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Zápisnica č. 9/2013 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie miestneho zastupitel'stva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 17.6.2013, pokračovanie rokovania 
komisie zo dňa 11.6.2013 

Prítomní: Dr. Oráčová, predsedníčka 
členovia - Ing. Baxa, Ing. Borguľa, Ing. Krta, M. Domorák, Dr. Holčík 

Prizvaní: Dr. Jaška, Dr. Cilli, Ing. Rausová, Ing. Papán, MÚ MČ BA-SM 

Program: 

l. Materiály na júnové rokovanie rady a miestneho zastupiteľstva 
2. Vyhlásenie o.v.s. 
3. Rôzne 

Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie Dr. Oráčová podľa schváleného programu. 

K bodu 11 

Uznesenie č. 411/2013 

1/1 Komisia odporúča predložiť na rokovanie MZ návrh na rozdelenie dotácií-kultúra 
a sociálne podl'a predloženého materiálu ( Ing. Papán ). 

prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie č. 412/2013 

1/2 Komisia odporúča predložiť na rokovanie MZ návrh na odpredaj NP Vajanského 
nábr. 9 s podmienkou súhlasu primátora hl. mesta SR BA v termíne do rokovanie MZ ( 
Dr. Jaška) 

Prítomní: 5 za: 3 proti: O zdržal sa: 2 

Uznesenie č. 413/2013 

1/3 Komisia odporúča predložiť návrh Investičný zámer výstavby bytového nájomného 
domu a vyhlásenie o.v.s. , Dobšinského ul. v Bratislave (Dr. Jaška) 

Diskusia, závery: 



zmena návrhu uznesenia, návrh Ing. Baxu 
doplniť do materiálu - riešenie MČ pri neschválení dotácie 

- riešenie pri bankrote zhotoviteľa 
- kompenzácie pri neplnení zmluvy 

Prítomní: 6 za: 4 proti: 1 zdržal sa: l 

Uznesenie č. 414/2013 

1/4 Komisia odporúča predložiť na rokovanie MZ návrh na nájom časti pozemku 
parc. č.2401/14 na Bartókovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Prítomní: 5 za: 2 proti: O zdržal sa: 3 

Uznesenie č. 415/2013 

1/5 Komisia neodporúča MZ schválit' návrh dodatku k Štatútu hL mesta SR 
Bratislavy o parkovaní ( Ing. Rausová ) 

Prítomní: 5 za: 5 proti. O zdržal sa: O 

Uznesenie Č. 416/2013 

1/6 Komisia odporúča schválit' stanovisko MČ k VZN hl. mesta SR Bratislavy 
o parkovaní až po schválení dodatku k Štatútu .... ( Iug. Rausová ) 

Prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O 

Uzuesenie č. 417/2013 

1/7 Komisia odporúča prerokovať na MZ Návrh Zásady hospodárenia s majetkom 
mestskej časti a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava Staré 
Mesto 

Prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O 

Uznesenie č. 418/2013 

1/8 Komisia odporúča MU prerokovať návrh VZN č ...... /2013, ktorým sa zrušuje 
VZM mestskej časti č.3/2011 z 15. februára 2011 o nájme bytov 

Prítomní: 5 za: 5 proti. O zdržal sa: O 



-, 

Pracovné materiály iba pre rokovanie komisie: 

Uznesenie č. 419/2013 

l. návrh na predaj stavby- garáže súp. č. 6197 a pozemku parc. Č.í:900/9 pod 
predmetnou garážou vo dvore na Grosslingovej ul č.6 ako prípad hodný 
osobitného zretel'a 
vypracovať znalecký posudok 
požiadať primátora hl. mesta o predchádzajúci súhlas 
predložiť na budúce rokovanie komisie 

prítomní: 5 za: 4 proti: O 

Uznesenie Č. 420/2013 

zdržal sa: l (M. Domorák) 

2. Návrh na predaj pozemku par. Č. 3761/2 na baníckej ul. ako prípad hodný 
osobitného zretel'a 

prítomní: 5 za: O proti: 2 zdľ~al sa: 3 

komisia odporúča rokovať so žiadateľom o nájme za 7 tis. EmIro!; 

Uznesenie Č. 421/2013 

3. Komisia odporúča spojiť dva materiály do jedného materiálu - č.iadosti manželov 
Dragašičových o predaj podielu na pozemkoch parc. č. 3023/2 a 3024/16 vo dvore 
na Timravinej ulici a predaj pozemku pod garážou na tej istej adrese. 

vypracovať znalecký posudok! posudky 
požiadať primátora hl. mesta o predchádzajúci súhlas 

prítomní: 5 za: 5 proti: O 

Uznesenie Č. 422/2013 

4. Komisia odložila prerokovanie Návrhu na predaj časti pozcmko\' par. č. 4621/1 
a 4621/3 na Sklenárskej ulici ako prípad hodný osobitného zrctei'a, materiál 
prerokuje po obhliadke na mieste. 

Prítomní: 5 za: 5 proti: O i',c';/al sa: O 



Kbodu3! 

Uznesenie Č. 42312013 

Vyhlásenie obchodnej verejnej sút'aže na nebytový priestor "Propeler" 

Prítomní: 5 za: 2 proti: l zdržal sa : 2 
komisia žiada právne oddelenie o stanovisko k súčasnému právnemu stavu na 
uvedenom N l' a k zámeru vyhlásiť O.V.s. 

Rokovanie bolo otvorené o 15, OO hod. ukončené o 17,00 hod. 
zapísal. Št. Jaška 
V Bratislave, 18.6.2013 

PaedDr. B o a Oráčová, PhD. V.ľ. 
pred e íčka komisie 


