
Z á P i s nic a č. 4/2014 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 27.3.2014. 

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

Ospravedlnení: Ing. Martin Borguľa 

Hostia: 
Mgr. Maliin Micheľ - vedúci oddelenia právneho a správnych činností, Mgr. PhDr. Štefan 
Jaška - vedúci oddelenia majetkového a investičného , Ing. Július Papán - vedúci oddelenia 
finančného, Ing. Martina Tichá - referát riadenia a koordinácie projektov, Ing. Tatiana 
Kratochvílová - vedúca oddelenia dopravy 

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

Mesto dňa 15.4.2014; 
2. Rôzne 

a) Zámena a usporiadanie pozemkov - žiadosť p. Karol Kajdi 
b)iné 

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

K bodu 1 

1/1 Návrh na nájom časti komunikácií - chodníkov pod telefólillymi kabínami ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. Mgr. PhDr. Jaška. Účelom nájmu je prevádzkovanie umiestnených 
multifunkčných informačných a internetových terminálov v bývalých telefónnych kabínach. 
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že prostredníctvom multifunkčných informačných 

a internetových terminálov umiestnených v telefónnych kabínach budú obyvateľom mestskej 
časti Bratislava- Staré Mesto, ale tiež návštevníkom mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 
poskytované služby v oblasti ochrany života, zdravia, majetku, služby potrebné na zníženie 
rizík ohrozenia a na odstránenie n~sledkov mimoriadnych udalostí v zmysle zákona č. 

42/1 994 Z.z. o civilnej ochrane a v neposlednom rade budú poskytované tiež služby v oblasti 
informovanosti o činnosti samosprávy, kultúrnych podujatiach mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, o dôležitých inštitúciách ako sú štátna a mestská polícia, záchranná zdravotná 
služba, čím bude realizovaný verejnoprospešný záujem pre obyvateľov mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto, ale tiež pre návštevníkov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

Uznesenie č. 518/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 
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1/2 Návrh na nájom pozemku parcela Č . 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. Mgr. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ 
vybuduje komunikáciu a inžinierske siete na vlastné náklady a po kolaudácii vybudovanú 
komunikáciu bezodplatne odovzdá do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy. Žiadateľ má 
vo vlastníctve IO pozemkov, ktoré bezprostredne susedia s predmetným pozemkom. 

PhDr. Jaška upozornil na fakt a pripomenul členom komisie, že predmetný pozemok za 
rovnakým účelom má v nájme od 26.11.2010 do 17.05.2015 Občianske združenie Na stráni. 
Tento nájom bol pred časom odsúhlasený a schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. K začatiu stavby však zatiaľ za celú dobu trvania nájmu nedošlo. 
Návrh nájomcu na Stavebný úrad stavebník stiahol z dôvodu jeho úpravy. Nie je reálny 
predpoklad, že komunikáciu vybuduje v zmluvnom termíne. 

Členovia komisie si osvojili názor, že odporúčajú v prvom rade uskutočniť právne kroky 
vedúce k ukončeniu a rozviazaniu existujúceho zmluvného vzťahu v čo možno najkratšom 
čase. 

Členovia komisie žiadajú oddelenie právne a správnych činností o zabezpečenie a realizáciu 
právnych krokov smerujúcich k ukončeniu nájmu s terajším nájomcom a následne komisiu 
informovať o postupe a výsledku krokov. 

Uznesenie Č. 519/2014 

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

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

1 / 3 N á vrh nájom nebytového priestoru v budove Základnej školy s MŠ M.R. Štefánika, 
Grässlingová č. 48, v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Materiál prezentoval p. Mgr. PhDr. Jaška. Žiadateľ - p. MUDr. Jana Hollá vykonáva 
komplexnú pedostomatologickú zdravotnú starostlivosť pre deti a dospelých v priestoroch 
základnej školy od roku 2004. Predmetný nebytový priestor užívala v súlade s nájomnou 
zmluvou, ktorej doba nájmu bola určitá, a to do 29.3.2014. Oddelenie majetkové a investičné 
predkladá daný materiál na základe písomnej žiadosti od p. MUDr. Hollej o predíženie doby 
nájmu. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto je 
zriaďovateľom Základnej školy s MŠ M.R. Štefánika Grässlingová Č. 48 v Bratislave a vo 
verejnoprospešnom účele poskytovania pedostomatologickej zdravotnej starostlivosti a 
prevencie pre deti a dospelých. 

