
                                                  Z á p i s n i c a    č. 3 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 24.03.2011. 
 
 
 
Prítomní:  
Miloš Domorák, predseda, členovia: PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., Ing. Ján Krta, Ing. 
Pavol Baxa, Ing. Martin Borguľa, PhDr. Štefan Holčík 
 
Hostia:   
PhDr. Tatiana Rosová, starostka,  Mgr. Sven Šovčík, prednosta  Mgr. PhDr. Štefan Jaška, 
vedúci oddelenia majetkového a investičného,  Ing. Oliver Paradeiser, kontrolór mestskej 
časti 
 
 
Program:  

1. Prehľad o majetkovo nevysporiadaných nehnuteľnostiach a inventarizácia nehnu- 
teľného majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

2. Plán investičných akcií mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 6. volebné obdobie 
3. Návrhy na vyhlásenie verejných obchodných súťaží - nebytové priestory (nájom)      
4. Návrhy na vyhlásenie verejných obchodných súťaží - nebytové priestory (predaj) 
5. Rôzne 

 
     Predseda komisie privítal prítomných  a otvoril rokovanie komisie. 
 
K bodu č. 1 
Materiál uviedol pán Jaška, vedúci oddelenia majetkového a investičného. 
V rámci diskusie sa prihlásil pán poslanec Borguľa s otázkou, v akom štádiu sa nachádza 
súdny spor vo veci domu v podielovom spoluvlastníctve na Šoltésovej 3. Pán Jaška 
odpovedal, že súdny spor stále prebieha, a napriek tomu, že sú tam požiadavky na 
rekonštrukciu, práve pre súdny spor nie je možné investovať zo strany mestskej časti do tohto 
objektu. Pán poslanec Borguľa  uviedol, že je tam životu nebezpečný stav – z domu 
opadávajú veľké kusy omietky, preto by bolo potrebné vykonať aspoň nevyhnutné opravy.  
Pán Jaška  dá posúdiť súčasný stav omietky, a v prípade potreby a vyčíslených prijateľných 
nákladov bude vykonaná nevyhnutná oprava z titulu havarijného stavu. 
Pán Jaška ďalej uviedol, že proti rozhodnutiu súdu vo veci k obytného domu na Jedlíkovej 4 
hlavné mesto SR Bratislava a  aj mestská časť Bratislava- Staré Mesto podali v zákonnej 
lehote odvolanie. 
 
Uznesenie č. 7/2011 
Komisia  materiál berie na vedomie bez pripomienok. 
Prítomní: 6                     Za: 6                   Proti: 0                     Zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 2 
Pán Jaška k tomuto materiálu uviedol, že interná pracovná skupina prerokovala návrh 
investičného plánu na 6. volebné obdobie a odporučila plán schváliť len v časti na rok 2011. 
Vzhľadom na príjmovú časť rozpočtu, investície sú výrazne limitované. Návrh plánu 
investícií nezahŕňa investície na opravu komunikácií a na nevyhnutnú modernizáciu 
informačného systému miestneho úradu.  
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Kapitálový rozpočet je úzko spojený s plánom predaja nehnuteľností. Materiál obdržali všetci 
členovia komisie vopred. Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Borguľa s otázkou, prečo 
materiál neobsahuje plánované investície na komunikácie. Pán kontrolór namietal, že pri 
tomto bode by bola potrebná aj účasť vedúcej finančného oddelenia. Pán poslanec Baxa 
položil otázku, dokedy majú platnosť  uznesenia miestneho zastupiteľstva týkajúce sa 
predajov nehnuteľností z predchádzajúcich volebných období . Pán kontrolór odpovedal, že 
pred dvomi rokmi bolo prijaté uznesenie miestneho zastupiteľstva, že uznesenia budú platiť                                                        
len jeden rok, ak sa zmluva nenaplní, stratí platnosť. V predchádzajúcom volebnom období sa 
stávalo, že primátor hlavného mesta nedal k predaju predchádzajúci súhlas, preto zmluva 
nemohla byť zrealizovaná. Pán poslanec Baxa navrhuje, aby nesplnené uznesenia boli 
predložené znovu na rokovanie miestneho zastupiteľstva aj s návrhom na ďalšie riešenie. 
Pani starostka navrhuje, aby nedokončené predaje po uplynutí jedného roka od prijatia 
uznesenia boli zrušené a na predaje nehnuteľností boli vyhlásené nové verejné obchodné 
súťaže. Pán poslanec Baxa navrhol vyžiadať si stanoviská aj ostatných odborných komisií ku 
kapitálovému rozpočtu. 
 
Uznesenie č. 8/2011 
Komisia prerokovala materiál s pripomienkami a žiada prednostu o doplnenie materiálu 
o celý investičný plán a o predloženie návrhu na zmenu rozpočtu - bežný aj kapitálový 
rozpočet na rok 2011. 
Doplnený materiál bude predložený na rokovanie komisie dňa 14.4.2011. 
Prítomní: 6                            Za: 6                     Proti: 0                      Zdržal sa: 0                                                       
 
K bodu  č. 3 
Pán Jaška predložil zoznam voľných nebytových priestorov s  návrhom ponúknuť ich na 
prenájom prostredníctvom verejných obchodných súťaží. 
 
