
Z á P i s nic a č. 10/2014 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 9.10.2014. 

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

Ospravedlnení: Ing. Martin Borguľa, PhDr. Štefan Holčík 

Hostia: 
Mgr. Martin Micheľ - vedúci oddelenia právneho a správnych činností, Ing. Andrej Ferko -
referát majetkový, Mgr. Michaela Malinová - vedúca referátn majetkového, Ing. Štefan 
Šutara - vedúci referátu rozpočtn 

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

Mesto dňa 28.10.2014; 
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 poskytnutie dotácií z rozpočtn mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2014 - oblasť kultúry 

Uznesenie č. 602/2014 

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

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

1/2 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parcela č. 10362/3 

Uznesenie č. 603/2014 

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

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 
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1/3 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parcela Č. 10362/4 

Uznesenie Č. 604/2014 

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

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

1/4 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parcela Č. 10362/5 

Uznesenie Č. 605/2014 

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

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

1/5 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šoltésovej ulici, parcela Č. 9857/1 

Uznesenie Č. 606/2014 

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

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

1/6 Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Jelenej ulici Č. 14, parcela Č. 7347/5 

Uznesenie Č. 607 /2014 

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

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

1/7 Návrh na predaj pozemku pod stavbou na Majakovského ulici Č. 13, parcela Č. 2830/25 

Materiál prezentoval p. Ing. Ferko. Pozemok o výmere 4 ml vznikol oddelením z pozemku 
parc.č. 2830/15 na základe geometrického plánu Č. 136/2012. Na pozemku sa nachádza časť 
stavby súp.č. 7682, druh stavby: pracovňa, ktorej vlastníkom je kupujúci. Za účelom 
zjednotenia vlastníctva pozemku s vlastníctvom stavby požiadal kupujúci o kúpu pozemku 
pod stavbou. 

P. Baxa žiada doplniť do všetkých materiálov týkajúcich sa realizácie prevodu vlastníctva 3-
mesačnú lehotu na vypracovanie, podpis a uzavretie kúpno-predajnej zmluvy. Lehota začína 
plynúť odo dňa schválenia prevodu vlastníctva uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 
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časti Bratislava-Staré Mesto. V prípade, ak v danej lehote nedôjde k podpisu kúpno-predajnej 
zmluvy, uzneseníe stráca platnosť. 

Uznesenie Č. 608/2014 

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

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

1/8 Návrh na predaj pozemku parcela Č. 3762/57 na Ostravskej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. Ing. Ferko. Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že 
žiadateľ má vo vlastníctve susedné pozemky parc.č. 3762/25, parc.č. 3762/64 a záhradnú 
chatku na pozemku parc.č. 3762/64. 

Uznesenie Č. 609 /2014 

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

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

1/9 Návrh na predaj pozemku parcela Č. 3840/11 na Ostravskej ulici č.3A ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

Materiál prezentoval p. Ing. Ferko. 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. Ide o pozemky parc.č. 3839/1, 3841/6, 3841/25, 3841/26, o stavbu rodinného 
domu na pozemku parc.č.3 841/25 a stavbu garáže na pozemku parc.č. 3841/26. 

P. Ing. Ferko upozornil členov komisie, že v okolí všetkých vyššie spomenutých pozemkov, 
ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov, sa nachádza ešte aj pozemok parcela Č. 3841/5 o výmere 
34 m2 evidovaný na liste vlastníctve Č. 10 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Ide o pozemok, na katastrálnej mape 
zobrazený ako malý trojuholníkový cíp. Tento pozemok je za súčasného stavu a súkromného 
vlastníctva okolitých pozemkov pre mestskú časť nevyužiteľný. Z tohto dôvodu si dovolil 
navrhnúť, aby bol žiadateľom ponúknutý na predaj aj predmetný pozemok parcela Č. 3841/5. 

Členovia komisie súhlasili a navrhli osloviť žiadateľov s touto ponukou za cenu podľa 
znaleckého posudku. 

