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Z á p i s nic a č . 5/2014 

zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 30.4.2014. 

Prítomní: 
PaedDr. Barbora Oráčová. PhD. predsedníčka , členovia: Ing. Ján Krta, Miloš Domorák, 
Ing. Pavol Baxa 

Ospravedlnení: Ing. Martin Borguľa, PhDr. Štefan Holčík 

Hostia: 
Mgr. Martin Miche ľ - vedúci oddelenia právneho a správnych činností , Mgr. PhDr. Štefan 
Jaška - vedúci oddelenia majetkového a investičného , Ing. Július Papán - vedúci oddelenia 
finančného 

Program: 
l. Materiály na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej čas ti Brati slava-Staré 

Mesto dňa 20.5.20 14; 
2. Rôzne 

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani PaedDr. Barbora Oráčová a privítala 
na zasadnutí všetkých jej č lenov . Komisia bola uznášan.iaschopná. 

K hodu 1 

II I Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto k 31.1 2.2013 

Materi ál prezentoval p. Ing. Papán. 

Uznesenie č. 536 /2014 

Komisia odporúča materiál predlož i ť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Brati slava-Staré Mesto. 

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

112 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2014 - oblasť životného prostredia 

Uznesenie č. 537/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej čas ti 

Brati slava-Staré Mesto. 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 
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1/3 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2014 - sociálna oblasť 

Uznesenie č. 538/2014 

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

Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdrža l sa: O 

1/4 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013 

Uznesenie č. 539/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto . 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zd ržal sa: O 

1/5 Návrh na predaj nebytového priestoru - garáže na ulici Fraňa Král'a Č. 21 

Materiál prezentoval p. Mgr. PhDr. Jaška. Ide o predbežne spracovaný materiál. O kúpu 
predmetnej garáže požiadal nájomca. PhDr. Jaška požiadal členov komisie len o poskytnutie 
informácie, či v danej veci oddelenie majetkové a investičné má ďalej konať, t.j. nechať 
vypracovať znalecký posudok a následne požiadať primátora hl. mesta o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníctva. 

Uznesenie č. 540/2014 

Komisia odporúča vypracovať znalecký posudok a materiál opätovne predložiť na ďalšie 

zasadnutie. 

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

1/6 ávrh na nájom časti pozemku registra "E" parc . Č. 4496 na Korabinského ulici ako 
prípad hodný osobitného zretel'a. 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zretel' spočíva v tom, že žiadatel' vybuduje na 
predmetnej časti pozemku komunikáciu a inžinierske siete na vlastné náklady apo kolaudácii 
vybudovanú komwlikáciu odovzdá bezodplatne do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Uznesenie č. 541/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 
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1/7 Návrh na nájom časti pozemku parc. Č . 768 na Škarniclovej ulici ako prípad hodný 
osobitného zrete!'a. 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zrete!' spočíva v tom, že ž iadatel' na predmetnej 
časti pozemku osadí pamätník jezuitovi Tomislavovi Kolakov i čovi, ktorý pôsobil od roku 
1943 na pôde internátu Svoradov, kde pripravoval študentov na život cirkvi v totalite . 

Uznesenie Č. 54212014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupite!'stva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 4 Za: 3 Proti: l Zdržal sa: O 

1/8 Návrh na predaj pozemku parc. Č. 372 1 na Pražskej ulici ako prípad hodný osobitného 
zrete!'a. 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zrete!' spoclva v tom, že osobitný zrete!' 
spočíva v tom, že žiadate!' má v nájme predmetný pozemok od 14.10.2004 na dobu neurčitú , 

ktoré slúži na parkovanie pre hostí hotela vo vlastníctve žiadate!'a. Žiadate!' j e súčasne 
vlastníkom okolitých pozemkov parc.č. 3723/ 1, 3723/2, 3724/1, 3724/4, 3724/5 a stav ieb na 
pozemkoch parc.č. 3723/1 , 3724/5. 
Ide o predbežne spracovaný materiál. PhDr. Jaška požiadal členov komisie len o poskytnutie 
informácie, či v danej veci oddelenie majetkové a investičné má ďalej konať, t.j. nechať 

vypracovať znalecký posudok a následne požiadať primátora hl. mesta o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníctva. 

Uznesenie Č. 543/2014 

Komisia odporúča vypracovať znalecký posudok a materiál opätovne predložiť na ďalšie 
zasadnutie . 

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

1/9 Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Dunaj ská Č . 39 

Materiál prezentoval p. Mgr. PhDr. Jaška. Ide o predbežne spracovaný materiál. Nájomca 
predmetného nebytového priestoru písomne požiadal mestskú časť o odkúpenie nebytového 
priestoru do vlastníctva. Ide o posledný nebytový priestor v dome na ulici Dunajská Č . 39 
v Bratislave, ktorý má mestská časť Bratislava-Staré Mesto vo svojej správe. Predmetný 
nebytový priestor je v zlom techn ickom stave a vyžaduje si nemalé finančné prostriedky na 
rekonštrukciu. Na zák lade osobnej obhliadky, členom komisie bola zaslaná aj príslušná 
fotodokwnentácia ako príloha k materiálu. PhDr. Jaška požiadal členov komisie 
o informác iu, či v danej veci oddelenie majetkové a investičné má ďalej konať, t.j. nechať 
vypracovať znalecký posudok a následne pož iadať primátora hl. mesta o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníctva. 

Uznesenie Č. 544/2014 

Komisia odporúča vypracovať znalecký posudok a materiál opätovne predložiť na ďal šie 

zasadnutie. 

