
  
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 
zo dňa 19.1.2015 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program:  
Otvorenie 
Prerokovávanie predložených materiálov  
Rôzne 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 16.00 h –  20.40 h. 
 
 
Zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta otvoril 
a viedol pán predseda Ján Budaj. Na začiatku privítal prítomných členov komisie. 
Následne členovia komisie jednohlasne odhlasovali poradie jednotlivých bodov na prerokovanie 
podľa pozvánky, okrem bodu č. 28, ktorý vyhotoviteľ stiahol z rokovania  
Potom pán predseda oboznámil členov komisie o voľbe ďalších členov komisie – neposlancov. 
Termín výberu je do konca februára a na februárovom zasadaní komisie budú o tom diskutovať, 
nakoľko mu ešte neboli poskytnuté všetky žiadosti kandidátov. Tiež na februárovom zasadnutí 
komisie presunul voľbu podpredsedu komisie , schvaľovanie náplne činností komisie 
a schválenie rokovacieho  poriadku. ( bod č. 24-26 podľa pozvánky ) 
 
Úvodu rokovania sa  zúčastnil aj pán primátor  JUDr. Ivo Nesrovnal, s ktorým prišiel aj pán 
riaditeľ Mgr. Martin Maruška a hlavný mestský kontrolór Ing. Peter Šinály, ktorých pán primátor 
aj predstavil všetkým členom komisie a  informoval ich, spolu s pánom riaditeľom o príprave 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
Potom pristúpili poslanci k prerokovávaniu predložených materiálov . 
 
  
 
K bodu č. 1 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 
priestorov na pozemku parc.č. 8934 v k.ú. Staré Mesto, Bratislavskej organizácii cestovného 
ruchu. 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ 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, parc. č. 8934 – nebytový priestor vo výmere 167,63 m2 medzi 
organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a Bratislavskou organizáciou 
cestovného ruchu v zastúpení MUDr. Františkom Stanom, predsedom predstavenstva 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu a pani PhDr. Katarínou Lettrichovou, 
podpredsedníčkou predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, so sídlom, 
Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, za účelom užívania nebytových priestorov na dobu 
neurčitú, za nájomné 110,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu 18 439,30 Eur, 
 
s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenie v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom 
v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Hlasovanie:  
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prítomní: 10, za: 10 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
 
 
 
K bodu č. 2 
Návrh prenájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač ako prípad hodný osobitného 
zreteľa  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 37,94 
m2 (ambulancia 21,52 m2, šatňa/prezliekareň 7,88 m2, WC a kúpeľňa 3,69 m2, čakáreň 4,85 m2) 
v stavbe, súpis. č. 2976, evidovaná na LV č. 867, parcela č. 599/7, 599/86, 599/87, 599/106, k. 
ú.  Lamač, za účelom poskytovania základnej a internej zdravotnej starostlivosti pre prijímateľov 
sociálnych služieb v zariadení Domov seniorov Lamač za 12,00 Eur/rok za celý predmet 
prenájmu 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 9 , proti: 0  , zdržal sa: 1  
 
 
 
K bodu č. 3 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Rača,  parc. č. 17400/4, parc. č. 17350/1, parc. č. 22258/1,  spoločnosti TLD, 
s.r.o. so sídlom v Bratislave  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ 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 častí pozemkov registra „C“    
v  k. ú. Rača, parc. č. 17400/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 4 m2, bez 
založeného listu vlastníctva, (zasahujúce do časti pozemkov registra „E“ parc. č. 17407 vo 
výmere 10 m²,  parc. č. 22262 vo výmere 12 m², parc. č. 17406/1 vo výmere 32 m², evidované 
na LV č. 400 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy), parc. č. 17350/1 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 361 m 2, bez založeného listu vlastníctva, (zasahujúce do časti 
pozemkov registra „E“ parc. č. 17407  vo výmere 60 m², parc. č. 22262 vo výmere 72 m², parc. 
č. 17406/1 vo výmere 186 m²,   parc. č. 17404/2 vo výmere 24 m², parc. č. 17405/2 vo výmere 
19 m², evidované na LV č. 400 vo vlastníctve hlavného mest SR Bratislavy),  parc. č. 22258/1 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere   2768 m 2, bez založeného listu vlastníctva, 
(zasahujúce do časti pozemkov registra „E“ parc. č. 17417 vo výmere 234 m²,  parc. č. 22262  
vo výmere 103 m²,  parc. č. 17411 vo výmere  102 m², parc. č. 17407 vo výmere 242 m², parc. 
č. 17406/1 vo výmere 128 m²,  parc. č. 17406/2    vo výmere 134 m², parc. č. 17398 vo výmere 
129 m², parc. č. 17397 vo výmere 130 m²,  parc. č. 22258/2 vo výmere 1 566 m², evidované na 
LV č. 400 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy), spoločnosti TLD, s. r. o., Bajkalská 25 
A, 825 03 Bratislava, IČO 36378020, za účelom realizácia stavby – úprava križovatky 
a rozšírenie komunikácie a odbočovacích jazdných pruhov v oboch smeroch Račianskej ulice,  
pre stavbu „Maloobchodné zariadenia pre základnú obsluhu územia, Račianska ul., Bratislava“,  
na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 14,00 Eur/m²/rok,  čo predstavuje ročne sumu 44 
562,00 Eur , odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, 
 
