
                                                        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 03.02.2011 
 
 
Prítomní: Miloš Domorák, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., Ing. Ján Krta, Ing. Pavol Baxa, 
Ing. Martin Borguľa, PhDr. Štefan Holčík 
 
Hostia: Mgr. Sven Šovčík,  Mgr. PhDr. Štefan Jaška, JUDr. Marek Jánošík, Ing. Monika 
Martinková 
 
 
Program:  

1. Informácia o predaji spoločnosti SNP Invest a.s. a prehľad o schválených, ale 
nezrealizovaných predajoch nehnuteľností za predchádzajúci kalendárny rok 

2. Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 15. februára 2011 

3. Rôzne 
 
     Predseda komisie privítal prítomných  a otvoril rokovanie komisie. 
 
K bodu č. 1 
 
Informáciu o predaji spoločnosti SNP Invest a.s. poskytol pán Mgr. Sven Šovčík prednosta 
miestneho úradu. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vypracovala v súlade s uznesením č. 
60/2010 návrh zmluvy o kúpe cenných papierov predmetom ktorej je predaj 13 ks kmeňových 
listinných akcií emitovaných obchodnou spoločnosťou SNP Invest a.s. znejúcich na meno, 
ktoré predstavujú 100 % základného imania spoločnosti. Mestská časť predložila návrh 
zmluvy  kupujúcemu na vyjadrenie, avšak k podpísaniu  zmluvy zo strany kupujúceho 
k dnešnému dňu nedošlo. Z vyjadrení kupujúceho však možno usudzovať, že stále pretrváva 
jeho záujem o kúpu 100 % akcií  spoločnosti SNP Invest a.s.    
Pán prednosta predložil členom komisie prehľad o schválených, ale nezrealizovaných 
predajoch nehnuteľností za predchádzajúci kalendárny rok a uviedol, že v prípade pozemkov 
pod garážami záujemcovia buď nezaplatili včas kúpnu cenu alebo stratili záujem o kúpu 
pozemku. V týchto prípadoch naďalej pretrváva nájomný vzťah k pozemku. 
Schválené predaje nebytových priestorov (uvedených v písomnom materiáli) neboli 
zrealizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov záujemcov a v niektorých 
prípadoch primátor hlavného mesta nedal súhlas k predaju. 
 
K bodu č. 2 
 
Materiál č. 1 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia  o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktorý má byť prerokovaný na miestnom zastupiteľstve  uviedla 
pani Barátiová, nakoľko spracovateľ sa nezúčastnil rokovania. 
S pripomienkou k tomuto materiálu sa prihlásil pán PhDr. Holčík a uviedol, že napriek tomu, 
že on chodník pred svojim domom udržiava  v čistote, nesúhlasí so znením tohto všeobecne 
záväzného nariadenia, pretože platí daň z nehnuteľností a očakáva, že o čistenie chodníkov sa 
postará správca týchto komunikácií, čiže mestská časť. Podotkol, že nehovorí iba za seba, ale 
aj v mene ďalších občanov, ktorých sa toto nariadenie týka.    
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Do diskusie prihlásil aj pán Ing. Baxa, ktorý poukázal na zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov,  z ktorého vyplýva, že závady v schodnosti 
chodníkov, priľahlých k nehnuteľnosti sú povinní odstraňovať vlastníci, správcovia alebo 
užívatelia nehnuteľností. Podľa Ing. Baxu teraz platné VZN je v rozpore s uvedeným 
zákonom. Ďalej uviedol, že na tieto účely by sa nemali používať ani finančné prostriedky 
z rozpočtu mestskej časti, pretože táto povinnosť jej nevyplýva zo zákona. 
Do diskusie sa prihlásil aj pán Ing. Borguľa, ktorý obhajoval teraz platné VZN a poukázal aj 
na nedostatočné čistenie miestnych komunikácií spoločnosťou zodpovednou za túto činnosť. 
Uznesenie č. 3/2011 
Komisia odporúča schváliť všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Prítomní: 6                       Za:  3                          Proti:  2                          Zdržal sa:   1 
 