Uznesenie Č. 520/2014 

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

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

I 
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1/4 Návrh na predaj nebytových priestorov na ulici Špitálska č. 18 v Bratislave 

Materiál prezentoval p. Mgr. PhDr. Jaška. Predmetom prevodu sú nebytové priestory č. 7 a 8 
nachádzajúce sa v bytovom dome na ulici Špitálska č. 18 v Bratislave. P. Jaška pripomenul 
členom komisie, že ide o opakovane predložený návrh na prevod vlastníctva. Daný prevod 
vlastníctva oboch nebytových priestorov aj so spoluvlastníckym podielom na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnickeho podielu na pozemkoch bol schválený už aj 
v minulosti, a to konkrétne vobdobí február - marec roku 2012. Kupujúci od Zmluvy 
o prevode vlastníctva nebytového priestoru odstúpil z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov. V danom období bola stanovená kúpna cena za oba nebytové priestory na 
94 468,96 Eur. 

V súčasnom období bol vypracovaný nový aktuálny znalecký posudok od Ing. Ivana Pukana. 
Kúpna cena bola stanovená za oba nebytové priestory na 27 520,00 Eur. 

Členovia komisie namietali nízku kúpnu cenu. Na základe týchto námietok došlo viackrát 
k hlasovaniu z dôvodu návrhu rôznej kúpnej ceny. 

Hlasovanie č. I 

Uznesenie č. 521/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto pri stanoveni kúpnej ceny v zmysle znaleckého posudku t.j. za 
27520,00 Eur. 

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

Hlasovanie č. 2 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto pri úprave kúpnej ceny na sumu 40 000,00 Eur. 

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

Hlasovanie č . 3 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto pri úprave kúpnej ceny na sumu 35 000,00 Eur. 

Prítomní: 5 Za: 2 _ Proti: O Zdržal sa: 3 

1/5 Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Blumentálska č. 4 v Bratislave 

Materiál prezentoval p. Mgr. PhDr. Jaška. Predmetom prevodu je nebytový priestor 
nachádzajúci sa v bytovom dome na ulici Blumentálska č. 4, ktorý užíva nájomca - Slovenská 
pošta a.s. Nájomca písomne požiadal o odkúpenie predmetného nebytového priestoru. 
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Uznesenie Č. 522/2014 

Komisia odporúča vypracovať znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty nebytového 
priestoru a materiál opätovne predložiť na prerokovanie. 

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

1/6 Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti na ulici Okánikova č. 1-3 ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

Uznesenie Č. 523/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/7 Zámer na vyhlásenie obchodných verejných súťaží o najvhodnejšie návrhy na uzavretie 
zmluvy o koncesii na služby dodávky tepla do verejných základných škôl: Základná škola 
Mudroňova č. 83 v Bratislave a Základná škola s materskou školou Dr. Mi lana Hodžu 
Škarniclova č. l v Bratislave, zriadených mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 

Materiál prezentoval Mgr. PhDr. Jaška. Zámerom mestskej časti ako zriaďovateľa základných 
škôl je náprava dlhodobo nevyhovujúceho až havarijného stavu v plynových kotolniach 
a zníženie prevádzkových nákladov kotolní na základných školách na Mudroňovej ulici a na 
Škarniclovej ulici. Ako najvhodnejší spôsob sa javí zabezpečovať dodávku tepla, 
modernizáciu a prevádzku zmluvným partnerom, ktorého výber bude výsledkom 
transparentnej obchodnej verejnej súťaže. Výmena a prevádzka zdrojov vykurovania bude 
znamenať výrazné zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie (predpoklad 25-30% 
ročne), samostatnú reguláciu jednotlivých budov a nové tepelné rozvody. V prípade základnej 
školy s materskou školou Dr. Milana Hodžu Škarniclova č. l v Bratislave, bude koncesionár 
povitmý bezplatne aj výmenu okien na budove pre prvý stupe!'! ZŠ a MŠ. Zriaďovateľ ani 
základné školy nevynaložia na uvedené projekty žiadne vlastné finančné prostriedky. Oba 
projekty podporili aj riaditelia dotknutých základných škôl a príslušné Rady škôl. 

