
Z á P i s nic a č. 8/2013 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 11.6.2013. 

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

Hostia: 
Mgr. PhDr. Štefan Jaška - vedúci oddelenia majetkového a investičného, Ing. Július Papán -
vedúci oddelenia finančného, Ing. Oliver Paradeiser - miestny kontrolór, JUDr. Jana 
Revayová - referent právneho oddelenia, Mgr. Zuzana Čierniková - referát verejného 
poriadku a čistoty, JUDr. Mária Barátiová - vedúca referátu miestnych daní, Ing. Kamil 
Procházka - poslanec Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

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

Mesto dňa 11.6.2013 
2. Rôzne. 

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

Kbodu2 

2/1 
Predsedníčka PaedDr. Barbora Oráčová oboznámila členov komisie, že na základe informácie 
poskytnutej prednostom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, boli určené 
na jednorázové odmeny zástupcom starostky a neuvol'neným poslancom finančné prostriedky 
v sume 20.000,00 Eur. 

Odporúčanie č. 392/2013 

Komisia navrhuje určiť na jednorazové odmeny zástupcom starostky a neuvol'neným 
poslancom finančné prostriedky v sume 20 000,00 EUR, čo predstavuje 25 % z ročného 
úhrnu mesačných odmien vyplatených v roku 2012 neuvol'neným poslancom a 7 % z ročného 
úhrnu mesačných odmien vyplatených v roku 2012 zástupcom starostky s výnimkou čl. 2 ods. 
4 písm. f) Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupitel'stva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto - neposlancov. 

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

2/2 
Pán poslanec Ing. Kamil Procházka informoval členov komisie o tom, že má vedomosť o 
žiadosti a vážnom záujme zo strany p. Tomáša Spumeho o prenájom alebo kúpu časti 
pozemku nachádzajúceho sa v Slávičom údolí v blízkosti trafostanice. Žiadatel' je ochotný si 
predmetný pozemok skultivovať na vlastné náklady za účelom vybudovania parkoviska a 
zaväzuje sa, že parkovanie na predmetnom pozemku bude vo večerných hodinách prístupné 
obyvatel'om okolitých domov. 
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PhDr. Jaška upozornil, že v súčasnom období je možnosť prenajať alebo predať nelmuteľný 
majetok obce len na základe obchodnej verejnej súťaže alebo jeho schválením trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Predsedníčka komisie spomenula, že s danou žiadosťou už boli členovia komisie oboznámení 
v minulosti zo strany oddelenia majetkového a investičného. P. Ing. Rausová - vedúca 
oddelenía dopravy v tom čase poskytla vyjadrenie o tom, že mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto by mohla na danom pozemku vybudovať vlastné parkovisko a prenajímať parkovacie 
miesta. Z tohto dôvodu navrhuje, aby bola na najbližšie zasadnutie komisie pripravená 
predbežná kalkulácia finančných nákladov, ktoré by musela mestská časť investovať do 
vybudovania funkčného parkoviska a na základe ktorej možno posúdiť reálne možnosti 
mestskej časti skultivovať predmetný pozemok za daným účelom na vlastné náklady. 

Uznesenie Č. 393/2013 

Komisia žiada oddelenie majetkové v súčinnosti s oddelením dopravy pripraviť predbežnú 
kalkuláciu finančných prostriedkov potrebných na vybudovanie parkoviska na predmetnom 
pozemku. 

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

K hodu 1 

I/l Návrh opatrení pre zabezpečenie efektívnej správy majetku mestskej časti Bratislava
Staré Mesto 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Podstatou predkladaného materiálu je návrh, aby správu 
majetku mestskej časti zabezpečovala profesionálna externá firma (tzv. komplexný 
outsourcing Facility Management), so skúsenosťami so správou majetku, ktorá bude zmluvne 
zaviazaná a finančne motivovaná na zmene súčasného stavu a najmä šetrení finančných 
nákladov všetkého druhu. Materiál obsahuje návrh opatrení vrátane vecného a časového 
harmonogramu a predpokladaných finančných nákladov na zefektívnenie správy majetku 
v správe alebo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

