
                                                  Z á p i s n i c a    č. 8 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 05.09.2011 
 
 
 
Prítomní:  
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. predsedníčka, členovia: Miloš Domorák, Ing. Pavol Baxa 
Ing. Martin Borguľa, Ing. Ján Krta, PhDr. Štefan Holčík 
 
Hostia:   
Mgr. PhDr. Štefan Jaška, vedúci oddelenia majetkového a investičného, Ing. Petra Strejčková, 
vedúca finančného oddelenia, Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór, Mgr. Michaela 
Bauer,  Mgr. Ján Komara,  Ing. Katarína Olejárová,  Doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc., 
Mgr. Gabriela Ištvánová 
 

Program: 
1. Informácia o plnení rozpočtu  
2. Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 13.09.2011 
3. Prehľad plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení komisie  
4. Rôzne 

 
     Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani Dr. Oráčová.  
 
K bodu č. 1 
Prehľad o plnení rozpočtu k 31.07.2011  predložila členom komisie Ing. Petra Strejčková, 
vedúca finančného oddelenia. 
 
K bodu č. 2 
V rámci tohto bodu boli prerokované materiály pripravené na rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 13.09.2011. 
 
2/1  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. ....../2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
        Pani Absolonová, za referát verejného poriadku uviedla, že zmeny sa týkajú voľného 
pohybu psov, pričom na Medenej ulici sa navrhuje zrušiť voľný pohyb psov, kým na Poľnej 
ulici a Rázusovom nábreží sa navrhuje povoliť voľný pohyb psov.  
Pán poslanec Holčík pripomenul, že na Rázusovom nábreží bude postavený pomník, preto nie 
je vhodné tam povoliť voľný pohyb psov. Pani Absolonová odpovedala, že zatiaľ nie je 
známy termín umiestnenia pomníku a táto problematika sa bude riešiť, keď to bude aktuálne. 
Uznesenie k tomuto bodu komisia neprijala. 
 
2/2  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. ..../2011 o poskytovaní prepravnej služby 
       K tomuto návrhu mal pán poslanec Borguľa otázku, aký dopad bude mať poskytovanie 
tejto služby na rozpočet mestskej časti. Odpoveď poskytol pán poslanec a zároveň zástupca 
starostky Krta s tým, že poskytovanie tejto služby by na rozpočet mestskej časti nemalo mať 
žiadny dopad. 
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Pán poslanec Baxa v rámci diskusie uviedol, že podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách pri poskytovaní prepravnej služby sa vyžaduje preukázať odkázanosť na túto službu, 
pričom v návrhu VZN takáto požiadavka nie je ustanovená. Vyjadril tiež názor, že 
poskytovanie prepravnej služby je podnikateľskou činnosťou zo strany mestskej časti, čo 
bude mať za následok daňové a iné ďalšie  povinnosti pre mestskú časť. Navrhol prepracovať 
materiál a doplniť splnenie ďalších  kritérií zo strany užívateľov tejto služby.   
Uznesenie č. 50/2011 
Komisia neodporúča predložiť tento materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva, nakoľko 
ho odporúča prepracovať. 
Prítomní:  6                        Za:  4                             Proti:  1                         Zdržal sa:  1 
 
2/3  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. ..../2011  o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom 
príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie 
v zariadení školského stravovania 
Materiál uviedli pani Ištvánová  za oddelenie školstva a pán Haverlík poslanec miestneho 
zastupiteľstva a predseda komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a zmeny uvedené v návrhu 
VZN odôvodnili novými finančnými pásmami vydanými Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu  a športu SR. 
Uznesenie č. 51/2011 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní:  6                           Za:  6                          Proti:  0                           Zdržal sa: 0  
  
