
Z á P i s nic a č. 10 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 28.10.2011 

Prítomní: 
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. predsedníčka, členovia: Miloš Domorák, Ing. Ján Krta, 
PhDr. Štefan Holčík, Ing. Martin Borgul'a 

Ospravedlnený: Ing. Pavol Baxa, 

Hostia: 
Mgr. PhDr. Štefan Jaška, vedúci oddelenia majetkového a investičného, Ing. Petra Strejčková, 
vedúca finančného oddelenia, 

Program: 
l. Vyhodnotenie ponúk z verejnej obchodnej súťaže 
2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti k 30.09.2011 
3. Prerokovanie materiálov oddelenia majetkového a investičného, ktoré sa majú 

predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.12.2011 
4. Rôzne 

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani Dr. Oráčová. 

K bodu č.l 
K tomuto bodu je vyhotovená osobitná zápisnica. 

K bodu č. 2 
Ing. Strejčková, vedúca finančného oddelenia informovala členov komisie o plnení rozpočtu 
k 30.09.2011, pričom upozornila na nepriaznivú finančnú situáciu úradu a na schodok, ktorý 
vykazuje rozpočet. 
Na základe uvedeného pani predsedníčka navrhla, aby sa prehodnotil návrh na vyplatenie 
preddavkov na jednorazové odmeny pre poslancov, ktorý už v mandátovej komisii bol 
prerokovaný s odporúčaním na schválenie. Pán poslanec Holčík súhlasil napriek tomu, že si 
myslí, že poslanci by si odmeny zaslúžili, pretože vzhľadom na ich menší počet, majú oveľa 
viac povinností ako v predchádzajúcich volebných obdobiach. Súčasne navrhuje, aby sa 
s finančnými prostriedkami šetrilo na úrade aj v iných oblastiach, najmä v oblasti kultúry. Pán 
poslanec Borgul'a navrhuje tiež, aby sa zvažoval každý výdavok. 
Uznesenie č. 76/2011 
Komisia neodporúča vyplatiť poslancom preddavky na jednorazové odmeny z dôvodu 
nepriaznivej finančnej situácie na úrade a zároveň žiada prednostu o zváženie každého 
výdavku. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Kbodu č.3 
V rámci tohto bodu boli prerokované materiály pripravené na rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 13.12.20 ll. 



-2-

3/1 Návrh na nájom nebytového priestoru - CO kryt na ulici Fraňa Kráľa Č. 7 
Uznesenie Č. 77/2011 
Komisia žiada prednostu o zabezpečenie súhlasu všetkých vlastníkov bytov v bytovom dome. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

3/2 Návrh na predaj podielu na pozemku na ulici Fraňa Kráľa č. 23, parc. Č. 3681/3 
Uznesenie Č. 78/2011 
Komisia žiada prednostu o zabezpečenie súhlasu všetkých podielových spoluvlastníkov 
a o preverenie výšky navrhovanej predajnej ceny uvedeného podielu. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

3/3 Návrh na nájom časti pozemku na Hviezdoslavovom námestí ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, parc. Č. 21378/1. 
Uznesenie Č. 79/2011 
Komisia žiada prednostu o preverenie konkrétneho miesta na prenájom a možnosti 
umiestnenia žiadateľom uvedeného zariadenia (reklamno-prezentačného) v pešej zóne 
vzhľadom na platné VZN Č. 11/2010 o umiestňovaní reklamných, propagačných 
a informačných zariadeni na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

3/4 Návrh na nájom priestorov - umiestnenie a užívanie technologického zariadenia 
a príslušnej infraštruktúry radioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej 
komunikačnej siete, v nehnuteľnosti Základná škola Mudroňova č. 83, Bratislava, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
Uznesenie Č. 80/2011 
Komisia žiada prednostu o zabezpečenie písomného súhlasu Rady školy a stanoviska Úradu 
verejného zdravotnictva. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

3/5 Návrh na predaj nebytového priestoru - garáž a podielovej časti pozemku na ulici Fraňa 
Kráľač.23. 

Uznesenie Č. 81/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť. 
Prítomní: 5 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: 2 

3/6 Návrh na nájom pozemku na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. 
č. 3776. Piati žiadatelia chcú dodatočne skolaudovať prístupovú komunikáciu na predmetnom 
pozemku, ktorý slúži pre žiadateľov ako prístup k ich pozemkom. 
Uznesenie Č. 82/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť 
Prítomní: 5 Za: 3 Proti: l Zdržal sa: l 

Po hlasovaní pán poslanec Borguľa požiadal predsedníčku o uvoľnenie z ďalšieho rokovania 
komisie pre iné povinnosti. Pani predsedníčka súhlasila s jeho odchodom. 
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3/7 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov na Ostravskej ulici 
v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. Č. 3762/25 a parc. Č. 3762/64. 
Uznesenie Č. 83/2011 
Komisia žiada prednostu o zabezpečenie doplnenia materiálu o výmeru pozemku, nájonmej 
zmluvy so žiadateľkou a o znalecký posudok. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

3/8 Návrh na predaj pozemku na Šoltésovej ulici v Bratislave, parc. č. 9855/4. Ide 
o pozemok pod garážou, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. 
Uznesenie Č. 84/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

3/9 Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici v Bratislave, parc. Č. 3719/6. 
Uznesenie Č. 85/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

3/10 Návrh na predaj pozemku pod garážou na FlOglovej ulici, parc. Č. 3453/4. 
Uznesenie Č. 86/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

3/11 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastnictva pozemku na Timravinej ulici 
v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. Č. 3015/19. 
Uznesenie: Č. 87/2011 
Komisia žiada 
pozemku. 
Prítomní: 4 

prednostu o zabezpečenie vyjadrenia ďalšieho spoluvlastníka susedného 

Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

3/12 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva stavby-garáže, súpisné Č. 7362 
a pozemku pod predmetnou garážou, parc. Č. 9036/2 na Továrenskej ulici v Bratislave, ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa. Žiadateľ má predmetnú garáž aj pozemok v nájme, pričom 
na výstavbu garáže investoval vlastné finančné prostriedky. 
Uznesenie Č. 88/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

3/13 Návrh na nájom pozemkov vo vnútrobloku Záhradnícka-Krížna v Bratislave, parc. Č. 
10224/7 a parc. Č. 10242/3 ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Uznesenie Č. 89/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť. 
Prítomní: 4 Za: 2 Proti: O Zdržal sa: 2 



-4-

3/14 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva bytu na Nám. 1. mája Č. 13 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 
Uznesenie Č. 90/2011 
Komisia žiada prednostu o zabezpečenie znaleckého posudku. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Vzhľadom na to, že 
neuznášaniaschopná, ďalšie 

komisie dňa 10.11.2011. 

odchodom pána poslanca Holčíka sa komisia stala 
predložené materiály sa prerokujú na najbližšom zasadnutí 

Rokovanie bolo zahájené o 13,00 h a ukončené o 15,50 h. 
Zapísala: JUDr. Barátiová 
Bratislava, 02.11.2011 

RozdeľovmK: 
l. PhDr. Tatian. Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
4. Miloš Domorák 
5. Ing. Ján Krta 
6. Ing. Pavol Baxa 
7. lag. Martin Borguľa 
8. PhDr. Štefan Holčík 
9. lag. Oliver Paradeiser 
IO. MUDr. Peter Osuský CSc. 
I I. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Petra Strejčková 
13. organizačný referát 

a Oráčová, PhD. 
preds nÍčka komisie 


