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
zo dňa 13.03.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
Otvorenie
Prerokovávanie predložených materiálov
Rôzne
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 16.00 h – 19.00 h.
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie JUDr. Ivo Nesrovnal.
Na začiatku rokovania Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
pán predseda komisie privítal členov komisie.
Keďže v pôvodnej pozvánke nebol materiál „Návrh na čerpanie finančných prostriedkov na
základe uverejnenej verejnej výzvy na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu
programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012
(resocializačné stredisko RETEST)“ a „Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej
súťaže na nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9
v Bratislave, k.ú. Bratislava - Nové mesto“, tak poslanci jednohlasne odsúhlasili prerokovanie
týchto materiálov ako bod č. 28 a č.29
Potom pristúpili poslanci k prerokovávaniu predložených materiálov podľa pozvánky

K bodu č. 1
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012, ktorá obsahuje
presun rozpočtových prostriedkov nasledovne:
1.1. zvýšenie kapitálových výdavkov o 112 tis. eur v programe 2, podprogram 2.5, prvok
2.5.1 Plán dopravných stavieb
1.2 zníženie kapitálových výdavkov o 112 tis. eur v programe 2, podprogram 2.2,
prvok 2.2.2 rozvoj integrovanej dopravy
1.3. presun prostriedkov vo výške 6,5 tis. eur z položky 710 - Obstaranie kapitálových
aktív hlavným mestom na dobudovanie trolejbusových tratí na položku 720
Kapitálový transfer GIBu v programe 2, podprogram 2.5., prvok 2.5.1 Plán
dopravných stavieb

Hlasovanie:
prítomní: 8 , za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča
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1.4. zvýšenie bežného transferu o 1 500 tis. eur Dopravnému podniku Bratislava, a.s., v
programe 2, podprogram 2.2., prvok 2.2.1 Mestská hromadná doprava za
podmienky súhlasu Komisie dopravy a informačných systémov ( aj
s rozsahom služieb letnej údržby )
1.5. zníženie bežných výdavkov hlavného mesta o 1 500 tis. eur v programe 4.
podprogram 4.2., prvok 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste

Hlasovanie:
prítomní: 8 , za: 6 , proti: 1 , zdržal sa: 1

Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
1.6. odporúča magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy riešiť dotáciu GIBu
v sume 29 375,52 Eur
Hlasovanie:
prítomní: 8 , za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 1

K bodu č. 2
Návrh na odsúhlasenie zapojenia mesta Bratislavy do projektu s názvom EKOprofit Bratislava –
Zavádzanie Programu čistejšej produkcie v širšom okolí Bratislavy podľa vzoru
„Ökobusinessplan Wien“ na podporu trvalo udržateľného rozvoja prihraničného regiónu
Rakúsko-Slovensko

Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť zapojenie hlavného mesta SR Bratislavy do projektu s názvom „ECOProfit Bratislava –
Zavádzanie Programu čistejšej produkcie v širšom okolí Bratislavy podľa vzoru
„Ökobusinessplan Wien“ na podporu trvalo udržateľného rozvoja prihraničného regiónu
Rakúsko-Slovensko. Pre mesto Bratislava vychádza rozpočet 23.579 EUR, to znamená 1.179
EUR spolufinancovanie z vlastných zdrojov (5%).
Hlasovanie:
prítomní: 8 , za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa pre prenájom skladového priestoru na
1. nadzemnom podlaží Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, pre
Slovenský zväz ľadového hokeja
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 č. 258/2009
Z. z. zo dňa 16. 06. 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvorenie zmluvy na
skladové priestory na 1. nadzemnom podlaží Zimného štadióna O. Nepelu, Odbojárov 9
v Bratislave pre Slovenský zväz ľadového hokeja, občianske združenie, Junácka 6, 832 80
2
2
Bratislava, IČO: 30 845 386, o výmere 8,51 m za cenu 70,00 Eur/m /rok plus daň z pridanej
hodnoty na dobu neurčitú s podmienkou:
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- Zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v mestskom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto
uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie:
prítomní: 8, za: 6 , proti: 0 , zdržal sa: 2

