
Z á p i s nic a č. 9/2012 
zo zasadnutia Kom isie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, konaného dňa 14.06.2012 

Prítomní: 
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. predsedníčka , členovia: M iloš Domorák, Ing. Ján Krta , Ing. 
Pavol Baxa, PhD r. Štefan Ho l čík , I ng . Martin Borgul'a, 

Hostia: 
Mgr. PhD r. Štefan Jaška, vedúci oddelen ia majetkového a in vestičného , Ing. Petra Strejčková , 
vedúca finančného oddelenia, Mgr. Vladi mír Cipciar, vedúci oddelenia právneho a správnych 
činností , Mgr. Ján Komara z oddelenia právneho a správnych čilill ostí , JUDr. Mária 
Barátiová. vedúca oddelen ia obchodu, verejného poriadku a miestnych daní, Ing. Katarína 
Rausová, vedúca oddelen ia dopravy, Ing. Martina Tichá z kancelárie starostky, Ing. O liver 
Paradeiser, miestny kontrolór. 

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

zastupite l'stva diía 26.06.201 2. 
2. Parkovac ia politika z hl'adi ska finančného vyč í slenia investícií a príjmov. 
3. Vianočné trhy. 
4. Nep l atiči v bytových a nebytových priestoroch a možnosti riešenia . 
5. Výstavba nového Seniorcentra - predpokladané náklady na jeho výstavbu. 
6. Rôzne. 

Rokovanie komisie zahájila predsedníčka komisie pani Dr. Oráčová. 

K bodu Č . 1 a) 
Návrh " In tegrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO) Bratislava-Staré Mesto" . 
Uznesenie č. 202/2012 
Komisia odporúča materiál pred l ož i ť na rokovanie miestneho zastupite l'stva. 
Prítomní: S Za: S Proti: O Zdl'Ža l sa: O 

K bodu č. I b) 
Návrh na nájom pozemkov parc. č. 4487/1. 4487/2 a 4488 na Korabi nského ulici ako prípad 
hodn)' osobitného zreteľa. 
Uznesenie č. 203/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupitel'stva. 
Prítomní: S Za: S Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č. 1 c) 
Návrh na nájom pozemku parc. Č. 8469 vo dvo re na Obchodnej Č. 42 ako prípad hodný 
osobitného zretera. 
Uznesenie č . 204/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupitel'stva a žiada do 
nájomnej zmluvy doplniť "Nájomca nebude poskytovať parkovacie miesta za úhradu iným 
osobám" . 
Prítomní: S Za: S Proti: O Zdržal sa: O 
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K bodu č. I d) 
Návrh na predaj pozemkov parc. Č. 7976 a parc . Č. 7979 na Radlinského ulici ako prípad 
hodný osobitného zretel'a. 
Pani predsedníčka Oráčová sa spýtala, prečo je v návrhu takáto cena za m2 Pán Mgr. Jaška 
informoval poslancov, že táto cena je určená na základe znaleckého posudku. Pán poslanec 
Domorák navrhol. aby bola cena zv)'šená na 300 EUR/m2 

Uznesenie č. 205/201 2 
Komisia odporúča materiá l pred l ož i ť 

ceny na 300 EUR/m 2 
na roko vanie miestneho zastupitel'stva zo zvýšením 

Prítomní: S Za: S Proti: O 

K bodu č . I e) 
Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Kozia Č. 19. 
Uznesenie Č. 206/2012 

Zdrža l sa: O 

Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupitel'stva. 
Prítomni: 6 Za : 6 Proti: O Zdl'Žal sa: O 

K bodu č . I t) 
V rámci tohto bodu bol prerokovaný materiál "Informácia o reali zácii investičného zámeru 
výstavby za riadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto" . 
Pán Mgr. Jaška informoval poslancov o postupe a napredovaní prác. Poskyto l poslancom 
informáciu ohl'adom výsledkov vypracovanej objemovej štúdie a finančn)'ch nákladoch na 
rea li záciu tohto projektu. ktoré spracovater obj emovej štúdie vyčís lil na 7. 1 mil. EUR. Pánovi 
poslancovi Krtovi sa nezdá verkosť úžitkovej plochy, ktorá je navrhnutá v objemovej štúdii 
na viac ako 7000 m2 Pán poslanec Krta uviedol ako príklad práve sko laudované zariadenie 
sociálnych služieb vo Svidníku. ktoré má o n i ečo väčšiu kapacitu ako plánované zariadenie 
v Starom Meste. a ktorého úžitková plocha je cca 4200 m2 a celkové výdavky na reali zác iu 
proj ektu boli vo v)'ške 3.3 mil. EUR. 
Uznesenie č. 207/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupitel'stva. 
Prítomni: 6 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: I 

K bodu Č . 1 g) 
Návrh na predaj pozemku pod ga rážou na Mišíkovej ulici. parc. Č. 3096/10. 
Uznesenie Č. 208/201 2 
Komi sia odporúča materiál pred l ožiť na rokovanie miestneho zastupitel'stva. 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č . l h) 
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bernolákovej ulici, parc. Č. 10362/6. 
Uznesenie Č. 209/2012 
Komi sia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupitel'stva. 
Pritomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa : O 

