
  
KOMISIA FINANČNEJ STRATÉGIE A PRE SPRÁVU A PODNIKANIE S MAJETKOM MESTA 
                 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie  finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
(v ďalšom len Komisia) 

zo dňa  12. 09. 2016 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 
                                                  
 
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Ján Budaj. Program rokovania Komisie dňa: 
12.09.2016: pozri pozvánka na rokovanie  
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda Komisie pán Ján Budaj. Na jeho návrh, pristúpili poslanci 
k hlasovaniu o predloženom programe, kde by boli dodatočne doručené materiály v poradí: ako 
prvý bod 1a) by bol predložený materiál „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu podchodu Trnavské mýto v k.ú. Nové Mesto a k.ú. Nivy“ , ako bod 
3a) materiál „Návrh na schválenie nájmu šatňových priestorov na Zimnom štadióne O.Nepelu 
pre Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa“, 
ako 3b) materiál „ Návrh na udelenie súhlasu s realizáciou projektov Malý Dunaj vo Vrakuni“ 
a 3c) materiál „Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci 
správy miestneho poplatku za rozvoj“ 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 7 , proti: 0, zdržal sa: 1   
 
 
Následne pristúpili poslanci k prerokovávaniu predložených materiálov  
 
Pán Budaj na začiatku rokovania privítal pána primátora JUDr. Iva Nesrovnala, riaditeľa 
Magistrátu Mgr. Martina Marušku, riaditeľa sekcie správy nehnuteľností Ing. Miroslava Bialka 
a mestského kontrolóra Ing. Petra Šinályho. 
 
Pán Bialko predložil a uviedol materiál „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu podchodu Trnavské mýto v k.ú.  Nové Mesto a k.ú. Nivy“  pán 
primátor, pán riaditeľ magistrátu spolu s poslancami diskutovali o materiáli a na záver členovia 
komisie prerušili rokovanie s tým, že budú pokračovať v rokovaní na ďalšom zasadnutí Komisie 
a súčasne žiadajú predložil návrh riešenia podchodu na Hodžovom námestí, ktorému končí 
nájom do konca roka 2016. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 1   
 
 
k bodu 1 
Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy 
za I.polrok 2016 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ zobra ť na vedomie Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2016 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 1 , nehlasoval: 1  
 
Komisia žiada do materiálu doplni ť zoznam neuhradených faktúr po lehote splatnosti 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 1 , nehlasoval: 1  
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k bodu 2 
Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 
nasledovne:  
 

1. zvýšenie bežných príjmov o 1 580 677,00  Eur, 
2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 364  168,00  Eur,  
3. zníženie kapitálových príjmov o 16 020 106,00  Eur, 
4. zníženie kapitálových výdavkov o 15 803 597,00 Eur. 

 
  
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 4 , proti: 0, zdržal sa: 6    
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie 
uznesenia. 
 
 
 
k bodu 3a) 
Návrh na schválenie nájmu šat ňových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu pre 
Krasokor čuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava ako prípad  hodný osobitného 
zreteľa“ 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť  Návrh na schválenie nájmu šatňových priestorov na 
Zimnom štadióne O.Nepelu pre Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava ako prípad 
hodný osobitného zreteľa“,  pod ľa predloženého návrhu uznesenia.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0    
 
 
k bodu 3b) 
Návrh na udelenie súhlasu s realizáciou projektov M alý Dunaj vo Vrakuni 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ súhlasi ť s realizáciou projektov Malý Dunaj – „Cyklotrasa Malý 
Dunaj“ a „Oddychová zóna a mólo“ na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy 
parc.č. C 887/1 ( E 922/1), LV č. 270 v k.ú. Vrakuňa 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
k bodu 3c) 
Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  vo veci správy miestneho 
poplatku za rozvoj 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  berie 
predložený materiál na vedomie  a odporú ča prerokova ť na MsR návrh na zmenu Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 7 , proti: 0, zdržal sa: 2   
 
k bodu 3 
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Návrh dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej r epubliky Bratislavy- zmena čl. 91 
ods.1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89. 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť Návrh dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy- zmena čl. 91 ods.1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 0 , proti: 1, zdržal sa: 6, nehlasoval: 1   
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie 
uznesenia 
 
 
k bodu 4 
Návrh zmeny stanov obchodnej spolo čnosti Bratislava vodárenská spolo čnos ť, a.s. 
rozšírením predmetu činnosti 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ zobra ť na vedomie   návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti 
Bratislava vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, ktorým sa 
rozširuje predmet podnikania o činnosť „Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied“ 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 7 , proti: 0, zdržal sa: 2   
 