K bodu č. 4
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa pre prenájmy nebytových priestorov
na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, pre spoločnosti Slovak Telekom
a.s. a Orange Slovensko, a.s.
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 č. 258/2009
Z. z. zo dňa 16. 06. 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvorenie zmluvy na
prenájom nebytových priestorov Zimného štadióna O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, pre
spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469
a Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 697 270 o výmere 16,4
m2
- za cenu 2 000,- Eur ročne plus daň z pridanej hodnoty
- na dobu neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy
s podmienkou:
Zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v mestskom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto
uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 8 , za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových
priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k.ú. Nové Mesto,
parc.č.15142/1 pre spoločnosť Ticketportal SK , s.r.o., Radlinského 6, 811 07 Bratislava
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
258/2009 Z. z., zo dňa 16. 6. 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nájom nebytových
2
priestorov o ploche 56,11 m na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave, Odbojárov 9,
katastrálne územie Nové Mesto, za účelom prevádzkovania predajných miest pre spoločnosť
Ticketportal SK, s.r.o., Radlinského 6 v Bratislave, IČO: 35 850 698
- na dobu neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy
- za nájomné:
1. za obdobie odo dňa účinnosti zmluvy do 31. augusta 2012 denné nájomné vo výške 55,34
Eur na deň plus daň z pridanej hodnoty za každý deň prevádzky predajne vstupeniek v
prípade konania športových a kultúrno-spoločenských podujatí, na ktorých nájomca
zabezpečuje predaj vstupeniek,
2. za obdobie od 1. septembra 2012 ročné nájomné vo výške 8 416,50 Eur plus daň z pridanej
hodnoty,
3. za obdobie od 1. septembra 2012 v mesiacoch júl a august príslušného kalendárneho roku
v prípade konania športových a kultúrno-spoločenských podujatí, na ktorých nájomca
zabezpečuje predaj vstupeniek, denné nájomné vo výške 55,34 Eur plus daň z pridanej
hodnoty za každý deň prevádzky predajne vstupeniek
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s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v mestskom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto
uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 8 , za: 5 , proti: 0 , zdržal sa: 3

K bodu č. 6
Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na
Plavárni Pasienky , ul. Junácka 4, Bratislava, k.ú. Bratislava – Nové Mesto
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí
budovy Plavárne Pasienky, Junácka ul. 4 v Bratislave, k. ú. Bratislava – Nové Mesto vo výmere
2
207,94 m na dobu 10 rokov za účelom prevádzkovania reštauračných a pohostinských služieb
s podmienkou:
Nájomná zmluva bude víťazným uchádzačom podpísaná do 60 dní od zverejnenia výsledkov
súťaže. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto
uznesenia stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 8 , za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie Zimného
štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a
prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ berie na
vedomie
1. Správu o výsledku kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja
Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
2. Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie
Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Hlasovanie:
prítomní: 7 , za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti TEHELNE POLE, a.s. so sídlom v Bratislave
vkladom hlavného mesta SR Bratislavy ako akcionára spoločnosti, alebo na prevod akcií
hlavného mesta SR Bratislavy na spoločnosť TP SLOVAN, s.r.o., so sídlom v Bratislave a na
predaj pozemkov parc.č.15140/38, 57, 58, 68, 69, 70 a 71 v k.ú. Nové Mesto, spoločnosti
TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave
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Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta prerušila rokovanie
predloženého materiálu a žiada
- predložiť nový aktualizovaný znalecký posudok
- doplniť zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy za členov orgánov spoločnosti
TEHELNE POLE a.s.,
- predložiť výkaz ziskov a strát a finančnú súvahu za rok 2011

Hlasovanie:
prítomní: 8 , za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Právna analýza možnosti realizácie zámeru výstavby v lokalite Kráľova hora pred predložením
návrhu na výmenu pozemkov
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
zobrať na vedomie právnu analýzu možnosti realizácie zámeru výstavby v lokalite Kráľova hora
pred predložením návrhu na výmenu pozemkov.
Hlasovanie:
prítomní: 8, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 1

K bodu č. 10
Návrh na odzverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, návrh na predaj nehnuteľností
v Bratislave, k.ú. Petržalka a Trnávka, spoločnosti Waving, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako
prípadu hodného osobitného zreteľa a návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k.ú. Devín, od
spoločnosti Kráľova hora, s r.o., so sídlom v Bratislave
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta prerušila rokovanie
predloženého materiálu a žiada predkladateľa preveriť možnosti zámeny pozemkov
a zabezpečiť súhlas mestských častí
Hlasovanie:
prítomní: 8, za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 11
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov
v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2620/1 a parc. č. 2621/4, spoločnosti Botus, s.r.o., so
sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom nájom časti pozemkov
registra „C“, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2620/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
2
vo výmere 116 m a parc. č. 2621/4, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere
2
27 m , spoločnosti Botus, s.r.o., so sídlom na Dvořákovom nábreží 10 v Bratislave, IČO:
36 288 411 na dobu neurčitú, za účelom vybudovania chodníkov popri Dúbravskej ceste
2
a Ceste na Červený most a vjazdov na parkoviská, za nájomné vo výške 12,00 Eur/m /rok,
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 uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí
platnosť.
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Hlasovanie:
prítomní: 8, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 2

