
Zápisnica č.11 

zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 10.11.2011 

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

Hostia: 
Mgr. PhDr. Štefan Jaška, vedúci oddelenia majetkového a investičného, Mgr. Mária 
Zapletalová, vedúca matričného úradu, Mgr. Ján Komara a Mgr. Michaela Bauer za oddelenie 
právne a spr.činnostÍ, Mgr. Vladimír Cipciar, vedúci oddelenia právneho a správnych činností 

Program: 
1. Návrh na úpravu príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby 

spojené s výkonom sobášneho obradu v Zichyho paláci mimo určených sobášnych dní 
2. Prerokovanie materiálov oddelenia majetkového a investičného, ktoré sa majú 

predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.12.20 II - pokračovanie 

3. Návrh koncepcie využitia Pisztoryho paláca na Štefánikovej ulici v Bratislave 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
5. Návrh všeobecne záväzného natiadenia o miestnej dani za psa, za predajné automaty 

a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za vjazd a zotrvanie 

motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

7. Rôzne 

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani Dr. Oráčová. 

Na rokovanie komisie sa dostavili nájomcovia-záujemcovia o kúpu bytov a nebytového 
priestoru na Špitálskej ulici č. 29. Konkrétne pani Bojkovská, pán Tiiriik a právny zástupca 
pani Farbulovej. Zaujímali sa o spôsobe predaja týchto priestorov. Namietali, že oproti 
pôvodnému návrhu predať uvedené priestory za znaleckú cenu, je tu nový návrh na predaj 
velektronickej aukcii. Nájomníci bytov, ktorí v uvedenom dome bývajú dlhé roky, to 
považujú za nespravodlivé a požadujú možnosť prednostnej kúpy bytov a nebytového 
priestoru .. 
Pán poslanec Domorák položil otázku, prečo sa menia podmienky predaja nehnuteľností 
z komisie na komisiu. Pán poslanec Holčík na to odpovedal, že ide o pracovný materiál, preto 
sa v priebehu rokovaní môže meniť. 
Komisia neprijala záver k žiadosti pána Tiiriika, ktorý je mijomnikom nebytového priestoru. 
Uznesenie č. 91/2011 
Komisia odporúča predať byty nájomníčkatn - pani Bojkovskej a pani Farbulovej za cenu 
vyplývajúcu zo znaleckého posudku. 
Prítomní: 5 Za: 4 Proti: l Zdržal sa: O 

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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Kbodn č.l 
Návrh na úpravu príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby 
spojené s výkonom sobášneho obradu v Zichyho paláci mimo určených sobášnych dní 
Uznesenie č. 92/2011 
Komisia odporúča z návrhu uznesenia vypustiť bod Č. 4 a materiál predložiť na schválenie 
miestnemu zastupiteľstvu. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Kbodn č. 2 
V rámci tohto bodu bol prerokovaný návrh dodatku Č. 1 k Pravidlám nakladania s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Pán poslanec Holčík poznamenal, že by bolo vhodné v dodatku určiť najnižšiu cenu prenájmu 
alebo rozpätie za 1 m2 nebytového priestoru. Pani poslankyňa Oráčová navrhuje špecifikovať 
aj voľné nebytové priestory vhodné na takýto prenáj om. 
Uznesenie č. 93/2011 
Komisia žiada prednostu materiál doplniť o cenník a o určenie o aké voľné nebytové priestory 
sa jedná. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

2/1 Návrh na predaj podielu na pozemku na ulici Fraňa Kráľa 23 parc. Č. 3681/3. 
Pán Jaška predložil písomný súhlas spoluvlastníka pozemku podľa požiadaviek komisie. 
Uznesenie č. 94/2011 
Komisia súhlasí s predajom a žiada prednostu zabezpečiť znalecký posudok. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 
2/2 Návrh na nájom časti pozemku na Hviezdoslavovom námestí ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, parc. Č. 21378/1 
Pán poslanec Holčík mal pripomienku, že Hviezdoslavovo námestie je už aj v súčasnosti 
preplnené a položil otázku, či by to bolo v súlade s VZN č 11/2010 o umiestňovaní 
reklamných, propagačných a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 
Uznesenie č. 95/2011 
Komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť uvedený materiál. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 
2/3 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov na Ostravskej ulici 
v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. Č. 3762/25, 3762/64 
Nájomná zmluva uzavretá s pani Jurkovičovou bola predložená komisii. 
Uznesenie č. 96/2011 
Komisia žiada prednostu zabezpečiť znalecký posudok a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
schváliť predaj nájomníčke pozemkov za cenu vyplývajúcu ZO znaleckého posudku. 
Prítomní: 4 Za: 2 Proti: O Zdržal sa: 2 
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2/4 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva bytu na Nám. 1. mája Č. l3 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
Znalecký posudok bol predložený komisii. 
Uznesenie Č. 97/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O 

K bodu č.3 
Návrh koncepcie využitia Pisztoryho paláca na Štefánikovej ulici v Bratislave 

Zdržal sa: O 

Pani predsednička Oráčová uviedla, že tento materiál by rada prišla odprezentovať komisii 
pani Magda Vášáryová. 
Pán poslanec Holčík poznamenal, že si vie predstaviť využitie paláca aj iným vhodným 
spôsobom, než na medzinárodné podujatia, preto predložená koncepcia sa mu nepozdáva. 
Uznesenie Č. 98/2011 
Komisia odporúča tento materiál prerokovať najskôr v Komisii pre kultúru. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodn č. 4 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Uznesenie č. 99/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť s nasledovnými zmenami: 
- sadzbu 1,00 euro navrhuje upraviť pre všetky exteriérové sedenia, t.j. aj mimo pešej zóny; 
- v § 3 písm. I) za umiestnenie stavebného zariadenia atd'. navrhuje sadzbu 1,00 euro 

do 90 dní a 3,32 eur nad 90 dní. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Po tomto hlasovani pani predsedníčka Oráčová ukončila rokovanie komisie s tým, že 
pokračovanie bude dňa 16.11.2011 o 14,30 h. 

Rokovanie bolo zahájené o 15,00 h a ukončené o 17,30 h. 
Zapísala: JUDr. Barátiová 
Bratislava,~.11.20 11 

Rozdeľovník: 

l. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
4. Miloš Domorák 
5. Ing. Jáo 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. Petra Strejčková 
13. organizačný referát 

a ráčová, PhD. 
predsedn čka komisie 

l 


