
  
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  10. 04. 2017 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 
                                                  
 
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Ján Budaj. Program rokovania Komisie dňa: 
10.04.2017: pozri pozvánka na rokovanie.  
 
Predseda Komisie pán Ján Budaj na začiatku rokovania privítal prítomných členov Komisie 
a ešte pred rokovaním prítomní členovia komisie jednohlasne schválili zmenu programu – 
materiál pod por.č.2  „Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia 
cestovného ruchu “ bol predkladateľom stiahnutý z  rokovania a  dodatočne doručený materiál 
„Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 
vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. Č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015 
predkladaná na základe uznesenia pokračujúceho MsZ zo dňa 29.3.2017“ bol predložený 
pod poradovým číslom 3a a materiál pod por.č.18 Informácia o dopadoch uznesenia MsZ č. 

691/2016 na ekonomicky oprávnené náklady a na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy 
bude predložený po materiály pod por. č. 4  „Zmluvy o zabezpečení činností súvisiacich 
s vlastníctvom majetku “   
  
 
 
k bodu 1 
Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom častí nebytových priestorov na 
Plavárni Pasienky, Zimnom štadióne O.Nepelu, Zimnom štadióne Harmincova a Športovej hale 
Harmincova 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť  Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – 
prenájom častí nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Zimnom štadióne O.Nepelu, 
Zimnom štadióne Harmincova a Športovej hale Harmincova, podľa predloženého návrhu 
uznesenia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0     
 
 
 
k bodu 2 
Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu 
 
Materiál bol predkladateľom stiahnutý z rokovania 
 
 
 
k bodu 3 
Materiál o výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom a o prijatých opatrení na 
odstránenie kontrolou zistených nedostatkov 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  zobrala na 
vedomie Materiál o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je 
sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol Najvyšším kontrolným úradom a o 
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prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov vykonaná v čase od 
26.8.2016 do 8.12.2016 za kontrolované obdobie 2015 a súvisiace obdobia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0    
 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta žiada vedenie 
magistrátu, aby na zasadnutie MsZ dňa  27.4.2017 predložilo stanoviská k odporúčaniam 
NKU 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0    
 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta žiada vedenie 
magistrátu, aby na zasadnutie MsZ dňa  27.4.2017 predložilo  vyhodnotenia tých plnení , 
ktorých termín plnenia už bol v minulosti 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0    
 
 
 
k bodu 3a 
Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 
vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. Č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015 predkladaná 
na základe uznesenia pokračujúceho MsZ zo dňa 29.3.2017 
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  zobrala na 
vedomie Informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 
2016 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. Č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015 
predloženú na základe uznesenia č.767/2017 pokračujúceho MsZ zo dňa 29.3.2017 
 
 
Hlasovanie: 
prítomní:10 , za: 8, proti: 0, zdržal sa: 2     
 
 
 
k bodu 4 
Zmluvy o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom majetku 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  berie na 
vedomie  predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 5, proti: 1, zdržal sa: 3   
 
 
 
k bodu 5 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3624/145 a parc. č. 3624/146, do výlučného vlastníctva spoločnosti 
FIDAT, s.r.o., so sídlom v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3624/146 – zastavané plochy a nádvoria vo 
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výmere 20 m2 a parc. č. 3624/145 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m2, evidovaných  
na  LV č. 1095, do výlučného vlastníctva spoločnosti FIDAT, s.r.o., Fraňa Kráľa 24, Bratislava, 
IČO 31333559, za  kúpnu cenu celkom  4 228,00 Eur. 
  
Celková  kúpna cena pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená na sumu 150,00 Eur/m2 za pozemky parc. č. 
3624/146 a parc. č. 3624/145, spolu vo výmere 28 m2, t. z. celkom za kúpnu cenu 4200,00 Eur, 
podľa znaleckého posudku  č. 53/2016. 
Druhá časť kúpnej ceny v sume 28,00 Eur  tvorí náhradu za bezdôvodné užívanie  pozemkov 
parc. č. 3624/146 vo výmere 20 m2 a parc. č. 3624/145 vo výmere 8 m2 spätne za obdobie 
dvoch rokov vychádzajúc zo sadzby 0,50 Eur/m2/rok podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny 
predbežnej odplaty za vecné bremeno, 
 
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e/ 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov  
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti 
nehnuteľností (pozemkov a budovy) vo vlastníctve kupujúceho, na ktorých má kupujúci 
umiestnenú svoju firmu. Predajom pozemkov dôjde k sceleniu nehnuteľností vo vlastníctve 
kupujúceho a  vznikne ucelený majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúceho. 
Iné formy predaja  pozemkov uvedené v § 9a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
poukazujúc na situovanie pozemkov a stavby vo vlastníctve kupujúceho a predávaných 
pozemkov, kedy predajom predmetných pozemkov dôjde k sceleniu pozemkov a vytvorenie 
majetkovoprávne usporiadaného celku vo vlastníctve kupujúceho,  by nebolo vhodné aplikovať 
pre tento prípad. 
 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8 , za: 7 , proti:0 , zdržal sa: 1    
 
