
Z á p i s nic a č. 10/2013 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 5.9.2013. 

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

Ospravedlnení: Ing. Martin Borguľa 

Hostia: 
Mgr. PhDr. Štefan Jaška - vedúci oddelenia majetkového a investičného, Ing. Július Papán -
vedúci oddelenia finančného, Ing. Oliver Paradeiser - miestny kontrolór, Mgr. Zuzana 
Čierniková - referát verejného poriadku a čistoty, JUDr. Mária Barátiová - vedúca referátu 
miestnych daní 

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

Mesto dňa 24.9.2013 
2. Rôzne. 

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

K hodu 1 

111 Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2013 

Materiál prezentoval p. Ing. Papán. 

Uznesenie č. 424/2013 

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

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

1/2 Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2013 

Materiál prezentoval p. Ing. Papán. Táto zmena zvyšuje objem finančných prostriedkov 
príjmov a výdavkov bežného rozpočtu o 556 tis. Eur. 
Príjmy bežného rozpočtu sa navrhujú navýšiť v položke príjmy z prenájmu pozemkov 
z dôvodu ukončenia súdneho sporu so spoločnosťou BPS park, a.s. Ďalej sa navrhuje zreálniť 
výška decentralizačných dotácií na ŠFRB, stavebný poriadok, register obyvateľov, životné 
prostredie a matriku na základe oznámení o ich výške z jednotlivých ministerstiev, ktoré nám 
tieto decentralizačné dotácie prideľujú. Ing. Papán konkretizoval podrobne zmeny 
v jednotlivých podprogramoch. 
V časti kapitálového rozpočtu, sa navrhovaná zmena týka zvýšenia objemu finančných 
prostriedkov v príjmoch o 700 tis. Eur a zníženia objemu finančných prostriedkov vo 
výdavkoch o 355 tis. Eur. 
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Poslanec p. Ing. Baxa žiadal podrobnú kalkuláciu a rozbor vo veci navýšenia výdavkov oviac 
ako 100 tis. Eur v podprograme 6.1 Kultúrne centrá. 

P. Ing. Papán odôvodnil navrhované navýšenie výdavkov najmä v dôsledku zmien 
vorganizačnej štruktúre, ktoré sa uskutočnili až od 1.5.2013 a nie ako bolo pôvodne 
plánované od 1.1.2013. S touto zmenou súvisia aj zvýšené výdavky na odstupné a odchodné, 
ale tiež nové odvody za odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohodári). 

Predsedníčka komisie požiadala p. Ing. Papána o prípravu podrobnejšej informácie 
a prehľadu vo veci vymedzenia presného počtu dohodárov, presného počtu zamestnancov, 
ktorým bola daná výpoveď z pracovného pomeru a s tým súvisiaca presná kalkulácia 
výdavkov vynaložených na odstupné a odchodné. Uvedené informácie žiada pripraviť a 
predložiť na najbližšie zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie Č. 425/2013 

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

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

1/3 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2013 - sociálna oblasť 

Uznesenie Č. 426/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/4 Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 1/2013 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických 
nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č ..... ./2013 o 
zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Materiál prezentovala p. Mgr. Čierniková. Navrhuje vyhovieť protestu prokurátora len 
čiastočne. Aj z dôvodu zohľadnenia požiadaviek miestneho charakteru, ktoré vyplynuli 
z praxe (sťažnosti obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo veci vynášania 
alkoholických nápojov mimo priestory zariadenia a z toho vyplývajúci neporiadok v uliciach 
mestskej časti), sa rozširuje zákaz predaja a podávania alkoholických nápojov čo do spôsobu 
regulácie. 
Navrhuje sa, aby v zariadeniach spoločného stravovania v čase od 07.00 h do 03.00 h 
nasledujúceho dňa bol zakázaný predaj alkoholických nápojov a podávanie alkoholických 
nápojov, ak dochádza k vynášaniu alkoholických nápojov mimo priestory zariadenia. 

K navrhovaným zmenám prebehla rozsiahla diskusia. Poslanec Ing. Baxa mal výhrady voči 
navrhovanej zmene najmä z dôvodu, že nepovažuje za vhodné a účelné sankcionovať 

zákazom predaja priamo prevádzkovateľa zariadenia. Navrhuje napr. možnosť uloženia 
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pokuty osobitne každému návštevníkovi zariadenia, ktorý vynesie alkoholický nápoj mimo 
zariadenia. 