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 v tejto lehote 
nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9 , za: 5 , proti: 0  , zdržal sa: 4  
 
 



3  

 
K bodu č. 4 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17348/11 a parc. č. 22877/13,  spoločnosti Konstrukt Invest 
s.r.o. so sídlom v Bratislava 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ žiada predložiť 
materiál na ďalšie zasadnutie komisie a doplniť ho o vizualizáciu   
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa: 0  

        
 
      

K bodu č. 5 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov  v 
Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3510/26, 3510/27, 1163/5 a 1213/1, spoločnosti 
SBDKREDIT, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ žiada predložiť 
materiál na ďalšie zasadnutie komisie a doplniť ho o vizualizáciu   
 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
 
K bodu č. 6 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností 
v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, stavby súp. č. 6095 a pozemku parc. č. 120, 
nachádzajúcich sa na Istrijskej 22 v Bratislave, pre Základnú umeleckú školu, so sídlom 
v Bratislave 
  
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ 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 nehnuteľností v Bratislave, k. 
ú. Devínska Nová Ves, stavby, súpis. č. 6095, na pozemku parc. č. 120 a pozemku parc. č. 120 
vo výmere  972 m2,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 1723,  na 
dobu neurčitú, pre Základnú umeleckú školu v Bratislave, Istrijská 22, IČO 36070939, za 
nájomné vo výške 1,00 Eur/rok odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za účelom 
zabezpečenia umeleckej výchovy a vzdelávania podľa vzdelávacieho programu odboru 
vzdelávania ZUŠ,  
 
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 v tejto lehote 
nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť 
 
 
Hlasovanie: 
prítomní:10, za: 10, proti: 0 , zdržal sa: 0   
 
 
K bodu č. 7 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, Občianskemu združeniu priateľov Bulharskej školy 
Christo Boteva, so sídlom  v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
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č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ 
v k. ú. Petržalka,  parc. č. 4723/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 419 m2, 
Občianskemu združeniu priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave, so sídlom na 
Záporožskej ulici č. 8 v Bratislave, IČO 30853575, za účelom užívania detského ihriska pre deti 
z Bulharskej materskej školy, na dobu určitú od 12. 2. 2015 do 11. 2. 2020, za nájomné   0,25 
Eur/m 2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 104,75 Eur za celý predmet nájmu, 
 
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 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 9 , proti: 0  , zdržal sa: 1   
 
 
 
K bodu č. 8 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č.  446/2, pre Prvú distribučnú spoločnosť s.r.o. so sídlom 
v Bratislave 
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ 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 pozemku registra „C“ KN, 
k. ú. Petržalka, parc. č. 446/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, odčleneným GP 
č. 11670568-75-21/97 úradne  overeným  dňa  9. 4. 1997, z pozemku parc.č. 446, zapísaným  
na LV č. 1748, spoločnosti Prvá distribučná spoločnosť s r.o., so sídlom Gogoľova č. 18 v 
Bratislave, IČO 31343538, za účelom prevádzkovania novinového stánku na Šustekovej ulici 
v Bratislave, na dobu neurčitú, za nájomné 120,45 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo 
výške 602,25 Eur/rok,  
 
s podmienkou : 
 