 
 
k bodu 6 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10376/2, spoločnosti YIT Slovakia a.s., so sídlom v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa 
pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10376/2, spoločnosti YIT Slovakia a.s., so 
sídlom v Bratislave, podľa predloženého návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0    
 
 
 
k bodu 7 
Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 22001/39, vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 13196/75 a parc. č. 13196/76, vo 
vlastníctve spoločnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
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Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť zámenu ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 
22001/39, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 13196/75 a parc. č. 
13196/76, vo vlastníctve spoločnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave 
, podľa predloženého návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za:5 , proti: 0 , zdržal sa: 3    
 
 
 
k bodu 8 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavby bez 
súpisného čísla – Mýtneho domčeka, postavenej na pozemku parc. č. 21343,  k. ú. Staré 
Mesto, pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici  
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť  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  
stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 
21343 v k. ú. Staré Mesto, pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom na 
Lazovnej 63 v Banskej Bystrici, IČO 42499500, za účelom vybudovania stálej expozície Múzea 
colníctva a finančnej správy, na dobu určitú na 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
nájomnej zmluvy, za nájomné: 
 
Alternatíva 1 
100,00 Eur ročne za celý predmet nájmu, 
 
s podmienkami: 
 
1. Nájomca uskutoční na vlastné náklady rekonštrukciu predmetu nájmu v minimálnej hodnote 
100 000,00 Eur v lehote 1 roka odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy. 
 
2. Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 
lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
Návrh na schválenie nájmu stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, postavenej  
na pozemku registra „C“ parc. č. 21343 v k. ú. Staré Mesto, pre Finančné riaditeľstvo 
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63 v Banskej Bystrici, IČO 42 499 500, predkladáme 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že Mýtny domček je historicky spätý 
s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, nakoľko bol v rokoch 1918 – 1919 a 1939 – 
1944  sídlom colnice a v rokoch 1890 – 1944 tam bol Úrad potravnej dane na čiare, ktorú 
zabezpečovala finančná stráž v rámci Generálneho finančného riaditeľstva so sídlom 
v Bratislave. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, pod správou ktorého bolo v minulosti 
prevádzkované Múzeum colníctva, má záujem o vybudovanie stálej expozície colníctva 
a finančnej správy a jej zriadenie súvisí s Bratislavou ako niekdajším obchodným a politickým 
centrom.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8 , za: 7 , proti: 0, zdržal sa: 1     
 
 
 
k bodu 9 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8895 a parc. č. 8898/53, Neziskovej organizácii 
CAMERA OBSKURA 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 odporúča MsZ schváliť 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 pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8895 – ostatné plochy vo výmere 206 m2 a parc. č. 
8898/53 – ostatné plochy vo výmere 199 m2, Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so 
sídlom na Námestí hraničiarov 1622/16 v Bratislave, IČO 37924150, za účelom vybudovania 
a užívania objektu Galérie a Múzea CAMERA OBSKURA, na dobu určitú 50 rokov odo dňa 
účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné: 
 
Alternatíva 1 
1,00 Eur/m2/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, 
v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri 
výmere 405 m2 predstavuje sumu 405,00 Eur ročne,  
0,50 Eur/m2/rok za obdobie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, do konca 
mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie na stavbu na predmete nájmu, 
čo pri výmere 405 m2 predstavuje sumu 202,50 Eur ročne,  
20,00 Eur/m2/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti 
stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu na dobu neurčitú, čo pri výmere 405 m2 
predstavuje sumu 8 100,00 Eur ročne,  
 
s podmienkami: 
 
1. 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.  
 
2. Nájomca je pri spracovávaní všetkých stupňov projektovej dokumentácie povinný okrem 
riešenia dopravného vybavenia objektu Galérie a Múzea CAMERA OBSKURA rešpektovať: 
- novú cyklistickú trasu vedenú z dvoch strán – na Štúrovej ulici je novovybudovaná a na 
Dobrovičovej ulici je vyznačená na pôvodnom povrchu, 
-  novú organizáciu dopravy v území súvisiacu s výstavbou dvojkoľajnej električkovej trate na 
Štúrovej ulici s predĺžením do Petržalky.  
 
3. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi v lehote do 3 rokov od účinnosti nájomnej 
zmluvy štúdiu investičného zámeru vo vzťahu k platnej územnoplánovacej dokumentácii na 
stavbu na predmete nájmu, za účelom jej posúdenia a odsúhlasenia. 
 
4. Nájomca je povinný do 3 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy vyžiadať a predložiť 
prenajímateľovi súhlasné stanovisko zhotoviteľa stavby „Štúrova ulica“, ktorým bolo Združenie 
Nosný systém MHD – Starý most, Pri trati 25/A, 821 06 Bratislava s realizáciou objektu Galéria 
a Múzeum CAMERA OBSKURA, nakoľko práce na stavbe boli hradené z fondov EÚ a podľa 
preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (komunikácie Štúrova) 5 rokov od 
dátumu odovzdania a prevzatia plynie záručná lehota, konečný dátum je 02. 12. 2020. 
 
