
Z á P i s nic a č. 14/2013 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteI'stva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 14.11.2013. 

Prítomní: 
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. predsedníčka, členovia: Ing. Ján Krta, Ing. Martin Borguľa, 
Miloš Domorák, Ing. Pavol Baxa 

Ospravedlnení: PhDr. Štefan Holčík 

Hostia: 
JUDr. Ján Cilli - oddelenie právne a správnych činností, Mgr. Martin Micheľ - vedúci 
oddelenia právneho a správnych činností, PhDr. Štefan Jaška - vedúci oddelenia majetkového 
a investičného, p. Gustáv Laca 

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

Mesto dňa 10.12.2013; 
2. Rôzne. 

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

K bodu l 

1/1 Návrh na nájom časti pozemku parc. Č. 8680/13 na Špitálskej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

Materiál prezentoval p. PhDr. Štefan Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok leží 
vedľa bytového domu na Špitálskej 10, kde žiadateľ vlastní v polovičnom vlastníctve tri 
nebytové priestory. Tie sa chystá prerábať a predmetnú časť pozemku chce využiť ako 
manipulačný priestor. 
PhDr. Jaška informoval členov komisie, že oddelenie dopravy (p. Ing. Rausová) poskytlo 
informáciu o tom, že daný pozemok nie je zahrnutý v plánoch realizácie parkovacej zóny. 

Členovia komisie požiadali o predloženie písomného stanoviska z oddelenia dopravy na 
najbližšie zasadnutie. 

Uznesenie č. 474/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 4 Za: 1 Proti: O Zdržal sa: 3 
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1/2 Návrh na nájom nebytového priestoru - garáže na Fraňa Kráľa Č. 21 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka, ktorá užíva 
garáž, je manželka po nebohom pôvodnom nájomcovi garáže, s ktorým bola zmluva o nájme 
uzavretá vr. 1966 na dobu neurčitú. 

Uznesenie č. 475/2013 

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

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

113 Návrh na predaj časti pozemku parc. Č. 2876/8 pod rodinným domom na Bi'eclavskej ulici 
Č. 4/ A ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spOClva v tom, že žiadateľ chce 
dodatočne skolaudovať stavbu rodinného domu súp.č. 7068, ktorý z časti zasahuje na 
predmetný pozemok. 
PhDr. Jaška informoval členov komisie, že ide len o predbežný materiál a informáciu. Žiada 
členov komisie o stanovisko, či oddelenie majetkové a investičné má v danej veci konať, či je 
vôbec záuj em predmetný pozemok predať. 

Členovia komisie odporučili a požiadali oddelenie majetkové a investičné, aby vykonalo 
osobnú obhliadku na danom mieste, zabezpečilo fotodokumentáciu a predložili zistené údaje 
na ďalšie zasadnutie komisie. 

Uznesenie č. 476/2013 

Komisia žiada oddelenie majetkové a investičné doplniť materiál o požadované údaje a 
opätovne ho predložiť na prerokovanie. 

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

114 Návrh na predaj nebytového priestoru na Kúpeľnej ulici Č. IO 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Žiadateľom o kúpu je všetkých osemnásť vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov v dome na ulici Kúpeľná Č. 10 v Bratislave. Vlastníci bytov a 
nebytových priestorov majú predmetný nebytový priestor v nájme v súlade s nájomnou 
zmluvou za účelom skladových a pivničných priestorov. 

Uznesenie č. 477/2013 

Komisia odporúča vypracovať znalecký posudok a materiál opätovne predložiť na 
prerokovanie. 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 
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l/S Návrh na predaj časti pozemku parc. č. 10355/3 na Wilsonovej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ v lete využíva 
predmetný pozemok na rozšírenie prevádzky svojej reštaurácie. Predmetný pozemok sa 
nachádza pred reštauráciou, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. 

Uznesenie č. 478/2013 

Komisia žiada oddelenie majetkové a investičné o zabezpečenie možnosti osobnej obhliadky 
predmetného pozemku na danom mieste a materiál opätovne predložiť na prerokovanie. 

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

1/6 Návrh na predaj nebytového priestoru na Pražskej ulici č. 13 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Nebytový priestor je v sucasnom období voľný, 

nevyužívaný a v zlom technickom a života ohrozujúcom stave. Nachádza sa vo dvornej časti 
domu. Žiadateľom o kúpu sú štyria vlastníci domu na ulici Pražská Č. 13 v Bratislave. 