Uznesenie č. 9/2011 
Komisia žiada prednostu pripraviť súťažné podmienky na prenájom predložených nebytových 
priestorov prostredníctvom  verejných obchodných súťaží. Návrhy predložiť na rokovanie 
komisie dňa 14.4.2011. 
Prítomní: 6                        Za: 6                      Proti: 0                        Zdral sa:  0 
 
K bodu č. 4 
Pán Jaška predložil zoznam nebytových priestorov, ktoré si nájomcovia chcú odkúpiť. Pán 
Jaška neodporúča komisii uvedené nebytové priestory odpredávať, ale ponechať v nájme. 
Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Borguľa a navrhol zistiť, koľko by boli kupujúci ochotní 
zaplatiť za priestory. Pán prednosta  uviedol, že zákon presne neupravuje postup pri týchto 
predajoch, ale vo verejnej obchodnej súťaži sa môže hocikto prihlásiť. Predseda komisie pán 
Domorák namietal, že keď sa nehnuteľnosti predajú, v budúcom období mestská časť nebude 
mať príjmy do kapitálového rozpočtu. 
   
Uznesenie č. 10/2011 
Komisia berie materiál na vedomie a neodporúča prednostovi pripraviť verejné obchodné 
súťaže na predaj nehnuteľností. 
Komisia neodporúča uvedené nehnuteľnosti predávať. 
Prítomní:  6                            Za:  6                      Proti: 0                    Zdržal sa:  0 
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K bodu č. 5 
a) Pán Jaška predložil zoznam žiadateľov o kúpu pozemkov pod garážami. Stavby garáží sú 
už v súkromnom vlastníctve. V rámci diskusie pán poslanec Baxa spochybnil správnosť 
predaja týchto pozemkov, nakoľko sa jedná aj o prípady, kedy garáž sa nachádza vo dvore 
domu, v ktorom vlastník garáže ani nebýva.                                                        
Pán prednosta uviedol, že v takýchto prípadoch už aj v súčasnosti sú zriadené vecné bremená 
s právom prejazdu v prospech vlastníka garáže. 
Ďalej uviedol, že sa jedná o pozemky pod samostatne stojacimi garážami  a pred každým  
predajom sa zisťuje aj účel využitia pozemku v budúcnosti v zmysle územného plánu. 
                                             
Uznesenie č. 11/2011 
Komisia žiada prednostu o doplnenie materiálu o informatívne katastrálne mapky 
k jednotlivým pozemkom pod garážami a predložiť takto doplnené žiadosti na rokovanie 
komisie dňa 14.4.2011. 
Prítomní:  6                         Za: 6                        Proti: 0                        Zdržal sa: 0 
 
Pán  poslanec Holčík požiadal predsedu komisie o uvoľnenie z ďalšieho rokovania komisie 
pre iné povinnosti.  Pán predseda súhlasil. 
 
b) Pán prednosta predložil návrh na predaj pozemkov pod trafostanicami vlastníkom stavieb 
trafostaníc za trhové ceny. Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Borguľa  s tým, že prenájom 
týchto pozemkov by bol pre mestskú časť výhodnejší, pretože by zabezpečil plynulý príjem 
do bežného rozpočtu. Navrhol, aby posúdil znalec, koľko by mohla mestská časť vybrať na 
nájomnom za uvedené pozemky. Predseda komisie pán Domorák podotkol, že aj menší 
pravidelný príjem na nájomnom je lepší  než jednorázový príjem za predaj. 
 
Uznesenie č. 12/2011 
Komisia neodporúča predať pozemky pod trafostanicami. 
Prítomní:  5                         Za:  3                        Proti:  0                        Zdržal sa: 2 
 
Pani poslankyňa Oráčová požiadala predsedu komisie o uvoľnenie z ďalšieho rokovania 
komisie pre iné povinnosti. Pán predseda súhlasil. 
 
c) Pán prednosta informoval členov komisie o zmluve so spoločnosťou VEPOS Bratislava, 
s.r.o.. Zmluva má 7 dodatkov, pričom podľa vyjadrenia právneho oddelenia mestskej časti až 
5. dodatok zosúladil zmluvu so súťažnými podmienkami. Záver právneho oddelenia – 
dôsledne sledovať plnenie zmluvy. Podľa pána poslanca Borguľu, ktorý bol členom výberovej 
komisie, cena bola určená za iné výkony, než sa v skutočnosti vykonávajú. Pán kontrolór 
navrhuje, aby sa náplň činnosti v zmluve so spoločnosťou dohodla nanovo. 
 
Uznesenie č. 13/2011 
Komisia berie informáciu na vedomie a žiada prednostu o vykonávanie dôsledných kontrol 
uskutočnených prác a následných faktúr s uložením povinnosti pre spoločnosť definovať 
výkony. 
Prítomní: 4                         Za: 4                       Proti: 0                          Zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 14/2011 
Komisia žiada prednostu o preskúmanie možnosti ukončenia zmluvného vzťahu so spoloč- 
nosťou VEPOS Bratislava, s.r.o.. 
Prítomní: 4                          Za: 4                       Proti: 0                         Zdržal sa: 0 

 
 

Rokovanie komisie bolo zahájené o 15,00 h a ukončené o 17,30 h. 
 

Zapísala: JUDr. Barátiová 
Bratislava, 25.03.2011 
                                                                       
 
 
                                                                                                            Miloš  Domorák 
                                                                                                            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. MUDr. Peter Osuský CSc. 
11. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 

 


