
Z á P i s nic a č.7/2014 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 9.6.2014. 

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

Ospravedlnení: Ing. Ján Krta 

Hostia: 
Mgr. Martin Micheľ - vedúci oddelenia právneho a správnych činností, Mgr. PhDr. Štefan 
Jaška - vedúci oddelenia majetkového a investičného, Ing. Július Papán - vedúci oddelenia 
finančného, Ing. Oliver Paradeiser - miestny kontrolór, Mgr. Zuzana Čierniková - referát 
správnych činností, Mgr. Zuzana Stanová - vedúca kancelárie starostu 

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

Mesto dňa 24.6.2014; 
2. Rôzne 

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

K bodu 1 

111 Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 552 /2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-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 
---~-------2{H4-~--sociálna-obtasť'---

Uznesenie č. 553 /2014 

Komisia odporúča materiál predložit' na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 
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1I3 Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2013 

Materiál prezentoval p. Ing. Papán. Informoval členov komisie, že materiál obsahuje 
tabuľkovú časť, správu k záverečnému účtu, ako aj stanovisko miestneho kontrolóra. 

Miestny kontrolór uviedol, že vo svojom písomnom stanovisku k záverečnému účtu MČ SM 
za rok 2013 dal výrok "celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad". 
Napriek tomu upozornil na niekoľko skutočností, ktoré by sa mali zohľadniť ako skúsenosť 
pri zostavovaní rozpočtu na ďalšie roky. Z jeho pohľadu sú najväčšie problémy v 
kapitálovom rozpočte, resp. v jeho naplnení. Ako príklady uviedol položky 04.0.5.1 Cestná 
doprava, kde bolo plnenie len na 6,4 %, 08.2.0 Kultúrne služby 11,2 % a 10.2.0 Staroba -
zaradenia sociálnych služieb 1,9 %. 

Uznesenie Č. 554 /2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/4 Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu k 30.4.2014 (za prvé štyri mesiace roku 2014) 

Uznesenie Č. 555/2014 

Komisia berie na vedomie informáciu o plnení a čerpaní rozpočtu ku dňu 30.4.2014. 

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

1/5 Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014 
a zmenu plánu tvorby mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2014 

Materiál prezentoval p. Ing. Papán. P. Ing. Papán stručne charakterizoval navrhované zmeny 
rozpočtu v časti "Bežný rozpočet" a v časti "Kapitálový rozpočet". 

P. Mgr. Stanová stručne charakterizovala projekt "Prííger-Wallnerova záhrada v lokalite 
Horského parku", nakoľko členovia komisie mali viacero otázok a námietok. 
Kapitálový rozpočet sa v podprograme 4.2 Verejná zeleň navrhuje navýšiť o sumu 32.000,00 
Eur na 15% spolufinancovanie z celkových odhadovaných nákladov daného projektu 
z Finančného mechanizmu EHP 2009 - 2014 (tzv. Nórskeho finančného mechanizmu). 

P. Mgr. Stanová informovala členov komisie, že nosným prvkom projektu je sanácia 
mokrade, čistota a bezpečnosť, oplotenie areálu atd'. Členovia komisie sa informovali na 
možnosť začleniť do projektu aj realizáciu výbehu pre psov. Napriek tomu, že nebola takáto 
požiadavka zo strany verejnosti, p. Mgr. Stanová nezavrhla možnosť začleniť tento prvok do 
projektu. 

Predsedníčka komisie navrhla aj osobitné hlasovanie za vyššie uvedený návrh. 
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Uznesenie Č. 556 /2014 

Komisia odporúča začleniť do projektu "Priíger-Wallnerova záhrada v lokalite Horského 
parku" realizáciu a vytvorenie výbehu pre psov. 

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

Uznesenie Č. 557/2014 

Komisia odporúča materiál "Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2014" predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

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

1/6 Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Uznesenie Č. 558 /2014 

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

Pritomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

1/7 Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 1. júnu 
2014 

Miestny kontrolór navrhol a dal na uváženie, či by nebolo vhodné zapracovať do 
predmetného materiálu aj informáciu o činnosti obchodných spoločností, v ktorých má 
mestská časť majetkovú spoluúčasť za obdobie predchádzajúceho roka. 