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. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
 
K bodu č. 9 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli 
lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
so sídlom v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ 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 stavieb v areáli 
Dopravného podniku Bratislavy, akciová spoločnosť, v lokalite Janíkovho dvora v Bratislave, k. 
ú. Petržalka:  
 
- Oplotenie na pozemku parc. č. 3021/1 
- Oplotenie na pozemku parc. č. 3021/14  
- Oplotenie na pozemku parc. č. 3021/15  
- Servisná hala, súpis č. 3711 na pozemku parc. č. 3021/100  
- Autoumyváreň, súpis. č. 3712 na pozemku parc. č. 3021/101  
- Vrátnica, výpravňa, súpis. č. 3710 na pozemku parc. č. 3021/102  
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- Trafostanica, bez súpisného čísla, na pozemku parc. č. 3021/103  
- Čerpacia stanica, bez súpisného čísla, na pozemku parc. č. 3021/104  
- Komunikácia na pozemku parc. č. 3021/105  
- Oplotenie na pozemku parc. č. 3021/106  
 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom na Olejkárskej 1 
v Bratislave, IČO 00492736, za účelom zabezpečovania prevádzky a služieb mestskej 
hromadnej dopravy v hlavnom meste SR Bratislave a zabezpečovania ďalších doplnkových 
činností vychádzajúcich z predmetu činnosti nájomcu zapísaných v obchodnom registri, ktoré 
súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy, na dobu určitú od 
účinnosti zmluvy do 31. 12. 2015, za nájomné ktoré bolo stanovené na základe princípu 
dojednaného v základnej zmluve (vo výške odpisov),  
 
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 v tejto lehote 
nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 9 , proti:0  , zdržal sa: 1   
 
 
 
K bodu č. 10 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov 
v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2975/1, 2967 a 2957/2, spoločnosti AQUA THERM 
INVEST, a.s. so sídlom v Bratislave 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ žiada predložiť 
materiál na ďalšie zasadnutie komisie a doplniť ho o vizualizáciu   
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa:0   
 
 
 
 
K bodu č. 11 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/24 a novovytvoreného 
pozemku parc. č. 22225/11, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. so sídlom v Bratislave, ako 
prípadu hodného osobitného zreteľa 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa predaj pozemkov registra „C“ KN 
v k. ú. Trnávka, a to parc. č. 22225/24, - ostatné plochy vo výmere 112 m2                                      
a  novovytvoreného pozemku  parc. č. 22225/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
1 400 m2, oddeleného podľa GP č. 567/14 od pozemku registra „C“ parc. č. 22225/11 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 692 m2,  LV č. 1040, spoločnosti DEVELOPMENT 4, 
a.s., so sídlom v Bratislave, Kominárska 2, 4, IČO 36688223, do jej výlučného vlastníctva, za 
cenu 170,89 Eur/m2, celkom  1 512 m2 za  kúpnu cenu 258 385,68 Eur ,  
 
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. 
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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 pre potreby rozvoja projektu „PHAROS Bratislava, 
Letisko – západ“. Pozemky sa nachádzajú v centrálnej časti projektu,  pozemok parc. č. 
22225/24 je zahrnutý v zábere pozemkov, ku ktorým mestská časť Bratislava-Ružinov vydala 
dňa 1. 8. 2012 pod číslom SÚ/CS 5762/2012/12/Zar Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 
pre stavbu „PHAROS Bratislava, Letisko-západ, dopravná a technická infraštruktúra, primárna 
komunikácia časť D“. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9 , za: 0 , proti: 9  , zdržal sa: 0   
Materiál pri hlasovaní nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie uznesenia  
 
 
 
K bodu č. 12 
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5311/27, JUDr. 
Františkovi Slovíkovi a manželke RNDr. Márii Slovíkovej, ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť  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  pozemku registra „C“ KN  
v  k. ú. Podunajské Biskupice,   parc. č. 5311/27 – ostatné plochy vo výmere 56 m2,   LV  č. 
1395, manželom JUDr. Františkovi Slovíkovi a RNDr. Márii Slovíkovej do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov, obaja bytom Komárovská 35, Bratislava,  za kúpnu cenu celkom 
7 102,48 Eur . 
 
