
Z á P i s nic a č.3/2014 

zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 6.3.2014. 

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

Ospravedlneni: Ing. Martin Borguľa 

Hostia: 
Mgr. Martin Micheľ - vedúci oddelenía právneho a správnych činností 

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

Mesto dI'1a 11.3.2014 - pokračovanie ; 

2. Rôzne. 

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

K bodu 1 

1/1 Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu k domovej nehnuteľnosti na ulici Okánikova 
Č . 1-3 ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. Mgr. Martin Micheľ. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má 
hlavným mestom SR Bratislava zverený do správy spoluvlastnícky podiel na domovej 
nelmuteľnosti - stavba súpisné Č . 3263 nachádzajúcej sa na Okánikovej ulici Č. 1-3 
v Bratislave (ďalej len "nehnuteľnosť"). Nelmuteľnosť je v podielovom spoluvlastnictve 
podielových spoluvlastníkov: 

hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 231850/463700 z celku, 
Ľubomíry Slušnej , rod. Bláhovej o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 
82520/463700 z celku, 
Ing. Ľubomíra Kyselicu a MUDr. Nadeždy Kyselicovej, rod. Mayerovej 
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 40055/463700 z celku, 
Ing. Jána Jureka a Henriety Jurekovej , rod. Buchvaldovej o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 44555/463700 z celku, 
Ing. Ladislava Bálinta o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 12665/463700 
z celku, 
Oľgy Šmotlákovej , rod. Machovej o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 
39970/463700 z celku a 
Mateja Konôpku o veľkosti Spoluvlastníckeho podielu 12085/463700 z celku. 

V nelmuteľnosti sa nachádza sedem bytových jednotiek, z toho šesť bytov Je 
obsadených nájomcami (spoluvlastníkmi), ktorí uhrádzajú regulovaný nájom. 

Nelmuteľnosť je v havarijnom stave v krátkej dobe si vyžadujúcom investíciu značného 
objemu finančných prostriedkov na jej rekonštrukciu. Spoluvlastníci/užívatelia majú 
dlhodobý záujem o kúpu spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta v správe mestskej 
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časti o veľkosti It, z celku, avšak za cenu zníženú v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len "zákon č. 138/1991 Zb.") ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, kedy cena bude stanovená podľa príslušných ustanovení zákona 
Č. 182/1993 Z.z. s ohľadom na špecifickú situáciu v posudzovanom prípade. 

Členovia komisie navrhli posunúť materiál na schválenie na aprílové zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nakoľko nebol zverejnený zámer predať 
majetok obce na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti v zmysle §9a ods. 8 písm. ej 
zákona Č. 138/19910 majetku obcí. 

Uznesenie Č. 514/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/2 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. 

Materiál prezentoval p. Mgr. Micheľ. 

Uznesenie Č. 515/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

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

l / 3 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 dľía 31.03.2009 

Materiál prezentoval p. Mgr. Micheľ. Predmetom predkladaného materiálu je urovnanie 
sporných nárokov, ktoré vznikli zo Zmluvy Č . 156/2009/322 o nájme nebytových priestorov 
zo dľía 31.03.2009 v znení Dodatku Č . 1/15712013 zo dľía 11.07.2013 medzi mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto ako prenajímateľom a spoločnosťou JUMAKU s. r. o. ako nájomcom, 
a to tak, že po pripísaní sumy 10.000,- € na účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zanikajú v celosti započítaním pohľadávky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na splatnom 
nájomnom v období od 01.07.2011 do 31.03.2014 v celkovej výške 41.549,24 € s 
príslušenstvom s pohľadávkou spoločnosti JUMAKU s. r. o. z titulu zhodnotenia nebytového 
priestoru vo výmere 70,30 m2 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. Zelená 3 v 
Bratislave v ce lkovej výške 63.000,- €. 

K danej problematike sa viedla rozsiahla diskusia. Členovia komisie namietali , že znalecký 
posudok, ktorý nájomca predložil , aby preukázal zhodnotenie majetku nie je dostačujúcim 
a relevantným podkladom pre schválenie návrhu urovnania. Nájomca by mal preukázať 

preinvestovanie finančných nákladov hodnovernými dokladmi, a to najmä faktúrami. 

r 
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Uznesenie Č. 516/2014 

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

Prítomní: 5 Za: 2 Proti: l Zdržal sa: 2 

1/4 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 dlla 31.03.2009 

Materiál prezentoval p. Mgr. Micheľ. Predmetom predkladaného materiálu je urovnanie 
sporných nárokov, ktoré vznikli zo Zmluvy Č. 15712009/322 o nájme nebytových priestorov 
zo diía 31.03.2009 v zneni Dodatku Č . 1 zo dňa 25.11.2009, Dodatku Č . 2 zo diía 25.11.2010, 
Dodatku Č. 3 zo dňa 01.07.2011 a Dodatku Č. 4/158/2013 zo dňa 22.07.2013 medzi mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto ako prenajímateľom a spoločnosťou JUMAMI s. r. o. ako 
nájomcom, a to tak, že tieto sa v časti, v ktorej sa kryjú vzájomne započítavajú 

a v prevyšujúcej časti sa urovnávajú, čím zaniká pohľadávka mestskej časti na splatnom 
nájomcom v období od 01.10.2013 do 31.03.2014 vo výške 10.400,20 € s príslušenstvom, 
pohľadávka spoločnosti JUMAMI s. r. o. z titulu vydania bezdôvodného obohatenia za 
zaplatené nájomné za obdobie od 01.07.2012 do 31.03.2013 a pohľadávka spoločnosti 

JUMAMI s. r. o. vo výške 20.000,-€ z titulu zhodnotenia nebytového priestoru vo výmere 
103,50 m2 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. Zelená 3 v Bratislave ku dňu 
urovnania sporných nárokov. 

Poznámka: podobný prípad ako v bode 1/3 prediskutovaný s viacerými výhradami členov 
komisie 

Uznesenie Č . 51712014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 5 Za: 2 Proti: l Zdržal sa: 2 

Rokovanie bolo zahájené o 15 ,00 hod. a ukončené o 16.35 hod. 
Zapísal: Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 17.3.2014 

PaedDr. B . ra Oráč ov á, PhD. V.r. 

P"dl doiOb kom'", 

i 