Uznesenie Č. 427/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 5 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: 1 

l/S Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č ...... 12013 
o elektroníckej komunikácii a o poskytovaní e1ektroníckých služieb na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

Materiál prezentovala p. JUDr. Barátiová. K predloženiu tohto návrhu všeobecne záväzného 
nariadenía mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa pristupuje so zámerom zjednodušiť 
a urýchliť komuníkáciu medzi občanmi a úradom a naopak. Prínosom má byt' aj finančná 
úspora na poštovnom ako aj na kancelárskych potrebách (kancelársky papier, obálky, toner 
atď.) Má slúžiť na elektronické podávanie žiadostí, oznámení atď. zo strany občanov ako aj 
na doručovaníe rozhodnutí, povolení atď. zo strany úradu. Elektronická komuníkácia má 
prebiehať na princípe dobrovoľnosti, t.j. len v prípade, ak o to fyzická osoba alebo právnická 
osoba prejaví záujem. 

Poslanec Ing. Baxa mal viacero pripomienok: 
• §2 ods. 1 a § 1 ods. 2 považuje za totožné a navrhuje jeden z ních vynechať 
• § 2 - vymedzeníe základných pojmov - ide o duplicitu právnej úpravy; navrhuje znenie §2 
vynechať. 

PhDr. Jaška má za to, že prebratie predmetnej legálnej definície do znenia všeobecne 
záväzného nariadenía má opodstatnenie najmä vzhľadom na dostatočné určité a zrozumiteľné 
vymedzenie pojmov a lepšiu prehl'adnosť pre adresátov. 

Poslanec Ing. Baxa vyjadril názor, že v danom znení ponúkame a posielame "pozvánku" 
prokurátorovi na zaslanie protestu. 

Uznesenie Č. 428/2013 

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

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

1/6 List p. starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto adresovaný p. primátorovi Hl. 
mesta SR Bratislava s návrhom na zmenu štatútu vo veci výnosu dane za ubytovanie 

Uznesenie Č. 429/2013 

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

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



4 

1/7 Návrh na predaj časti pozemku registra "E" parcela č. 8981 na Gajovej ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má zámer 
zrekonštruovať nebytový priestor v suteréne bytového domu na Gajovej ul. č.13. Za účelom 
odvlhčenia a priaznivejšieho osvetlenia kancelárskych priestorov je navrhnutá potreba 
realizácie anglického dvorca. Ide o pozemok nachádzajúci sa vo dvore predmetného bytového 
domu. 
Ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov na svojej schôdzi konanej dňa 18. marca 2013 
vyjadrili súhlas s rekonštrukciou a úpravou suterénnych nebytových priestorov a s tým 
súvisiaciou úpravou predzáhradky. 

Poslanec Ing. Baxa navrhol, aby bol príp. prezistený možný záujem od ostatných vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov predmetného domu na odkúpenie celého pozemku, níe len jeho 
časti. 

Uznesenie č. 430/2013 

Komisia odporúča v danej veci nechať vypracovať znalecký posudok a geometrický plán. Po 
doplnení údajov opätovne predložiť na zasadnutie komisie. 

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

1/8 Návrh na predaj pozemku parc. Č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej ulici Č. 10 ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je pre 
mestskú časť málo využiteľný. Žiadateľ má v nájme predmetný pozemok na dobu od 1.9.2006 
do 30.6.2016 za účelom údržby a kultivácie, nakoľko vlastní v dome na Obchodnej ulici č.I0 
jeden nebytový priestor v suteréne a jeden na prízemí. 

Uznesenie č. 431/2013 

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

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

1/9 Návrh na nájom nebytového priestoru - kancelárie Č. 251 na Vajanského nabr. Č. 3 
v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Ide o prenájom nebytového priestoru - kancelárie Č. 251 
nachádzajúcej sa na 2. poschodí budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, ktorá sa bude využívať pre účel výkonu činnosti manažmentu spoločnosti 

Staromestská a.s. 

Uznesenie č. 432/2013 

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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I/IO Návrh na nájom časti nebytového priestoru - garáže na Paulínyho č. 1 v Bratislave ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je zŤP občan 
vo veku 31 rokov s rodenou vadou srdcového ochorenia. Trvalé bydlisko má v dome, kde je 
predmetná garáž, pričom ide o lokalitu v centre mesta, kde je problém s parkovaním. 

Uznesenie Č. 433/2013 

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

Prítomní: 5 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: 1 

1111 Návrh na predaj časti pozemku parcela Č. 1000/6 na Žižkovej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má v záujme 
na predmetnej časti pozemku realizovať výstavbu prístupového chodníku, oporného múru a 
inžinierskych sietí k polyfunkčnému mestskému centru Zuckermandel, celok Žižkova, 
Bratislava. Žiadateľ má vo vlastníctve tiež susedný pozemok parc.č. 956/3. 

Poslanec PhDr. Holčík žiada sa domnieva, že cez predmetný pozemok vedie jediný možný 
vstup ku garážam, ktoré využíva a má k dispozícii SNM - Výstavný pavilón Podhradie. 
Z tohto dôvodu žiada preveriť aktuálny stav a situáciu. 

