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Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach Komisie 
nakladania s majetkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto za rok 2007 
 
 
KNM   zo dňa 31.1.2007 
K bodu 6 – predloženie aktuálneho zoznamu žiadateľov o byty  bolo predložené. 
                -predloženie náplne činnosti Komisie  nakladania s majetkom na budúcom  
                  zastupiteľstve na schválenie -  splnené 
 
KNM  a KF spoločná zo dňa 27.8.2007 
 
Uznesenie č10 –prevod navrhnutých nebytových priestorov .Cena bude stanovená na 
najbližšom zasadnutí komisie.  
Cena bola stanovená na zasadnutí komisií dňa 19.9.2007.  
 
Uznesenie č.11  - súhlas s prevodom spoluvlastníckeho  podielu v časti 153/648, ktorý je vo 
vlastníctve hl.mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava-SM v domovej nehnuteľnosti 
Michalská 25 v Bratislave spoluvlastníkovi  S.Spitzerovi bytom Hlavatého 6,Bratislava . 
Návrh na prevod nebol predložený. Moratórium predaja v nadväznosti na nesplnenie 
uzn.č.35/2007 MZ MČ SM ,konaného 24.4.2007. 
 
KF  a KNM spoločná zo dňa 10.9.2007 a 13.9.2007 
 
K bodu 5 návrh na zrušenie uznesení  prijaté uznesenie č.36/2007 žiadajú kontrolórku 
preveriť všetky skutočnosti a dôvody, ktoré viedli k nepodpísaniu kúpnych zmlúv. 
Uznesenie bolo splnené a predložené na zasadnutí komisií dňa 19.9.2007. 
 
KF s KNM spoločná zo dňa 19.9.2007 
 
K bodu 1 v zmysle uznesenia č.36/2007 predložila hlavná kontrolórka písomný prehľad 
o dôvodoch nepodpísania  kúpnych zmlúv na prevod nebytových priestorov.  
Uznesenie splnené. 
 
Uznesenie č.41/2007 – doporučenie prevodov oprávneným nájomcom /zoznam v uznesení/    
a stanovenie ceny pre prevody nebytových priestorov a majetkovému oddeleniu pripraviť 
materiál na najbližšie rokovanie MZ. 
Stanovením ceny bolo splnené uznesenie č.10 zo zasadnutia komisií zo dňa 27.8.2007. 
 
Uznesenieč.42/2007 Prevod dom.nehnuteľností:Leškova2,Štefánikova41,Beskydská 10 
verejnou súťažou a majetkovému pripraviť podklady pre najbližšie rokovanie MZ 
. 
Uznesenie nebolo splnené nakoľko nebola schválená smernica pre verejné obchodné 
súťaže.Materiály na prevod pripravuje odd.právne nie majetkové. 
 
 
FK a KNM  zo dňa 26.9.2007  
 
 
Uznesenie č. 43/2007 – k bodu 1) – návrh na prevod nehnuteľného majetku  objektov 
Leškova 2, Štefánikova 41, Beskydská 10. 
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Podklady v spolupráci s právnym oddelením neboli dostatočne pripravené. Bol požiadaný 
prednosta úradu preveriť možnosti prevodov všetkých troch nehnuteľností v zmysle právnych 
platných právnych predpisov  a pripraviť podklady pre vypísanie verejnej obchodnej súťaže 
v termíne do 2.10.2007.  
Verejná obchodná súťaž nebola vypísaná z dôvodu, že nebola schválená smernica, 
ktorou sa ustanovujú podmienky verejnej obchodnej súťaže. 
 
 
FK a KNM zo dňa 4.10.2007 
 
K bodu  1)  „Smernica mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá 
pri organizovaní verejných obchodných súťaží „ 
 
Uznesenie č. 44/2007 – zapracovanie pozmeňujúcich návrhov a formálnu úpravu vykoná 
vedúci právneho oddelenia – úloha splnená.     
 
Uznesenie č. 45/2007 – takto sformulovanú a schválenú smernicu odporúčajú starostovi 
vydať  ako vnútorný právny predpis.  Smernica bola schválená miestnym 
zastupiteľstvom 13. nov. 2007. 
 
K bodu 2) a  Návrh na prevod nehnuteľného majetku Štefánikova 41, Leškova 2, Beskydská 
10. 
 
Uznesenie č. 46/2007 – Komisie po oboznámení sa s právnou situáciou nehnuteľností žadajú 
prednosti úradu pripraviť podklady pre verejnú obchodnú súťaž s cieľom predať voľné 
nebytové priestory v každej nehnuteľnosti jednému vybranému záujemcovi.   
 
Uznesenie nesplnené,nakoľko trvalo moratórium pre prevody pokiaľ nebude splnené 
v plnom rozsahu uznesenie č.35/2007 MZ konaného 24.4.2007. 
 