K bodu č.12
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku
a budúceho zriadenia vecného bremena v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9282/1, Ing. Valérovi
Hlobilovi, bytom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom a budúce zriadenie vecného
bremena v k. ú. Rača, k časti pozemku registra „C“ parc. č. 9282/1, druh pozemku – trvalé
2
trávnaté porasty, o výmere 177 m , zapísaný na LV č. 7003, Ing. Valérovi Hlobilovi, bytom
Záhradnícka 14, 811 07 Bratislave, za účelom vybudovania a užívania vjazdu k stavbe
rekreačnej chaty, ktorá bude umiestnená na pozemku parc. č. 19140/8 v k. ú. Rača, na dobu
neurčitú, za nájomné:
1.

2

6 Eur/m /rok odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy,

2.
s výškou odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemku dotknutého
vjazdom, ktorá bude stanovená na základe znaleckého posudku pred uzavretím zmluvy
o zriadení vecného bremena,
s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná toto
uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 8, za: 0, proti: 5 , zdržal sa: 3
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

K bodu č. 13
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností
v Bratislave, k. ú. Ružinov na ul. Mlynské luhy 17, pre občianske združenie SAHARA so sídlom
v Bratislave
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 č. 258/2009 Z.
z. zo dňa 16.06.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, nájom nehnuteľností – pozemku registra „C“ parc. č. 3237/20 vo výmere
2
2
822 m a stavby so súpisným číslom II. 17576 vo výmere 377,93 m na pozemku registra „C“
2
parc. č. 3237/21 a časti pozemku parc. č. 3237/21 vo výmere 47 m nezastavaného stavbou
súp. č. II. 17576 na ulici Mlynské luhy 17 v Bratislave, k. ú. Ružinov, na dobu neurčitú pre
občianske združenie SAHARA so sídlom na Železničiarskej 13 v Bratislave za
účelom umiestnenia zbierok vojenskej kolesovej, pásovej a špeciálnej techniky a dobového
oblečenia najmä z 2. svetovej vojny,
s podmienkami:
2

1. Nájomné bude vo výške 14,00 Eur/m /rok za nebytové priestory o ploche 377,93 m
2
2
a 3,40 Eur/m /rok za pozemok vo výmere 869 m .

2

2. Počas doby rekonštrukcie nebytových priestorov v trvaní 6 mesiacov od účinnosti zmluvy
2
bude nájomné vo výške 3,00 Eur/m /rok.
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Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto
uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 8 , za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 14
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3120, parc. č. 3135, parc. č. 3202, parc. č. 3214 a parc. č.
3271, pre spoločnosť Realcorp Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom pozemkov registra „C“
v k. ú. Petržalka, zapísaných na liste vlastníctva č. 1748, časti parc. č. 3120 – ostatné plochy
2
vo výmere 78,46 m , dvoch časti parc. č. 3135 – zastavané plochy a nádvoria, prvá časť vo
2
2
výmere 122,55 m a druhá časť vo výmere 127,45 m , ôsmich častí parc. č. 3202 – ostatné
2
2
plochy, prvá časť vo výmere 12,30 m , druhá časť vo výmere 49,05 m , tretia časť vo výmere
2
2
2
24,55 m , štvrtá časť vo výmere 12,30 m , piata časť vo výmere 49,12 m , šiesta časť vo
2
2
2
výmere 12,30 m , siedma časť vo výmere 25,15 m , ôsma časť vo výmere 20,82 m , štyroch
2
častí parc. č. 3214 – ostatné plochy, prvá časť vo výmere 54,59 m , druhá časť vo výmere
2
2
2
135,48 m , tretia časť vo výmere 98,05 m , štvrtá časť vo výmere 66,20 m , troch častí parc. č.
2
2
3271 – ostatné plochy, prvá časť vo výmere 98,05 m , druhá časť vo výmere 36,77 m , tretia
2
2
časť vo výmere 36,77 m , spolu 1060 m , za účelom vybudovania a užívania 85 parkovacích
miest na Tupolevovej a Iľjušinovej ulici pre potreby realizácie stavby „Náhradné parkovacie
miesta pre Polyfunkčný objekt Pajštúnska ulica“ v Bratislave, pre spoločnosť Realcorp
Development s.r.o., so sídlom Bojnická 18 v Bratislave, IČO : 36 666 670, na dobu neurčitú, za
nájomné :
2

