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kód uzn.: 1.2. 
6.3. 

 
Návrh uznesenia 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 
 

schvaľuje 
 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene 
a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 5/2013, s účinnosťou od 1. januára 2015. 
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D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
A. Všeobecná časť 
Krajský súd v Bratislave (ďalej len „súd“) na pojednávaní dňa 27.6.2014 rozhodol 

vo veci protestu Krajskej prokuratúry Bratislava proti nesúladu ustanovení § 4 a § 5 ods. 1, 2 
a 3 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene 
a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„VZN č. 13/2012“) s § 78 ods. 1 písm. a), § 79 ods. 1 a § 83 zák. č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku. 

 
Ako sa uvádza v rozsudku č. konania 6S/143/2013-68 z pojednávania zo dňa 

27.6.2014 (rozhodnutie doručené Hlavnému mestu SR Bratislave dňa 4.8.2014), súd síce 
vyslovil nesúlad ustanovení § 4 a § 5 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 VZN č. 13/2012 aj s ustanovením 
§ 83 zák. č. 582/2004 Z. z., avšak nestotožnil sa s právnym názorom navrhovateľky (Krajská 
prokuratúra Bratislava), že obec nie je oprávnená určiť rôzne sadzby poplatku, a to 
z dôvodov, ktoré súd uviedol v rozsudku. Súd vidí nesúlad citovaných ustanovení 
so splnomocňovaním ustanovením § 83 zák. č. 582/2004 Z. z. v tom, že toto ustanovenie 
neoprávňovalo použiť prepočítací koeficient tak, ako ho použil odporca v návrhom 
napadnutých ustanoveniach, nakoľko splnomocňovacie ustanovenie sa týka použitia iného 
koeficientu, upraveného v ustanovení § 79 ods. 4 zák. č. 582/2004 Z. z., a to v súvislosti 
s prípadom, ak v obci nie je zavedený množstvový zber. Na základe v rozhodnutí uvedených 
dôvodov súd považoval za potrebné vyhovieť návrhu navrhovateľky v celom rozsahu 
a vyslovil nesúlad ustanovení § 4 a § 5 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 VZN č. 13/2012 s ustanovením 
§ 78 ods. 1 písm. a), § 79 ods. 1 a § 83 zák. č. 582/2004 Z. z. aj keď z čiastočne iných 
právnych dôvodov. 

 
V zmysle zákona bolo proti rozsudku podané odvolanie. Z dôvodu, ak by v odvolacom 

konaní bolo rozhodnuté skôr ako do konca roka 2014, je potrebné mať pripravený návrh 
sadzieb na rok 2015. 

 
Podľa rozhodnutia súdu v rozpore so zákonom č. 582/2004 Z. z. je použitie 

koeficientu pre určenie výšky poplatku podľa objemu zberných nádob 110 l, 240 l a 1100 l 
kontajner. Použitie sadzieb podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zák. č. 582/2004 Z. z. 
podľa názoru súdu je v súlade so zákonom. 

 
Výška sadzieb pre jednotlivé zberné nádoby podľa objemu by bola nasledovná: 

Objem nádoby Koeficient Kg 

Sadzba eur za 
jeden odvoz  

(kg) Sadzba za 1 l 

Sadzba eur za 
jeden odvoz  

(l) 
1100 l kontajner 5,0 100 16,5900 eura 0,01509 eura 16,5990 eura 
 240 l nádoba 1,6 32 5,3088 eura 0,02212 eura 5,3088 eura 
 110 l nádoba 1,0 20 3,3180 eura 0,03017 eura 3,3187 eura 
 110 l nádoba jedna osoba 

v rod. dome 0,4 8 1,3272 eura 0,01207 eura 1,3277 eura 
 110 l nádoba dve osoby 

v rod. dome 0,8 16 2,6544 eura 0,02413 eura 2,6543 eura 
 

Malé rozdiely vo výslednej sadzbe za jeden liter podľa objemu zbernej nádoby, 
prepočítanej zo súčasných sadzieb poplatku za jeden odvoz zbernej nádoby na báze určenia 
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hmotnosti v kilogramoch prepočítacím koeficientom, sú spôsobené zaokrúhľovaním a 
nepresahujú 5/100 percenta (0,05 %), a teda v tejto výške nebudú mať žiadny dopad 
na obyvateľstvo. V návrhu VZN sa pre prepočet sadzby 120 l zbernej nádoby uplatňuje 
rovnaká sadzba ako za objem 110 l zbernej nádoby (110 l objemu zbernej nádoby). 

 
Dňa 15. októbra 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 268/2014 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Do znenia zákona 
č. 582/2004 Z. z. bolo doplnené ustanovenie § 78 ods. 4, podľa ktorého môže obec ustanoviť 
všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho obdobia rôzne sadzby v závislosti 
od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov v rozsahu dolnej a hornej výšky poplatku 
určenej v § 78 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z., t. j. najmenej 0,0033 eura a najviac 
0,0531 eura za jeden liter komunálnych odpadov. 

