
                                                  Z á p i s n i c a    č. 7 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 27.06.2011. 
 
 
 
Prítomní:  
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. predsedníčka, členovia: Miloš Domorák, Ing. Pavol Baxa 
Ing. Martin Borguľa, Ing. Ján Krta, 
 
 
Ospravedlnený: PhDr. Štefan Holčík 
 
Hostia:   
Mgr. PhDr. Štefan Jaška, vedúci oddelenia majetkového a investičného, Ing. Petra Strejčková, 
vedúca finančného oddelenia, 
 

Program: 
1. Informácia o plnení rozpočtu k 31.05.2011 
2. Náplň činnosti komisie – návrh 
3. Prehľad plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení komisie  
4. Rôzne 

 
     Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani Dr. Oráčová.  
 
K bodu č. 1 
O plnení rozpočtu k 31.05.2011 informovala členov komisie Ing. Petra Strejčková, vedúca 
finančného oddelenia. Pri tomto bode sa otvorila aj problematika prevádzkovania letných 
terás, kde vznikla otázka, prečo niektoré letné terasy nie sú umiestnené na podestách napriek 
tomu, že to ukladá všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2009 o pešej zóne. Na vysvetlenie bol 
prizvaný Mgr. Oravec, vedúci oddelenia dopravy, obchodu a služieb, verejného poriadku 
a miestnych daní. Pán Oravec poskytol informáciu, že takéto rozhodnutie prijala pani 
starostka na základe rokovania s prevádzkovateľmi letných terás. Ďalej uviedol, že s touto 
problematikou sa bude zaoberať Komisia dopravy a na základe jej odporúčania bude 
upravené, prípadne predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva nové VZN.  Pán 
poslanec Borguľa sa v rámci tohto bodu spýtal na plnenie zmluvy spoločnosťou VEPOS 
Bratislava s.r.o. ako aj na splnenie úlohy o ktorú komisia požiadala pána prednostu, t.j. 
zabezpečenie stanoviska právneho oddelenia ku konkrétnym otázkam uvedeným v uznesení 
Komisie pre nakladanie s majetkom a financie č. 28/2011 zo dňa 23.05.2011. Komisia 
skonštatovala, že táto úloha nebola splnená. Stanovisko právneho oddelenia zo dňa 
21.03.2011 je nedostatočné z hľadiska zodpovedania otázok uvedených v uznesení komisie. 
Uznesenie č. 39/2011  
Komisia opakovane žiada pána prednostu o zabezpečenie právneho stanoviska k zmluve so 
spoločnosťou VEPOS Bratislava, s.r.o. v zmysle uznesenia č. 28/2011 zo dňa 23.05.2011 
s termínom do 5.9.2011. 
Prítomní: 4                                   Za: 4                          Proti: 0                    Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 40/2011      
Komisia žiada prednostu, aby k posudzovaniu projektu na zhotovenie vianočných stánkov bol 
prizvaný aj člen (prípadne viacerí členovia) Komisie pre nakladanie s majetkom a financie. 
Prítomní: 4                                   Za: 4                         Proti: 0                   Zdržal sa:    0 
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Po hlasovaní pán poslanec Borguľa požiadal predsedníčku o uvoľnenie z ďalšieho rokovania 
komisie pre iné povinnosti. Pani predsedníčka súhlasila. 
 
Po odchode pána Borguľu sa na rokovanie komisie dostavil pán poslanec Baxa. 
 
K bodu č. 2 
Tento materiál bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí komisie dňa 05.09.2011. 
 
K bodu č. 3 
Pozemky pod trafostanicami - na rokovanie bola predložená korešpondencia so spoločnosťou 
Západoslovenská energetika, a.s., v ktorej spoločnosť žiada Mestskú časť Bratislava-Staré 
Mesto ako správcu dotknutých pozemkov, aby opodstatnenosť vypracovaných nájomných 
zmlúv prerokovala s ich vlastníkom, Hlavným mestom SR Bratislavy. 
Uznesenie č. 41/2011 
Komisia žiada prednostu o zabezpečenie stanoviska oddelenia územného rozvoja z hľadiska 
územného plánu s termínom do 05.09.2011. 
Prítomní: 4                                    Za:  4                        Proti: 0                     Zdržal sa: 0 
 
Predaj nehnuteľností na Špitálskej 29 – na rokovanie bola predložená písomná informácia 
z oddelenia právnych služieb a vymáhania pohľadávok, podľa ktorej sa pripravuje návrh na 
odstúpenie od kúpnej zmluvy, pretože kúpna cena nebola uhradená ani v náhradnej lehote.  
Uznesenie č. 42/2011 
Komisia žiada prednostu o informáciu, kto, kedy, aké rozhodnutie vydal v procese predaja 
uvedených nehnuteľností (kto je zodpovedný za tento stav) s termínom do 05.09.2011. 
Prítomní: 4                                    Za: 4                      Proti: 0                        Zdržal sa: 0 
 
