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Z á P i s nic a č. 11/2013 

zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 12.9.2013. 

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

Ospravedlnení: Ing. Pavol Baxa 

Hostia: 
JUDr. Ján eilli - oddelenie právne a správnych činností, Ing. Andrej Ferko - oddelenie 
majetkové a investičné 

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

Mesto dňa 24.9.2013 - pokračovanie; 

2. Rôzne. 

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

K hodu 1 

1/1 Návrh na zmenu zloženia orgánov v spoločnosti Staromestská a.s. 

Materiál prezentovala p. PaedDr. Oráčová. Oznámila členom komisie, že p. PhDr. Jaška sa 
vzdal členstva v predstavenstve. 

Uznesenie č. 444/2013 

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

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

1/2 Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Vajanského nábrežie č. 9 

Predsedníčka komisie pripomenula jej členom, že ide o materiál, ktorý už bol zaradený do 
programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v júni roku 2013. 
Predaj však nebol schválený, nakoľko pri hlasovaní poslancov na júnovom zastupiteľstve 
chýbal jeden hlas k jeho odsúhlaséniu. 
Súčasný nájomca predmetného nebytového priestoru - spoločnosť P.T.P. s.r.o. opätovne 
požiadal o jeho odkúpenie dňa 10.9.2013. Vo svojej žiadosti uviedol, že má zámer investovať 
značné finančné prostriedky do rekonštrukcie priestoru s cieľom zriadiť v ňom špičkovú 
galériu. Na poskytnutie úveru či akejkoľvek inej finančnej pomoci zo strany banky je 
nevyhnutné, aby bol žiadateľ vlastníkom priestoru. 
Úmysel zriadiť galériu v predmetnom nebytovom priestore má aj svoj verejnoprospešný cieľ. 
Galéria sa môže stať novým reprezentatívnym miestom pre prezentáciu slovenských 
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výtvarných umelcov. Za týmto účelom, nájomca oslovil a požiadal o spoluprácu aukčnú 
spoločnosť SOGA s.r.o. 
Kladné stanovisko a predbežný súhlas so spoluprácou zo strany spoločnosti SOGA s.r.o. tvorí 
súčasť žiadosti nájomcu. 
Nájomca súhlasí aj s navýšením kúpnej ceny z pôvodne 113.500,00 Eur na 121.000,00 Eur. 

Členovia komisie viedli rozsiahlu diskusiu. 

P. Ing. Krta vyjadril názor, že kúpna cena vo výške 121.000,00 Eur je príliš nízka vzhl'adom 
na výšku nájmu, ktorú nájomca uhrádza za užívanie priestoru. Jeho ročné nájomné je 
približne 22.000,00 Eur. Mestská časť získa predajom nebytového priestoru 50% z kúpnej 
ceny, čo predstavuje len trojnásobok jeho ročného nájomného. 

P. PhDr. Holčík podporil predaj predmetného nebytového priestoru. Finančná investícia 
a rozsiahla rekonštrukcia, ktorú si priestor vyžaduje, má pre nájomcu zmysel len v prípade, ak 
bude jeho vlastníkom. 

P. Ing. Borguľa pripomenul ostatným členom komisie, že v sucasnom období je 
v podnikateľskej sfére "bitka o nájomníkov". Ak nevyhovieme žiadateľovi, je predpoklad, že 
stratíme nájomcu a nebytový priestor ostane voľným a postupne bude chátrať. 

Uznesenie č. 445/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 29.10.2013. 

Prítomní: 5 Za: 3 Proti: l Zdržal sa: l 

1/3 Návrh na nájom časti pozemku parc.č. 1000/6 na Žižkovej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. Ing. Ferko. Ide o materiál, ktorý bol zahrnutý do programu aj na 
poslednom zasadnutí komisie dňa 5.9.2013. Žiadateľ však zmenil svoj zámer a predmetnú 
časť pozemku by mal záujem si len prenajať, a nie odkúpiť. 
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. To všetko na 
vlastné náklady. Vybudovaný chodník a oporný múr po ich kolaudácii bezodplatne odovzdá 
do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Uznesenie č. 446/2013 

Zrušuje sa uznesenie č. 434/2013 Komisie pre nakladanie s majetkom a financie zo dňa 
5.9.2013, ktorým sa odporúčal predaj časti pozemku parc. č. 1000/6 na Žižkovej ulici ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

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

Uznesenie č. 447/2013 

\ 
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Komisia odporúča materiál (návrh na nájom časti pozemku parc.č. 1000/6 na Žižkovej ulici 
ako prípad hodný osobitného zreteľa) predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 29.10.2013. 