Uznesenie Č. 434/2013 

Komisia odporúča v danej veci nechať vypracovať znalecký posudok a preveriť námietku p. 
poslanca PhDr. Holčíka. 

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

1/12 Návrh na predaj pozemku parc. Č. 2983/21 na Vlčkovej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ chce na 
predmetnom pozemku vybudovať ochranný múr s izoláciou, aby tak zabránil prenikaníu vody 
do garáže zo svahu, ktorý sa nachádza priamo za garážou. Žiadateľ má vo vlastníctve garáž aj 
s pozemkom parc.č. 2983/5. 

Uznesenie Č. 435/2013 

Komisia odporúča v danej veci nechať vypracovať znalecký posudok a opätovne predložiť 
materiál na zasadnutie komisie. 

Prítomní: 5 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: 2 
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1/13 Návrh na predaj pozemku parc. Č. 2876/29 na Bi'eclavskej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má vo 
vlastníctve susedné pozemky parc.č. 287611, 2876/15, 2876/17 a stavby na pozemkoch 2876/1 
a 2876/17. Žiadate!' chce cez žiadaný pozemok vybudovať prístupovú komunikáciu 
k vlastným pozemkom. 

Uznesenie Č. 436/2013 

Komisia odporúča v danej veci nechať vypracovať znalecký posudok a opätovne predložiť 
materiál na zasadnutie komisie. 

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

1/14 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. Č. 1981/18 na Údolnej 
ulici, a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou 

Materiál prezentoval PhDr. Jaška. Ide o lukratívny pozemok o výmere 537 m2, druh 
pozemku: záhrada. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto predmetný pozemok nevyužíva. 
Členom komisie bola predložená aj územnoplánovacia informácia. V danej veci sa viedla 
diskusia či ide o stavebný pozemok alebo nie. 

Uznesenie Č. 437/2013 

Komisia odporúča v danej veci vypracovať znalecký posudok a materiál opätovne predložiť 
na zasadnutie komisie. 

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

1/15 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc. Č. 171/5 vo dvore na 
Medenej ul. Č. 14 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu 
víťaza elektronickou aukciou. 

Uznesenie Č. 438/2013 

Komisia odporúča v danej veci vypracovať znalecký posudok a materiál opätovne predložiť 
na zasadnutie komisie. 

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

1/16 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku parc.č. 8510 vo dvore na 
Špitálskej ulici Č. 31-35 a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu 

. víťaza elektronickou aukciou. 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. V zmysle aktuálneho znaleckého posudku je stanovená 
minimálna kúpna cena 206 Eur/m2. 
Členovia komisie sa dohodli, že v podmienkach obchodnej verejnej súťaže musí byt' 
stanovená aj finančná kaucia v hodnote 50 % zo znaleckej sumy. 
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Uznesenie Č. 439/2013 

Komisia odporúča po doručení predchádzajúceho súhlasu primátora hl. mesta predložiť 
materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 5 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: 1 

1/17 Návrh na predaj pozemku parc. č. 4743/3 na Súbežnej ulici ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má vo 
vlastníctve susedný pozemok parc.č. 4745/3, na ktorom má postavený rodinný dom 
a predmetný pozemok by chcel zrekultivovať. 

Uznesenie Č. 440/2013 

Komisia odporúča v danej veci nechať vypracovať znalecký posudok a opätovne predložiť 
materiál na zasadnutie komisie. 

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

1/18 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Lovinského č. 30 v Bratislave ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom 
bytu č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí domu na ulici Lovinského č. 30 v Bratislave, súpisné 
č. 3515, a ako jediný z vlastníkov bytov v predmetnom dome prejavil záujem o prenájom 
nebytového priestoru - garáže. 
Súčasťou materiálu sú aj vyjadrenia všetkých ostatných vlastníkov bytov v dome, ktorý 
o prenájom danej garáže nemajú záujem. 

Uznesenie Č. 441/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/18 Návrh na schválenie spôsobu predaja bytov na ulici Obchodná č. 23 a Obchodná č. 25 
v Bratislave obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto už v roku 2011 
zrealizovala predaj predmetných bytov nachádzajúcich sa v bytovom dome na ulici Obchodná 
č. 23 a Obchodná č. 25 v Bratislave prostredníctvom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 
formou výberu víťaza elektronickou aukciou. 