Diskusia: 

Pani predsednička požiadala o dodatočné predloženie písomného súhlasu a prejavenej 
podpO/y zo strany riaditeľov škôl ob09h dotknutých základných škôl k daným projektom. 

P. PhDr. Holčík upozornil na fakt, že plánovaná výmena okien sa musí vykonať v súlade 
s právnymi predpismi v oblasti ochrany pamiatkového fondu. 

P. Ing. Baxa podporil projekt vo svojej podstate a danú myšlienku jeho realizácie. Nakoľko 
však ide o dodávku tepla (služby) má dôvodné obavy o formu a spôsob realizácie týchto 
projektov (obchodná verejná súťaž alebo verejné obstarávanie). Odporúča vyžiadať si 
stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie na konkrétne tieto dva prípady. 

PhDr. Jaška informoval členov komisie, že obdobný projekt sa realizoval v meste Trenčín aj 
za účasti kladného stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie. 
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Uznesenie Č. 524/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Míestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/8 Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy viažúcich sa k priestorom ZŠ Jesenského a Liga pasáže 

Uznesenie Č. 525/2014 

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 druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 
a zmenu plánu tvorby mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok 2014 

Uznesenie Č. 526/2014 

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

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

1/10 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
20 14 - oblasť školstva 

Uznesenie Č. 527/2014 

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

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

1/11 Návrh na poskytnutie dotácií z_rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
20 14 - sociálna oblasť 

Uznesenie Č. 528/2014 

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

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

r 
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1/12 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2014 - oblasť kultúry 

Uznesenie Č. 529/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/13 Informácia pre členov Komisie pre nakladanie s majetkom a financie o pripravovaných 
projektoch so zámerom prihlásenia sa o grant s finančnou spoluúčasťou mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Materiál prezentovala p. Ing. Martina Tichá. Kancelária starostky predkladaná predmetnú 
informáciu v zmysle uznesenia Č . 24/2013 zo dňa 24.9.2013 Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v ktorom je uložená povinnosť informovať členov 
Komisie pre nakladanie s majetkom a financie o každom zámere prihlásenia sa o grant 
s finančnou spoluúčasťou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ak predpokladaná finančná 
spoluúčasť je vyššia ako l 000,00 Eur. 

P. Ing. Tichá vo svojom materiáli spomenula dva projekty: 
• Projekt "Vybudovania bežeckej dráhy v Medickej záhrade, úpravy príslušenstva 
a chodnikov" 
• Projekt" Pisztoryho palác na Štefánikovej ul. Č. 25 v Bratislave - obnova fasád a strechy 
paláca 

Uznesenie Č. 530/2014 

Komisia berie na vedomie Informáciu o pripravovaných projektoch so zámerom prihlásenia 
sa o grant s final1čnou spoluúčasťou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/14 Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto Č. 7/2013 o pešej zóne 

Materiál prezentovala p. Ing. Kratochvílová. 

Uznesenie Č. 531/2014 

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

Prítomní: 5 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O Nehlasoval: l 



7 

K bodu 2 

a) Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 21518 na ulici Na hrebienku ako prípad hodný 
osobitného zreteľa (žiadosť p. Karola Kajdiho) 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že mestská časť získa do 
vlastníctva za rovnakú cenu susedný pozemok parc.č. 2502/11, za~ísaný v katastri 
nelmuteľností na LV Č. 9629 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m a časť pozemku 
parc.č. 2502/4, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV Č. 9629 ako zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 1,4 ml z celkovej výmery 50 ml ktoré sa nachádzajú na komunikácii Na 
hrebienku. Obidva pozemky sú vo vlastníctve žiadateľa. Ide v podstate o výmenu pozemkov. 