Celková  kúpna cena 7 102,48 Eur pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na  114,83 Eur/m2, t. z.  celkom 56  m2  za cenu   
6 430,48 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny 672,00 Eur tvorí náhradu za užívanie  pozemku parc. č. 5311/27 
spätne za obdobie dvoch rokov   vychádzajúc zo sadzby 6,00 Eur/m2/rok v súlade 
s rozhodnutím primátora č. 28/2011,  ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej 
odplaty za vecné bremeno,  
 
s podmienkami: 
 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva 
nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Kupujúci uhradia 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 pozemku, ktorý žiadatelia užívajú, majú ho oplotený 
a pričlenený k vlastnej nehnuteľnosti parc. č. 5225/1, k. ú. Podunajské Biskupice. 
Majetkovoprávnym usporiadaním žiadaného pozemku sa tento pričlenením do vlastníctva 
žiadateľov v existujúcej oplotenej nehnuteľnosti vytvorí  usporiadaný celok vo vlastníctve 
žiadateľov. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
 
K bodu č. 13 
Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 2697/22, parc. 
č. 2697/23, Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa  
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Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť  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 novovytvorených  
pozemkov  registra „C“ KN  v  k. ú. Vajnory,   parc. č. 2697/22 - zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 13 m2,   parc. č. 2697/23 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2,  ktoré sú 
podľa GP č. 23/2013 oddelené od pozemku registra „E“ parc. č. 349/2, evidované na LV 
č. 5389, k. ú. Vajnory, manželom Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, obaja 
bytom Roľnícka 298, Bratislava, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu 
celkom 7776 Eur.  
 
Celková  kúpna cena 7776  Eur pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na  150 Eur/m 2, t. z.  celkom za 48  m2  za cenu    
7200 Eur . 
Druhá časť kúpnej ceny 576,00 Eur  tvorí náhradu za užívanie  pozemkov parc. č. 2697/22                    
a  parc. č. 2697/23, spolu vo výmere 48 m2, spätne za obdobie dvoch rokov, vychádzajúc zo 
sadzby 6,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora  č. 28/2011,  ktorým sa stanovujú 
ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 3 , proti: 0  , zdržal sa: 7   
Materiál pri hlasovaní nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie uznesenia  
 
 
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť  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 novovytvorených  
pozemkov  registra „C“ KN  v  k. ú. Vajnory,   parc. č. 2697/22 - zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 13 m2,   parc. č. 2697/23 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2,  ktoré sú 
podľa GP č. 23/2013 oddelené od pozemku registra „E“ parc. č. 349/2, evidované na LV 
č. 5389, k. ú. Vajnory, manželom Stanislavovi Kuricovi a manželke Ing. Márii Kuricovej, obaja 
bytom Roľnícka 298, Bratislava, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu 
celkom 5 153,28 Eur.  
 
Celková  kúpna cena 5 153,28 Eur pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na  95,36 Eur/m2, t. z.  celkom za 48  m2  za cenu    
4 577,28 Eur . 
Druhá časť kúpnej ceny 576,00 Eur  tvorí náhradu za užívanie  pozemkov parc. č. 2697/22                    
a  parc. č. 2697/23, spolu vo výmere 48 m2, spätne za obdobie dvoch rokov, vychádzajúc zo 
sadzby 6,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora  č. 28/2011,  ktorým sa stanovujú 
ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,  
 
s podmienkami: 
 
1.Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
2.Kupujúci uhradia 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 bezprostredne susedia s pozemkami parc. č. 
1283, parc. č. 1286/1, vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok parc. č. 2697/23 žiadatelia využívajú 
ako predzáhradku a majú ho oplotený. Parc. č. 2697/22 sa nachádza medzi plotom žiadateľov 
a chodníkom, v súčasnosti je znečisťovaná majiteľmi psov pri venčení. Oplotením tohto 
pozemku a pričlenením k vlastným pozemkom hore citovaným a majetkovoprávnym 
usporiadaním oboch novovytvorených pozemkov v prospech žiadateľov sa vytvorí 
majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľov. 
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Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 6 , proti: 0  , zdržal sa: 4   
 
 
 
