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Z á P i s nic a č.2/2014 

zo zasadnntia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastnpiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 20.2.2014. 

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

Hostia: 
Mgr. PhDr. Štefan Jaška - vedúci oddelenia majetkového a investičného, Ing. Oliver 
Paradeiser - miestny kontrolór, Mgr. Martin Micheľ - vedúci oddelenia právneho a správnych 
činností, Ing. arch. Radek Hrančík - vedúci oddelenia dopravy 

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

Mesto dňa 11.3 .2014; 
2. Rôzne. 

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

K bodu 1 

1/1 Návrh na nájom pozemku parc. č. 2876/29 na Bfeclavskej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

Materiál prezentoval p. Mgr. PhDr. Štefan Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ 
vybuduje komunikáciu na vlastné náklady apo kolaudácii vybudovanú komunikáciu 
bezodplatne odovzdá do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy. Žiadateľ má vo 
vlastníctve susedné pozemky parc.č. 2876/1 , 2876/15, 2876/17. 
Materiál je opakovane predložený členom komisie, nakoľko im nebola poskytnutá a doložená 
upresnená územnoplánovaci a informácia v zmysle požiadavky vyplývajúcej z posledného 
zasadnutia. 

Členovia komisie žiadajú doložiť na zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto konaného dňa 4.3.2014 informáciu zo stavebného oddelenia, či susedný bytový dom 
"novostavba Agát" bol postavený v súlade s územným plánom a či bol skolaudovaný. 

Uznesenie Č. 502/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: 1 
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1/2 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti rekreačnej chaty na 
Duchonke, k. ú. Prašice, okres: Topoľčany ana schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou. 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. 

Uznesenie Č. 503/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

1/3 Návrh na zrušenie uznesenia č.86/2012, ktorým bol schválený nájom nebytového 
priestoru - CO krytu na Krížnej ulici č . 9 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. 

Uznesenie Č. 504/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

1/4 Návrh na nájom časti pozemku parc.č. 8680/13 na Špitálskej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok leží vedľa 
bytového domu na Špitálskej 10, kde žiadateľ vlastní v polovičnom vlastníctve tri nebytové 
priestory, v ktorých bude prebiehať rekonštrukcia a predmetnú časť pozemku bude využívať 
ako manipulačný priestor. 

Uznesenie Č. 50512014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 6 Za:6 Proti: O Zdržal sa: O 

1/5 Návrh na nájom časti pozemku registra "E", parc.č. 21904/ 1 na Blumentálskej ulici ako 
prípad hodný osobitného zreteľa . 

Materiál prezentoval p. Mgr. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok leží pri 
Blumentálskej č . 24, kde má daná spoločnosť zriadenú prevádzkáreň na prípravu a predaj 
nápojov (vstup je z KJ·ížnej ulice) a predmetnú časť pozemku bude využívať na účely 
parkovania pre návštevníkov prevádzkárne. 

Poslanec p. Ing. Borguľa vyjadril obavu z dôvodu, že ide o prevádzku herne - kasína 
a pripomenul , že v blízkej budúcnosti sa má realizovať v danej lokalite projekt "Stein", čo 
môže mať vplyv a dosah na navrhovaný účel a spôsob využitia dotknutého pozemku. 



; 
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Poslanec p. Ing. Baxa navrhol vytvoriť parkovacie miesta na dotknutom pozemku a zaradiť 
ich do nášho parkovacieho systému, a nie ho obchádzať. 

Uznesenie Č. 506/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť aj na prerokovanie na najbližšie zasadnutie Komisie 
dopravy v spolupráci s Komisiou pre nakladanie s majetkom a financie. 

Prítomní: 6 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: l 

1/6 Návrh na nájom časti pozemku parc. Č. 21846/4 na ulici Malý trh ako prípad hodný 
osobitného zreteľa . 

Materiál prezentoval p. Mgr. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spo Cl va v tom, že žiadateľ 

vybuduje na predmetnom pozemku inžinierske siete na vlastné náklady. Inžinierske siete sú 
súčasťou výstavby "Polyfunkčná stavba TWIN City, Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, 
Košická - Bratislava", účelom ktorej je úprava a rekonštrukcia komunikácií vrátane 
rekonštrukcie a prekládky inžinierskych sietí. 

Uznesenie Č. 507/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

1/7 Návrh na predaj pozemku parc.č. 2983/21 na Vlčkovej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. Mgr. PhDr. Jaška. Materiál predložený opakovane. Osobitný zreteľ 
spočíva v tom, že pozemok je veľmi svahovitý s minimálnou možnosťou využitia. Žiadateľ 
chce na predmetnom pozemku vybudovať ochranný múr s izoláciou, aby tak zabránil 
prenikaniu vody do garáže zo svahu, ktorý sa nachádza priamo za garážou. Žiadateľ má vo 
vlastníctve garáž aj s pozemkom parc.č. 2983/5. 

Členovia komisie navrhli, aby mestská časť navrhla žiadateľovi nájom pozemku a nie predaj. 
Účelom nájmu bude vybudovanie oporného múru. Poslanec p. Ing. Baxa navrhol dobu nájmu 
stanoviť na dva roky. 