Uznesenie č. 47/2007 -  k predloženému zoznamu voľných priestorov bolo prijaté uznesenie  
č. 47/2007. Členovia komisií po oboznámení sa s materiálom rozhodli, že na najbližšom 
zasadnutí navrhnú, ktoré priestory budú predmetom prenájmu a ktoré navrhnú na odpredaj.   
Komisia sa s voľnými priestormi nezaoberala.  
 
Uznesenie č. 48/2007 – materiály, návrh na prevod nehnuteľného majetku nebytových 
priestorov bol  pripravený na rokovanie  v MR a MZ v novembri 2007.   
 
Uznesenie č.  49/2007 – komisie žiadajú prednostu úradu zabezpečiť a na najbližšie 
zasadnutie komisií predložiť návrh na riešenie pozemkov pod garážami. 
  
Právne odd. predložilo na rokovanie komisií dňa 5.11.2007 prvý zoznam na prevod 
pozemkov pod garážami. 
 
FK KNM zo dňa 5.11.2007 
 
Uznesenie  č.63/2007 vyčlenenie majetku,ktoré si chce mestská časť ponechať v mysle 
uznesenia č.35/2007 MZ konaného 24.4.2007 
Uznesenie nesplnené. 
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Uznesenie č.64/2007 k predaju neb.priestorov v dome na Františkánskom nám. 7,Gorkého 1, 
Palisády 59 a Šancovej 82 
Materiál bol z rokovania MZ stiahnutý 
 
 KNM zo dňa 3.12.2007 
Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na rokovanie Miestneho 
zastupitaeľstva mestskej časti Bratislava –Staré Mesto dňa 11.dec.2007 
 
K bodu 1 – návrh na predaj tepelno-energetických zariadení a nebytových priestorov 
spoločnosti Termming, a.s. Bratislava 
 
Uznesenie č. 1/2007 – komisia žiada  predĺžiť nájomné zmluvy na prenájom nebytových 
priestorov spoločnosti Termming, a.s. o 1 rok, t.j. do 31.12.2008, pričom výšku nájmu 
stanoviť minimálne na úroveň nákladov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto spojených s 
daným NP. 
Uznesenie bolo splnené.  
 
 
 
Uznesenie  č. 2/2007- komisia žiada  prednostu vyhodnotiť možné alternatívy vysporiadania 
vzájomných vzťahov medzi mestskou časťou a spoločnosťou Termming,a.s. 
Uznesenie je v rozpracovaní.  
 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava –Staré Mesto na roky 2008-2010 
 
Uznesenie č. 4/2007 – komisia žiada prednostu, aby pripravil podklady týkajúce sa 
rekreačného zariadenia Duchonka s cieľom odpredaja daného prebytočného majetku. 
Úloha  v príprave.  
 
Uznesenie č. 5/2007 – komisia odporúča prednostovi úradu prehodnotiť nájomné zmluvy 
u nebytových priestorov z pohľadu úpravy – zvýšenia cien nájmu. 
Úloha trvá.  
 
Uznesenie č. 6/2007 – komisia žiada prednostu úradu predložiť koncepčné využitie 
Pisztoryho paláca v nadväznosti na  potrebu finančných zdrojov a rentability,  vrátane 
zváženia alternatívnych finančných riešení.  
Úloha v príprave. 
 
Uznesenie č.8/2007 
KNM  :a/ doporučuje odpredať podiel mestskej časti v spoločnostiTV CENTRUM,s.r.o. 
            b/ prehodnotiť nájomné vzťahy s TV CENTRUM,s.r.o. 
Úloha v príprave 
 
 
Informácia o ďalšom postupe predaja schválených nebytových priestorov na spoločnom 
zasadnutí finančnej komisie s komisiou nakladania s majetkom dňa 19.9.2007 
a 4.10.2207 
 
 
K bodu a) -  materiál bol pripravený na rokovanie MZ dňa 11.12.2007. 
Materiál bol z rokovania stiahnutý. 
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FK a KNM zo dňa 31.1.2008 
 
Uznesenie č.84/2008 – Komisie žiadajú vysvetlenie, prečo nebol doposiaľ predložený návrh 
na prevod – Michalská 25,ku ktorému komisie dali súhlasné stanovisko ešte v auguste 2007. 
 
V prvom rade bolo potrebné posúdiť po právnej stránke dohodu,ktorou sa vzdávajú 
spoluvlastníci p.Kurhajec a nový spoluvlastník JUDr.Hudek predkupného práva k 
spoluvlastníckemu podielu  153/648  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,v správe 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v prospech p.Spitzera. 
Právne oddelenie materiál - návrh na odpredaj podielu 153/648 p. S.Spitzerovi  pripravilo.V 
snahe zabrániť prípadným súdnym sporom bol materiál poslaný na vyjadrenie jednotlivým 
spoluvlastníkom. 
 
 
 
 
 
Bratislava: 14.2.2008 
Vypracoval:Ing.Malvína Hakošová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


