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Z á p i s nic a č. 15/2013 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 21.11.2013. 

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

Ospravedlnení: Ing. Martin Borgul'a 

Hostia: 
JUDr. Ján Cilli - oddelenie právne a správnych činností, Mgr. Martin Michel' - vedúci 
oddelenia právneho a správnych činností, Ing. Mgr. Jana Barjaková - oddelenie právne 
a správnych činností, PhDr. Štefan Jaška - vedúci oddelenia majetkového a investičného, Ing. 
Július Papán - vedúci oddelenia finančného , p. Ing. Ernest Huska - vedúci oddelenia kultúry, 
nájomníci bytov domu na ulici Obchodná č . 27 v Bratislave - p. Milan Jančát, p. Marián 
Vojtko, p. Darina Uličná; 

p. Maroš Chlpík - zástupca spoločnosti EL VIS spol. s r.o. ; 

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

Mesto dňa 10.12.2013 - pokračovanie; 
2. Rôzne. 

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani PaedDr. Barbora Oráčová a privítala 
na zasadnutí všetkých j ej členov. Komisia bola uznášaniaschopná. 

K bodu l 

1/1 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2014 - 2016 

Materiál prezentoval p. Ing. Július Papán. 

Uznesenie č. 483/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

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

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

Materiál prezentoval p. Ing. Július Papán. 

Uznesenie č. 484/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 
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1/3 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

Materiál prezentoval p. Ing. Július Papán. 

Uznesenie č. 485/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/4 Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
o nájme bytov 

Mgr. Micheľ informoval členov komisie, že právne oddelenie pripravuje návrh na zmenu 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o nájme bytov. Zmena 
by sa mala týkať najmä nasledovného: 

• z dôvodu právnej istoty výslovne uviesť, že nariadenie sa vzt'ahuje iba na obecné byty, 
resp. bytové domy, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len "hlavné mesto") a mestskej časti, t .j. nevzťahuje sa na byty, resp. 
bytové domy v podielovom spoluvlastníctve; 
• zmenit' súčasnú dobu nájmu 2 roky, a to na dohu najviac 5 rokov, s právom na 
opakované predlženie doby nájmu a bez možnosti zmeny doby nájmu na dobu neurčitú, resp. 
najviac 10 rokov, ak nájomca za splnenia dohodnutých podmienok vykoná, resp. sa zaviaže 
vykonať rekonštrukciu bytu. 

K navrhovaným zmenám sa viedla diskusia. Poslanec Baxa namietal správnosť predíženia 
doby nájmu, nakoľko účelom existujúcej krátkodobej dvojročnej doby nájmu je možnosť 
prenajímateľa jednoduchšie a rýchlejšie ukončiť nájomný vzťah jeho uplynutím (napr. najmä 
v prípade problémových nájomcov bytov, ktorí sa dopúšťajú rôznych výtržností v dome 
a pod.). 

Predsedníčka komisie požiadala vedúceho oddelenia právneho a správnych činností, aby bol 
daný materiál po jeho spracovaní bezodkladne rozposlaný v elektronickej podobe všetkým 
členom komisie. 

Uznesenie č. 486/2013 

Komisia prerokovala zámer a berie na vedomie, že zmena Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o nájme bytov bude predložená na decembrové 
zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti. 

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

1/5 Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Obchodná Č. 27 
v Bratislave. 

Na základe predchádzajúcej požiadavky členov komisie, boli na zasadnutie komisie prizvani 
nájomcovia bytov v dome na ulici Obchodná Č. 27 v Bratislave (p. Milan Jančát, p. Marián 
Vojtko, p. Darina Uličná) a zástupca spoločnosti ELVIS spol. s r.o. (p. Maroš Chlpík). 
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P. Maroš Chlpík informoval všetkých zúčastnených, že spoločnosť EL VIS spol. s r.o. 
pripravila nájomcom bytov nové nájomné zmluvy. Doba nájmu bude neurčitá a aj výška 
nájomného by ostala nezmenená, t.j. platí regulácia nájomného v zmysle príslušného 
opatrenia Ministerstva financií SR. 
Spoločnosť EL VIS spol. s r.o. deklarovala, že nemá záujem riešiť súčasné nájomné vzťahy 
ich ukončením a poskytnutím bytovej alebo finančnej náhrady nájomcom bytov. 