Uznesenie Č. 610 /2014 

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

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 
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1/10 Návrh na nájom pozemku parcela Č. 17115 vo dvore na Medenej ul. Č. 14 ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

Materiál prezentoval p. Ing. Ferko. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že vlastníci bytov 
a nebytových priestorov na Medenej Č. 16 prostredníctvom žiadateľa - správcovskej 
spoločnosti, chcú zrevitalizovať a skrášliť predmetný pozemok aj s detským ihriskom 
za účelom užívania pozemku pre rodiny s deťmi. 

Členovia komisie podporujú myšlienku obyvateľov daného bytového domu. Odporúčajú však, 
aby si vlastníci bytov a nebytových priestorov domu na ulici Medená Č. 16 v Bratislave 
zriadili občianske združenie, ktoré následne požiada o nájom predmetného pozemku. V takom 
prípade návrh nájmu podporia a odporučia jeho schválenie za cenu n4Jmu 1 Eur/rok. 

Uznesenie Č. 611 /2014 

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

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

1/11 Návrh na nájom časti pozemku parc. Č. 4224 na Nekrasovovej ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

Materiál prezentoval p. Ing. Ferko.Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ chce zabezpečiť 
plynulý pristup ku vjazdu na Apoštolskú nunciatúru ako aj bezpečnosť a ochranu Apoštolskej 
nunciatÚľy, a to umiestnením bezpečnostných a ochranných prvkov na predmetnej časti 

pozemku. Išlo by o jednoduchý plot, prípadne stípiky s reťazami do výšky cca 80 cm, aby 
zabránili nežiadúcemu parkovaniu ako aj níčeníu zelene na predmetnej časti pozemku. 
V súčasnej dobe je so žiadateľom uzatvorená zmluva od 18.01.2006 na dobu neurčitú o nájme 
časti pozemku parc.č. 4224 o výmere 170 m2 z 878 m2 pred vstupom do vjazdu na 
Apoštolskú nunciatúru. 

Členovia komisie požiadali o dodatočné predloženie písonmého stanoviska oddelenia 
dopravy, či je možné na danom pozemku umiestníť bezpečnostné a ochranné prvky. 

Uznesenie Č. 612 /2014 

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

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 
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1/12 Návrh na predaj pozemku parc.č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej ulici č.l O ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

Materiál prezentoval p. Ing. Ferko. osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je pre mestskú 
časť nevyužiteľný, pričom žiadateľ má v záujme predmetný pozemok zrekultivovať. Žiadateľ 
má predmetný pozemok v nájme na dobu od 1.9.2006 do 30.6.2016 za účelom údržby 
a kultivácie a vlastní v dome na Obchodnej ulici Č. IO jeden nebytový priestor v suteréne 
a j eden na prízemí. 

Predsedníčka komisie namietala, že žiadateľ - spoločnosť ALCON spol. s r.o. bola vymazaná 
z obchodného registra a neexistuje. 

P. Ing. Ferko priznal, že došlo k pochybeniu a daná spoločnosť zaníkla. Pred zasadnutím 
komisie sa telefonícky skontaktoval so žiadateľom, ktorý sám priznal chybu, že si nesplníl 
povinnosť a bezodkladne neinformoval prenajímateľa o danej skutočnosti. Uviedol, že 
k predaju spoločnosti síce došlo, ale z predmetu prevodu boli vyňaté všetky práva 
a povinnosti týkajúce sa nájmu predmetného pozemku. Práva a povinnosti vyplývajúce zo 
Zmluvy o nájme pozemku prešli na manželov Švantnerových, ktorí majú záujem o jeho 
odkúpenie. 

Členovia komisie trvajú na zosúladení skutkového stavu so stavom právnym ( t.j. upraviť 
súčasný nájomný vzťah vzhľadom na zistené skutočnosti napr. vyhotovením dodatku ku 
Zmluve o nájme pozemku, ktorého predmetom bude zmena v osobe nájomcu). Odporúčajú, 
aby žiadateľ predložil potrebné podklady, na základe ktorých je možné vykonať vyššie 
uvedené úpravy. 

Uznesenie Č. 613 /2014 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto za podmienky predloženia podkladov a zosúladenia skutkového stavu 
so stavom právnym. 

