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

 
Zápisnica 

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

zo dňa  9. 02. 2017 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe )                                              
 
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Ján Budaj. Program rokovania Komisie dňa: 
9.02.2017: pozri pozvánka na rokovanie  
 
Predseda Komisie pán Ján Budaj privítal prítomných členov Komisie, pána primátora JUDr. Iva 
Nesrovnala, Ing. Petra Šinályho – mestského kontrolóra, riaditeľa sekcie právnych činností Mgr. 
Martina Katriaka, riaditeľa sekcie financií Ing. Radoslava Kasandra, riaditeľku kancelárie p. 
primátora PhD. Mgr. Luciu Klapáčovú, riaditeľa sekcie správy nehnuteľností – Ing. Miroslava 
Bialka a vedúceho oddelenia energetického manažmentu Ing. Romana Chovanca. Na rokovaní 
boli prítomní členovia komisie :  
Mgr.Ján Buocik, JUDr. Ing. Martin Kuruc, Ing. Martin Chren, Ing. Ignác Kolek, Ing. Roman 
Weinštuk, Mgr. Rastislav Žitný a Ing. Pavol Bulla 
 
Následne pristúpili poslanci k prerokovávaniu predložených materiálov.  
 
 
 
k bodu 1 
Návrh na uplatnenie resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 103205 a k pozemkom parc. č. 7314/1, 
7314/5 a 7314/6, Žabotova 1 Bratislava   
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča ho prerokovať na Mestskom zastupiteľstve 16.2.2017 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
  
 
 
k bodu 2 
Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 112, parc. č. 
113/1, parc. č. 113/2 a parc. č. 101, vo vlastníctve Denisy Kyselicovej  a Sabiny Múdry  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť II.alternatívu – neuplatnenie predkúpneho práva podľa 
predloženého návrhu uznesenia  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
  
 
 
 
k bodu 3 
Plnenie uznesenia č. 496/2008 časť C bod 2.2 a bod 2.3 – Koncepcia rozvoja hlavného mesta 
SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky 
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Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu o plnení Uznesenia č.496/2008 časť 
C bod2.2 a 2.3 zo dňa 25.9.2008 a schváliť zrušenie bodov 2.2  a 2.3  v časti C, Uznesenia č. 
496/2008 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 7 , proti: 0, zdržal sa: 1 
 
 
 
 
k bodu 4 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o zákaze 
umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ, ako Gestorská 
komisia k VZN o hazarde  
 
1.prerokovala pripomienky ku Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej 
republiky o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
2. žiada predložiť informáciu o finančných príjmoch na jednotlivých zariadeniach podľa znenia 
zákona 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 7 , proti: 0, zdržal sa: 1 
 
3.odporúča prerokovať na MsZ 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Budaj,v.r. 
predseda komisie 

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


