
Zápisnica č.12 

zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 16.11.2011 

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

Hostia: 
Mgr. PhDr. Štefan Jaška, vedúci oddelenia majetkového a investičného, Mgr. Radovan 
Choleva, Mgr. Michaela Bauer za oddelenie právne a spr.činností, Mgr. Vladimír Cipciar, 
vedúci oddelenia právueho a správuych činností, Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór, 
Mgr. Sven Šovčík, prednosta 

Program: 
1. Predaj nebytového priestoru na Špitálskej ulici č. 29 (Mgr. Bauer) 
2. Parkovacia politika mestskej časti ( Mgr. Choleva) 
3. Informácia o predpokladanom príjme pre mestskú časť z vianočných stánkov (pán 

prednosta Šovčík) 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za psa, za predajné automaty 

a za nevýherné hracie prístroje na územi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (JUDr. 
Barátiová) 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto (JUDr. Barátiová) 

6. Prerokovanie materiálov oddelenia majetkového a investičného, ktoré sa majú 
predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.12.2011 - pokračovanie 

7. Rôzne 

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani Dr. Oráčová. 

Pán miestny kontrolór v rámci prípravy plánu svojej kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012 
ponúkol poslancom - členom komisie zaradenie ich návrhu v oblasti, v ktorej by mala byt' 
vykonaná kontrola. 

Ako prvý z hostí dostal slovo pán Choleva, ktorý informoval členov komisie 
o uskutočnených a plánovaných krokoch v realizácii novej parkovacej politiky mestskej časti. 
Uviedol, že bola vypísaná verejná súťaž na verejného obstarávatel'a, ktorý bude mať na 
starosti výber spoločnosti, ktorá bude realizovať nový systém parkovania v mestskej časti. Pri 
budovaní tohto systému sa má úzko spolupracovať aj s hlavným mestom za účelom 
zjednotenia podmienok parkovania najmä v centre Bratislavy. Vybraná spoločnosť má 
prevádzkovať parkovací systém na základe zmluvy s mestskou časťou, pričom za prenajaté 
komunikácie bude platiť. Mali by sa zrušiť vyhradené parkovacie miesta a za parkovanie sa 
bude platiť poplatok. Mestskú časť by to nemalo stáť žiadne finančné prostriedky. Pán 
Choleva prisl'úbil členom komisie, že v najbližších dňoch predloží komisii aj písomné 
podklady. 
Pán Borgul'a vyslovil obavy zo zavádzania tohto systému prostredníctvom súkromnej 
spoločnosti, pretože môže vzniknúť podobný problém ako so spoločnosťou BPS, s ktorou sa 
mestská časť súdi. 
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Pán Baxa poznamenal, že nájomný vzťah nemusí byť výhodný pre mestskú časť aje veľmi 
dôležité dohodnúť optimálnu dížku takéhoto nájomného vzťahu. 
Komisia k tomuto bodu neprijala uznesenie. 

Po tomto bode pán poslanec Holčík požiadal predsedníčku o uvoľnenie z ďalšieho rokovania 
komisie pre iné povinnosti. Pani predsedníčka súhlasila s jeho odchodom. 

K bodu č.l 
Predaj nebytového priestoru na Špitálskej ulici č. 29 
Informáciu poskytla Mgr. Bauer z oddelenia právneho a správnych činností. 
Uznesenie k tomuto bodu prijaté nebolo. 

K bodu č. 2 
Parkovacia politika mestskej časti - viď hore. 

K bodu č. 3 
V rámci tohto bodu pán prednosta informoval členov komisie o príjme z vianočných stánkov. 
Predložil aj písomný prehľad o ponúknutých cenách podľa jednotlivých prevádzkovateľov 
vianočných stánkov. Uviedol, že výroba stánkov stála 60 tis. eur a celkový príjem zo stánkov 
je 57512,00 eur. Pán Borgul'a mal otázku, prečo sa zákazka rozdelila. Pán prednosta 
odpovedal, že predmet zákazky nebol rovnaký (výroba + montáž). 
Komisia žiada prednostu, aby predložil k nahliadnutiu zápisnicu z ver.obstarávania na výrobu 
stánkov, zápisnicu z komisie na výber prevádzkovateľov vianočných stánkov a stanovisko 
poradcu prednostu na verejné obstarávanie k rozdeleniu zákazky na výrobu a montáž 
vianočných stánkov (či je to v súlade so zákonom o verejnom obstarávani). 
Uznesenie prijaté nebolo. 

K bodu č. 4 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za 
nevýherné hracie prístroj e na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uviedla pani 
Barátiová spracovateľka materiálu. 
Uznesenie č. 100/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál prerokovať, pričom navrhuje v § 2 ods. 
I vypustiť písmeno c) a ods. 2 písmeno b) nahradiť týmto textom: " vlastník alebo držiteľ psa, 
ktorého jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej 
domácnosti so zárobkovo činnou osobou, pričom je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa; 
ak takáto osoba je vlastníkom alebo držiteľom dvoch psov, zaplatí daň vo výške 50% sadzby 
dane podľa ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak je vlastníkom alebo držiteľom troch a viac psov, 
zaplatí daň vo výške 100% sadzby podľa ods. 1 písm. a) alebo písm. b)" 
Prítomní: 5 Za: 4 Proti: O Zdržal sa:J/ 
Uznesenie č. 101/2011 
Komisia žiada prednostu zabezpečiť vyhodnotenie systému kontrol na nevýherné hracie 
prístroje na územi mestskej časti do 31.03.2012. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 
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K bodu č. 5 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového 
vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uviedla paní 
Barátiová spracovateľka materiálu, s tým, že s účinnosťou od 1.1.2012 sa navrhuje zdaňovať 
vjazd zásobovacích motorových vozidiel v pešej zóne v čase od 06,00 h do 09,00 h. 
Uznesenie č. 102/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál prerokovať. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Po tomto hlasovaní pani predsedníčka Oráčová ukončila rokovaníe komisie s tým, že 
pokračovanie bude dňa 21.11.2011 o 14,30 h. 

Rokovanie bolo zahájené o 14,30 h a ukončené o 16,00 h. 
Zapísala: JUDr. Barátiová 
Bratislava, 18.11.2011 

Rozdeľovník: 

l. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
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. Petra Strejčková 
13. organizačný referát 
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