 
k bodu 5 
Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spolo čnosti Incheba, a.s. d ňa 30,júna 2016 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ zobrať na vedomie Informáciu  o materiáloch, ktoré boli prerokované 
a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 30,júna 
2016 pod ľa predloženého návrhu uznesenia.   
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 1   
 
 
k bodu 6 
Návrh na odpustenie dlhu, pozostávajúceho z prísluš enstva- zmluvných pokút a úrokov 
z omeškania spolu vo výške 24 301,63 Eur, žiadate ľ Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky, centrum podpory Bratislava, I ČO: 00 151 866   
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť odpustenie dlhu, pozostávajúceho z príslušenstva - 
zmluvných pokút a úrokov z omeškania spolu vo výške 24 301,63 Eur žiadateľovi Ministerstvu 
vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava, IČO: 00 151 866, so sídlom Špitálska 
14, 812 28 Bratislava  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 0 , proti: 4, zdržal sa: 3, nehlasoval: 2   
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie 
uznesenia 
 
 
 
k bodu 7 
Návrh na nájom nebytového priestoru na Uršulínskej ul.č.9 v Bratislave o výmere 15 m2 
na PRÍZEMÍ v stavbe súp. č. I.36 na pozemku parc. č. 86, k.ú. Staré Mesto, formou 
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obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže formou 
vyhlásenie obchodnej verejnej sú ťaže  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť nájom nebytového priestoru pod ľa predloženého návrhu 
uznesenia.   
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
k bodu 8 
Návrh  na schválenie projektového zámeru – zriadeni e zariadenia sociálnych služieb 
domova na pol ceste, v priestoroch ubytovne Fortuna , Agátová 1/A  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť realizáciu projektového zámeru – zriadenia zariadenia 
sociálnych služieb domova na pol ceste, v priestoroch ubytovne Fortuna za podmienky, že 
projekt bude finančne realizovaný prostredníctvom Integrovaného operačného programu so 
spoluúčasťou hlavného mesta vo výške 5 percent z celkových nákladov. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 1   
 
k bodu 9 
Návrh schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súp. č.76 na pozemku parc. č.8934, k.ú. Staré 
Mesto, v správe mestskej organizácie MARIANUM – Poh rebníctvo mesta Bratislavy pre 
Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu   
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom 
nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Staré mesto, stavba so súpis. č. 76, postavená na CKN 
parc. č. 8934, evidované na LV č. 1656 – nebytový priestor vo výmere 177,50 m2 medzi 
organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a Bratislavskou organizáciou 
cestovného ruchu v zastúpení Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva, Ing. 
Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva so sídlom, Primaciálne námestie č. 1, v Bratislave, 
za účelom užívania nebytových priestorov na dobu neurčitú, za nájomné 110,00 Eur/m2/rok, čo 
predstavuje ročne sumu 19 525,00 Eur,  
s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom 
v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

Nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Šafárikovom námestí č.3 , v Bratislave, k. 
ú. Staré mesto, stavba so súpisným číslom 76, postavená na CKN parc. č. 8934, evidované na 
LV 1656 – nebytový priestor vo výmere 177,50 m2, predkladáme ako prípad osobitného zreteľa, 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, že Bratislavskej organizácii cestovného ruchu už nepostačujú nebytové priestory na 
1. medziposchodí a majú záujem ešte o ďalšie nebytové priestory ktoré sa nachádzajú na 
Šafárikovom námestí č.3, Bratislava na 2. medziposchodí.  

 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 3   
 
k bodu 10 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa pozemku 
v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc. č. 2089/7, do výlu čného vlastníctva Miriam Holubovej  
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Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa 
pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 2089/7, do výlučného vlastníctva Miriam 
Holubovej  pod ľa predloženého návrhu uznesenia , ale za cenu 150 €/m 2 pri prvej časti 
kúpnej ceny.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0  
 
 
 
k bodu 11 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa pozemku 
v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5183/22 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov JUDr. Františka Slovíka a  RNDr. Márie Slovíkovej  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa pod ľa 
predloženého návrhu uznesenia  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 
k bodu 12 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa 
novovytvoreného pozemku Bratislave, k.ú. Staré Mest o, parc. č. 1669/19, do výlu čného 
vlastníctva spolo čnosti Stengl a.s., so sídlom v Bratislave  
 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  rokovanie 
prerušila a odporučila materiál na rokovanie komisie územného a strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby a spolu so stanoviskom z tejto komisie materiál opäť predložiť 
na ďalšie rokovanie. 
 