 
K bodu č. 14 
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/461, Ing. Vladimírovi 
Jakabovičovi a MUDr. Eve Jakabovičovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť  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 pozemku registra „C“ KN  v 
k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/461 – ostatné plochy vo výmere 125 m², vytvoreného  GP č. 10-
2014 úradne overeným dňa 25. 7. 2014 pod č. 1640/2014, z pozemku registra „C“ v k. ú. 
Karlova Ves, parc. č. 3651/1 – ostatné plochy vo výmere 36 397 m2 zapísaného na LV č. 46, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Vladimíra Jakaboviča a MUDr. Evy 
Jakabovičovej, obaja bytom Dlhé diely II/5, Bratislava, za jednotkovú hodnotu pozemku 230,29 
Eur/m2, t.j. za kúpnu cenu celkom 28 786,25 Eur,  
 
s podmienkami: 
 
1.Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
2.Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastníci susedných 
nehnuteľností zapísaných na LV č. 3733 a č. 3596 – pozemkov a stavby rodinného domu majú 
záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve 
s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve, pričom predmet prevodu tvorí jedinú možnosť prístupu na 
pozemok parc. č. 3485/3 a je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov, teda skutkový 
stav sa zosúladí so stavom právnym.    
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 8 , proti: 0  , zdržal sa: 2   
 
 
 
K bodu č. 15 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave,  k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/26, 3888/34, 
3888/197, 3888/198, 3888/207 a 3888/208, spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so 
sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť  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. Karlova Ves, zapísaných na LV č. 46, 

- parc. č. 3888/26 – vodné plochy vo výmere 88 m², 
- parc. č. 3888/34 – vodné plochy o výmere 635 m² 
- parc. č. 3888/197 – vodné plochy vo výmere 12 m², 
- parc. č. 3888/198 – vodné plochy vo výmere 7 m², 
- parc. č. 3888/207 – vodné plochy vo výmere 392 m², 
- parc. č. 3888/208 – vodné plochy vo výmere 35 m², 

do vlastníctva spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO 
35919001, za kúpnu cenu vo výške 57,00 Eur/m², čo pri celkovej výmere 1 169 m² predstavuje 
sumu celkom 66 633,00 Eur, 
 
s podmienkami: 
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1.Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 45 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 hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci sa pri výstavbe diaľnice D2 
Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty zaviazal ako vyvolanú investíciu upraviť koryto 
potoka Vydrice a po ukončení stavebných prác majetkovoprávne vysporiadať a odovzdať 
správcovi vodných tokov pozemky pod dotknutým potokom, teda skutkový stav týkajúci sa 
užívania predmetných pozemkov v k. ú. Karlova Ves sa zosúladí so stavom právnym. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
 
K bodu č. 16 
Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní 
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť  urovnanie sporných nárokov, ktoré vznikli medzi hlavným mestom SR Bratislavou 
a Alexandrom Schweigerom, nar. 8. 5. 1967, bytom Malé Pálenisko 5, Bratislava, uzatvorením 
dohody, ktorej predmetom je, že: 
Juraj Schweiger rod. Schweiger, nar. 11. 1. 1902, bol ku dňu svojej smrti, zomrel 10. 12. 1966 
podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností pôvodne zapísaných v PK vl. č. 1982, k. ú. Prievoz 
(Oberufer), a to parc. č. 1401/6 – roľa v hone vo výmere 318 m2, parc. č. 1401/7 – cesta 
vo výmere 26 m2 a stavby – domu, č. pop. 1105, aktuálne zapísaných na LV č. 7 vedeného 
Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre k. ú. Nivy, obec: Bratislava, mestská časť 
Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II, ako: 

- pozemok registra „C“ KN č. 3439 vo výmere 117 m2 vedený ako záhrady, 
- pozemok registra „C“ KN č. 3440 vo výmere 135 m2 vedený ako zastavané plochy 

a nádvoria, 
- stavba, súpis. č. 848, na pozemku parc. č. 3440 

vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2. 
   Mária Schweigerová, rod. Nagyová, nar. 11. 6. 1898, bola ku dňu svojej smrti, zomrela 2. 