Uznesenie Č. 559/2014 

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

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

1/8 Návrh na schválenie projektu "Náš markt" na Poštovej ulici v Bratislave 

Materiál prezentoval p. Mgr. Micheľ. Obchodná spoločnosť Koliba Slovakia Plus, s.r.o. má 
záujem v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto realizovať projekt ,Jf..áš 
markt" na Poštovej ulici v Bratislave, a to založením spoločného podniku - obchodnej 
spoločnosti. Poštová ulica v Bratislave je ako miestna komunikácia zverená hlavným mestom 
SR Bratislava do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Obchodná spoločnosť Koliba 
Slovakia Plus, s.r.o. je vlastníkom pozemku parc. č. 8343/3, o výmere 1.592 ml, druh 
pozemku: ostatné plochy (nezastavaný pozemok), ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 



4 

8398 a ktorý sa nachádza na Poštovej ulici v Bratislave a súčasťou korporátnej skupiny 
--------prevaôzkujúceJ dynruiiiCl(y a iíspesne sa rozvífaJUCí projekt FarmárSkej tržmce:-YreSl:liruirK:ef

na Tomášikovej ul. v Bratislave. 
Projekt spočíva v umiestnení predajných stánkov a doplnkových gastronomických prevádzok, 
ktoré budú architektonicky jednotne ladené a budú funkčne využívané na účely predaja 
ovocia, zeleniny, pekárenských a mäsových výrobkov, rýb, domácich produktov, kvetov 
a suvenírov, ako aj na účely poskytovania občerstvenia a špecializovaných gastronomických 
služieb podobne, ako na Viedenskom "Nasch Markte". Stánky a prevádzky budú zároveň 
svojou veľkosťou, konštrukciou a umiestnením umožňovať voľný prechod osôb a prejazd 
vozidiel (s povolením vjazdu), tak aby netvorili prekážku, pričom hlavný dôraz ostane na 
zachovaní charakteru Poštovej ulice ako pešej zóny. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto poskytne ako nepeňažný vklad do základného imania 
spoločnosti užívacie právo k časti miestnej komunikácie III. a IV. triedy nachádzajúcej sa na 
Poštovej ulici v Bratislave. 

V danej veci sa viedla rozsiahla diskusia. Členom komisie sa páčila myšlienka realizácie tohto 
projektu, avšak mali viacero pripomienok a výhrad. 
P. Baxa namietal skutočnosť, že mestská časť v danom momente, hoci ide schvaľovať 

založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej má mať majetkovú spoluúčasť 

s podielom 20% na základnom imaní, nemá ešte k dispozícii znalecký posudok na určenie 
všeobecnej hodnoty svojho nepeňažného vkladu. 
P. Holčík mal výhrady voči projektu z dôvodu, že v prípade ak by mala daná myšlienka ajej 
realizácia zasahovať aj do tej časti komunikácie, kde sú uložené lavičky a dlažba, mohlo by 
dôjsť k "porušeniu práv autora pôvodného dizajnu Poštovej ulice". 

Miestny kontrolór na základe negatívnych skúseností z minulosti (BPS, s.r.o., TV Centrum, 
s.r.o., MESFEND", s.r.o.) odporučil zvážiť pomer 20 % vs. 80 % v neprospech MČ SM, ako 
aj jednoznačne zadefinovať vklad mestskej časti. 

Členovia komisie odporučili: 
do materiálu zapracovať a priamo defmovať finančný vklad a majetkovú spoluúčasť 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s podielom 20% na základnom imaní vo výške 
1.000,00 Eur (podľa Obchodného zákonníka musí byť základné imaníe spoločnosti 
s ručením obmedzeným minimálne vo výške 5 000 EUR, v danom prípade by teda 
peňažný vklad obchodného partnera mestskej časti - spoločnosti Koliba Slovakia Plus, 
s.r.o. predstavova14.000,00 Eur); 
upozorniť finančné oddelenie na takto odporúčanú zmenu a premietnuť túto finančnú 
položku do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2014; 
preskúmanie autorských práv k pôvodnému a súčasnému dizajnu Poštovej ulice, príp. 
obstaranie súhlasu jeho autora; 
odporúčanie vyhotoviť znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty nepeňažného 
vkladu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto t.j. právo užívať časť miestnej 
komunikácie III. a IV. triedy nachádzajúcej sa na Poštovej ulici v Bratislave; 
odporúčanie rozšíriť dozornú radu obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, 
s.r.o. na sedemčlennú; 
z dôvodu potreby zastúpenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v dozornej rade 
obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s.r.o., členovia komisie odporučili 
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z radov poslancov nasledovných členov: Ing. Martin Borguľa, PhDr. Štefan Holčík, 
Ing. Pavol Baxa, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., Soňa Párnická + jeden člen určený 
starostom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie č. 560/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto aj so zapracovanými zmenami. 