Samotná obchodná verejná súťaž spojená s elektronickou aukciou v danom období prebehla 
transparentným spôsobom a v súlade so zákonom s veľmi úspešným výsledkom z finančného 
hľadiska. Konečná víťazná cena predstavovala až troj/štvornásobok vyvolávajúcej ceny t.j. 
minimálnej kúpnej ceny určenej znaleckým posudkom. 
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Voboch prípadoch bola najuspeSnejSlm uchádzačom spoločnosť ERLAN spol. s r.O. 
K uzavretiu Zmluvy o prevode vlastníctva bytov v súlade s výsledkami obchodnej verejnej 
súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou nedošlo, nakoľko mestská časť 

Bratislava-Staré Mesto nesúhlasila a nepodporila súčasne aj realizáciu prevodu vlastníctva 
nebytových pivničných priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome na ulici Obchodná č. 
23 v Bratislave, ktoré mala spoločnosť ERLAN spol. s r.o. v nájme. 

Bytové domy na ulici Obchodná č. 23 a Obchodná Č. 25 v Bratislave, vrátane bytov, ktoré 
majú byť predmetom predaja, sú v havarijnom stave. Ich súčasný technický stav si vyžaduje 
kompletnú a rozsiahlu rekonštrukciu. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto. nemá na takúto 
rekonštrukciu dostatok finančných prostriedkov. Byty sú neobývateľné a nevhodné na 
pridelenie žiadateľom o nájom obecného bytu. 

Členovia komisie navrhli opakovať realizáciu obchodnej verejnej súťaže formou výberu 
víťaza elektronickou aukciou, pričom predmetom súťaže bude ,jeden balík - jeden celok" 
všetkých voľných bytov v danom bytovom dome. 

Poslanec p. Ing. Baxa požiadal, aby jednou z podmienok obchodnej verejnej súťaže bolo 
zloženie finančnej zábezpeky na účet mestskej časti, ktorá v prípade, že víťaz verejnej 
obchodnej súťaže z dôvodov nespočívajúcich na strane mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto od svojho návrhu na uzatvoreníe kúpnej zmluvy odstúpi alebo v stanovenej lehote 
nezaplatí kúpnu cenu, prepadne zábezpeka v prospech mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
ako zmluvná pokuta. 

Uznesenie Č. 442/2013 

Komisia odporúča v danej veci konať, aktualizovať znalecký posudok, požiadať primátora hl. 
mesta o súltlas k prevodu vlastníctva a pripraviť materiál na schválenie spôsobu prevodu 
vlastníctva a podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou. 

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

1/19 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenía sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, na ulici K Železnej studienke, Bratislava 

Uznesenie Č. 443/2013 

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

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

K bodu 2 

2/1 PhDr. Jaška informoval členov komisie, že p. starostka nesúltlasí s uzatvorením Zmluvy 
o prenájme nebytového priestoru, ktorej predmetom mal byť v súlade s výsledkami obchodnej 
verejnej súťaže vyhlásenej rozhodnutím starostky mestskej časti zo dňa 3.6.2013 nebytový 
priestor Č. 108 nachádzajúci sa v suteréne domu na ulici Gorkého Č. 15 v Bratislave. 
Najúspešnejším ajediným uchádzačom, ktorý prejavil záujem o predmetný nebytový priestor 
v obchodnej verejnej súťaži, bolo Združenie ochrany práv občanov IZOPOI. P. starostka 
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považuje cenovú ponuku za nájom nebytového priestoru vo výške 3,30 Eur/m2/rok za veľmi 
nízku. 

Členovia komisie túto informáciu vzali na vedomie. 

2/2 Poslanec PhDr. Holčík sa informoval na aktuálny právny stav týkajúci sa domu na ulici 
Palárikova č. 29 v Bratislave. 

PhDr. Jaška informoval, že ide o podielový dom, kde 2/3 z celku sú vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR Bratislava - v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 113 z celku nadobudlo 
Hlavné mesto SR Bratislava na základe uplatnenia si predkupného práva. Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto obdržala od Hlavného mesta SR Bratislava list, kde nás vyzýva 
k realizácii prevodu vlastníctva bytov ich nájomcom v zmysle z.č.182/1993 o prevode 
vlastníctva bytov a nebytových priestorov (ďalej len "zákon"). Predaj bytov ich nájomcom sa 
bude realizovať podľa § 18 bod 6 zákona. 

V súčasnom období sú už pripravené všetky Zmluvy o prevode vlastníctva bytov, návrhy 
týchto zmlúv sú predbežne odkonzultované s Magistrátom hl. mesta SR Bratislava a boli tiež 
doručené všetkým nájomcom bytov v dome na ulici Palárikova Č. 29 na preštudovanie, a príp. 
pripomienkovanie. 

Rokovanie bolo zahájené o 15,00 hod. a ukončené o 17.15 hod. 
Zapísal: Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 10.9.2013 

Rozdeľovník: 
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 Borguľa 
8. PhDr. Štefan Holčík 
9. Ing. Oliver Paradeiser 
IO. MUDr. Peter Osuský CSc. 
ll. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Papán 
13. organizačný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15. Anna Kučerová 

PaedDr. B 
preds 