Uznesenie Č. 508/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto za podmienky zmeny uznesenia ako návrhu na nájom pozemku parc. 
Č. 2983/21 na Vlčkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Prítomní: 6 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: 2 
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1/8 Návrh na predaj pozemku registra "E", parc.č. 8981 na Gajovej Č. 13 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. Mgr. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je pre 
mestskú časť takmer nevyužiteľný. Žiadatelia sú vlastníkmi bytového domu na Gajovej č . 13 , 
súp.č. 102518 a pozemku registra "e", parc.č. 8981 pod bytovým domom. 

Uznesenie Č. 509/2014 

Komisia odporúča v danej veci konať, nechať vypracovať znalecký posudok a opätovne 
predložiť materiál na prerokovanie. 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

1/9 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov: 
NP na Špitálskej ulici Č. 57 ' 
NP na Grósslingovej ulici Č. 6 " 
NP na Gorkého ulici Č. 15 
NP na Vysokej ulici Č. 6 ~ 

NP na ulici Grósslingová Č. 52 ' 
NP na ulici Záhradnícka Č. 11 
NP na ulici Krížna Č. 9 
NP na ulici Hollého Č. 7 
NP na ulici Klemensova Č. 3 
nebytové priestory- verejné toalety na Nám. SNP a na ulici Staromestská-Kapucinska 

Uznesenie Č. 510/2014 

Komisia odporúča vyhlásiť obchodné verejné súťaže. 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

1/10 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru na 
ulici Vajanského nábrežie Č. 9 

Členovia komisie viedli diskusiu o určení resp. neurčení finančnej kaucie ako jednej 
z podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

Uznesenie Č. 511/2014 

Komisia odporúča vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž bez stanovenia finančnej kaucie. 

Prítomní: 6 Za: 4 Proti: l Zdržal sa: l 



; 
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1/11 Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnutel'nosti Obchodná Č. 27 
v Bratislave 

Uznesenie Č. 51212014 

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

Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č . ... ./2014 
z 11.marca 2014 o zachovaní vlastníctva majetku 

K materiálu sa viedla rozsiahla diskusia. Poslanec p. Ing. Baxa navrhol naformulovať 

komplikovanejšie procedurálne obštrukcie na natiahnutie času v prípade predaja, označiť 
a presnejšie identifikovať jednotlivé objekty (súp. čísla, parcelné čísla atď.) 

Predsedníčka p. PaedDr. Oráčová vyjadrila názor, že zoznam majetku uvedený v prílohe Č. 1 
návrhu Všeobecne záväzného nariadenia je dosť "neúplný", je potrebné ho doplniť a 
prepracovať (napr. aj o Medickú záhradu). 

Členovia komisie o návrhu nehlasovali. 

1/13 N á vrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 
spoločnosti JUMAKU s. r. o. zo Zmluvy Č. 156/2009/322 o nájme nebytových priestorov 
uzatvorenej dňa 31.03.2009 

Členovia komisie namietali neskoré predloženie materiálov. Nakol'ko ide o zložité a obsahovo 
podstatné materiály a z dôvodu krátkeho času na ich preštudovanie, odmietli hlasovať. 

Návrh materiálu predložiť na zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
bez hlasovania a vyj adrenia komisie. 

1/14 Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 
spoločnosti JUMAMI s. r. o. zo Zmluvy Č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov 
uzatvorenej dňa 31.03.2009 

Členovia komisie namietali neskoré predloženie materiálov. Nakol'ko ide o zložité a obsahovo 
podstatné materiály a z dôvodu krátkeho času na ich preštudovanie, odmietli hlasovať. 

Návrh materiálu predložiť na zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
bez hlasovania a vyjadrenia komisie. 

1/15 Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Martina, z titulu vykonanej rekonštrukcie a 
neoprávneného užívania priestorov budovy ZŠ Jesenského. 

Členovia komisie namietali neskoré predloženie materiálov. Nakol'ko ide o zložité 
a obsahovo podstatné materiály a z dôvodu krátkeho času na ich preštudovanie, odmietli 
hlasovať. 
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Návrh materiálu predložiť na zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
bez hlasovania a vyjadrenia komisie. 

K bodu 2 

2/1 Predsedníčka komisie p. PaedDr. Oráčová informovala členov komisie, že obdržala email 
s prosbou občana (p. K. Gavalová) o vyriešenie a úpravu chodníka na ulici K Železnej 
studienke, konkrétne lokalita od Kysuckej ulice po Vojenskú nemocnicu. 

PhDr. Jaška informoval členov komisie, že daný pozemok - chodník nie je v správe ani vo 
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Uznesenie Č. 513/2014 

Komisia odporúča p. starostke, aby listom vyzvala p. primátora hl.mesta SR Bratislavy na 
riešenie daného problému na základe podnetu od občanov. 

Prítomní: 5 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: 1 

2/2 Pani predsedníčka p. PaedDr. Oráčová požiadala o súčinnosť preveriť platbu a úhradu za 
náj om pozemku parc. Č . 4289/1 na ulici Na stráni , ktorú užíva za účelom výstavby 
komunikácie v súlade s nájomnou zmluvou občianske združenie "Na stráni", o.z. 
Rovnako požiadala právne oddelenie o súčinnosť vo veci možnosti náj sť spôsob na zrušenie 
existujúcej nájomnej zmluvy, nakoľko má vedomosť, že občianske združenie nemá úmysel, 
alebo stratilo úmysel a záujem vybudovať komunikáciu na dotknutom pozemku. 

Rokovanie bolo zahájené o 15,00 hod. a ukončené o 16.45 hod. 
Zapísal: Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 28.2.2014 

PaedDr. Barbor 
predsednič 