5. Nájomca je povinný v lehote do 4 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy: 
- vytýčiť a zakresliť existujúce zariadenia verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, 
- predložiť budúcemu prenajímateľovi, prostredníctvom oddelenia správy komunikácií 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, projektovú dokumentáciu prekládky zariadení 
verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, vrátane prekládky rozvádzača verejného 
osvetlenia na vyjadrenie, za účelom jej posúdenia a odsúhlasenia. 

Návrh na schválenie nájmu pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8895 a parc. č. 8898/53, 
Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
predkladáme z dôvodu, že prezentácia fotografií, ako aj situovanie výstavy fotografií tematicky 
zameraných na udalosti z augusta 1968 práve na Šafárikovom námestí, je nosným motívom 
zámeru neziskovej organizácie, ktorým je výstavba objektu Galérie a Múzea CAMERA 
OBSKURA. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:8 , za:5 , proti: 0, zdržal sa: 3    
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Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  odporúča 
prerokovať predložený materiál aj na Komisii územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti:0 , zdržal sa: 0     
 
 
k bodu 10 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov  
v Bratislave, k. ú. Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Nové Mesto a Rača, na vybudovanie 
kontajnerových stanovíšť 
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť nájom častí pozemkov  v Bratislave, k. ú. Petržalka, Karlova 
Ves, Dúbravka, Nové Mesto a Rača, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť, podľa 
predloženého návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti:0 , zdržal sa: 0     
 
 
 
 
k bodu 11 
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 
644/553, parc. č. 644/554, parc. č. 644/555 a parc. č. 644/556 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  o predloženom 
materiáli nehlasovala a žiada pripraviť kúpnu zmluvu k prevodu  predmetných pozemkov 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti:0 , zdržal sa: 0     
 
 
 
k bodu 12 
Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22840/1, parc. č. 22840/4 
a parc. č. 22840/5, v lokalite Ľudového námestia, do správy mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť  zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 
22840/1, parc. č. 22840/4 a parc. č. 22840/5, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 
podľa predloženého návrhu uznesenia 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 7 , proti: 0, zdržal sa: 1   
 
 
k bodu 13 
Návrh na zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží – rybníkov 
nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, do správy 
príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych 
nádrží – rybníkov nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, do 
správy príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, podľa predloženého návrhu 
uznesenia. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0    
 
 
 
k bodu 14 
Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej 
radnice a Apponyiho paláca, 2.etapa – Stará radnica v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto, do správy 
príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislavy – oprava minulých rokov 
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť zverenie technického zhodnotenia stavby „Rekonštrukcia 
komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 2.etapa – Stará radnica v Bratislave“, k. ú. 
Staré Mesto, do správy príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 
Bratislava, IČO: 00179744, za účelom odstránenia nedostatkov zistených pri kontrole majetku 
zvereného do správy príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0    
 
 
 
k bodu 15 
Návrh na zverenie stavebných objektov, ktoré sú súčasťou stavby „Rekonštrukcia Zimného 
štadióna Ondreja Nepelu – 2. časť prístupové komunikácie“, a to Dodatkom  č. 11 88 0175 12 
01 k Protokolu č. 11 88 0175 12 00 a  Dodatkom č. 11 88 0176 12 01 k Protokolu č. 11 88 0176 
12 00, do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 
hlavného mesta SR Bratislava 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť zverenie stavebných objektov podľa predloženého návrhu 
uznesenia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0    
 
 
 
k bodu 16 
Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor 
Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ zobrala na vedomie informáciu o vykonaných krokoch ohľadne 
Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa:  0  
 
 
k bodu 17 
Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta 
SR Bratislavy v období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016. 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  o predloženej 
informácii nehlasovala, bol to iba informačný materiál 
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k bodu 18 
Informácia o dopadoch uznesenia MsZ č. 691/2016 na ekonomicky oprávnené náklady a na 
rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu zobrala predložený materiál na vedomie. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa:  0  
 
 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta žiada o písomné 
vysvetlenie, prečo bolo treba patronátne vyhlásenie pred dražbou  
 
                                                                                                            Termín: do 9.5.2017 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1  
 
 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta žiada o písomné 
vysvetlenie, prečo pri obstarávaní vystupuje dopravný podnik ako obstarávateľ a nie ako 
verejný obstarávateľ  
                                                                                                            Termín: do 9.5.2017 
 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0  
 
 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta žiada, aby Dopravný 
podnik Bratislava, a.s., vysvetlil pripravenosť v prípade schválenia zmeny štatútu 
Hlavného mesta SR Bratislavy a zavedenia parkovacej politiky.  
                                                                                                              
                                                                                                           Termín: do 9.5.2017 
 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0  
 
 
Všetky termíny sú do najbližšieho zasadnutia Komisie 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Budaj 
predseda komisie 

 
 
 

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