2/4  Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2011 
Správu predniesla pani Strejčková, vedúca finančného oddelenia a skonštatovala, že 
hospodárenie mestskej časti k 30.06.2011 vykazuje prebytok. 
V rámci diskusie pán poslanec Borguľa namietal, že rozpočet nie je dostatočne podrobne 
rozpracovaný a nemá dostatočnú výpovednú hodnotu. Navrhuje zahrnúť do rozpočtu aj 
neutrálne položky. Napr. v prípade školských jedální rozpočet neobsahuje údaje o výške 
príspevkov od rodičov, výšku dotácií zo štátneho rozpočtu atď. Pán poslanec Borguľa žiada 
predložiť do konca septembra 2011 prehľad o počte vydaných raňajok, desiat, obedov 
a olovrantov v materských školách a v školských jedálňach. 
Pán poslanec Baxa navrhuje zvolať samostatné rokovanie komisie k príprave rozpočtu na 
nasledujúce obdobie. 
Uznesenie č. 52/2011 
Komisia berie správu na vedomie. 
Prítomní: 6                                 Za: 6                          Proti: 0                    Zdržal sa: 0 
 
2/5  Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok 2011. 
Uznesenie č. 53/2011 
Komisia berie materiál na vedomie. 
Prítomní:  6                               Za:  6                           Proti:  0                  Zdržal sa:  0 
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2/6  Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 
Návrh uviedol pán Komara a zdôraznil, že nový organizačný poriadok bol zostavený na 
základe skúseností z aplikačnej praxe a má priniesť efektívnejšie a operatívnejšie riadenie 
miestneho úradu.   
V rámci diskusie pán poslanec Borguľa namietal, že správa o úsporách prípadne o zvýšených 
nákladoch v dôsledku uskutočnenia organizačných zmien účinných od 1.3.2011 nebola 
predložená poslancom dodnes a už sa predkladá ďalšia zmena organizačného poriadku. 
Dôvodová správa k novému  organizačnému poriadku tiež neobsahuje finančný dopad na 
rozpočet mestskej časti.  Podľa názoru pani poslankyne Oráčovej súčasťou materiálu mal byť 
aj prehľad o počte zamestnancov pred organizačnými zmenami a počet zamestnancov po 
uskutočnení organizačných zmien. Pán poslanec Baxa navrhol k materiálu pripojiť aj prehľad 
o ekonomických dopadoch novej organizačnej štruktúry na rozpočet mestskej časti. 
Uznesenie č. 54/2011   
Komisia odporúča doplniť materiál o prehľad o ekonomických dopadoch novej organizačnej 
štruktúry na rozpočet mestskej časti. 
Prítomní:  6                            Za: 5                        Proti: 0                     Zdržal sa:  1 
 
2/7  Návrh rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto 
Materiál uviedol spracovateľ, pán Komara a zdôraznil, že je nevyhnutné aktualizovať 
v súčasnosti platný rokovací poriadok, ktorý bol schválený ešte v roku 1995. 
Podľa názoru pána poslanca Baxu rokovací poriadok by mal obsahovať aj definíciu, kedy sa 
považuje materiál za prerokovaný v poradnom orgáne a podľa pána Borguľu by v ňom mal 
byť upravený aj vzťah odborné komisie - miestna rada a vzťah miestna rada – miestne 
zastupiteľstvo. 
Uznesenie k tomuto bodu komisia neprijala. 
 
2/8  Návrh Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto – neposlancov 
Tento materiál uviedol pán Komara a vyzdvihol, že zmeny sa týkajú najmä prepočtu 
slovenských korún na eurá a poskytovania jednorázových odmien pre poslancov.    
Pani poslankyňa Oráčová navrhla, aby sa s týmto materiálom zaoberala najskôr mandátová 
komisia a až potom miestne zastupiteľstvo. 
Uznesenie č. 55/2011 
Komisia neodporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 
13.09.2011. 
Prítomní: 6                                   Za: 5                         Proti: 0                   Zdržal sa: 1 
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2/9  Porovnanie výdavkov na zimnú službu v sezóne 2010/2011 s mestami s terénom  
a klímou porovnateľných s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto  
Materiál uviedla pani Olejárová, vedúca referátu dopravy, pričom podotkla, že je veľmi 
obtiažne získať podklady z iných miest. Porovnanie mohla uskutočniť len s tými údajmi, 
ktoré mala k dispozícii, ktoré však neboli dostatočné.   
Podľa pána poslanca Borguľu tento materiál nemá žiadnu vypovedaciu hodnotu. Pán poslanec 
Holčík poznamenal, že komisia by mala spracovateľovi určiť, čo sa má porovnávať. 
Pán poslanec Baxa navrhuje materiál prepracovať a náklady vyčísliť na 1 km zásahu.  
Uznesenie č. 56/2011 
Komisia odporúča materiál nepredložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 
13.09.2011 a spracovateľke navrhuje prepracovať ho. 
Prítomní: 6                          Za: 5                              Proti: 0                Zdržal sa: 1 
 
