližšie zasadnutie. 

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

1/13 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava. 

Uznesenie č. 388/2013 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/14 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. 

Na svojom predchádzajúcom zasadnutí komisia žiadala doplniť materiáloúzemnoplánovaciu 
informáciu a o vizualizáciu projektu plánovanej nadstavby. 

Predložené doplňujúce doklady boli nepostačujúce a členovia komisie žiadajú, aby realizátor 
projektu bol pozvaný na osobné rokovanie na najbližšie zasadnutie. 

Uznesenie č. 389/2013 
Komisia odporúča pozvať na najbližšie zasadnutie žiadateľa z dôvodu podrobnej analýzy 
a prezentácie plánovaného projektu realizácie nadstavby rodinného domu. 

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

1/15 Návrh na nájom časti pozemku parc.č. 1707/4 na Nábreží arm.gen. Ludvíka Svobodu 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál stiahnutý z programu rokovania. 

1/16 Návrh na predaj stavby-garáže, súpisné číslo 6197, a pozemku parc.č. 8900/9 pod 
predmetnou garážou vo dvore na Grässlingovej Č. 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa 

PhDr. Jaška požiadal predsedníčku komisie, aby bol materiál prerokovaný až na najbližšom 
budúcom zasadnutí komisie pre nakladanie s majetkom a financie. 

Predsedníčka komisie p. PaedDr. Oráčová súhlasila a vyhovela návrhu. 
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1/17 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nasledovných nebytových 
priestorov: nebytové priestory na Bj6msonovej ulici Č. 13 

nebytové priestory na Dostojevského rade Č. l 
nebytový priestor na Gorkého ulici Č. 15 
nebytový priestor na Karadžičovej ulici Č. 55 
nebytový priestor na Klemensovej ulici Č. 5 
nebytový priestor na Kollárovom námestí Č. 20 
nebytový priestor na Krížnej ulici Č. 10 
nebytový priestor - garáž na Lovinského ulici Č. 30 
nebytový priestor na Medenej ulici Č. 33 
nebytový priestor na Pražskej ulici Č. 13 
nebytový priestor na Staromestskej ulici Č. 6 
nebytové priestory na Radlinského ulici Č. 51 
nebytový priestor na Vysokej ulici Č. 6 
nebytový priestor na Záhradníckej ulici Č. II 

Uznesenie Č. 390/2013 
Komisia odporúča vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom predmetných nebytových 
priestorov. 

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

1/18 Informácia o zmene Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, ktorá nadobúda účinnosť dňa l.mája 2013. 

Uznesenie Č. 391/2013 
Komisia berie na vedomie informáciu o zmene Organizačného poriadku Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

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

Kbodu2 

Predsedníčka komisie p. PaedDr. Oráčová požiadala prednostu Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto o poskytnutie informácie na najbližšie zasadnutie komisie vo 
veci stanovenia objemu finančných prostriedkov na jednorázové odmeny pre poslancov 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Rokovanie bolo zahájené o 15,00 hod. a ukončené o 16.30 hod. 
Zapísal: Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 14.5.2013 

PaedDr. Barb ráčová, PhD. v.r. 
predsedn "ka komisie 



Rozdel'ovník: 
l. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
4. Miloš Domorák 
5. Ing. Ján Krta 
6. Ing. Pavol Baxa 
7. Ing. Martin Borgul'a 
8. PhDr. Štefan Holčík 
9. Ing. Oliver Paradeiser 
10. MUDr. Peter Osuský CSc. 
ll. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Papán 
13. organizačný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15. Anna Kučerová 
16. Ing. Danica Budovská 
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