12. 1962, podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností pôvodne zapísaných v PK vl. č. 1982, k. ú. 
Prievoz (Oberufer), a to parc. č. 1401/6 – roľa v hone vo výmere 318 m2, parc. č. 1401/7 – 
cesta vo výmere 26 m2 a stavby – domu, č. pop. 1105, aktuálne zapísaných na LV č. 7 
vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre k. ú. Nivy, obec: Bratislava, 
mestská časť Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II, ako: 

- pozemok registra „C“ KN č. 3439 o výmere 117 m2 vedený ako záhrady, 
- pozemok registra „C“ KN č. 3440 o výmere 135 m2 vedený ako zastavané plochy 

a nádvoria, 
- stavba, súpis. č. 848, na pozemku parc. č. 3440 

vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
 
K bodu č. 17 
Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/26, parc. 
č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej – majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť  podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
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neskorších predpisov  predaj novovytvorených  pozemkov  registra „C“ KN  v  k. ú. Vajnory,  
a to pozemku parc. č. 2697/26 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, na ktorom je 
postavená časť stavby vo vlastníctve žiadateľov,  súpis. č. 1299, a priľahlého pozemku parc. č. 
2697/27 - ostatné plochy vo výmere 14 m2,  ktoré sú podľa GP č. 30005/2014 oddelené od 
pozemku registra „E“ parc. č. 349/2, evidované na LV č. 5389, k. ú. Vajnory, vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, manželom Jozefovi Debnárovi a Monike Debnárovej, obaja 
bytom Roľnícka 280,  Bratislava, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu 
cenu celkom 2 039,84 Eur.  
 
Celková  kúpna cena 2 039,84 Eur pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na  95,36 Eur/m 2, t. z.  celkom za 19  m2  za cenu               
1811,84 Eur . 
Druhá časť kúpnej ceny 228,00 Eur  tvorí náhradu za užívanie  pozemkov parc. č. 2697/26                  
a   parc. č. 2697/27 spolu vo výmere 19 m2 spätne za obdobie dvoch rokov,   vychádzajúc zo 
sadzby 6,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora  č. 28/2011,  ktorým sa stanovujú 
ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, 
 
s podmienkami: 
 
1.Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
2.Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
 
 
K bodu č. 18 
Návrh na predaj nebytového priestoru č. 801 na Panskej ul. č. 4  v Bratislave, k.ú. Staré                                         
Mesto, spoločnosti J&B, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ žiada predložiť 
materiál na ďalšie zasadnutie komisie a doplniť ho o nájomnú zmluvu   
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa:0   
 
 
 
K bodu č. 19 
Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a uloženia kanalizačnej prípojky 
k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 263/3 a parc. č. 263/4 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť  podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a podľa čl. 80 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zriadenie vecného 
bremena spočívajúceho v povinnosti hlavného mesta  SR Bratislavy strpieť:  
- právo stavby kanalizačnej šachty na časti pozemku registra „C“ KN  parc. č. 263/4 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, k. ú Čunovo, ktorý tvorí časť pozemku registra 
„E“ parc. č. 830/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 532 m2, k. ú. Čunovo, 
zapísaného na LV č. 767, 

- právo uloženia kanalizačnej prípojky na časti pozemku registra „C“ KN  parc. č. 263/3 – 
zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 263/4 – zastavané plochy a nádvoria o spoločnej 
výmere 2 m2, k. ú Čunovo, ktoré tvoria časti pozemku registra „E“ parc. č. 830/1 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 5 532 m2, k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 767, 

v prospech každodobého vlastníka bytu č. 1 nachádzajúceho sa na 1. poschodí, bytu č. 2 
nachádzajúceho sa na 1. poschodí, bytu č. 3 nachádzajúceho sa na 2. poschodí a bytu č. 4 
nachádzajúceho sa na 2. poschodí bytového domu so súpis. č. 88, situovaného na pozemkoch 
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registra „C“ KN parc. č. 263/2 a parc. č. 263/3. k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 851, 
situovaného na Dlhej ulici č. 24 v Bratislave, v rozsahu vyznačenom GP č. 27/2014 zo dňa 19. 
5. 2014, za jednorazovú odplatu vo výške 701,00 Eur,  s  podmienkami: 
 
 1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávnenými z vecného bremena podpísaná do 

30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávnenými 
z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Oprávnení z vecného bremena uhradia spoločne a nerozdielne celú výšku odplaty za 

zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o zradení vecného 
bremena obidvoma zmluvnými stranami. 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
 