Uznesenie č. 479/2013 

Komisia odporúča vypracovať znalecký posudok a materiál opätovne predložiť na 
prerokovanie. 

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

1/7 Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Obchodná Č. 27 
v Bratislave. 

Materiál prezentoval p. JUDr. Cilli. Materiál je predložený opakovane a bol doplnený o 
požadované informácie týkajúce sa identifikačných údajoch nájomcov bytov (mená 
a priezviská, dátumy narodenia). Súčasť materiálu tvoria aj evidenčné listy ku všetkým 
nájomným bytom, súhlas p. starostky mestskej časti s realizáciou prevodu vlastníctva, súhlas 
primátora hl. mesta SR Bratislavy s prevodom vlastníctva, čestné vyhlásenie spoločnosti 
EL VIS, S.r.o., v ktorom sa spoluvlastník zaviazal pokračovať v nájomnom zmluvnom vzťahu 
s nájomcami bytov, príp. poskytnúť adekvátnu finančnú náhradu v prípade skončenia 

nájomného vzťahu. 

Poslanec Ing. Borgul'a informoval členov komisie, že mu bol doručený mail od p. Jančáta 
Geden z nájomcov bytu v dome na ulici Obchodná Č. 27), v ktorom vyjadruje nesúhlas s 
plánovaným postupom mestskej časti a nespokojnosť spočívajúcu v nedostatku komunikácie 
a poskytnutia informácií zo strany mestskej časti voči nájomcom bytov. 

Členovia komisie požiadali oddelenie právne a správnych činností, aby pozvali a zabezpečili 
osobnú účasť zástupcu spoločnosti EL VIS spol. s r.o. a účasť nájomcov bytov domu na ulici 
Obchodná Č. 27 na najbližšom zasadnutí komisie, ktoré sa bude konať dňa 21.11.2013. 

Uznesenie č. 480/2013 

Komisia odporúča, v zmysle vyššie uvedeného, odložiť hlasovanie na najbližšie zasadnutie 
dňa 21.11.2013. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 
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Kbodu2 

2/1 Výber znalca na vypracovanie znaleckých posudkov za účelom určenia všeobecnej 
hodnoty nebytových priestorov na ulici Vajanského nábr. č. 9 a Štúrova Č. 6 

PhDr. Jaška požiadal členov komisie o súčinnosť vo veci výberu znalca za účelom 
vypracovania nových znaleckých posudkov na určenie všeobecnej hodnoty nebytových 
priestorov na ulici Vajanského nábr.č. 9 a Štúrova Č. 6 v Bratislave. Návrh na predaj 
predmetných nebytových priestorov bol stiahnutý z programu októbrového rokovania 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z dôvodu viacerých námietok 
voči stanovenej výške znaleckej sumy. 
Oddelenie majetkové a investičné predložilo členom komisie zoznam znalcov, s ktorými 
spolupracuje mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie č. 481/2013 

Komisia odporúča ponechať výber znalca na kompetentnú organizačnú zložku Miestneho 
úradu mestskej časti. Rozhodujúcim kritériom pri výbere je promptnosť. 

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

2/2 Návrh na nájom pozemkov parcela č.4508/1, 4508/3, 4508/4, 4510/3, 4510/5 
na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška na predchádzajúcom zasadnutí komisie. Osobitný zreteľ 
spočíva v tom, že žiadateľ vybuduje na pozemkoch komunikáciu a inžinierske siete na vlastné 
náklady a po kolaudácii vybudovanú komunikáciu bezodplatne odovzdá do vlastníctva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

Na zasadnutie komisie sa dostavil p. Gustáv Laca. Členom komisie opätovne prezentoval 
materiál, obhajoval zámer žiadateľa a predložil súhlasné stanoviská vlastníkov dotknutých 
susedných pozemkov. 

Uznesenie č. 482/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

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

Rokovanie bolo zahájené o 15,00 hod. a ukončené o 16.00 hod. 
Zapísal: Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 15.11.2013 

PaedDr. B 

"""'( 
r Oráčová, PhD. v.r. 

a komisie 



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 
10. MUDr. Peter Osuský CSc. 
ll. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Papán 
13. organizačný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15. Anna Kučerová 
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