
  
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  19. 3. 2018 
 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 
 
Ospravedlnení: Mgr. Gábor Grendel, Ing. Martin Chren a Ing. Mgr. Radoslav Olekšák 
                                                  
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Ján Budaj. Program rokovania Komisie dňa: 
19.03.2018: pozri pozvánka na rokovanie. Na začiatku rokovania privítal prítomných poslancov 
a  mestského kontrolóra Ing.  Petra Šinályho.  
 
Následne pristúpili poslanci k rokovaniu a hlasovaniu o predložených materiálov.  
 
k bodu 1 
Návrh na schválenie nájmu priestorov Zimného  štadióna O. Nepelu v Bratislave a časti 
pozemku Kúpaliska Tehelné pole na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019 pre 
Slovenský zväz ľadového hokeja ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a 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 
priestorov Zimného štadióna O. Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava v celkovej výmere 40 114,14 
m2 a časti pozemku Kúpaliska Tehelné pole, Odbojárov 9, Bratislava v celkovej výmere 200 m2 
za účelom usporiadania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 pre nájomcu: Slovenský 
zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 30 845 386, občianske 
združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-909/90-73-12 zo dňa 
29.09.2016 s dobou nájmu: od 15.04.2019 do 28.05.2019 s cenou nájmu: 516 046,09 Eur bez 
dane z pridanej hodnoty s podmienkou vylúčiť možnosť zápočtu zo zmluvy a nájomca 
zabezpečí potrebné investície a s podmienkami: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 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: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
 
Následne členovia komisie hlasovali o predloženej Nájomnej zmluve č.... pre Majstrovstvá sveta 
v ľadovom hokeji 2019  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 2 
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri usporiadaní a organizovaní Majstrovstiev sveta 
v ľadovom hokeji 2019 v Slovenskej republike ( Host city agreement) 
 
 
Predložený materiál bol iba informačným materiálom 
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Komisia sa obracia na predsedu Komisie v súvislosti s vystúpením pána primátora na 
dnešnej Komisii, aby pre budúcnosť zabezpečil pokojný a pracovný priebeh Komisie 
a zabránil akýmkoľvek invektívam voči členom Komisie 
 
 Hlasovanie: 
 prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
 
 
k bodu 3 
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – miestny 
poplatok za rozvoj a zmena čl.91 ods.1 písm.b.) 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy – miestny poplatok za rozvoj a zmena čl.91 ods.1 písm. b.) a dopracovať  Návrh 
dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti s vyplatením Solidarity ku 
dňu účinnosti tohto návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
 
k bodu 4 
Smart City koncepcia „Bratislava Rozumné mesto 2030“ bol predkladateľom stiahnutý 
z rokovania 
 
Materiál pod por.č.4 „Smart City koncepcia „Bratislava Rozumné mesto 2030“ bol 
predkladateľom stiahnutý z rokovania 
 
 
 
k bodu 5 
Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2016 a aktualizácia k 30.06.2017 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu berie predložený materiál na vedomie.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
k bodu 6 
Plnenie protikorupčného minima k 31.12.2017 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu berie predložený materiál na vedomie.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2 
 
 
 
 
Jan Budaj,v.r. 
predseda komisie 
 
 
 
Ing.Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448,  
 