Materiál č. 3 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nájme bytov uviedol JUDr. Jánošík, spracovateľ  
materiálu. Vyzdvihol najmä zámer vylúčiť možnosť prenajímať byty na dobu neurčitú. 
Do diskusie k materiálu sa prihlásil pán poslanec Holčík, ktorý upozornil na to, že toto 
všeobecne záväzné nariadenie je v rozpore so všeobecne záväzným nariadením hlavného 
mesta SR Bratislavy o nájme bytov. Poukázal na to, že nájomníci užívajúci byty 
v reštitučných domoch majú právo na bývanie, a VZN hlavného mesta týmto nájomníkom 
neumožňuje pridelenie obecného bytu.   
Pán poslanec Baxa  v rámci diskusie povedal, že problémy nájomníkov bytov v reštitučných 
domoch má riešiť zákon a navrhol toto nariadenie nepredložiť na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva dňa 15.02.2011, aby sme sa neunáhlili, pretože môžeme prísť aj o dotácie zo 
štátneho rozpočtu, ktoré majú byť vyčlenené na riešenie tejto problematiky. Ďalej vyslovil 
svoj názor, že v § 5 ods. 4 VZN je diskriminačný voči ostatným neziskovým organizáciám, 
pretože dávame exkluzivitu len jednému konkrétnemu subjektu menovať člena poradnej 
komisie starostu, občianskemu združeniu  „Právo na bývanie“. S týmto názorom sa stotožnili 
viacerí členovia komisie.  
Uznesenie č. 4/2011 
Komisia odporúča, aby sa tento materiál neprerokoval na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
dňa 15.02.2011 a aby sa posunul až na ďalšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 6                        Za: 4                      Proti: 1                        Zdral sa:  1 
 
Materiál č. 6 
Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
uviedol pán prednosta, pričom vyzdvihol najvýraznejšie zmeny oproti pôvodnému  stavu. 
Do diskusie sa prihlásila pani poslankyňa Oráčová, ktorá uviedla, že materiál by mal 
obsahovať aj údaje o počtoch zamestnancov. 
Pán poslanec Borguľa  sa zaujímal o finančnú stránku novej organizačnej štruktúry, pretože 
členovia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie by mali poznať aj údaje o úspore 
finančných prostriedkov, ktorú nová organizačná štruktúra prinesie. 
Pán prednosta vysvetlil členom komisie, že nová organizačná štruktúra rieši v prvom rade 
obsahovú stránku usporiadania jednotlivých oddelení a referátov a optimalizáciu riadiacej 
štruktúry. V druhej etape budú riešené počty zamestnancov na jednotlivých oddeleniach. 
Pán poslanec Baxa navrhuje, aby materiál bol dopracovaný o niektoré činnosti ako napr. 
vnútorná kontrola,  organizačná podpora atď., a o návrh ďalšej etapy. 
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Uznesenie č. 5/2011 
Komisia odporúča predložiť materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva s pripomienkami 
a doplniť návrh uznesenia o ďalšie kroky optimalizácie fungovania úradu. 
Prítomní:  6                            Za:  5                      Proti: 0                    Zdržal sa:  1 
 
K bodu č. 3 
Rôzne 
Pán poslanec Borguľa vyslovil svoju kritiku na neporiadok v uliciach našej mestskej časti 
a žiada, aby sa preskúmala zmluva so spoločnosťou VEPOS s.r.o., najmä z hľadiska 
dodržiavania súťažných podmienok  v zmluve, pretože v pôvodnej zmluve so spoločnosťou 
INEXIS  boli dohodnuté iné podmienky, než vo verejnej súťaži. 
Uznesenie č. 6/2011 
Komisia žiada prednostu o poskytnutie  informácie na marcovom rokovaní komisie  o zmluve 
so spoločnosťou VEPOS s.r.o. z hľadiska dodržiavania súťažných podmienok. 
Prítomní:  6                         Za: 6                        Proti: 0                        Zdržal sa: 0 
 
Pán predseda komisie navrhol, aby si členovia zvolili podpredsedu komisie a súčasne navrhol 
do tejto funkcie pána poslanca Pavla Baxu. 
Uznesenie č. 6/2011 
Komisia súhlasí so zvolením Ing. Pavla Baxu do funkcie podpredsedu Komisie pre nakladanie 
s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Prítomní:  6                         Za:  5                        Proti:  0                        Zdržal sa: 0 
 
V rámci bodu „Rôzne“  pán poslanec Holčík  navrhol, aby miestne zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí prehodnotil plat pani starostky. 
 
 
Zapísala: JUDr. Barátiová 
Bratislava, 04.02.2011 
                                                                       
                                                                                                            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. JUDr. Marek Jánošík 
11. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. referát organizačný 
13. Ing. Karol Pancza 


