
Z á P i s nic a č. 14 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 01.12.2011 

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

Ospravedlnený: Ing. Pavol Baxa 

Hostia: 
PhDr. Tatiana Rosová, starostka, Mgr. Ján Komara, Mgr. Michaela Bauer za oddelenie 
právne a spr.činností, Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór, Bc. Tomáš Oršula 
vedúci referátu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ing. Katarína Olejárová 
vedúca oddelenia dopravy, Mgr. Rudolf Oravec vedúci oddelenia obchodu, služieb, verejného 
poriadku a miestnych dani, Jaroslav Ježek vedúci oddelenia informatiky, verejného 
obstarávania a vnútornej kontroly, Ing. Petra Strejčková, vedúca finančného oddelenia 

Program: 
1. Prerokovanie materiálov, ktoré sa majú predložiť na rokovanie miestneho 

zastupitel'stva dňa 13.12.2011 
2. Rôzne 

Rokovanie komisie zabájila predsedníčka komisie pani Dr. Oráčová a navrhla zaradiť do 
programu rokovania informáciu o verejnom obstarávaní vianočných stánkov. 
Uznesenie č. 111/2011 
Komisia súhlasí so zaradením informácie o verejnom obstarávaní vianočných stánkov do 
programu rokovania. 
Prítomní: 4 

K bodu č.l 

Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

1/1 V rámci tohto bodu sa komisia znovu zaoberala s návrhom na nájom pozemkov vo 
vnútrobloku Záhradnícka-Krížna parc. Č. 10224/7 a parc. Č. 10242/3 ako prípad hodný 
osobitného zretel'a. Pani predsedníčka k tomuto bodu prizvala aj pána Oršulu, vedúceho 
referátu územného rozhodovania a stavebného poriadku, pretože vlastník susedného pozemku 
plánuje postaviť stavbu s oknami orientovanými na predmetné dva pozemky v správe 
mestskej časti. Pán Oršula zodpovedal niektoré otázky členov komisie v súvislosti so 
stavebným povolením na túto stavbu, avšak poznamenal, že dopredu sa nedá s určitosťou 
povedať, či sa tam určitá stavba povolí alebo nie. Je to výsledkom rôznych šetrení, posudkov 
atď. 

Uznesenie č. 112/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupitel'stvu schváliť tento návrh. 
Prítomní: 5 Za: 1 Proti: 3 Zdržal sa: 1 
(Tento návrh nezískal podporu členov komisie.) 

Uznesenie č. 113/2011 
Komisia žiada prednostu zabezpečiť účasť Ing. arch. Kántorovej na nasledujúcom rokovaní 
komisie za účelom vysvetlenia územného plánu v uvedenej lokalite. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 
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Po hlasovaní pani predsedníčka opustila rokovanie a požiadala o vedenie rokovania pána 
poslanca Krtu. 

1/2 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2012-2014 uviedla Ing. 
Strejčková vedúca finančného oddelenia. 
Uznesenie č. 114/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu .. 
Prítomní: 4 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: 1 

1/3 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 
2011. 
Uznesenie č. 115/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu tento návrh schváliť. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

1/4 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 
Uznesenie č. 116/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu tento návrh schváliť. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

1/5 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu 
Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy. 
Uznesenie č. 117/2011 
Komisia odpOlúča miestnemu zastupiteľstvu k tomuto návrhu zaujať kladné stanovisko. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

1/6 Návrh Dodatku Č. 1 k Pravidlám nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 
Uznesenie č. 118/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu tento návrh schváliť. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

1/7 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Č •.•. ./2011 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
V rámci diskusie pán poslanec Holčík namietal, že platí daň z nehnuteľností, preto nechápe, 
prečo on by mal kupovať za vlastné peniaze posypový materiál, t.j. prečo mestská časť 
nezabezpečí posypový materiál všetkým občanom, ktorí sú povinní sa starať o chodníky pri 
svojich domoch. Pán poslanec Borguľa navrhuje, aby všetky chodníky v správe mestskej časti 
čistila mestská časť. 
Uznesenie č. 119/2011 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh VZN. 
Prítomní: 4 Za: 2 Proti: 2 Zdržal sa: O 
(Tento návrh nezískal podporu komisie.) 
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1/8 Porovnanie výdavkov na zimnú službu v sezóne 2010120 II s mestami s terénom a klímou 
porovnateľných s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. 
Uznesenie č. 120/2011 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.12.2011. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

1/9 Právne stanovisko a návrh ďalšieho postupu pri riešení sporu vo veci o vydanie 
nehnuteľnosti na Drevenej lOv Bratislave. 
Uznesenie č. 121/2011 
Komisia neodporúča tento materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 
13.12.2011. 
Prítomní: 4 Za: 3 Proti: 1 Zdržal sa: O 

Kbodnč.2 
V rámci bodu rôzne pán Ježek, vedúci oddelenia informatiky, verejného obstarávania 
a vnútornej kontroly informoval členov komisie o priebehu verejných obstarávaní, konkrétne 
aj o verejnom obstarávaní vianočných stánkov. Vysvetlil postup úradu pri verejných 
obstarávaniach. V súvislosti s obstarávaním výroby vianočných stánkov poznamenal, že 
zákazku bolo nevyhnutné rozdeliť, pretože, výroba stánkov sa nemôže spájať so zapájaním 
elektriky atď. Tento postup overil aj odbornik vyškolený na verejné obstarávanie. Ročný plán 
verejného obstarávania predkladá každé oddelenie vopred a ten sa posiela aj na Úrad pre 
verejné obstarávanie. 
Uznesenie Č. 12212011 
Komisia odporúča miestnemu kontrolórovi vypustiť z plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 
2012 "kontrolu verejného obstarávania v rámci zabezpečenia vianočných trhov na 
Hviezdoslavovom námestí v sezóne 2011 so zameraním na súlad rozdelenia VO na 3 
samostatné VO so zákonnými normami". 
Prítomní: 4 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: 1 

Po tomto hlasovaní rokovanie opustili pán poslanec Holčík a pán poslanec Borguľa, preto 
predsedajúci pán poslanec Krta nkončil rokovanie komisie. 

Rokovanie bolo zahájené 015,00 h a ukončené 017,10 h. 
Zapísala: JUDr. Barátiová 
Bratislava, 05.12.2011 

Rozdeľovník: 

l. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
4. Miloš Domorák 
5. Ing. Ján Krta 

áčová, PhD. 
a komisie 



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 
14. Mgr. Michaela Bauer 
15. Mgr. Vladimír Cipciar 
16. Mgr. Rudolf Oravec 
17. Ing. Katarína Olejárová 
18. Bc. Tomáš Oršula 


