
  
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  24. 6. 2015 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 
 
Ospravedlnení:: Ing. Roman Weinštuk,  Ing. Martin Chren 
 
 
 
                                                       Zápis z rokovania Komisie 
 
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda, Ján Budaj. Program rokovania Komisie dňa: 
24.6.2015: pozri pozvánka na rokovanie Komisie. 
 
Rokovanie o programe: 
 
Navrhnutý program poslanci odsúhlasili s doplňujúcim návrhom p. Mgr. Ondreja Dostála, že 
v bode Rôzne budú členovia komisie rokovať aj o dodatočne predloženom materiáli „Návrh na 
zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 3818, parc.č. 3819, materská škola 
Gorazdova, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“  
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 10,  za: 10, proti: 0 , zdržal sa: 0 
 
Potom pristúpili poslanci k prerokovávaniu predložených materiálov  
 
 
Bod č.1 
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, dňa 
29.júna 2015 
  
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ berie na 
vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 12,  za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 5 
 
 
K bodu č. 2 
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. dňa 29.júna 2015 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ berie na 
vedomie predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 11 , za: 11 , proti: 0  , zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 3 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
k.ú. Ružinov, parc.č. 670/1 spoločnosti BERGAMON, a.s. so sídlom v Bratislave 
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Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ 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 a uzatvorenie zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť pozemku registra „C“ v  Bratislave,  k. ú. 
Ružinov,  
parc. č. 6701/1 – ostatné plochy vo výmere 317 m2, spoločnosti BERGAMON, a.s., Kaštieľska 
4, Bratislava, IČO 35 886 561, za účelom realizácie stavby „Úprava križovatky ul. Mierová – 
Hraničná, Bratislava“ a prekládky inžinierskych sietí, na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy, za nájomné: 
 
-  16,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu pri výmere 317 m² vo výške 5 072,00 Eur,   
 
odplata za vecné bremeno k časti pozemkov vo výmere 42 m² s uloženými inžinierskymi 
sieťami : 
     -  predbežná  1 615,32 Eur 
     - konečná bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace  
        pred uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena    
 
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: 12 , za: 0 , proti: 0  , zdržal sa: 12   
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
K bodu č. 4 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ  
prerokovať zmenu rozpočtu hlavného města SR Bratislavy na rok 2015 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa: 2   
 
 
K bodu č. 5 
Návrh na zámenu pozemkov parc. č. 2070/23, parc. č. 2070/9 a novovytvorených pozemkov     
v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 1944/1, parc. č. 1965/110, parc. č. 1972/65, parc. č. 1972/66, 
parc. č. 1972/67, parc. č. 1973/131, parc. č. 1973/134, parc. č. 1974/611, parc. č. 1974/612, 
parc. č. 1974/614, parc. č. 1974/615, parc. č. 1974/617, parc. č. 661/3, parc. č. 661/1 vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za  pozemky v Bratislave k.ú. Vajnory, parc. č. 
1121/5, parc. č. 1121/8,  parc. č. 1121/10,  parc. č. 1121/13, parc. č. 1121/16,  parc. č. 1121/18, 
parc. č. 1121/20,  vo vlastníctve PD Vajnory, ako prípadu hodného osobitného zreteľa  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ  
schváliť predloženú zámenu pozemkov v k.ú. Vajnory 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10 , za: 9 , proti: 1  , zdržal sa: 0   
 
 
K bodu rôzne: Poslanci hlasovali o dodatočne predloženom materiáli   
Návrh na zámenu pozemkov parc. č. 2070/23, parc. č. 2070/9 a novovytvorených pozemkov     
v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 1944/1, parc. č. 1965/110, parc. č. 1972/65, parc. č. 1972/66, 
parc. č. 1972/67, parc. č. 1973/131, parc. č. 1973/134, parc. č. 1974/611, parc. č. 1974/612, 
parc. č. 1974/614, parc. č. 1974/615, parc. č. 1974/617, parc. č. 661/3, parc. č. 661/1 vo 
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vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za  pozemky v Bratislave k.ú. Vajnory, parc. č. 
1121/5, parc. č. 1121/8,  parc. č. 1121/10,  parc. č. 1121/13, parc. č. 1121/16,  parc. č. 1121/18, 
parc. č. 1121/20,  vo vlastníctve PD Vajnory, ako prípadu hodného osobitného zreteľa  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ  
schváliť predložený materiál  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
 
 
 
 

Jan Budaj 
predseda komisie 

 
 
 

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