K materiálu prebiehala rozsiahla diskusia. Poslanec Baxa mal viacero pripomienok: 
I) žiada úpravu materiálu o doplneníe číslovania jednotlivých opatrení pre zefektívneníe a 
optimalizáciu prevádzky a správy majetku z dôvodu väčšej prehľadnosti. 
2) bod B v návrhu uznesenia, ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto schvaľuje návrh opatrení pre zefektívneníe a optimalizáciu prevádzky a správy 
majetku, považuje za nekontrolovateľnú úlohu. Žiada doplniť materiál o časový 
harmonogram t.j. k jednotlivým opatreniam doplniť termín ich predpokladaného ukončenia a 
termín kontroly ich plnenia 
3) žiada doplniť materiál aj o určenie zodpovednej osoby za priebeh a plnenie jednotlivých 
opatrení 

Poslanec Borguľa sa vyjadril, že podporí predkladaný materiál, nakoľko aj on sám má 
skúsenosti so správou majetku prostredníctvom outsourcingu. Výsledkom takéhoto druhu 
správy majetku je najmä úspora finančných prostriedkov. 

Poslanec Krta navrhol možnosť odložiť prerokovávanie a hlasovanie za predkladaný materiál 
na ďalšie zasadnutie z dôvodu jeho rozsiahlosti a dôležitosti. 
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Uznesenie Č. 394/2013 

A) berie na vedomie informáciu o súčasnom stave správy majetku mestskej časti Bratislava
Staré Mesto 

Prítomní: 6 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: 2 

B) schvaľuje návrh opatrení pre zefektívnenie a optimalizáciu prevádzky a správy majetku 

Prítomní: 6 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: 2 

C) ukladá 
1. prednostovi miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vytvoriť podmienky pre 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže pre zabezpečovanie správy majetku mestskej časti 

externým poskytovateľom služieb ( "outsourcing facility management ,,) 
2. prednostovi miestneho úradu mestskej časti prekonzultovať s riaditeľmi organizácií 
s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mestská časť, možnosti a záujem zapojenía 
týchto organizácií do projektu zabezpečovania správy majetku externým poskytovateľom 
služieb 

Prítomní: 6 Za: 2 Proti: O Zdržal sa: 4 

1/2 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. k Železnej studienke, Bratislava 

Uznesenie Č. 395/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/3 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Červeňovej ulici, parc.č. 263113 

Materiál prezentoval PhDr. Jaška. Na predmetnom pozemku sa nachádza stavba - garáž, 
ktorej vlastníkom je kupujúci. Za účelom zjednotenia vlastníctva pozemku s vlastníctvom 
stavby požiadal kupujúci o kúpu pozemku pod garážou. 

Uznesenie Č. 396/2013 

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

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

1/4 Návrh na predaj pozemku pod rodinným domom na Kapitulskej ulici č. 7, parc. č. 363/1 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Na predmetnom pozemku sa nachádza stavba - rodinný 
dom, ktorej vlastníkom je kupujúci. Za účelom zjednotenia vlastníctva pozemku 
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s vlastníctvom stavby požiadal kupujúci o kúpu pozemku pod rodinným domom. Nik iný by 
nemal možnosť využívať predmetný pozemok ako vlastník stavby. 

Uznesenie Č. 397/2013 

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

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

1/5 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. 

Uznesenie Č. 398/2013 

Komisia odporúča osloviť žiadateľa a navrhnúť mu predmetný pozemok predať do 
vlastníctva. 

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

1/6 Návrh na nájom nebytového priestoru na Medenej ulici Č. 2 ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

Uznesenie Č. 399/2013 

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

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

1/7 Návrh na nájom nebytového priestoru pre Základnú umeleckú školu Júliusa Kowalského 
v budove ZŠ Dubová l v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Vzhľadom 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 zmluvv 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 
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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 zriaďovateľ. 

Ide o obdobné prípady, ktoré už boli schválené na májom miestnom zastupiteľstve mestskej 
časti. 

Uznesenie Č. 400/2013 

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

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

1/8 Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Vajanského nábreží č. 9 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Žiadateľ je nájomcom predmetného nebytového 
priestoru od mája 2012. Z dôvodu, že nebytový priestor je v zlom technickom stave a 
vyžaduje si rozsiahlu rekonštrukciu a investíciu nemalých finančných prostriedkov, nájomca 
žiada o jeho odkúpenie.P. PhDr. Jaška upozornil na fakt, že zatiaľ oddelenie majetkové a 
investičné nedisponuje predchádzajúcim súhlasom primátora. 

P. Baxa nepovažuje za správne predávať predmetný nebytový priestor za kúpnu cenu, ktorá 
predstavuje len 5,5 násobok výnosu ročného nájomného. 
Predseďnička komisie argumentovala, že ide o nebytový priestor, ktorý mala mestská časť 
problém v minulosti vôbec prenajať najmä z dôvodu zlého technického stavu a zlej polohy, 
najmä pokiaľ ide o možnosť parkovania. 

