
Z á P i s nic a č. 7/2012 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, konaného dňa 03.05.2012 

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

Ospravedlnený: Ing. Pavol Baxa, 

Hostia: 
Ing. Petra Strejčková, vedúca finančného oddelenia, Mgr. Michaela Malinová z oddelenia 
majetkového a investičného. 

Program: 
1. Poskytnutie jednorázových odmien pre poslancov 
2. Rôzne 

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani Dr. Oráčová. 

K bodu č.1 
Pani predsednička Oráčová informovala poslancov o predkladanom návrhu na poskytnutie 
jednorázových odmien poslancov, ktorý vznikol z podnetu poslancov. Požiadala pani Ing. 
Strejčkovú o predstavenie jednotlivých variantov odmien poslancov. Pani Ing. Strejčková 
povedala, že pri výpočte použila údaje o výške odmien poslancov za rok 2011, ktoré jej 
poskytli na referáte personálnom a mzdovom. Pri výpočte použila na základe požiadavky pani 
predsedníčky dva varianty. Prvý variant je prepočítaný s 40 % z celkových vyplatených 
odmien pre neuvoľnených poslancov a IO % odmien pre zástupcov starostky a druhý variant 
je prepočítaný s 38 % z celkových vyplatených odmien pre neuvoľnených poslancov alO % 
odmien pre zástupcov starostky. Pani Ing. Strejčková informovala poslancov o výsledku 
hospodárenia zo záverečného účtu, ktorý dosiahla mestská časť Bratislava - Staré Mesto za 
rok 2011, ktorý bol vo výške -2 137805,64 Eur. Pani predsedníčka Oráčová konštatovala, že 
na základe komunikácie s poslancami, je väčšina poslancov za prvý variant, nakoľko pri 
danom počte poslancov sú poslanci veľmi vyťažení. Pán poslanec Holčík je tiež za prvý 
variant. 
Uznesenie č. 192/2012 
Komisia pre nakladanie s majetkom a financie navrhuje schváliť finančné prostriedky na 
jednorázové odmeny pre poslancov za rok 2011 vo výške 40 % neuvoľneným poslancom a vo 
výške IO % uvoľneným poslancom (zástupcom starostky) z ročného úhrnu 
mesačných odmien s výnimkou čL 2 ods. 4 písm. f) vyplatených v 
predchádzajúcom roku. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č. 2 a) 
Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná Č. 52 ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

Uznesenie Č. 193/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 
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K bodu č. 2 b) 
Návrh na nájom pozemkov parc. Č. 4487/1, 4487/2 a 4488 na Korabinského ulici ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
Uznesenie č. 194/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č. 2 c) 
Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Špitálskej ulici č.16, parc. Č. 8690/9. 
Uznesenie č. 195/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č. 2 d) 
Návrh na nájom pozemku na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc.č. 
4289/16. 
Uznesenie č. 196/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 4 Za: 1 Proti: O Zdržal sa: 3 
(Tento návrh nezískal podporu členov komisie.) 

K bodu č.2 
Komisia žiada predkladateľa o doplnenie materiálu Návrhu na predaj pozemku parc. Č. 7976 a 
7979 na Radlinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa o územnoplánovaeiu mapu, 
lepšiu mapu daného pozemku a nájomnú zmluvu. Komisia žiada predkladateľa o doplnenie 
materiálu Návrh na predaj pozemku parc. Č. 2830/15 na Majakovského ulici ako prípad hodný 
osobitného zreteľa o znalecký posudok. Komisia nemá pripomienky k vyhláseniu verejných 
obchodných súťaží s výnimkou nebytových priestorov na Františkánskom námestí Č. 7, kde 
odporúčajú zachovanie pôvodného využitia týchto priestorov. 

Rokovanie bolo zahájené o 15,00 h a ukončené o 15,45 h. 
Zapísal: Ing. Štefan Šutara 
Bratislava, 03.04.2012 

PaedDr. Barbora áčová, PhD. 
\lmlsle 
\ 

Rozdel'ovník: 
l. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 
4. Miloš Domorák 
5. Ing. J án Krta 



6. Ing. Pavol Baxa 
7. Ing. Martin Borgu!'a 
8. PhDr. Štefan Holčík 
9. log. 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 Kučeravá 
16. Mgr. Radovan Choleva 
17. Ing. Danica Budovská 
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