
Z á p i s n i c a č. 6/2020 
zo zasadnutia Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, konaného d1'ía 04.08.2020 

Prítomní: Ing. Jana Španková, Mgr. Martina Uličná, Mgr. Boris Ažaltovič, Mgr. Juraj 
Mikulášek, Ing. arch. Martin Gajdoš 

Neprítomní: Mgr. Ondrej Dostál, Mgr.art. Adam Berka, Ing. Petr Skalník, Ing. Tomáš 
Ziegler 

Hostia: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, JUDr. Iveta Hahnová - vedúca odd. legislatívno
právneho, Mgr. Vladimír Kliment - majetkové oddelenie, Ing. Vladimír Lauko - referát 
obchodu, správnych konaní a verejného poriadku, Ing. Helena Zubčáková - oddelenie 
dopravy 

Verejnosť: Eduard Strýče~- záujemca o kúpu pozemku 

Program rokovania: 

1) Návrh na založenie novej neziskovej organizácie so sídlom Karpatská č. 24, 811 05 
Bratislava, 

2) Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 zo dňa 07.02.2017 o miestnej dani za vjazd a 
zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 7/2018 zo dňa 24.04.2018, ktorým sa mení a dopÍňa vyššie 
uvedené všeobecne záväzné nariadenie, 

3) Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne zavaznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o 
usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v 
súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami, 

4) Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 
návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č . .. ./2020 o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, 

5) Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 
návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. „./2020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne 
záväzným nariadením. 

Zasadnutie sa uskutočnilo v miestnosti č. 208 na druhom poschodí budovy Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3. 

Predsedníčka komisie privítala prítomných členov a hostí. Preverila prítomnosť členov a 
konštatovala účasť piatich členov komisie. Predsedníčka komisie následne dala hlasovať za 
znenie tohto programu. (za:5, proti:O, zdržal sa:O). 
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1 K bodu č.1 

11 p. JUDr. Hahnová pripomenula, že na júnovom zastupiteľstve sa schválil materiál týkajúci 
sa likvidácie Majáku nádeje, postup krokov a aj zámer založiť novú neziskovú organizáciu, z 
dôvodu, že iba na novú organizáciu je možné previesť likvidačný zostatok, a to konkrétne 
budovu na Karpatskej 24. Za týmto účelom sa nachystal návrh na založenie neziskovej 
organizácie spolu s návrhom na schválenie jednotlivých orgánov a členov týchto orgánov, 
majetkovú účasť mestskej časti a schválenie poskytnutia finančného daru vo výške 220 000,
Eur s podmienkou použitia výlučne na vysporiadanie pohľadávok likvidovanej neziskovej 
organizácie a vrátenie daru, prípadne časti, v prípade jeho nevyužitia na dohodnutý účel. 

Uznesenie č. 64/2020 

Komisia pre financie a majetok odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na 
založenie novej neziskovej organizácie so sídlom Karpatská č. 24, 811 05 Bratislava. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

j K bodu č. 2 

21 Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 2/2017 zo dňa 07.02.2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v 
historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2018 zo dňa 24.04.2018, 
ktorým sa mení a dopÍňa vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenie sa podarilo 
prerokovať, ale z dôvodu straty uznášaniaschopnosti komisie nebolo prijaté uznesenie. 

1 K bodu č. 3 

3/ Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti 
v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a 
udržiavacími prácami sa podarilo prerokovať, ale z dôvodu straty uznášaniaschopnosti 
komisie nebolo prijaté uznesenie. 

j K bodu č. 4 

41 p. JUDr. Hahnová k tomuto bodu uviedla, že Bratislava dňa 24. 1 O. 2019 prijala Všeobecne 
záväzné nariadenie č . 12/2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a nakoľko v tomto VZN realizovala Bratislava všetky 
zákonné splnomocnenia upravovať prevádzkovanie hazardných hier, pričom je potrebné 
nariadenie o dňoch bez hazardu prijímať každoročne, pripravilo hlavné mesto dve samostatné 
nariadenia. Osobitne na určenie podmienok umiestňovania herní a osobitne pre zákaz 
prevádzkovania hazardných hier počas ustanovených dní. p. JUDr. Hahnová ďalej uviedla, že 
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jedinú vec, ktorú vo VZN navrhujú upraviť je vypustiť znenie § 3 nariadenia pre jeho 
nadbytočnosť, nakoľko v ňom uvádzaná povinnosť vyplýva priamo zo zákona. 

Uznesenie č. 65/2020 

Komisia pre financie a majetok odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť stanovisko k 
návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č . 
. . . . .. . . .. . ./2020 o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

1 K bodu č. 5 

Sl p. JUDr. Hahnová k tomuto bodu uvied la, že Bratislava dňa 24. 1 O. 2019 prijala Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 12/2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. Keďže však v zmysle zákona je potrebné 12 dní bez hazardu 
v kalendárnom roku určovať opakovane, pristúpilo hlavné mesto k „rozdeleniu" nariadenia na 
dve samostatné časti. p. JUDr. Hahnová ďalej uviedla, že jedinú vec, ktorú vo VZN navrhujú 
upraviť je vypustiť znenie § 3 nariadenia pre jeho nadbytočnosť, nakoľko v ňom uvádzaná 
povinnosť vyplýva priamo zo zákona. 

Uznesenie č. 66/2020 

Komisia pre financie a majetok odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť stanovisko k 
návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

„./2020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

-~._,.t,t~~ / 
Ing. Jana Spanková 
predsedníčka komisie 

Rokovanie bolo zahájené o 14:00 hod. a ukončené o 16:00 hod. 
Bratislava, 07.08.2020, zapísal: Mgr. Vladimír Kliment 
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