K bodu č . I i) 
Návrh na predaj stavby - garaze, súpisné č í s lo 6195 a pozemku parc. č. 8988/7 pod 
predmetnou garážou vo dvo re na Gross lingovej ulici č. 30, ako pripad hodn)' osobitného 
zretel'a. 
Uznesenie Č. 210/2012 
Kom isia odporúča materi ál pred l ožiť na rokovanie miestneho zastupitel'stva. 
Prítomn i: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O 
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K bodu č. 1 j) 
Návrh na predaj stavby - garaze, súpisné č í s l o 6236 a pozemku parc. č. 8846/6 pod 
predmetnou garážou vo dvore na Dunaj skej ulici č . 28, ako prípad hodný osobitného zretel'a . 
Uznesenie č. 211/2012 
Komisia odporú ča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupitel'stva. 
Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdl"Žal sa: O 

Po hlasovaní pán poslanec Borgul'a požiadal predsedníčku o uvol'nenie z d'al šieho rokovania 
komi sie pre iné povinnosti. Pani predsedníčka súh lasila s jeho odchodom. 

K bodu č. 1 k) 
Návrh na poskytnutie dotáci í z rozpočtu mestskej časti Bratislava-S taré Mesto na rok 20 12. 
Uznesenie č. 2.12/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupite l'stva. 
Prítomní: 5 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: 2 

K bodu č. 1 l) 
Návrh stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy Č ... ./20 12 z ... o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania 
alkoholick)'ch nápojov v zariadeniach spo l očného stravovania alebo na iných verejne 
prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej repub liky Bratislavy. 
Návrh prezentovala pani JUDr. Barátiová. Pán poslanec Baxa konštatoval, že predkladaný 
návrh VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je zle pripravený. 
Uznesenie č. 213/2012 
Komisia odporúča miestnemu zastup itel'stvu prijať uznesenie, ktoré bude odporúčať 

mestskému zastupitel'stvu neschváliť všeobecné záväzné nariadenie o úprave podmienok 
predaja. podávani a alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spo ločného 

stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v predkladanej forme ako celok. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti : O Zdržal sa: O 

K bodu č. 1 m) 
Dodatok Č. 2 k Pravidlám nakladania s majetkom mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto 
a s nehnutel'ným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s ÚČi1U10 SľOll od l. júla 20 12. 
Uznesenie č. 214/2012 
Komisia odporúča materiál predložiť na rokovanie miestneho zastupitel'stva 
a preformulovat' znenie Čl. 1 ods. 3 podl'a prípomienok komisie. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodom Č. 2 a 3 
Tieto body budú prerokované na najbližšom rokovaní komisie. 

K bodu č . 4 
Pani predsed níčka Oráčová prešla zoznam jednotli vých nájomcov, ktorí sú v omeškanÍ. 
Sp)'tala sa, kedy je daná nájomcom výpoveď. Pán Mgr. Jaška informoval , že v prípade ak 
nájomca nezaplatí ani po upozornení, bude mu daná výpoveď z nájmu. Pán Mgr. Jaška 
navrhol individuálne ri eš i ť každého neplatiča. 
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Uznesenie č. 215/2012 
Komisia žiada pána prednostu (majetkové, finančné a právne oddelenie) na najbližšie riadne 
zasadnutie komisie predložiť celý proces sledovania pohľadávok, vymáhania pohľadávok 
a podávania výpovedí z nájmu a návrh možného zlepšenia procesu vymáhania pohľadávok 
a podávania v)'povedí z náj mu bytov a nebytových priestorov a tiež prepracovať formuláciu 
na upomienke. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu č. 5 
Tento bod bol prerokovaný v rámci bodu 1 b). 

K bodu č . 6 
Pani Ing. Strejčková informovala poslancov o plnení rozpočtu k 3 1.05.2012. 
Pani predsedníčka Oráčová ukončila rokovanie komisie s tým, že najbližšie zasadnutie 
komisie bude spo l očne s Komisiou pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný 
poriadok a s Komisiu pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie dňa 

18.06.20 12 o 14,00 h. 

Rokovanie bolo zahájené o 15,00 h a ukončené o 16,45 h. 
Zapísal: Ing. Štefan Šutara 
Bratislava, 14.06.2012 

i 
I 

PaedDr. Bar or;3 Oráčová, PhD. 

Rozdeľovní k: 

I. PhDr. Tatiana Rosová 
2. Mgr. Sven Šovč ík 
3. PaedDr. Barbora Oráčová PhD . 
4. Mi loš Domorák 
5. Ing. Ján Krta 
6. Ing. Pavol Baxa 
7. Ing. Martin Borgul'a 
8. PhDr. Štefan Ho l čí k 
9. Ing. O li ver Parade iser 
IO. MU Dr. Peter Osuský CSc. 
I I. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Petra Strej čková 

13. o rgan izačný referát 
14. Ing. Vladimír Lauko 
15. Anna Kučeravá 
16. Mgr. Radovan Cho leva 
17. Ing. Danica Budovská 
18. Mgr. Vladimír Cipeiar 
19. Mgr. Ján Komara 
20. JUDr. Máría Barátiová 
21. Ing. Kata rína Rausová 

preclse níČka komisie 


