
                                                  Z á p i s n i c a    č. 4 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného dňa 18.04.2011. 
 
 
 
Prítomní:  
Miloš Domorák, predseda, členovia: PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., Ing. Ján Krta, Ing. 
Pavol Baxa, Ing. Martin Borguľa, 
 
Ospravedlnený: 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, Ing. Petra Strejčková, vedúca finančného oddelenia, Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová, 
vedúca oddelenia sociálnych vecí, Mgr. Michaela Bauer, referentka právneho oddelenia 
 
Program:  

1. Návrh na vyhlásenie verejných obchodných súťaží –nájom a predaj nehnuteľného 
majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

2. Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na  zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 26.04.2011 

3. Rôzne 
 
     Predseda komisie privítal prítomných  a otvoril rokovanie komisie. 
 
Bod č. 1 
Ako prvý bod boli prerokované návrhy na odpustenie dlhu pod číslami 24 až 32 plánovaného 
programu na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Materiály uviedla Mgr. Bauer s tým, že vo 
všetkých prípadoch ide o poplatky z omeškania, pričom istina bola uhradená. Podľa zásad 
hospodárenia mestskej časti je možné odpustiť dlh nad 165 Eur len po predchádzajúcom 
súhlase miestneho zastupiteľstva. 
V rámci diskusie páni poslanci Baxa a Borguľa navrhli materiál doplniť o ďalšie informácie 
ako napr. za ktoré obdobie vznikol dlh, či je hmotná núdza žiadateľa preukázaná atď. 
Pán poslanec Domorák  neodporúča odpustiť dlh, ale povoliť zaplatenie dlhu v splátkach. 
Pán poslanec Borguľa navrhuje, aby spracovateľ doplnil dôvodovú správu o chýbajúce 
informácie a materiály presunúť na rokovanie ďalšej komisie pre nakladanie s majetkom 
a financie. 
 
Uznesenie č. 15/2011 
Komisia  navrhuje doplniť dôvodovú správu o chýbajúce informácie a materiál presunúť na 
ďalšie rokovanie komisie. 
Prítomní: 5                         Za: 5                          Proti: 0                       Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 2 
Ako druhý bod bol prerokovaný návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov. 
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Materiál uviedla pani Pagáčová, vedúca oddelenia sociálnych vecí. Predkladaným materiálom 
sa navrhuje zmena v § 7 VZN, kde sa vkladá nový bod č. 3, ktorým sa upravuje povinnosť pri 
prešetrovaní odkázanosti a oprávnenosti poskytnutia pomoci žiadateľovi, a to preskúmanie, či 
sa žiadateľ v poslednom roku pred podaním žiadosti nedopustil porušenia zásad, princípov 
a povinností ustanovených vo všeobecvne záväzných nariadeniach mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. V rámci diskusie sa pán poslanec Borguľa opýtal, ako sa bude posudzovať 
žiadateľ, ktorý neporušil VZN, ale neplatí mestskej časti napr. nájomné. Pani Pagáčová 
odpovedala, že každý prípad (žiadateľ) sa bude posudzovať osobitne. Pán poslanec Baxa 
žiada upresniť defíníciu oprávnenej osoby. 
 
Uznesenie č. 16/2011 
Komisia odporúča prerokovať návrh VZN na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 
Prítomní: 5                            Za: 3                     Proti: 0                      Zdržal sa: 2 
 
Bod  č. 3 
Ako tretí bod bol prerokovaný návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku formou verejnej 
obchodnej súťaže, ktorý uviedol pán Jaška, vedúci oddelenia majetkového a investičného. 
Vysvetlil, že podľa novelizácie zákona o majetku obcí, sa najskôr musí schváliť na rokovaní 
miestneho zastupiteľstva spôsob prevodu nehnuteľností, až potom sa môže realizovať ďalší 
postup zameraný na prevod. Ďalej uviedol, že v zoznamoch na predaj sú navrhnuté také 
nebytové priestory, ktoré už v minulosti boli ponúknuté na prenájom, avšak neúspešne a byty, 
ktoré sa nachádzajú v domoch so zmiešaným vlastníctvom a sú v dezolátnom stave -  
Obchodná 23 a 25 (prepadnutá strecha atď.) Ak sa nezrekonštruuje celý dom,  nemôžu sa  
opraviť ani jednotlivé byty. Je to problém aj z hľadiska vlastníckych pomerov v dome. Páni 
poslanci Baxa a Borguľa v rámci diskusie navrhli, pokiaľ aje to možné nehnuteľnosti 
predávať ako celok  (napr. Obchodná 23 a 25 alebo Špitálska 31). Pri pozemkoch zvážiť ako 
alternatívu prenájom. Pán Baxa navrhuje doplniť materiál o informáciu, v ktorých prípadoch 
sa už uskutočnili verejné obchodné súťaže na prevod prípadne prenájom nehnuteľností 
a prečo neboli úspešné a taktiež informáciu o vlastníckych pomeroch. Pán poslanec Domorák 
navrhuje presunúť materiál po doplnení o potrebné informácie  na ďalšie rokovanie komisie.  
Pani poslankyňa Oráčová sa ospravedlnila a odišla z rokovania. 
 
Uznesenie č. 17/2011 
Komisia odporúča presunúť materiál na ďalšie rokovanie komisie. 
Prítomní: 4                        Za: 3                      Proti: 0                        Zdral sa:  1 
 
 
Po hlasovaní sa ospravedlnil aj pán poslanec Borguľa a odišiel z rokovania komisie. 
 
Komisia po odchode pána poslanca Borguľu už nebola uznášaniaschopná, preto pani 
Strejčková síce poskytla prítomným poslancom informáciu o rezervnom fonde a 
o navrhovaných zmenách v rozpočte mestskej časti na rok 2011, ale uznesenie už prijaté 
nebolo a neboli prerokované ani ďalšie body.  
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Rokovanie bolo zahájené o 15,00 h a ukončené o 18,15 h. 

 
Zapísala: JUDr. Barátiová 
Bratislava, 19.04.2011 
                                                                       
 
 
                                                                                                            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. MUDr. Peter Osuský CSc. 
11. Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
12. Ing. Petra Strejčková 
13. Mgr. Michaela Bauer 
14. Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová 
15. referát organizačný 


