
Z á P i s nic a Č. 8/2012 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, konaného dňa 10.05.2012 

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

Hostia: 
Mgr. PhDr. Štefan Jaška, vedúci oddelenia majetkového a investičného, Ing. Petra Strejčková, 
vedúca finančného oddelenia, Mgr. Vladimír Cipciar, vedúci oddelenia právneho a správnych 
činností, Mgr. Michaela Bauer z oddelenia právneho a správnych činností, Ing. arch. Katarína 
Kantorová, vedúca oddelenia územného rozvoja, Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór. 

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

zastupiteľstva dňa 22.05.2012. 
2. Rôzne 

Rokovanie komisie zahájila predsednička komisie pani Dr. Oráčová. 

K bodu č.1 a) 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto o výške úhrad, 
spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 
Návrh predstavil pán poslanec Krta. Pán poslanec Krta informoval poslancov, že tento návrh 
musí obec prijať na základe zákona č. 50/2012 Z. z. podľa § 72 ods. 2 najneskôr do 30. júna 
2012 a sumu úhrady za sociálnu službu určí obec vo všeobecne záväznom nariadení tak, aby 
suma úhrady za sociálnu službu bola najmenej vo výške 50 % priemerných ekonomicky 
oprávnených nákladov, ktorých minimálnu výšku stanovuje zákon č. 50/2012 Z. z" Pán 
poslanec Krta informoval poslancov o výsledku rokovania Komisie pre sociálne veci, kde pán 
poslanec Čambal navrhol, aby výška úhrady bola 60 % priemerných ekonomických 
oprávnených nákladov a pán poslanec Haverlík navrhol výšku úhrady 55 % priemerných 
ekonomických oprávnených nákladov. Pán poslanec Krta odporúča prijať VZN 
v predkladanej forme, aby výška úhrad bola 50 % priemerných ekonomicky oprávnených 
nákladov, ktoré aj tak predstavuje skokové zvýšenie pre klientov. 
Uznesenie č.197/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č.1 b) 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Chalupkova. 
Návrh predstavila pani Ing. arch. Kantorová. Pani predsednička Oráčová sa pýtala, prečo sa to 
musí schváliť ako VZN. Pani Ing. arch. Kantorová vysvetlila, že takúto formu vyžaduje 
stavebný zákon. Pán poslanec Ing. Krta sa spýtal, aká bude výška budov v tejto zóne a aká 
bude hustota zástavby. Pani Ing. arch. Kantorová informovala poslancov, že výšku budov 
a hustotu zástavby určuje toto VZN záväzne pre jednotlivé bloky. Pán poslanec Baxa sa 
spýtal, či je to odkonzuItované z magistrátom. Pani Ing. arch. Kantorová informovala 
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poslancov, že magistrát súhlasil s týmto návrhom. Pán poslanec Holčík je za schválenie tohto 
VZN. 
Uznesenie Č. 198/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č.1 c) 
Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2011. 
Materiál predstavila pani Ing. Strejčková a informovala poslancov o výsledku hospodárenia, 
ktorý bol vo výške -2 137 805,64 Eur ajeho úhrady z rezervného fondu mestskej časti. Pán 
poslanec Baxa sa spýtal aké opatrenia urobila mestská časť, aby zosúladila príjmy a výdavky 
bežného rozpočtu. Pani Ing. Strejčková informovala poslancov, že mestská časť sa snažila 
o rokovanie s firmou Vepos, s. r. o. o zníženie sumy za služby, ktoré pre mestskú časť 
poskytuje. Tieto výdavky sú vo výške 2 mil. E. Ďalším opatrením bolo podľa pána poslanca 
Krtu zniženie počtu zamestnancov na Miestnom úrade. Pani predsedníčka sa spýtala, či boli 
nadhodnotené jednotlivé položky príjmov. Pani Ing. Strejčková povedala, že boli 
nadhodnotené. Komisia neprijala k tomuto bodu uznesenie a počká na správu miestneho 
kontrolóra. 
Komisia k tomuto bodu uznesenie neprijala. 

K bodu č.1 d) 
Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto. 
Pán Mgr. Jaška informoval poslancov o postupe a napredovaní prác. Informoval poslancov 
o pripravovanej objemovej štúdii. Pán poslanec Baxa sa spýtal, či nebude problém s výrubom 
stromov. Pán Mgr. Jaška informoval poslancov, že bude vypracovaná dendrologická štúdia 
a na základe nej sa bude postupovať pri výrube drevín. 
Uznesenie Č. 199/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomni: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

Po hlasovaní pán poslanec Borguľa požiadal predsedníčku o uvoľnenie z ďalšieho rokovania 
komisie pre iné povinnosti. Pani predseďnička súhlasila s jeho odchodom. 

K bodu č.1 e) 
Návrh na zaujatie stanoviska k spôsobu vyporiadania podielového spoluvlastníctva 
k nehnuteľnosti Hviezdoslavovo nám. Č. 11 z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania. 
Návrh predstavil pán Mgr. Cipciar s tým, že je potrebné stanovisko ako majú postupovať 
v prípade, že sa ich na súdnom pojednávaní spýtajú, či chce mestská časť kúpiť 

spoluvlastnicky podiel v predmetnej nehnuteľnosti. Pán poslanec Baxa sa spýtal, či nevznikne 
do budúcna pre mestskú časť náklad. Pani Mgr. Bauer vysvetlila poslancom, že pre mestskú 
časť nevznikne do budúcna náklad. Pán poslanec Holčík upozornil, že je potrebné v tomto 
prípade zrušiť uznesenie miestneho zastupiteľstva, ktoré zakazuje nakladať s týmto 
nehnuteľným majetkom bez predchádzajúceho súhlasu nájomcov. 
Uznesenie Č. 200/2012 
Komisia pre nakladanie s majetkom a financie odporúča deklarovať na súdnom konaní 
predbežný záujem Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto ako správcu bytového domu 
na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu od spoluvlastníka. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 
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K hodu č.2) 
Pán Mgr. Jaška informoval poslancov o aktuálnych žiadostiach občanov, ktoré sa 
týkajú prenájmov a predajov nehnuteľného majetku. Komisia sa bude týmto žiadosťami 

zaoberať na najbližšom rokovaní komisie. 
Pani predsedníčka Oráčová informovala poslancov o odpovedi pána prednostu ohľadom 
vyplatenia jednorázových odmien poslancov. Pán prednosta informoval poslancov, že 
v rozpočte nie sú vyčlenené peňažné prostriedky na tento účel. 
Pán poslanec Holčík informoval poslancov že na najbližšom zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva podá návrh na úpravu "zvýšenia platu pani starostky" zo súčasných 66 % na 
20%. 
Dňa 31.05.2012 015,00 h bude zasadnutie členov tejto komisie k vyhodnoteniu verejných 
obchodných súťaží. 
Pán poslanec Baxa navrhol prijať uznesenie Komisie, ktoré má zlepšiť finančnú situáciu 
mestskej časti. 
Uznesenie Č. 20112012 
Komisia pre nakladanie s majetkom a financie žiada pani starostku mestskej časti, aby na 
výdavky bežného rozpočtu uvoľňovala peňažné prostriedky v nadväznosti na skutočné príjmy 
bežného rozpočtu. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Rokovanie bolo zahájené 015,00 h a ukončené 017,45 h. 
Zapísal: Ing. Štefan Šutara 
Bratislava, 10.05.2012 

PaedDr. Batl16f* Oráčová, PhD. 

Rozdeľovník: 

l. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovčík 
3. PaedDr. Barbora 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. 
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 Cipeiar 

a komisie 