Uznesenie Č. 401/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto za podmienky doručenia predchádzajúceho súhlasu primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

Prítomní: 6 Za: 3 Proti: l Zdržal sa: 2 

1/9 Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Šancová č. 74. 

Uznesenie Č. 402/2013 

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

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 
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1/10 Návrh na predíženie doby nájmu nebytového priestoru na Ventúrskej ulici č. 9 v 
Bratislave 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Nájomca predmetného nebytového priestoru, spoločnosť 
Harmónia-Reality s.r.o., požiadala mestskú časť o predíženie doby nájmu nebytového 
priestoru z dôvodu plánovanej rekonštrukcie a finančnej investície nájomcu v celkovej sume 
250.000,00 Eur do nebytového priestoru. Plánovaná rekonštrukcia sa týka výmeny okien, 
podláh, rekonštrukcie sociálneho zariadenia, osvetlenia, vody a kanalizácie, opravy omietok 
atd'. 
PhDr. Jaška upozornil, že predíženie doby nájmu sa nevzťahuje na časť predmetu nájmu, a 
to na nebytový priestor o výmere 425,35 m2 nachádzajúci sa v domovej 
nehnuteľnosti na ulici Prepoštská č. l v Bratislave, súpisné číslo 2083, ktorý je 
nájomca povinný odovzdať prenajímateľovi najneskôr v posledný deň plynutia pôvodne 
dojednanej doby nájmu tj. ku dňu 30.9.2016. 
Uvedené vyplýva z dôvodu existencie Zmluvy o budúcej zmluve o nájme nebytového 
priestoru č. 61/2013 zo dňa 17.4.2013, ktorú Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako 
prenajímateľ uzatvorila so spoločnosťou MATH TRADE s.r.o. ako budúcim nájomcom. 
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytového priestoru bola uzatvorená na základe 
výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej rozhodnutím starostky mestskej časti zo dňa 
3.12.2012 a jej predmetom nájmu je predmetný nebytový priestor na ulici Prepoštská Č. 1 
v Bratislave. 
Predíženie doby nájmu sa navrhuje na 10 rokov. 

Uznesenie Č. 403/2013 

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

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

1/11 Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012 

Materiál prezentoval p. Ing. Papán. Ing. Papán informoval členov komisei, že výsledkom 
bežného rozpočtu príjmov a výdavkov je schodok, ktorý bol spôsobený prekročenim 
rozpočtovaných výdavkov (čerpanie na 101,44 %) v programe 7. Školstvo a v podprograme 
6.2 Staromestská knižnica. Ďalším dôvodom bolo neplnenie príjmov bežného rozpočtu na 
plánovanej úrovni, nakoľko príjmy boli plnené na 99,09 %, čo bolo spôsobené najmä 
neplnením daňových príjmov (plnenie na 96,6 %) a nedaňových príjmov (plnenie na 97,05 
%). 
Ing. Papán poukázal aj na informáciu od audítora pre vedenie účtovnej jednoty. Jeho 
vyjadrenie je súčasťou materiálu. Audítor konštatoval, že účtovníctvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto je vedené správne a neboli zistené žiadne chyby pri čerpaní 
finančných prostriedkov. 

Predsednička komisia udelila ústnu pochvalu za spracovanie podrobného a prehľadného 
materiálu. 

Súčasťou predkladaného materiálu je aj vyjadrenie miestneho kontrolóra p. Ing. Olivera 
Paradeisera. Napriek niekoľkým pripomienkam, zákon o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy mu umožňuje sa vyjadriť k záverečnému účtu len za pomoci dvoch výrokov - a 
to: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bud' bez výhrad alebo s výhradami. 
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Na základe vyssle uvedeného, miestny kontrolór vo svoJeJ správe odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
za rok 2012 jeho schválením bez výhrad. 

Uznesenie Č. 404/2013 

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

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

1/12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o miestnej 
dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Materiál prezentovala p. JUDr. Barátiová. K navrhovanej zmene všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 712012 o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva sa pristúpilo na základe viacerých pripomienok občanov -
daňovníkov. Ide o dve zmeny v znení nariadenia: 
l) V § 6 sa navrhuje odsek 2 pôvodné znenie označiť písmenom a) a doplniť písmeno b), 
v ktorom sa upraví zníženie dane podľa § 3 písm. j) o 50%, ak sa rekonštrukcia, oprava alebo 
údržba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu bude týkať 
kultúrnej pamiatky. Dôvodom tejto úpravy má byť zohľadnenie finančnej náročnosti 

uvedených opráv a rekonštrukcií a motivácia vlastníkov kultúrnych pamiatok na ich obnovu. 

