
Z á P i s nic a c. 5/2012 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupitel'stva 
mestskej casti Bratislava - Staré Mesto, konaného dňa 22.03.2012 

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

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

Hostia: 
Mgr. Sven Šovčík, prednosta, Mgr. Vladimír Cipciar, vedúci oddelenia právneho a správnych 
činností. 

Program: 
l. Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci s VIA CULTURA Inštitút pre Kultúrnu 

politiku, o. z. (projekt "Kultúrne centrum Pistory"). 
2. Rôzne 

Rokovanie komisie zahájila predsednička komisie pani Dr. Oráčová. 

K hodu č.1 
Pani predsedníčka Oráčová informovala poslancov o výsledkoch rokovania komisie kultúry. 
Bola prednesená požiadavka na to, aby člena správnej rady, ktorého bude navrhovať pani 
starostka bol z radov poslancov a aby "Kultúrne centrum Pistory" predkladalo výročnú správu 
za svoju činnosť. Taktiež informovala poslancov, že zmluva bude na dobu určitú do konca 
volebného obdobia súčasného zastupiteľstva a po uplynutí tejto zmluvy sa objekt vráti do 
správy mestskej časti bez ďalších nárokov. Pán poslanec Holčík sa spýtal, kto sú členovia 
správnej rady VIA CULTURA Inštitút pre Kultúrnu politiku, O.z. Pán prednosta Mgr. Šovčík 
poskytol poslancom túto informáciu. Pán poslanec Krta sa spýtal, či máme na tento projekt 
rozpočtované zdroje a tvrdí, že zvýšené náklady na prevádzku musia byt' použité z rozpočtu 
kultúry. Pani predsedníčka infOlmovala poslancov, že v rozpočte sú vyčlenené zdroje na 
súčasnú prevádzku tohto objektu. Pani predsedníčka Oráčova konštatovala, že v prípade ak 
nebudú zdroje na kultúrne akcie tak by sa nemali plánovať. Pán poslanec Domorák sa spýtal, 
aký prínos bude pre mestskú časť z tohto projektu. Pani predsednička Oráčová vidí ako 
hlavný prínos, že sa tento objekt zrekonštruuje. Pán poslanec Krta navrhol, aby sa v zmluve 
doplnilo, že príjem zo vstupného sa bude používať aj na prevádzku Pistoryho paláca. Pán 
Mgr. Cipciar informoval poslancov, že túto pripomienku zapracujú do zmluvy. Podľa pána 
poslanca Holčíka sa budú len miňať peňažné prostriedky a neprinesie to želaný efekt. Pani 
predsedníčka Oráčová sa spýtala, či je možnosť odstúpiť od zmluvy. Pán Mgr. Cipeiar 
informoval poslancov, že v zmluve sú mechanizmy, ktoré to umožňujú. 
Uznesenie č. 181/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 4 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: 1 
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K hodu Č. 2 
Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
Č. 13/2012 zo dňa 14.2.2012, ktorým bol schválený predaj spoluvlastníckeho podielu na 
domovej nehnuteľnosti na ulici Michalská Č. 25. 
Uznesenie Č. 182/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Rokovanie bolo zahájené 015,00 h a ukončené o 16,00 h. 
Zapísal: Ing. Štefan Šutara 
Bratislava, 22.03.2012 

Rozdeľovník: 

l. PhDr. Tatiana Rasová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. PaedDr. Barbura 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 
IO. MUDr. Peter Osuský CSc. 
II. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Petra Strejčková 
13. organizačný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15. Anna Kučeravá 
16. Mgr. Radovan Choleva 
17. Ing. Danica Budovská 
18. Mgr. Vladimír Cipeiar 

o Oráčová, PhD. 
predsed íčka komisie 