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

1/9 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Radlinského č. 51 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť BONVEN, 
s.r.o. je už v súčasnom období nájomcom nebytového priestoru na prízemí v danom bytovom 
dome a má záujem o jeho rozšírenie a možnosť jeho prepojenia a spoločného využitia 
s predmetným suterénnym nebytovým priestorom, ktorý je inak samostatne pre mestskú časť 
nevyužiteľný. 

Členovia komisie považujú osobitný zreteľ za nedostačujúci. Odporúčajú v danom prípade 
vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom predmetného nebytového priestoru. 

Uznesenie č. 561 /2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto aj so zapracovanými zmenami. 

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

1/1 O Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Blumentálska č. 4 - Májkova č. 1 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto schválilo na svojom predchádzajúcom zasadnutí konanom dňa 20.5.2014 uznesením 
č. 61/2014 prevod vlastníctva predmetného nebytového priestoru. Zrušenie pôvodne 
prijatého uznesenia č. 61/2014 a prijatie nového uznesenia sa navrhuje z dôvodu zistenej 
chyby a omylu znalca vo výpočte podlahovej plochy, čo má aj svoj vplyv na stanovenú 
všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti. 

Uznesenie č. 562 /2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto aj so zapracovanými zmenami. 

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

P. Borguľa sa ospravedlnil z ďalšieho priebehu komisie pre iné pracovné povinnosti. 
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1/11 Návrh na nájom časti pozemku parcela č. 8904/26 vo dvore na Gajovej ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ je vlastníkom 
bytu na Gajovej č. 7 a opakovane žiadal o možnosť parkovania vo dvore na predmetnom 
pozemku. 

Členovia komisie vyjadrili dôvodnú obavu z možnosti záujmu o nájom časti predmetného 
pozemku z rovnakého dôvodu aj zo strany iných vlastníkov bytov v dome na ulici Gajova 
č. 7 v Bratislave. 
Aby sa predišlo možným konfliktom či konfrontácii, členovia komisie odporučili v danom 
prípade vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž, pričom vlastníci bytov v dome na ulici Gajova č. 7 
by boli vhodným spôsobom vopred upozornení na jej vyhlásenie a priebeh. 

Uznesenie č. 563 /2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto aj so zapracovanými zmenami. 

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

1/12 Návrh na nájom časti pozemku parcela č. 1707/4 na Nábreží arm. gen. Ludvíka 
Svobodu ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ v minulosti 
investoval do samotných zariadení ako aj ich umiestnení nemalé finančné prostriedky s 
vedomím, že predmetné zariadenia tam budú umiestnené dlhodobo, aby sa mu vrátili 
investície. Účel nájmu je strpieť dve reklamné zariadenia osadené na predmetnej časti 
pozemku. 

Uznesenie č. 564/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto aj so zapracovanými zmenami. 

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

1/13 Návrh na nájom časti pozemku parcela č. 10355/3 na Wilsonovej ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ využíva 
pozemok na rozšírenie prevádzky reštaurácie, pred ktorou je predmetný pozemok. 

Členovia komisie odporúčajú žiadateľovi podať si písomnú žiadosť na zvláštne užívanie 
pozemnej komunikácie (zaujatie verejného priestranstva) na oddelenie dopravy. 

Uznesenie č. 565 /2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto aj so zapracovanými zmenami. 