Žiadosť  pána Jozefa Majoroša o predaj garáže, ktorú zrekonštruoval so súhlasom mestskej 
časti na vlastné náklady – bolo predložené písomné stanovisko oddelenia právnych služieb 
a vymáhania pohľadávok, avšak nebola zodpovedaná zásadná otázka, t.j. zohľadnenie 
nákladov pána Majoroša vynaložených na zhodnotenie majetku mestskej časti pri stanovení 
kúpnej ceny. 
Uznesenie č. 43/2011 
Komisia navrhuje pripraviť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva návrh na 
odpredaj stavby garáže a pozemku za znaleckú cenu. 
Prítomní: 4                                       Za: 4                      Proti: 0                     Zdržal sa: 0 
 
Návrh na nájom pozemku č. parcely 3776 na ulici Ostravská ako prípad hodný osobitného 
zreteľa – pani Dr. Katarína Hečková na základe odporúčania komisie predložila záväzné 
stanovisko k územnoplánovacej dokumentácii. 
Uznesenie č. 44/2011 
Komisia odporúča predložiť návrh na nájom uvedeného pozemku na najbližšie zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 4                                        Za: 4                    Proti: 0                       Zdržal sa: 0 
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Návrh na nájom pozemku č. parcely  4289/16 na ulici  Búdková ako prípad hodný osobitného 
zreteľa – žiadatelia nepredložili spoločnú žiadosť do termínu, ktorý určila komisia, preto 
k tomuto návrhu komisia neprijala uznesenie. 
 
Návrhy na zaplatenie pohľadávok na nájomnom v splátkach sú pripravené, treba už len 
dohodnúť intervaly splátok. 
Uznesenie č. 45/2011 
Komisia žiada prednostu o poskytnutie informácie o aktuálnom stave pohľadávok na 
najbližšom rokovaní komisie dňa 05.09.2011. 
Prítomní: 4                                     Za: 4                        Proti: 0                     Zdržal sa: 0 
 
Prehľad o príjmoch mestskej časti za poskytnutie Medickej záhrady a Grassalkovichovej 
záhrady na usporiadanie rôznych podujatí – bola predložená písomná informácia. 
Uznesenie č 46/2011 
Komisia žiada prednostu o poskytnutie informácie, či  dal organizátor Gurman Festu  zeleň 
v Medickej záhrade do pôvodného stavu, prípadne uhradil vzniknuté škody.  
Termín: do 05.09.2011. 
Prítomní: 4                                      Za: 4                       Proti: 0                      Zdržal sa: 0  
 
K bodu č. 4 
V rámci tohto bodu bola prerokovaná žiadosť spoločnosti ENTO – Ondrej Toth s.r.o., 
Turbínová 1 831 04 Bratislava o odpredaj nehnuteľnosti – predajňa a sklad železiarskeho 
tovaru nachádzajúceho sa v dvornej časti Čajkovského ul. 4, parcelné č. 7674/2. 
Uznesenie č. 47/2011 
Komisia odporúča navrhnúť žiadateľovi zvýhodnený nájom za predpokladu, že zhodnotí 
majetok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, t.j. v nájomnom zohľadniť jeho investície do 
stavby. 
Prítomní: 4                                     Za: 4                      Proti: 0                    Zdržal sa: 0 
 
V rámci bodu „Rôzne“ bol prerokovaný aj návrh na predaj pozemkov  - zastavaná plocha 
a nádvorie parcelné č. 10224/7  o výmere 241 m2  a ostatná plocha  parcelné č. 10242/3  
o výmere 69 m2  vo vnútrobloku medzi ulicami Záhradnícka 21 až 31 a Krížna 20 až 28. 
Uznesenie č.48/2011 
Komisia žiada prednostu o zabezpečenie stanoviska oddelenia územného rozvoja z hľadiska 
územného plánu s termínom do 05.09.2011. 
Prítomní: 4                                       Za: 4                      Proti: 0                     Zdržal sa: 0 
  
Komisia sa zaoberala aj so zložením výberovej komisie na vyhodnotenie výsledkov 
elektronickej aukcie. 
Uznesenie č. 49/2011 
Komisia navrhuje pani starostke vymenovať za člena výberovej komisie na vyhodnotenie 
výsledkov elektronickej aukcie Ing. Jána Krtu. 
Prítomní: 4                                      Za: 4                         Proti: 0                  Zdržal sa: 0 
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Rokovanie bolo zahájené o 15,00 h a ukončené o 17,30 h. 
Zapísala: JUDr. Barátiová 
Bratislava, 30.06.2011                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
                                                                                           PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. v.r.                                                                                                
                                                                                                    predsedníčka komisie 
                                                                  
 
                                                         
      Rozdeľovník: 
       1.    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 
10. MUDr. Peter Osuský CSc. 
11. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Petra Strejčková 
13. organizačný referát 