 
Aj keď sú sadzby za liter pre jednotlivé zberné nádoby navrhované v rôznej výške, 

pohybujú sa v rámci intervalu podľa § 78 ods. 1 písm. a) zák. č. 582/2004 Z. z., ktorým je 
stanovené rozpätie sadzby najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter 
komunálnych odpadov. Navrhovaná úprava ustanovenia § 4 VZN č. 13/2012 je v súlade 
s rozhodnutím Krajského súdu Bratislava a v súlade so znením novelizovaného ustanovenia 
§ 78 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. 

 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia s navrhovanou účinnosťou dňom 1. januára 

2015 (ďalej len „návrh VZN“) bol predložený na rokovanie komisie mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) 
finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta dňa 09.09.2014. Komisia 
odporučila predložiť materiál na rokovanie mestskej rady hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) a aj mestského zastupiteľstva. 

 
Návrh VZN bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 11.09.2014. Mestská rada 

po prerokovaní materiálu uznesením č. 1148/2014 zo dňa 11.09.2014 odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť všeobecne záväzné nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy s účinnosťou dňom 1. januára 2015. 

 
Návrh VZN bol v súlade s ustanovením § 6 ods. 3, 4 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený vyvesením na úradnej tabuli 
a internetovej stránke hlavného mesta v lehote od 2. októbra 2014 do 20. októbra 2014. 

 
V čase od 2. októbra 2014 do 13. októbra 2014 plynula lehota, počas ktorej mohli 

fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia. K návrhu 
nariadenia neboli uplatnené žiadne pripomienky fyzických osôb alebo právnických osôb. 

 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia s navrhovanou účinnosťou dňom 1. januára 

2015 bol predložený na rokovanie komisie mestského zastupiteľstva územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby dňa 13.40.2014. Komisia 
v uznesení k bodu 2 vzala na vedomie vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb 
a právnických osôb. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní 
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s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013 s účinnosťou dňom 
1. januára 2015.  

 
B. Osobitná časť 

K článku I 
K bodu 1 

Znenie ustanovenia § 1 ods. 1 VZN č. 13/2012 sa uvádza do súlade so znením § 77 
ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení článku II  druhého bodu zákona č. 484/2013 Z. z., 
ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
s účinnosťou od 1. januára 2014. Zo systému spoplatnenia miestnym poplatkom 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli okrem elektroodpadov vylúčené aj 
použité batérie a akumulátory pochádzajúce od fyzických osôb. 

 
K bodu 2    

Navrhuje sa ustanoviť sadzby miestneho poplatku v súlade s rozhodnutím súdu 
v sadzbách za liter podľa objemu zbernej nádoby a v súlade s § 78 ods. 1 písm. a) a ods. 4 
zákona č. 582/2004 Z. z. prepočítané z doterajšej sadzby za kilogram. Prepočtom sadzieb 
poplatku za kilogram odpadu na liter odpadu nedochádza k zmene výšky poplatku určeného 
(vypočítaného) v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. ako súčin 
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade 
so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

Pre účely určenia poplatku pre 120 l zbernú nádobu sa použije sadzba a objem 110 l 
zbernej nádoby v súlade s postupom, podľa ktorého bola stanovená sadzba za jeden kilogram 
odpadov v predchádzajúcom znení VZN č. 13/2004 a následne vo VZN č. 13/2012. 

 
K článku II   

Navrhuje sa účinnosť VZN dňom 1. januára 2015. Ak by ustanovenia § 4 a § 5 ods. 1 
až 3 VZN č. 13/2012 rozhodnutím odvolacieho súdu stratili platnosť do konca roku 2014, 
musel by sa na rok 2015 použiť postup podľa ustanovenia § 78 ods. 3 zákona č. 582/2004 
Z. z., a to ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením sadzbu poplatku, platí sa 
poplatok podľa § 78 odseku 1 cit. zákona v najnižšej sadzbe. 
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N á v r h 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. ../2014 

z ................ 2014, 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 6 
ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 11 ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 83 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady 
v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 
 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene 
a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013 sa 
mení takto: 
 
1. V § 1 odsek 1 znie: 

„(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej 
len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), 
okrem elektroodpadov,1) použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických 
osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.1a)“. 
 

2. § 4 a § 5 vrátane nadpisu znejú: 
„§ 4 

Sadzba poplatku 

(1) Sadzba poplatku na území hlavného mesta je nasledovná: 

a)    0,01509 eura za 1 liter pre 1 100 l kontajner,  

b)    0,02212 eura za 1 liter pre 240 l zbernú nádobu, 

c)    0,03017 eura za 1 liter pre 110 l zbernú nádobu,  

d)   0,01207 eura za 1 liter pre 110 l zbernú nádobu pre jednu samostatne bývajúcu 
osobu v rodinnom dome,  



 

 7 

e)   0,02413 eura za 1 liter pre 110 l zbernú nádobu pre dve samostatne bývajúce 
osoby v rodinnom dome. 

(2) Pre účely určenia poplatku pre 120 l zbernú nádobu sa použije sadzba 
stanovená pre 110 l zbernú nádobu a objem 110 l.   