Prítomní: 4 Za: l Proti: l Zdržal sa: 2 

I 
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1/14 Návrh na predaj pozemku parcela č. 1723/14 na ulici Kráľovské údolie ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

~.1ateriál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pre žiadateľa je to 
jediná prístupová cestička ku kanalizačnej prípojke vedúcej z pozemku žiadateľa, parc.č. 
1725/1 do kanalizačného zberača. Prístup k prípojke je potrebný pre prípadnú kontrolu, 
údržbu a opravu. Predmetný pozemok, bývalý vinohradnícky chodníček, v súčasnosti už 
neplní svoju pôvodnú funkciu, a to zabezpečenie lepšieho prechodu medzi vinohradmi. 

Uznesenie Č. 566/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto aj so zapracovanými zmenami. 

Prítomní: 4 Za: 3 Proti: 1 Zdržal sa: O 

1/15 Návrh na predaj pozemku parcela č. 1723/13 na ulici Kráľovské údolie ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spOClVa v tom, že žiadateľka Eva 
Studeničová vlastní susedný pozemok parc.č. 1723/3 a žiadateľ Peter Kuba vlastní susedný 
pozemok parc.č. 1724/2. 

Členovia komisie považujú za nedostačujúce odôvodnenie "osobitného zreteľa". 

Uznesenie Č. 567/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto aj so zapracovanými zmenami. 

Prítomní: 4 Za: 1 Proti: 1 Zdržal sa: 2 

1/16 Návrh na predaj pozemku parcela č. 3840/11 na Ostravskej ulici 3A ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Ide o predbežne spracovaný materiál. osobitný zreteľ 
spočíva v tom, že žiadatelia majú cez predmetný pozemok jediný prístup k pozemkom, k 
rodinnému domu a garáži, ktoré sú v ich vlastníctve uvedené na LV č.3307. Ide o pozemky 
parc.č. 3839/1, 3841/6, 3841/25, 3841/26, o stavbu rodinného domu na pozemku 
parc.č.3841/25 a stavbu garáže na pozemku parc.č. 3841/26. 

PhDr. Jaška požiadal členov komisie len o poskytnutie infonnácie, či v danej veci oddelenie 
majet.kové 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. 568 /2014 

Komisia odporúča vypracovať znalecký posudok a materiál opätovne predložiť na 
prerokovanie. 

Prítomní: 4 Za: 3 Proti: 1 Zdržal sa: O 
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1/17 Návrh na predaj pozemku parcela č. 3762/57 na Ostravskej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Predsedníčka komisie odporučila doplniť a prepracovať materiál (chýbajú údaje ako účel 
nájmu a meno žiadateľa) a opätovne predložiť na ďalšie zasadnutie Komisie pre nakladanie 
s majetkom a financie. O danom materiáli sa nehlasovalo z dôvodu jeho neúplnosti. 

1/18 Návrh na nájom pozemku parcela č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej č.14 ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia sú vlastníci 
bytov a nebytových priestorov bytového domu na Palárikovej č. 14, pričom predmetný 
pozemok leží vo dvore dotknutého bytového domu. 

Členovia komisie žiadajú doplniť materiál v časti "dôvodová správa" o účel prenájmu, 
ktorým má byt' parkovanie. 

Uznesenie č. 569 /2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto aj so zapracovanými zmenami. 

Prítomni: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

1/19 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šulekovej ulici, parcela č. 2763/6 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. 

Členovia komisie odporučili navýšiť cenu na 210 Eur/m2. 

Uznesenie č. 570/2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s úpravou ceny na 210 Eur/m2. 

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

1/20 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šulekovej ulici, parcela č. 2763/5 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. 

Členovia komisie odporučili navýšiť cenu na 210 Eur/m2. 

Uznesenie č. 571 /2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s úpravou ceny na 210 Eur/m2. 

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

, 



9 

1/21 Návrh na predaj pozemku parcela Č. 1738/14 na ulici Medzierka ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spoclva v tom, že žiadateľ má 
predmetný pozemok oplotený a tvorí jeden celok s pozemkom parc.č. 1738/6, ktorý je vo 
vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ plánuje realizovať nadstavbu rodinného domu na susednom 
pozemku parc.č. 1738/1 O, ktorý má tiež vo vlastníctve, príčom stavebný úrad od neho 
požaduje právny vzťah k predmetnému pozemku. 

