
Zápisnica č.13 

zo zasadnutia Komisie pre uakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 21.11.2011 

Prítomní: 
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. predsedníčka, členovia: Miloš Domorák, Ing. Ján Krta, 
PhDr. Štefan Holčík, Ing. Martin Borguľa, Ing. Pavol Baxa, 
Hostia: 
Mgr. Michaela Malinová a Ing. Andrej Ferko z oddelenia majetkového a investičného, Mgr. 
Ján Komara, Mgr. Michaela Bauer za oddelenie právne a spr.činností, Ing. Oliver Paradeiser, 
miestny kontrolór 

Program: 
1. Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva (Mgr. Komara) 
2. Odmeňovací poriadok ( Mgr. Komara) 
3. Prerokovanie materiálov oddelenia majetkového a investičného, ktoré sa majú 

predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.12.2011 - pokračovanie 
4. Harmonogram rokovaní miestneho zastupiteľstva 
5. Rôzne 

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani Dr. Oráčová. 

Na úvod pani predsedníčka informovala členov komisie o tom, že v súvislosti 
s parkovacou politikou, ktorá bola prerokovaná na predchádzajúcom zasadnutí komisie, 
dostala od pána Cholevu informáciu, že po vznesení pripomienok komisiou pre nakladanie 
s majetkom a financie, bude vypracovaný alternatívny materiál. 

Pána miestneho kontrolóra v rámci prípravy plánu svojej kontrolnej činnosti na 1. polrok 
2012 požiadali členovia komisie o vykonanie kontroly hospodárenia Centra hudby 
Bratislava-Staré Mesto sídliaceho na Ventúrskej ulici Č. 9 za rok 2011 vrátane Galérie 
Cypriána Majerníka. Ďalej navrhli aj kontrolu verejného obstarávania v rámci zabezpečenia 
vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí Ý sezóne 2011, a to konkrétne, či rozdelenie 
VO na vianočné trhy na 3 samostatné VO bolo v súlade so zákonnými normami. 

K bodu č.1 
Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva uviedol pán Mgr. Komara, spracovateľ 
materiálu. Pán poslanec Borguľa v rámci diskusie poznamenal, že v rokovacom poriadku by 
mal byť upravený aj vzťah miestna rada - miestne zastupiteľstvo atď., na druhej strane však 
nemalo by tam byť obmedzenie, čo má a čo nemá miestne zastupiteľstvo prerokovávať pri 
zmenách všeobecne záväzných nariadení. 
Uznesenie č. 103/2011 
Komisia odporúča materiál po zapracovani pripomienok odborných komisií predložiť na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.12.2011. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

K hodu č.2 
Pravidlá odmeňovania poslancov uviedol pán Mgr. Komara, spracovateľ materiálu. 
Uznesenie č. 104/2011 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 
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K bodu č.3 
V rámci tohto bodu komisia pokračovala v 
majetkového a investičného, ktoré majú byť 

zastupiteľstva dňa 13.12.2011. 

prerokovávaní materiálov z oddelenia 
predložené na zasadnutie miestneho 

3/1 Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Stará vinárska, parc. Č. 2758/25 
Uznesenie č. 105/2011 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.12.20 ll. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

3/2 Návrh na predaj pozemkov pod trafostanicami 
Pán poslanec Borguľa neodporúča predať pozemky pod trafostanicami, preferuje ich 
prenájom. Pán poslanec Baxa navrhuje v prípade predaja dohodnúť v zmluve predkupné 
právo v prospech mestskej časti pod hrozbou zmluvnej pokuty. 
Uznesenie č. 106/2011 
Komisia odporúča predať pozemky pod trafostanicami. 
Prítomní: 6 Za: l Proti: 2 Zdržal sa: 3 

3/3 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov na Ostravskej ulici ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 3762/25, a parc. Č. 3762/64 
Komisia tento návrh prerokuje opätovne v mesiaci január 2012 po predložení znaleckého 
posudku. 
Uznesenie prijaté nebolo. 

3/4 V priebehu rokovania sa zistilo, že primátor hl. mesta Bratislavy svoj predchádzajúci 
súhlas k prevodom nehnuteľností v správe mestskej časti časovo obmedzuje. 
Poslanci - členovia komisie vyslovili názor, že to nie je v súlade so Štatútom hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
Uznesenie č. 107/2011 
Komisia žiada starostku, aby písomne upozornila primátora, že predchádzajúci súhlas 
k prevodom nehnuteľností v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy nemôže časovo 
obmedziť. 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

3/5 Návrh na predaj podielu na pozemku na ulici Fraňa Kráľa 23, parc. Č. 3681/3 
Uznesenie č. 108/2011 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.12.2011 
Prítomní: 6 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: l 

3/6 Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na ulici Špitálska 31 
verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou 
Materiál uviedla pani Mgr. Malinová. V bytovom dome sú nebytové priestOly a štyri byty, 
pričom v dvoch z nich bývajú dlhoroční nájomníci. O predaj bytu do osobného vlastníctva 
podľa zákona Č. 182/1993 Z.z. doteraz nepožiadali. 
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Uznesenie Č. 109/2011 
Komisia žiada prednostu o zabezpečenie stanoviska oboch nájomníkov predmetných bytov 
k predaju stavby ako celku. Komisia žiada prednostu o zabezpečenie stanoviska oddelenia 
právneho a správnych činností k predaju bytového domu ako stavby a či sa nájomníci bytov 
môžu zriecť predkupného práva do budúcnosti. 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

3/7 Návrh na predaj nebytových priestorov na ulici Špitálska Č. 18 
Nájomnička nebytových priestorov požiadala o ich predaj za cenu 88 034,43 eur. 
Uznesenie Č. 110/2011 
Komisia odporúča predať nebytové priestory nájomníčke za cenu 150 tis. eur a žiada 
vedúceho oddelenia majetkového a investičného, aby o tejto cene rokoval so záujemkyňou. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu Č. 4 
Harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva prerokuje komisia na najbližšom zasadnutí 
dňa 1.12.20 ll. 

Pani predsedníčka Oráčová ukončila rokovanie komisie s tým, že najbližšia komisia bude dňa 
1.12.2011 o 15,00 h. 

Rokovanie bolo zahájené 014,30 h a ukončené o 16,30 h. 
Zapísala: mDr. Barátiová 
Bratislava, 22.11.20 II 

Rozdeľovník: 
l. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčlk 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
4. Miloš Domorák 
5. Ing. Ján KIta 
6. Ing. Pavol Baxa 
7. Ing. Martin Borguľa 
8. PhDr. Štefan Holčík 
9. Ing. Oliver Paradeiser 
IO. MUDr. Peter Osuský CSc. 
I l. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Petra Strejčková 
13. organizačný referát 
14. Mgr. Michaela Bauer 

r Oráčová, PhD. 
íč a komisie 