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

1/4 Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s vrátením zverenej nehnuteľnosti Hviezdoslavovo 
nám. č. 11 do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 

Materiál prezentoval p. JUDr. Cilli. Predkladateľ predkladá na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva návrh na vyjadrenie nesúhlasu s vrátením zverených nehnuteľností do priamej 
správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z nasledovných dôvodov: 
a) nie sú splnené podmienky na požadovanie vrátenia zverených nehnuteľností, t.j. žiadosť o 
vrátenie zverených nehnuteľností nie je riadne odôvodnená v zmysle Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, resp. v žiadosti uvedený dôvod nie je legitímnym dôvodom, 
pre ktorý by primátor mohol žiadať o vrátenie zverených nehnuteľností, 
b) majetkovoprávne vyporiadanie zverených nehnuteľností z titulu výkonu správy vykonáva 
mestská časť, 
c) vrátenie zverených nehnuteľností bude mať nepriaznivý vplyv na príjmovú časť rozpočtu 
mestskej časti. 

Uznesenie č. 448/2013 

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

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

l/S Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s vrátením zverenej nehnuteľnosti Medená č. 35 
do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 

Materiál prezentoval p. JUDr. Cilli. Obdobný prípad ako v bode 1/4. 

Uznesenie č. 449/2013 

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

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

1/6 Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Obchodná č. 27 
v Bratislave 

Materiál prezentoval p. JUDr. Cilli. Nehnuteľnosť je v súčasnosti v podielovom 
spoluvlastníctve spoluvlastníkov, tak že hlavné mesto SR Bratislava - v správe mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto o veľkosti spoluvlastníckeho podíelu 1/2 z celku a spoločnosť 
EL VIS, spol. s r.o., o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2 z celku. 
V nehnuteľnosti sa nachádza II bytov, z toho 4 byty sú obsadené nájomcami, ktorí uhrádzajú 
regulovaný nájom. Ostatné byty sú neobsadené nájomcami a užíva ich na základe Dohody 
o rozdelení a užívaní bytov podielový spoluvlastník. Nebytové priestory sú obsadené 
nájomcami. Súčasným nájomcom nebola doručená výpoveď v zmysle zákona č. 260/2011 
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Z.Z. Nehnuteľnosť sa nachádza v zlom technickom stave a vyžaduje si celkovú 
rekonštrukciu. 
Všeobecná hodnota za spoluvlastnícky podiel je stanovená vo výške 492.703,04 EUR. 
Primátor hlavného mesta udelil predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníctva 
spoluvlastníckeho podielu dna 29.05.2013. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol 
doručený dňa 02.08.2013. 

Podielový spoluvlastník, spoločnosť EL VIS, spol. s r.o. predložil mestskej časti rozpis 
nákladov (investícií), ktorý doteraz vynaložil na nevyhnutnú údržbu a rekonštrukciu 
nehnuteľnosti v snahe zabezpečiť jej užívaniaschopnosť, spolu vo výške 83.849,00 EUR. 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa na spolufinancovaní žiadnym spôsobom nepodieľala. 

Členovia komisie viedli rozsiahlu diskusiu. 

P. Ing. Borguľa položil otázku, prečo aj v danom prípade p. primátor nepožiadal o vrátenie 
majetku do priamej správy hl. mesta SR Bratislava?! Rovnako ho trápilo budúce postavenie 
nájomníkov bytov. V prípade, ak mestská časť odsúhlasí predaj spoluvlastníckeho podielu, 
nový 100% - ný vlastník predmetnej domovej nehnuteľnosti môže riešiť bytovú situáciu 
nájomcov bytov vo vlastnej réžii. 

JUDr. Cilli namietal, že v prípade, ak nájomca má platnú nájomnú zmluvu, vlastník je pri 
ukončení nájmu bytu povinný poskytnúť bytovú alebo finančnú náhradu v zmysle ustanovení 
Občianskeho zákonníka. 

P. Ing. Borguľa vyjadril, aj napriek vyššie uvedenému, svoju dôvodnú obavu o budúcnosť 
nájomcov bytov. Má za to, že aní stanovená kúpna cena nezodpovedá reálnemu stavu 
predmetnej domovej nehnuteľnosti. 

P. Ing. Krta namietal skutočnosť, že materiál bol predložený priamo na zasadnutí komisie. Má 
za to, že ide o obsahovo rozsiahly a dôležitý materiál, ktorý si vyžaduje viac času na 
preštudovanie. 

Predsedníčka komisia požiadala o doplneníe materiálu o nasledovné údaj e: 
údaj o výmere všetkých bytov v dome; 
mená a priezviská nájomcov bytov; 
súhlas, resp. vyjadrenia nájomcov bytov k zámeru predať spoluvlastnícky podiel hl. 
mesta SR Bratislava - správa mestská časť Bratislava-Staré Mesto druhému 
spoluvlastníkovi nehnuteľnosti - spoločnosti EL VIS spol. s.r.o. 
zabezpečiť prehľad investícií vynaložených mestskou časťou do správy, údržby 
a rekonštrukcie predmetnej domovej nehnuteľnosti za posledné obdobie; 

Uznesenie Č. 450/2013 

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

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

Rokovanie bolo zahájené o 15,00 hod. a ukončené o 16.05 hod. 

\ 
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í Zapísal: Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 16.9.2013 

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. 
ll. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Papán 
13. organizačný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15. Anna Kučeravá 
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PaedDr. Ba 
predse 

\ 

Oráčová, PhD. v.r. 
a komisie 