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



4 

1/10 Návrh na predaj nebytového priestoru na ul ici Špitálska Č . 18 

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 spoluvlastniekeho podielu na pozemkoch bol schválený už aj 
v minulosti , a to konkrétne v období február - marec roku 2012. V tom čase kupujúci od 
zmluvy odstúpil z dôvodu nedostatku finančných proestriedkov, nakoľko kúpna cena bola 
stanovená na približne 90.000 Eur. 
V súčasnom obdobi bol vypracovaný nový aktuálny znalecký posudok, kde kúpna cena bola 
stanovená za oba nebytové priestory na 27 520,00 Eur. Komisia na svojom predchádzajúcom 
zasadnuti konanom dňa 27. marca 2014 neodporučila predaj predmetných nebytových 
priestorov z dôvodu /1Ízkej kúpnej ceny. 

PhDr. Jaška informoval členov komisie, že po oboznámení ž iadateľky s výsledným 
zamietavým stanoviskom komisie, žiadateľka písomne navýšila kúpnu cenu na sumu 
32.000,00 Eur a požiadala oddelenie majetkové a investičné o opakované prerokovanie 
návrhu na predaj predmetných nehnuteľností komisiou. 

Uznesen ie Č . 545/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto s úpravou kúpnej ceny podľa návrhu žiadateľky. 

Prítomní: 4 Za: l Proti : O Zdržal sa: 3 

I/ II Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Blumentálska Č. 4 - Májkova Č. I 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Nájomcom a žiadateľom o kúpu predmetného 
nebytového priestoru je Slovenská pošta a.S .. Slovenská pošta a.s. prisľúbi l a starostke 
mestskej časti, že po odkúpení dotknutého nebytového priestoru zriadi svoju pobočku na 
Lovinského ulici ako náhradu za zrušenú pobočku na ulici Západný rad v Bratislave. 

Členovia komisie požiadali o zistenie informácie, približne vakom časovom horizonte by 
mala byť nová pobočka na Lovinského ulici zriadená. 

Uznesenie Č. 546/2014 

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

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

1/1 2 Návrh na nájom časti pozemku parc. Č . 1707/4 na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Úče lom nájmu je strpiet' dve reklamné zariadenia na 
predmetnej časti pozemku. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ v minulosti investoval 
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do samotných zariadeni ako aj ich umiestnení nemalé finančné prostriedky S vedomím, že 
predmetné zariadenia tam budú luniestnené dlhodobo, aby sa mu vrátili investície. 

Č lenovia komisie požiadali o preverenie informácie a presnú identifikáciu, kde má byť 
reklamné zariaden ie umiestnené, č i nejde o pozemok, ktorý bol/je prenajatý spo ločnosti 

Staromestská a.s. a upresniť údaj o výmere prenajatej plochy a údaj o cene za prenájom časti 
pozemku (akým spôsobom a odkial' sa vychádzalo pri stanovení výšky ceny za nájom). 
Po doplnení informácií môže byť materiál opakovane predložený na prerokovanie. 

Uznesenie Č. 547/2014 

Komisia odporúča materiál pred l ožiť na rokovanie Miestneho zastup itel'stva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 4 Za: O Proti: 4 Zd rža l sa : O 

III3 Návrh na nájom časti pozemku parc. Č. 4224 na Nekrasovovej ulici ako prípad hodný 
osobitného zretel'a 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zretel' spOClva v tom, že žiadatel' chce 
zabezpeč i ť plynulý prístup ku vjazdu na Apoštolskú nunciatúru ako aj bezpečnosť a ochranu 
Apoštolskej nunciatúry, a to umiestnením bezpečnostných a ochranných prvkov na 
predmetnej časti pozemku. 

Č l enovia komisie požiadali o preverenie informácie, presnú identifikáciu a písomné 
vyjadrenie žiadatel'a, aké konkrétne bezpečnostné a ochranné prvky chce umiestniť na danej 
časti pozemku. Po doplnení informácie môže byť materiál opakovane predložený na 
prerokovanie. 

Uznesenie Č. 548/2014 

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

Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 4 Za: O Proti: 4 Zd ržal sa : O 

1114 Návrh na vyh lásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru na 
ulici Gorkého Č . 15 

PhDr. Jaška informoval č lenov komisie, že úče l prenájmu bol v danom prípade upravený 
v zmys le posledných pripomienok č lenov komisie. 

Uznesenie Č. 549/2014 

Komisia odporúča vyhl ás i ť obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na 
ulici Gorkého Č. 15 v Bratislave. 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa : O 
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1115 Návrh na vyh láse nie obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov bývalých 
verejných toaliet na uli ci Námestie SNP 

Uznesenie Č. 550/2014 

Komisia odporúča vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov bývalých 
verejných toaliet na ulici Námestie SNP. 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdr1a1 sa: O 

K bodu 2 

Predsedníčka komisie p. PaedDr. Oráčová požiadala prednostu Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto o poskytnutie informácie na naj bližš ie zasadnutie komisie vo 
veci stanovenia objemu finančných prostriedkov na jednorázové odmeny pre pos lancov 
Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Rokovanie bolo zahájené o 15 .30 hod. a ukončené o 17.05 hod. 
Zapísal: Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 9.5.20 14 

Rozdel'ovník: 
I. PhDr. Tat iana Rosová 
2. Mgr. Kam il Homol'a 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
4. Miloš Domorák 
5. Ing. Ján Krta 
6. Ing. Pavo l Baxa 
7. Ing. Martin Borgul'a 
8. PhDr. Štefan Ho l čík 
9. Ing. O liver Paradeiser 
IO . MUDr. Peter Osuský CSc. 
II. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Papán 
13. o rganizačný referát 
14. Ing. Vladimir Lauko 
15. Anna Kučerová 

ráčová, PhD. v. r. 
komisie 
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