2/10  Návrh na predaj bytov v bytovom dome na Obchodnej ulici č. 23 a v bytovom 
dome na Obchodnej ulici č. 25 
Uznesenie č. 57/2011 
Komisia odporúča predložiť materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.09.2011. 
Prítomní:  6                          Za: 4                             Proti: 1                Zdržal sa: 1 
 
2/11  Návrh na predaj pozemku na Matúšovej ulici, parc. č. 4744/61 a pozemku na ulici 
Pod vinicami, parc. č. 1975/8 
Uznesenie č. 58/2011  
Komisia odporúča predložiť materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.09.2011. 
Prítomní:  6                          Za:  6                              Proti:  0               Zdržal sa:  0 
 
2/12  Návrh na predaj pozemku pod garážou na Červeňovej ulici, parc. č. 2631/5, 
pozemku pod garážou na Šoltésovej ulici, parc. č. 9857/2, pozemku pod garážou na 
Továrenskej ulici, parc. č. 9053/8  a pozemku pod garážou na Wilsonovej ulici, parc. č. 
10362/9 
Pán poslanec Borguľa požiadal spracovateľa, aby k materiálom v súvislosti s predajom 
pozemkov pod garážami boli v budúcnosti priložené aj listy vlastníctva k predmetným 
stavbám (garážam). 
Uznesenie č. 59/2011 
Komisia odporúča predložiť materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.09.2011. 
Prítomní: 6                         Za:  6                                 Proti:  0                  Zdržal sa:  0 
 
Po prerokovaní tohto bodu sa pán poslanec Borguľa ospravedlnil a opustil rokovanie komisie. 
 
2/13  Návrh na nájom pozemku na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, parc. č. 3776 
Uznesenie č. 60/2011 
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.09.2011. 
Prítomní: 5                          Za: 2                                Proti:  0                    Zdržal sa:  3 
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2/14  Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
parc. č. 4289/16 
Vedúci oddelenia majetku a investícií Dr. Jaška odporučil stiahnuť materiál zo zastupiteľstva, 
nakoľko žiadatelia o nájom mali doložiť spoločnú žiadosť o nájom, ktorú však nedoložili. Pán 
poslanec Baxa požiadal spracovateľa, aby k materiálom v súvislosti s predajmi a nájmami 
nehnuteľností bola priložená aj informácia  o tom, či žiadateľ nemá záväzky voči mestskej 
časti. 
Uznesenie č. 61/2011 
Komisia odporúča stiahnuť materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 13.09.2011. 
Prítomní:  5                          Za: 5                          Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 
2/15  Návrh na nájom pozemku na Paulínyho ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
parc. č. 21375/1 
Uznesenie č. 62/2011 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.09.2011. 
Prítomní:  5                           Za: 5                         Proti: 0                        Zdržal sa:  0 
 
2/16  Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3878/1 na Langsfeldovej ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 63/2011 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.09.2011 
Prítomní:  5                            Za:  5                       Proti:  0                      Zdržal sa:  0 
 
2/17  Návrh na nájom priestorov – umiestnenie a užívanie technologického zariadenia 
a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej 
elektronickej komunikačnej siete v nehnuteľnosti Základná škola Mudroňova č. 83 
Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 
Pani poslankyňa Oráčová navrhla vyžiadať si písomný súhlas riaditeľa školy a stanovisko 
Úradu verejného zdravotníctva . 
Uznesenie č. 64/2011 
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.09.2011 
a vyžiadať si písomný súhlas riaditeľa školy a stanovisko Úradu verejného zdravotníctva. 
Prítomní:  5                           Za: 5                            Proti: 0                    Zdržal sa:  0 
 
