
                                                        Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 27.01.2011 
 
 
Prítomní: Miloš Domorák, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., Ing. Ján Krta, Ing. Pavol Baxa, 
Ing. Martin Borguľa, PhDr. Štefan Holčík 
 
Hostia: PhDr. Tatiana Rosová, Ing. Petra Strejčková,  Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
 
 
Program:  

1. Informácia z majetkového oddelenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
2. Informácia o schválenom rozpočte mestskej časti na rok 2011 
3. Rôzne 

 
     Predseda komisie navrhol, aby sa ako prvý bod prerokovala informácia o schválenom 
rozpočte na rok 2011, s čím  členovia komisie súhlasili. 
 
 
K bodu č. 2. 
 
Ing. Strejčková  vedúca finančného oddelenia poskytla stručnú informáciu o bežnom rozpočte 
na rok 2011  a pripravila aj písomný materiál,  ktorý rozdala členom komisie. Kapitálové 
výdavky  sa financujú z predaja majetku mestskej časti alebo z mimorozpočtových fondov. 
Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2011 bude predložený na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 
Uznesenie č. 1/2011 
Komisia pre nakladanie s majetkom a financie žiada prednostu  miestneho úradu zabezpečiť 
predloženie informácie o predaji spoločnosti  SNP Invest  a.s.  a prehľad o schválených, ale 
nezrealizovaných predajoch nehnuteľností  za predchádzajúci kalendárny rok.  
Termín: 3.2.2011 na rokovanie komisie 
Hlasovanie:       Prítomní: 6           Za: 6              Proti: 0          Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 1. 
 
Mgr. PhDr. Jaška  stručne informoval členov komisie o stave majetku mestskej časti, v tom 
o pohľadávkach na bytoch, nebytových priestoroch a pozemkoch  a predložil písomné 
prehľady o voľných a prenajatých bytoch a nebytových priestoroch v správe mestskej časti.  
Pán poslanec Baxa navrhol, aby sa pripravil návrh nakladania s voľnými nebytovými 
priestormi. 
Pani starostka vyjadrila svoj názor, že nebytové priestory by sa mali prenajímať. Predávať len 
v krajnom prípade. 
 
K bodu č. 3. 
 
Pán poslanec Holčík hovoril o probléme niektorých stavieb, ktoré sa stratili z evidencie 
nehnuteľností, napriek tomu, že existujú. Ako príklad uviedol Fotografický ateliér na 
Štefánikovej ulici.  
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Uznesenie č. 2/2011 
Komisia pre nakladanie s majetkom a financie  žiada prednostu zabezpečiť predloženie 
prehľadu o pasportizácii nehnuteľného majetku vo vlastníctve a správe mestskej časti na 
marcové rokovanie komisie a následne predložiť návrh priorít v prípade majetkovo 
nevysporiadaných nehnuteľností. 
Hlasovanie: prítomní: 6            Za: 6              Proti 0              Zdržal sa: 0 
 
     Členovia komisie sa zároveň dohodli, že  budú zasadať pravidelne každý predposledný 
štvrtok v mesiaci so začiatkom o 15,00 h. a taktiež podľa potreby. 
    
Zapísala: JUDr. Barátiová 
Bratislava, 28.01.2011 
 
                                                                       
 
 
                                                                                                            Miloš  Domorák v.r. 
                                                                                                            predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
      Rozdeľovník: 
      1.   PhDr. Tatiana Rosová 

2. Mgr. Sven Šovčík 
3. Miloš Domorák 
4. PaedDr. Barbora Oráčová 
5. Ing. Ján Krta 
6. Ing. Pavol Baxa 
7. Ing. Martin Borguľa 
8. PhDr. Štefan Holčík 
9. Ing. Oliver Paradeiser 
10. Ing. Petra Strejčková 
11. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. referát organizačný 
 


