
Z á P i s nic a č. 3/2012 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 27.02.2012 

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

Ospravedlnený: Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Borguľa, 

Hostia: 
Mgr. PhDr. Štefan Jaška, vedúci oddelenía majetkového a investičného, Mgr. Vladimír 
Cipciar, vedúci oddelenia právneho a správnych činností, Ing. Oliver Paradeisel', miestny 
kontrolór, Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 

Program: 
1. Objasnenie aktuálnej situácie ohľadom Špitálskej 29 
2. Rôzne 

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie paní Dr. Oráčová. 

K bodu č.l 
Na rokovanie komisie sa dostavila nájonmíčka na Špitálskej ulici Č. 29 pani Bojkovská a jej 
právny zástupca JUDr. Chrašč. Paní Bojkovská informovala komisiu, že prvú žiadosť 
o odkúpenie bytu podala jej babka v roku 1994, následne prešiel tento byt na paní Bojkovskú 
a ona podala už tri žiadosti o odkúpenie tohto bytu. JUDr. Chrašč informoval komisiu o ich 
pohľade na aktuálny stav a to, že existuje platná nájonmá zmluva pani Bojkovskej na dobu 
neurčitú a tiež kúpna zmluva medzi mestskou časťou a spoločnosťou MERLIN SK s.r.o., 
z ktorej vyplýva povinnosť zabezpečiť nový nájonmý byt pre pani Bojkovskú. V prípade, že 
nebude táto vec vysporiadaná, tak dajú na súd žiadosť na predbežné opatrenie na zákaz 
predaja tohto majetku. Navrhujú urobiť znalecký posudok na byt a výsledkom bude suma, 
ktorá bude vyplatená pani Bojkovskej. Pán poslanec Holčík upozornil, že pani Bojkovská nie 
je vlastníkom tohto bytu a preto nevidí dôvod, aby jej bola táto suma vyplatená. Pán Chrašč 
povedal, že im bude stačiť aj zabezpečenie nového nájonmého bytu. Pán poslanec Domorák 
vyjadril ľútosť, že sa táto vec opäť prerokúva a je za hľadaníe dohody. Pán Mgr. Cipciar 
navrhol, aby bol tento návrh predložený písonme. Pán JUDr. Chrašč požiadal pána Mgr. 
Cipciara o poskytnutie informácie vakom stave sa nachádza predaj nehnuteľnosti na 
Špitálskej 29. Pán Mgr. Cipcial' odmietol poskytnúť informáciu, nakoľko nebol pripravený na 
to, že to bude predmetom rokovania tejto komisie. Pani predsedníčka Oráčová navrhla pani 
Bojkovskej, aby sa písonme obrátila na pána Mgr. Cipciara. Pán Mgr. Jaška informoval 
poslancov, že predmetná nehnuteľnosť níe je bytový dom a preto nie je možné pri posúdení 
tejto žiadosti postupovať podľa ustanovení zákona 18211993 Z.z. o vlastníctve bytov a 
nebytových priestorov. Pani predsedníčka Oráčová požiadala pána Mgr. Cipciara 
o predloženíe možností riešenia situácie na Špitálskej 29 na najbližšie zasadnutie komisie. 
Komisia k tomuto bodu uznesenie neprijala. 

K bodu č. 2 
V rámci tohto bodu boli prerokované žiadosti občanov, ktoré sa týkajú prenájmov a predajov 
nehnuteľného majetku. 
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K bodu Č. 2 a) 
Žiados!' o preuájom nebytového priestoru za účelom prevádzky veterinárnej ambulancie na 
Staromestskej ulici 6 po Nadácii Charta z dôvodu prevádzkovania ambulancie v tejto časti 

Bratislavy a vlastníctva viacerých nebytových priestorov v danom objekte. 
Uznesenie Č. 163/2012 
Komisia odporúča vyhovie!' žiadosti 
osobitného zreteľa. 

o prenájom nebytového priestoru ako prípad hodný 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O 

K bodu č. 2 b) 
Žiados!' o prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Kozia Č. 19. 
Uznesenie č. 164/2012 

Zdržal sa: O 

Komisia odporúča vyhovie!' žiadosti o prevod vlastníctva nebytového priestoru za cenu, ktorá 
bude určená na základe znaleckého posudku. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu Č. 2 c) 
Žiados!' o prenájom nebytových priestorov na ulici Obchodná Č. 52 v Bratislave vo dvore za 
pasážou (za budovou prevádzky KGB) firme Kontakt A, s.r.o. 
Uznesenie 165/2012 
Komisia odporúča vyhovie!' žiadosti o prenájom nebytových priestorov na Obchodnej Č. 52. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č. 2 c) 
Žiadosti o predaj pozemkov pod garážami, ktoré sú v sú1aomnom vlastníctve na Červeňovej, 
parc. Č. 2608/6, Za Sokolovňou (Pražská), parc. Č. 3751/5, Mišíkova, parc. Č. 3096/10 a Fraňa 
Kráľa 21, parc. Č. 3681/5. 
Uznesenie 166/2012 
Komisia odporúča vyhovieť týmto žiadostiam o predaj pozemkov pod garážami. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Pani predsedníčka Oráčová ulcončila rokovanie komisie s tým, že najbližšie zasadnutie 
komisie bude dňa 15.03.2012 o 15,00 h. 

Rokovanie bolo zahájené o 15,00 h a ukončené o 16,30 h. 
Zapísal: Ing. Štefan Šutara 
Bratislava, 27.02.2012 

Rozdeľovník: 
1. PhDr. Tatiana Rasová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
4. Míloš Domorák 
5. Ing. Ján Krta 
6. Ing. Pavol Baxa 
7. Ing. Martin Borguľa 
8. PhDr. Štefan Holčík 

ráčová, PhD. 
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9. Ing. Oliver Paradeiser 
IO. MUDr. Peter Osuský CSc. 
ll. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Petra Strejčková 
13. organizačný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15. Anna Kučerová 
16. Mgr. Radovan Choleva 
17. Ing. Danica Budovská 
18. Mgr. Vladimír Cipciar 
19. Ing. Jaroslav Pavlovič 
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