 
 
k bodu 13 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa nájmu častí 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č.2150/1 a parc.č.3047 pre spolo čnos ť 
Avestus Petržalka, s.r.o. so sídlom v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu častí 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc.č.2150/1 a parc.č.3047 pre spoločnosť Avestus 
Petržalka, s.r.o. so sídlom v Bratislave,pod ľa predloženého návrhu uznesenia.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 0 , proti: 0, zdržal sa: 9   
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie 
uznesenia.  
 
 
k bodu 14 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa nájmu pozemku 
v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č.4974/8, pre Adnan Alhaj Mohamad trvale bytom v 
Bratislave  
 
Návrh uznesenia: 
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Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu pozemku 
v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č.4974/8, pre Adnan Alhaj Mohamad trvale bytom v Bratislave 
pod ľa predloženého návrhu uznesenia 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 5, proti: 1, zdržal sa: 1, nehlasoval: 2  
 
 
 
k bodu 15 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k.ú. Ra ča, parc. č. 17336/12 pre spolo čnos ť Slovak Telekom, a.s. so 
sídlom v Bratislave  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 17336/12 pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s. so 
sídlom v Bratislave, pod ľa predloženého návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval:1   
 
 
k bodu 16 
Návrh schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 3749/1, parc.č. 3778/7, parc. č.3784/1, 
parc. č.3784/3 pre spolo čnos ť ISTRO-REALIS, s.r.o., so sídlom v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu časti 
pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 3749/1, parc.č. 3778/7, parc.č.3784/1, 
parc.č.3784/3 pre spoločnosť ISTRO-REALIS, s.r.o., so sídlom v Bratislave, pod ľa 
predloženého návrhu uznesenia  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval:1 
 

 

 

k bodu 17 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa nájmu 
a budúceho zriadenia vecného bremena časti pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, 
parc. č.4256/30, spolo čnosti AUTO-HLAVAJ, s.r.o., so sídlom v Bratislave 
 
Návrh na zmenu uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť  ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
a budúceho zriadenia vecného bremena časti pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, 
parc.č.4256/30, spoločnosti AUTO-HLAVAJ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, pod ľa predloženého 
návrhu uznesenia 
  
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 1  
 
 
k bodu 18 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc.č. 6054/1, parc.č.470, k.ú. Nivy parc.č.9732/15, 
parc.č. 1847/104, k.ú. Čunovo parc.č.1709, parc.č.77/2 Slovenskému hydrometeorologickému 
ústavu so sídlom v Bratislave 
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Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu časti 
pozemkov v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc.č. 6054/1, parc.č.470, k.ú. Nivy 
parc.č.9732/15, parc.č. 1847/104, k.ú. Čunovo parc.č.1709, parc.č.77/2 Slovenskému 
hydrometeorologickému ústavu so sídlom v Bratislave, pod ľa predloženého návrhu 
uznesenia. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 1  
 
 
 
k bodu 19 
Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave k.ú. Rača, parc. č. 674/210, 674/209, 
674/43...... mestskej časti Bratislava – Rača, zámenu pozemkov ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc.č. 738/23, 738/25 
......... vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., za pozemky vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, parc. č. 674/210, 674/209,674/43....... a na zverenie pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 738/23, 738/25, 683/217....., do správy mestskej časti 
Bratislava – Rača 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť odňatie správy nehnuteľného majetku a zámeny pozemkov, 
pod ľa predloženého návrhu uznesenia 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 3 
 
 
 
k bodu 20 
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunaj ské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod 
stavbou vo vlastníctve žiadate ľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť predaj pozemku predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, pod ľa 
predloženého návrhu uznesenia  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 
 
 
 
k bodu 21 
Návrh na schválenie zmeny ú čelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0710 07 00 a v Zmluve 
o nájme č. 07 83 0706 07 00 pre Spojenú školu Svätej rodiny so sídlom v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť zmenu účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0710 07 00 
a v Zmluve o nájme č. 07 83 0706 07 00 pre Spojenú školu Svätej rodiny so sídlom v Bratislave, 
pod ľa predloženého návrhu uznesenia  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 
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k bodu 22 
Informácia o vykonaných krokoch oh ľadne investi čného zámeru stavby Predstani čný 
priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ zobra ť na vedomie Informáciu o vykonaných krokoch ohľadne 
investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
 
 
k bodu 23 
Vyhodnotenie pripomienkového konania k materiálu: N ávrh VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa mení a dopl ňa VZN č.12/2014 o dani z nehnute ľnosti  
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  o predloženom 
materiáli nerokovala.  
 
 
 
 
 
 
 

Jan Budaj 
predseda komisie 

 
 
 

 
Ing.Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448, 
 