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

1/13 Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná Č. 33b 

Materiál prezentovala p. Mgr. Malinová. Nebytový priestor, ktorý je predmetom 
schvaľovania, je v súčasnom období v zlom technickom stave (diera v strope, zatekanie, 
žiadne sociálne zariadenie, bez kúrenia ... atď.) vyžadujúcom si komplexnú a rozsiahlu 
rekonštrukciu, a teda aj nevyhnutnosť nemalej finančnej investície. K materiálu.bola priložená 
aj fotodokumentácia. Ide o posledný priestor v danom objekte na ulici Obchodná Č. 33b. 
Žiadateľ je nájomcom daného nebytového priestoru. 

Uznesenie Č. 614/2014 

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

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 
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1/14 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova Č. 29 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

Materiál prezentovala p. Mgr. Malinová. Osobitný zreteľ spoclVa v tom, že o nájom 
nebytového priestoru požiadal jeden z vlastníkov bytov v danom objekte za účelom jeho 
využitia 'ako kancelárie a administratívneho priestoru aj v súvislosti s výkonom funkcie 
predsedu spoločenstva vlastníkov. 

Členovia komisie požiadali o predloženie písomného súhlasu ostatných vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu. 

Uznesenie Č. 615/2014 

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

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

1/15 Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná Č. 52 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

Materiál prezentovala p. Mgr. Malinová. Osobitný zreteľ spoclva v tom, že spoločnosť 

DOPEX, s.r.o. - žiadateľ je už v súčasnom období nájomcom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa na 1. poschodí a v podkroví daného bytového domu a má záujem o ich 
rozšírenie a možnosť ich vzájomného prepojenia a spoločného využitia. Nebytové priestory, 
ktoré má už v súčasnom období v nájme, získal na základe obchodnej verejnej súťaže. 

Členovia komisie požiadali upraviť navrhovanú cenu nájmu tak, aby korešpondovala s cenou 
za nájom nebytových priestorov, ktoré spoločnosť už v súčasnom období užíva v súlade 
s nájomnou zmluvou. , 

Uznesenie Č. 616/2014 

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

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

1/16 Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Žilinská - Kýčerského ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

Materiál prezentovala p. Mgr. Malinová. Osobitný zreteľ spoclva v tom, že spoločnosť 
Staromestská a.s. je právnickou osobou, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava
Staré Mesto. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je jej jediným akcionárom. 
Starometská a.s. zabezpečuje pre metskú časť plnenie vybratých verejných funkcií a bude 
pokračovať v zabezpečovani a v plnení aj niektorých činností, ktoré doposiaľ vykonávala 
spoločnosť VEPOS BRATISLAVA s.r.o. (zimná údržba komunikácií, ošetrovanie zelene, 
upratovacie a čistiace služby). 
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P. Baxa mal výhrady voči navrhovanej osobitnej podmienke nájmu, a to konkrétne 
s poskytnutím súhlasu s prenechaním nebytových priestorov do podnájmu tretiemu subjektu. 

P. Mgr. Malinová informovala členov komisie, že táto osobitná podmienka je navrhovaná aj 
z dôvodu, že predchádzajúcemu nájomcovi sa chce poskytnúť viac času na vypratanie 
a možnosť si aj po skončení nájmu nechať po určitú dobu (cca 3 mesiace) uskladnené niektoré 
stroje a zariadenia v danom objekte. 

Členovia komisie navrhli, aby bola osobitná podmienka nájmu presne špecifikovaná a časovo 
obmedzená výlučne pre spoločnosť VEPOS BRATISLAVA s.r.o. 

Uznesenie č. 617/2014 

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

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

Rokovanie bolo zahájené o 15.00 hod. a ukončené o 16.25 hod. 
Zapísal: Mgr. Michaela Malinová 
Bratislava, 15.10.2014 

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 
IO. MUDr. Peter Osuský CSc. 
ll. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Július Papán 
13. organizačný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15. Anna Kučeravá 

'1 
PaedDr. B<jt, ora Oráčová, PhD. v.r. 

preds o élníčka komisie 