K bodu č. 20 
Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí 
záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – 
stavebný objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je súčasťou 
právoplatne umiestnenej stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova 
Bratislava“, so spoločnosťami Bratislavské podhradie, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ žiada predložiť 
materiál na ďalšie zasadnutie komisie    
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
 
K bodu č. 21 
Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 19228/7, parc. č. 19238/7 
a komunikácie na parc. č. 19228/7, k. ú. Vinohrady, lokalita Ahoj a Kamzík, do správy 
Mestských lesov v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť  zverenie  pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady: 
parc. č. 19228/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 553 m2, zapísaný na LV č. 1, 
parc. č. 19238/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  34 m2, zapísaný na LV č. 3610, 
a komunikácie nezaradenej do siete miestnych komunikácií  I. až  IV. triedy na území hlavného 
mesta SR Bratislavy,  postavenej na pozemku parc. č.  19228/7 v k. ú. Vinohrady, podľa článku 
85  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy 
do správy Mestských lesov v Bratislave, za účelom  prevádzkovania činností správcu v súlade 
s predmetom jeho činnosti.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0  , zdržal sa:0   
 
 
 
K bodu č. 22 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
639/2012 zo dňa 27. – 28. 06. 2012, ktorým bol primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
zaviazaný zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie 
znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ žiada predložiť 
materiál na ďalšie zasadnutie komisie  a doplniť o stanovisko UVO  
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Hlasovanie:  
prítomní: 8 , za: 8 , proti:0  , zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 23 
Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  
Bratislavy  č.  662/2012 zo dňa 27. - 28. 06. 2012, ktorým bol schválený predaj  
nehnuteľností spoluvlastníkom bytov v dome na Čiližskej ulici č.1 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť  zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 662/2012  zo dňa 27. – 28. 6. 2012 takto: 
 
Text:...“69. manželom Augustínovi Vilemovi a Márii Vilemovej, spoluvlastnícky podiel 
1465/100000“... 
   
sa nahrádza textom: 
 
...“ 69. manželom Ing. Jaroslavovi Vilemovi a Mgr. Magdalene Feodorovej Vilem, 
spoluvlastnícky podiel 1465/100000“... 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 8 , za: 8 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
 
K bodu č. 24 
Prerokovanie a schválenie náplne činnosti komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta 
 
Členovia komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta budú 
schvaľovať náplň činnosti komisie na zasadnutí komisie 9.2.2015 
 
K bodu č. 25 
Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku   
 
Členovia komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta budú 
schvaľovať rokovací poriadok na zasadnutí komisie 9.2.2015 
 
K bodu č. 26 
Výber kandidátov do komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
 
Členovia komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta budú rokovať 
o výbere neposlancov z radov občanov na zasadnutí komisie 9.2.2015 
 
 
K bodu č. 27 
Informácia o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej 
účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ berie na vedomie 
plnenie opatrení hlavného mesta SR Bratislavy k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého 
audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 a žiada predložiť 
návrh opatrení na urýchlené zlepšenie nedostatkov 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9 , za: 9 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
K bodu č. 29 
Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 
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Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ berie na 
vedomie Informáciu o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme 
nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 
 
 
 
K bodu č. 30 
Informácia o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe 
vyhľadávacej činnosti za rok 2014  
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ berie na 
vedomie Informáciu o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na 
základe vyhľadávacej činnosti za rok 2014  
 
 
k bodu rôzne : 
 
Na návrh  pána Ing. Miroslav Bialka, vedúceho oddelenia správy nehnuteľnosti mesta, komisia 
vzala na vedomie informáciu o ponuke na uplatnení predkúpneho práva hlavného mesta SR 
Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 7347/18,19,20 a parc.č. 
21714/10, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. ( Normbenz Slovakia s.r.o. ), so 
sídlom v Bratislave  
 
Pán Ing.Kolek požiadal p. tajomníčku poslať elektronicky všetkým členom komisie Rozhodnutie 
č.28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny 
predbežnej odplaty za vecné bremeno. 
 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 7 , za: 7 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
 
 

Jan Budaj 
predseda komisie 

 
 
 

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