Uznesenie Č. 532/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

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

ba) Informácia o právnom stave nebytového priestoru č. 12-N900 (kotolne) v suteréne domu 
na ulici Kúpeľná č. 10, písomná žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome 

Uznesením č . 6/2013 zo dňa 12.2.2013 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
nájom nebytového priestoru ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech všetkých 18 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. 

Nájomná zmluva Č. 55/2013 bola uzavretá dila 22.3.2013 na dobu neurčitú. Dila 14.10.2013 
vlastníci bytov a nebytových priestorov domu na ulici Kúpeľná Č. 10 ako nájomca požiadali 
o prevod predmetného nebytového priestoru do vlastníctva. 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu na ulici Kúpeľná Č. 10 vyjadrili nesúhlas 
s odkúpením nebytového priestoru za cenu určenú znaleckým posudkom. Podľa ich názoru je 
cena priestoru vysoká. 

Namietajú skutočnosť, že ide o priestor kotolne, ktorý mal byť v čase realizácie 
"prvoprevodu" vlastníctva bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona Č . 182/1993 Z.z. 
zahrnutý do spoločných častí a zariadení domu (§2 ods. 5 z.č . 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov). V n~bytovom priestore sa nachádza hlavný uzáver vody, 
regulátor tlaku plynu, fakturačný vodomer pre dom. 
Žiadateľ sa cíti byt' ukrátený a poškodený, že uvedený priestor neprešiel v čase realizácie 
prevodov vlastníctva bytov do ich spoluvlastníctva. 

P. Baxa navrhol prešetriť skutočnosť, či daná kotolňa v minulosti vykurovala viacero domov 
alebo nie. Ide o dva rozdielne právne režimy. V prípade, ak vykurovala kotolňa viacero 
domov, mestská časť Bratislava-Staré Mesto v čase realizácie prevodu vlastníctva bytov 
nepochybila. V prípade, ak kotolňa vykurovala len jeden dom s viacerými vchodmi, mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto pochybila a obyvateľom (žiadateľovi) domu na ulici Kúpeľná Č . 
lOby sa malo vyjsť v ústrety a malo by sa pristúpiť k úprave kúpnej ceny ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa. 
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Uznesenie Č. 533/2014 

Komisia odporúča prešetriť status a režim vykurovania predmetnej kotolne v minulosti. 

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

bb) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov - verejných toaliet na ulici 
Nám. SNP 

P. PhDr. Holčík namietal prenájom priestorov verejných toaliet. Naopak, žiada mestskú časť 
Bratislava-Staré Mesto, aby prevádzku verejných toaliet zachovala a pokúsila sa o ich úpravu, 
rekonštrukciu do slušného a spôsobilého stavu užívania. 

Uznesenie Č. 534/2014 

Komisia odporúča vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov verejných toaliet 
na ulici Nám. SNP v Bratislave. 

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

bc) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru na ulici Gorkého 
Č . 15 v Bratislave 

Členovia komisie mali výhrady voči stanovenému účelu prenáj mu (hudobný klub 
menšinových žánrov spojený s pohostinským zariadením) vo vzťahu k obyvatel'om 
a vlastníkom bytov v bytovom dome na ulici Gorkého Č. 15 v Bratislave. Žiadajú spresniL' 
definíciu "menšinové žánre" . 

Uznesenie Č. 535/2014 

Komisia odporúča vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenáj om nebytového priestoru na 
ulici Gorkého Č. 15 v Bratislave. 

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

Materiály predložené zo strany oddelenia školstva (Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto Č . .. ./2014 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto Č. .. ../2014 o určení školských obvodov základných škôl 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti mestskéj časti Bratislava-Staré Mesto) neboli prerokované 
Z dôvodIlneskorélto doručel1ia a predložeflia členom komisie. 

Rokovanie bolo zahájené o 15.30 hod. a ukončené o 17.05 hod. 
Zapísal : Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 4.4.201 4 

PaedDr. B ora Oráčová, PhD. v.r. 
pred?dníČka komisie 

a .... _." 