Poslanec Holčík uviedol a pripomenul nájomcom, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
môže predať a realizovať svoj zámer previesť vlastníctvo spoluvlastníckeho podielu 
k nehnuteľnosti na ulici Obchodná Č . 27 v Bratislave bez ohľadu na ich názor a postoj. Ide 
o disponovanie s majetkom v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. 

K danej problematike sa viedla rozsiahla diskusia. 

Záver: - nájomcom bytov bol poskytnutý návrh nájomnej zmluvy na preštudovanie 
a príp. pripomienkovanie; 
nájomcovia bytov požiadali o čas za účelom porady s ich právnikom; 
oddelenie právne a správnych činností právne posúdi správnosť obsahu návrhu 
nájomných zmlúv; 

Členovia komisie požiadali oddelenie právne a správnych činností o právne posÚdenie návrhu 
nájomných zmlÚv, najmä o zabezpečenie ich právnej kontinuity s existujÚcim nájomným 
vzťahom , príp. o ich dôkladné pripomienkovanie. 

Predsedníčka komisie požiadala oddelenie právne a správnych činností o zabezpečenie 
finálnej verzie návrhu nájomnej zmluvy na zasadnutie Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto dňa 3.12.2013. 

O danom materiáli neprebehlo hlasovanie. 

1/6 Návrh na predaj majetkovej účasti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v spoločnosti 
BPS PARK, a.s. - l ks akcie väčšinovému akcionárovi ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. Mgr. Micheľ. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný skutočnosťou, 
že o prevod akcie požiadal majoritný akcionár, ktorý dosiahol kontrolný podiel v spoločnosti 
BPS PARK a. s. 

Uznesenie Č. 48712013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/7 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 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. 
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Predsedníčka komisie navrhla zmeniť a zvýšiť finančnÚ zábezpeku z pôvodne 20.000,00 Eur 
na 25.000,00 Eur. Ostatní členovia komisie sÚhlasili. 

Uznesenie č, 488/2013 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/8 Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava 

Uznesenie č. 489/2013 

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 schválenie Zmluvy o správe a nadobúdaní zbierkových predmetov Galérie 
Cypriána Majerníka medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Centrom vizuálneho 
umenia - CEVIUM, n.o. 

Uznesenie č. 490/2013 

Komisia prerokovala materiál a berie ho na vedomie. 

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

K bodu 2 

2/1 P. PhDr. Štefan Jaška informoval členov komisie, že na nebytový priestor nachádzajúci 
sa na prízemí bytového domu na ulici Vajanského nábr. Č. 9 boli vypracované ďalšie dva 
nezávislé znalecké posudky za účelom určenía všeobecnej hodnoty nebytového priestoru. 
Výsledok je nasledovný: 

" znalecký posudok Č. 45/2013 zo dňa 21.11.2013 vypracovaný p. Ing. Dušanom Petríkom 
Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru Č . 12-902 vrátane 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku je 117335,28 Eur (zaokrúhlene 117000,00 Eur) 

" znalecký posudok č. 78/2013 zo dňa 20.11.2013 vypracovaný p. Ing. Dušanom Holíkom 
Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru Č . 12-902 vrátane spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku je 109624,09 Eur (zaokrúhlene 110000,00 Eur) 

". znalecký posudok Č . 17/2013 zo dňa 9.9.2013 vypracovaný p. Ing. Petrom Jurášom 
Všeobecná hodnota predávaného nebytového priestoru č. 12-902 spoluvlastníckeho podielu 
na pozemku je 113491,97 Eur (zaokrúhlene 113 500,00 Eur) 

Znalci určili približne rovnakÚ všeobecnÚ hodnotu predmetného nebytového priestoru. 
Členovia komisie vzali infOrmáciu na vedomie. 
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Rokovanie bolo zahájené o 15,00 hod. a ukončené o 17.40 hod. 
Zapísal: Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 29.11.2013 

Rozdeľovník : 
I. 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. 
II. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Papán 
13 . o rgan i začný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15 . Anna Kučeravá 
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PaedDr. Barb a O áčová, PhD. V.r. 
predsed 'čka komisie 

\ 