Uznesenie Č. 572 /2014 

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

Prítomní: 4 Za: O Proti: 4 Zdržal sa: ° 
1/22 Návrh na vzájomný prevod vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 
pozemku vo vlastníctve Ing. Karola Kajdiho ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. PhDr. Jaška. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že mestská časť získa 
do vlastníctva za rovnakú cenu o rovnakej výmere susedný pozemok parc.č. 2502/12, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na L V Č. 9629 ako ostatné plochy o výmere 4 m2

, ktorý sa 
nachádza v areáli Základnej školy Mudroňova 83, a ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Mestská 
časť takto získa do vlastníctva pozemok, na ktorom sa nachádza betónový stÍp s bránou, ktorá 
tvorí jediný príjazd pre zásobovanie základnej školy. 

Uznesenie Č. 573 /2014 

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

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

1/23 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na 
ulici Ventúrska Č. 9 v Bratislave 

Členovia komisie boli oboznámení, že ide o nebytové priestory nachádzajú sa na prízemí 
domovej nehnuteľnosti na ulici Ventúrska Č. 9 v Bratislave, konkrétne nebytový priestor po 
bývalej galérii Art Byzant, s.r.o. a nebytový priestor po predchádzajúcom nájomcovi 
spoločnosti T-STORE s.r.o. (predajňa "Trussardi"), ktorému uplynula výpovedná lehota. 

V oboch prípadoch bol špecifikovaný účel prenájmu v spojitosti s prínosom pre kultúrny život 
v pešej zóne, určenie a stanovenie finančnej kaucie vo výške 2.000,00 Eur a úprava 
percentuálneho hodnotenia jednotlivých kritérií pri vyhodnoteni súťažných návrhov. 

Uznesenie Č. 574/2014 

Komisia odporúča vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 
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1/24 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru na 
ulici Gorkého č. 15 v Bratislave 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže sa predkladá na schválenie v komisii opakovane 
z dôvodu menších úprav podmienok jej vyhlásenia. Aj v tomto prípade bol špecifikovaný 
účel prenájmu v spojitosti s možnosťou prevádzky pohostinského zariadenia s pravidelnými 
kultúrnymi podujatiami, určenie a stanovenie finančnej kaucie vo výške 25.000,00 Eur a 
úprava percentuálneho hodnotenia jednotlivých kritérií pri vyhodnotení súťažných návrhov. 

Členovia komisie odporučili prehodnotiť a znížiť navrhovanú finančnú kauciu na 2.500,00 
Eur vzhľadom na aktuálne zlý technický stav nebytového priestoru a nevyhnutnosť potreby 
realizovať rozsiahlu rekonštrukciu a s tým súvisiacu nemalú investíciu zo strany budúceho 
nájomcu nebytového priestoru. 

Uznesenie č. 575/2014 

Komisia odporúča vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž s možnosťou prehodnotiť výšku 
navrhovanej finančnej kaucie. 

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

K bodu 2 

2/1 Predsedníčka PaedDr. Barbora Oráčová oboznámila členov komisie, že na základe 
informácie poskytnutej prednostom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
boli určené na jednorázové odmeny zástupcom starostky a neuvoľneným poslancom finančné 
prostriedky v sume 17.000,00 Eur. 

Odporúčanie č. 576/2014 

Komisia navrhuje vyplatiť na jednorazové odmeny zástupcom starostky a neuvoľneným 
poslancom finančné prostriedky v sume 17.000,00 EUR, čo predstavuje 23 % z ročného 
úhrnu mesačných odmien vyplatených v roku 2013 neuvoľneným poslancom a 3,5 z ročného 
úhrnu mesačných odmien vyplatených v roku 2013 zástupcom starostky s výnimkou čl. 2 ods. 
4 písm. f) Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto - neposlancov. 

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

Rokovanie bolo zahájené o 15.00 hod. a ukončené o 17.25 hod. 
Zapísal: Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 12.6.2014 

PaedDr. bora Oráčová, PhD. v.r. 
pre s dníčka komisie 



Rozdeľovník: 

l. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Kamil Homoľa 
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. 
ll. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Papán 
13. organizačný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15. Anna Kučerová 
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