 
2/18  Návrh na odňatie správy majetku – parkoviska na Komenského námestí 
v Bratislave, nachádzajúceho sa na pozemkoch parcela č. 21385/1 a parcela č. 21386/2 
Uznesenie č. 65/2011 
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.09.2011. 
Prítomní:  5                         Za: 4                            Proti:  0                    Zdržal sa: 1 
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2/19  Návrh na zmenu uznesenia č. 157/2003 v znení uznesenia č. 14/2004 a v znení 
uznesenia č. 177/2010 
Uznesenie č. 66/2011 
Komisia súhlasí a odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 
13.09.2011. 
Prítomní:  5                       Za: 5                            Proti:  0                     Zdržal sa: 0 
 
 
2/20  Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č. 729/1998, bod 3 v znení  uznesenia č. 43/1999, ktorým bol schválený  
predaj domovej nehnuteľnosti súp. č. 100276, postavenej na pozemku parc. č. 8509 
a pozemku – záhrady, parc. č. 8510 na ulici Špitálska č. 31 
Pán poslanec Baxa žiada spracovateľa o informáciu, či už bola v tomto prípade uzavretá  
zmluva. 
Uznesenie č. 67/2011 
Komisia neodporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 
13.09.2011 a žiada poskytnúť informáciu, či už bola uzavretá zmluva. 
Prítomní:  5                         Za:  5                     Proti: 0                 Zdržal sa:  0 
 
2/21  Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č. 144/2010 
Uznesenie č. 68/2011 
Komisia neodporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 
13.09.2011 
Prítomní:  5                         Za:  5                     Proti: 0                 Zdržal sa:  0 
 
2/22  Návrh na zrušenie uznesenia č. 136/2010 o nájme pozemku 
Uznesenie č. 69/2011 
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.09.2011. 
Prítomní:  5                         Za:  5                     Proti: 0                 Zdržal sa:  0 
 
2/23  Návrh na zrušenie uznesenia č. 137/2010 o nájme pozemku 
Uznesenie č. 70/2011 
Komisia súhlasí  a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 
13.09.2011. 
Prítomní:  5                         Za:  5                     Proti: 0                 Zdržal sa:  0 
 
2/24  Návrh na zrušenie uznesenia č. 138/2010 o nájme pozemku 
Uznesenie č. 71/2011 
Komisia súhlasí  a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 
13.09.2011. 
Prítomní:  5                         Za:  5                     Proti: 0                 Zdržal sa:  0 
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2/25  Správa o výsledku kontroly správnosti vedenia pokladne a nakladania 
s pokladničnou hotovosťou v ZŠ Dr. Milana Hodžu s materskou školou, Škarniclova 1, 
Bratislava 
Správu predložil miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Uznesenie č. 72/2011 
Komisia berie správu na vedomie. 
Prítomní:  5                         Za:  5                     Proti: 0                 Zdržal sa:  0 
 
2/26  Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Búdková 
Správu predložil miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Uznesenie č. 73/2011 
Komisia berie správu na vedomie. 
Prítomní:  5                         Za:  5                     Proti: 0                 Zdržal sa:  0 
 
 
2/27  Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
Správu predložil miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Uznesenie č. 74/2011 
Komisia berie správu na vedomie. 
Prítomní:  5                         Za:  5                     Proti: 0                 Zdržal sa:  0 
 
K bodu č. 3 
Prehľad plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení komisie nebol prerokovaný. 
 
K bodu č. 4 
Rôzne 
4/1  Jednorázové odmeny poslancov 
Pani poslankyňa Oráčová navrhla prerokovať možnosť vyplatenia preddavkov na jednorazovú 
odmenu pre poslancov, nakoľko sa v rozpočte MČ Staré Mesto nachádzajú disponibilné 
finančné prostriedky na ich vyplatenie. Komisia odsúhlasila, aby sa touto možnosťou 
zaoberala mandátová komisia na svojom najbližšom zasadnutí. 
4/2  Nájmy nehnuteľností do 5 rokov 
Komisia odporúča uvedené návrhy prerokovať v komisii pre verejné súťaže v priebehu 
mesiaca september. 
K týmto bodom uznesenia prijaté neboli. 
 
 
Rokovanie bolo zahájené o 15,00 h a ukončené o 17,45 h. 
Zapísala: JUDr. Barátiová 
Bratislava, 06.09.2011                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
                                                                                           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 