 
§ 5 

Určenie poplatku 

(1) Poplatok sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej 
nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov. 

(2) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho 
odpadu z lisovacieho kontajnera na zmesový komunálny odpad sa určuje ako súčin 
sadzby poplatku a celkovej hmotnosti odpadu za kalendárny mesiac. Celková hmotnosť 
odpadu za kalendárny mesiac sa vypočíta ako súčet hmotností uvedených 
na jednotlivých vážnych lístkoch. 

(3) Do poplatku sa započíta aj počet mimoriadnych odvozov vykonaných 
na žiadosť poplatníka alebo platiteľa poplatku v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo 
v prípade rodinných domov v príslušnom kalendárnom štvrťroku.“. 

  
 
 

Čl. II 
Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Ftáčnik 
primátor 
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Vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb a právnických osôb  
k  návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013 

podľa § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Pripomienkové konanie: od 2.10. do 13. 10. 2012 
 
Por. 
č. 

Fyzické osoby 
Právnické osoby Pripomienky k návrhu VZN o poplatku za odpad Vyhodnotenie Záver 

  bez pripomienok   
 
Spracovateľ: 
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Ing. Peter Michalička, vedúci oddelenia 
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013 

kód uzn.: 1.2 
6.3 

Uznesenie č. 1148/2014 
     zo dňa 11. 09. 2014 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 
v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 5/2013 s účinnosťou dňom 1. januára 2015. 

- - - 



12 

 

 

12 

KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTN ÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
 
 
 
 
 
Výpis zo  zasadnutia Komisie územného a strategické ho plánovania, životného prostredia 
a výstavby MsZ konaného d ňa  13. 10. 2014 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2: 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovens kej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa dy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Brat islavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mes ta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného na riadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 5/2013 
Materiál prezentoval Ing. Michalička, vedúci odd. miestnych daní a poplatkov. 
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životn ého prostredia a výstavby po prerokovaní a diskusii : 
2.1. berie na vedomie  vyhodnotenie pripomienok k u vedenému návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 
Hlasovanie: 
prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0. 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2.2. odporú ča MsZ schváli ť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bra tislavy, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Brat islavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnen í všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR 
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobn ými stavebnými odpadmi na území hl. m. 
SR Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy  č. 
5/2013 s účinnos ťou dňom 1. januára 2015. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 13, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 2. 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

Michal Muránsky, v. r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Vyhotovila:  
Eva Rifliková, tajomníčka komisie 
V Bratislave, dňa 14. 10. 2014 
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KOMISIA FINANČNEJ STRATÉGIE A PRE SPRÁVU A PODNIKANIE S MAJETKOM MESTA 
                 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

V Ý P I S 
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie  finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
zo dňa 09.09.2014 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 
Otvorenie 
Prerokovávanie predložených materiálov  
Rôzne 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 16.00 h –  18,50 h. 
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie JUDr. Ivo Nesrovnal. 
Na rokovaní komisie sa nezúčastnili a vopred sa ospravedlnili z neúčasti p. Ing. Ivan Švejna  
Na začiatku rokovania  Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta pán predseda JUDr. Ivo 
Nesrovnal privítal členov komisie, pani I. námestníčku Ing. Vieru Kimerlingovú a mestského kontrolóra Ing. Petra Šinályho. 
Následne členovia komisie určili a odhlasovali poradie jednotlivých bodov č.1,2,3,6,9,16,47,52,53,75,76, ktoré prerokovali 
prioritne s tým, že až po ich prerokovaní budú postupovať v zmysle poradia bodov uvedených v pozvánke. 
Program: 
k bodu  
1. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 
k bodu  
2. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu  hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2014 
k bodu  
2a  Komplexná správa o výsledkoch hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy  za roky 2011-2014  
k bodu  
6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove 

pri kríži 
k bodu  
9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

Krajskému súdu v Bratislave 
k bodu  
16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 

parc. č. 23013/1, spoločnosti  Národný futbalový štadión, a.s. so sídlom v Bratislave 
k bodu  
47. Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19548/3 za parc. č. 18338/2 s Ing. Stanislavom Polákom 

s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Body 52 a 53 prerokovala Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta súčasne.  
52. Koncepcie rozvoja a budovania Bratislavského lesného parku do r.2024 
53. Koncepciu na podporu rekreačnej funkcie Bratislavského lesného parku na území v správe Mestských lesov 
k bodu  
75. Informácia k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky Údržba zelene a služby s tým spojené na pozemkoch vo 

vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy 
k bodu  
76. Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných v roku 2014 oddeleniami magistrátu 
k bodu rôzne: 
Informácia o predbežnom poradí ponúk na zákazku„ Refinancovanie úverov hl. mesta SR Bratislavy“ zo dňa 04.09.2014 o 14.30 
h 
 
Ďalšie materiály, ktoré boli zaradené na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta dňa 
09.09.2014, ale neboli jednotlivo prerokované,  komisia odporúča predložiť na rokovanie MsR aj MsZ.  
 
 

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r. 
predseda komisie 

 
 
 

 
Ing.Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448 
v.z. Adriana Renčková  