Pán poslanec Baxa mal k navrhovanej zmene dve základné pripomienky. Akákoľvek 

rekonštrukcia, oprava a údržba nehnuteľnosti sa musí realizovať striktne v súlade s právnymi 
predpismi na stavebnom úseku. Druhou podmienkou je časová limitácia t.j. poskytnutie úľavy 
na dani len pri striktnom dodržiavaní časového harmonogramu určeného na rekonštrukciu s 
výnimkou prípadov a dôvodov "vis major". 

2) JUDr. Barátiová pokračovala v prezentácii materiálu. Podstatou druhej zmeny všeobecne 
záväzného nariadenia je návrh na doplnenie znenia § 6 o ďalší odsek /3/ s nasledovným 
znením: "Správca dane môže znížiť daň alebo oslobodiť daňovníka od daňovej povinnosti, ak 
daňovník preukáže, že finančne prispel na verejnoprospešnú činnosť organizovanú mestskou 
časťou." 

Všetci členovia komisie s druhou navrhovanou zmenou vyjadrili nesúhlas. 

Uznesenie Č. 405/2013 

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

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

1/13 Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 
návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (daň z nehnuteností) 

Materiál prezentovala p. JUDr. Barátiová. Návrh dodatku štatútu upravuje mechanizmus 
sledovania výrubu dane z nehnuteľností, pričom hlavné mesto predloží raz ročne mestským 
častiam zoznamy nehnuteľností, za ktoré bola vyrubená daň a mestské časti budú oznamovať 
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hlavnému mestu rozdiely zistené pri výkone svojich kompetencií priebežne. Účelom dodatku 
je úprava súčinnosti mestských častí s hlavným mestom pri odhaľovaní daňových únikov na 
dani z nehnuteľností. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto navrhuje súhlasiť s návrhom 
dodatku štatútu. 

Uznesenie Č. 406/20l3 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

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

Predsedníčka komisie PaedDr. Oráčová požiadala poslanca Baxu o jej zastupovanie v ďalšom 
konaní a priebehu zasadnutia a vedenia komisie z dôvodu jej nutnej účasti na mandátovej 
komisii. 

1/14 Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto Č. 5/2010 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej 
časti a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o 
niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Materiál prezentovala Mgr. Čierniková. Navrhuje sa vyhovieť protestu prokurátora čiastočne. 

Uznesenie Č. 407/20l3 

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

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

1/15 Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1996, ktorým sa ustanovuje, že obťažovaníe osôb je 
priestupkom proti verejnému poriadku a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava
Staré Mesto. 

Materiál prezentovala Mgr. Čierniková. Navrhuje sa vyhovieť protestu prokurátora. 

Uznesenie Č. 408/2013 

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

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

1/16 Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto Č. 2/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Materiál prezentovala Mgr. Čierniková. Navrhuje sa nevyhovieť protestu prokurátora. 
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Uznesenie č. 409/2013 

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

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

1/17 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 90/2006 

Materiál prezentovala p. JUDr. Revayová. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava
Staré Mesto schválilo dňa 19.09.2006 uznesením č. 9012006 v bytovom dome na ulici 
Medená 35, súpis. č. 112 vstavbu na rovnej streche, mezonetový byt č. 23 na 5. a 6. poschodí 
o podlahovej ploche 233,75 m2, pre stavebníka Ing. Branislava Sťahuliaka a Mgr. Moniku 
Sťahuliakovú. 

Dňa 25.09.2012 miestne zastupiteľstvo metskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 

99/2012 vyjadrilo súhlas s vyporiadaním podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti -
stavba, súpis. č. 112, nachádzajúcu sa na Medenej ulici c. 35 v Bratislave, formou uzatvorenia 
Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti. 
V súlade s ostatným uznesením bola vypracovaná Dohoda o zrušení a vyporiadaní 
podielového spoluvlastníctva k bytom v dome na Medenej ulici č. 35. 

Uznesenie č. 410/2013 

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

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O 

Rokovanie bolo zahájené o 15,00 hod. a ukončené o 17.00 hod. 
Zapísal: Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 13.6.2013 

Zdržal sa: O 

PaedDr. Ba ráčová, PhD. v.r. 
komisie 

\ 