1. 14,00 Eur/m /rok odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu parkoviska,
2
2. 3,75 Eur/m /rok od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu parkoviska,
s podmienkou :
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto
uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 8 , za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 15
Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na
prízemí objektu na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na prízemí
2
objektu na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo výmere 176,25 m , na dobou 10 rokov
s pripomienkami:
-musí obsahovať projekt
-s kritériami obchodnej verejnej súťaže -cena 40% a spôsob využitia 60%
- bod č.5 sa ruší z podmienok obchodnej verejnej súťaže ( účel nájmu )
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a s podmienkou:
Nájomná zmluva bude víťazným uchádzačom podpísaná do 90 dní od zverejnenia výsledkov
súťaže. V prípade, že nájomná zmluva nebude víťazným uchádzačom v uvedenom termíne
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 8 , za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 16
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľnosti za účelom
vybudovania športového areálu a parkoviska – objektu bývalého cyklistického štadióna na ul.
Odbojárov a Kalinčiakova, a to pozemkov parc. č. 11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46,
11280/48, 11280/54, 11280/55, 11280/56, 11280/57 a stavby súp. č. 7768 na pozemkoch parc.
č. 11280/46 a 11280/57 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto bez finančnej účasti hlavného mesta SR
Bratislavy
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľnosti za
účelom vybudovania športového areálu a parkoviska – objektu bývalého cyklistického štadióna
na ul. Odbojárov a Kalinčiakova v Bratislave, k.ú. Nové Mesto bez finančnej účasti hlavného
mesta SR Bratislavy, a to pozemkov registra „C“:
2
- parc. č. 11280/1 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15.616 m
2
- parc. č. 11280/34 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 415 m
2
- parc. č. 11280/35 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 108 m
2
- parc. č. 11280/46 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 591 m
2
- parc. č. 11280/48 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 26 m
2
- parc. č. 11280/54 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m
2
- parc. č. 11280/55 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m
2
- parc. č. 11280/56 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 844 m
2
- parc. č. 11280/57 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 26 m , celkovo o výmere
2
17.655 m
- a stavby súp. č. 7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57 v Bratislave, k. ú.
Nové Mesto
na dobu 50 rokov, s podmienkou:
Nájomná zmluva bude víťazným uchádzačom podpísaná do 30 dní od zverejnenia výsledkov
súťaže. V prípade, že nájomná zmluva nebude víťazným uchádzačom v uvedenom termíne
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 8 , za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 17
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku
v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1222/8, spoločnosti REALIZ a.s., so sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
nájom časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Ružinov parc. č. 1222/8 druh pozemku –
2
ostatné plochy vo výmere 48 m , spoločnosti REALIZ a.s., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 930 331, na dobu neurčitú, za účelom napojenia účelovej komunikácie na Ružinovskú
2
ulicu za nájomné 16,- Eur/m /rok,
s podmienkou:
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Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia
v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom
podpísaná toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie:
prítomní: 8, za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 18
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti APOLLO ARENA s.r.o.,
so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov v k. ú. Staré
Mesto, a to:
2
parc. č. 4410/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m
2
parc. č. 4410/7, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 186 m
2
parc. č. 4410/11, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 39 m
2
parc. č. 441012, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m
2
parc. č. 4410/13, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m
2
parc. č. 4410/14, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m
2
parc. č. 4410/21, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m ,
vedených v registri „C“ na LV č. 1656, spoločnosti APOLLO ARENA s r. o., IČO : 36366722, so
sídlom na Pribinovej 25 v Bratislave, za cenu 85 122,24 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. Kúpna zmluva bude obsahovať ustanovenie, že kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do
30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 19
Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0646 11 00, spoločnosti
ELONIR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzatvorenie dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve
č. 08 88 0646 11 00 uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislava ako prenajímateľom
a spoločnosťou ELONIR s.r.o., so sídlom v Bratislave ako nájomcom, ktorým sa rozširuje
predmet nájmu o pozemok v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 960/2 – zastavané plochy
2
a nádvoria o výmere 8 m , pozemok registra „C“ spoločnosti ELONIR s.r.o., so sídlom na
Panenskej 8 v Bratislave, IČO: 44 950 462, za nájomné vo výške
1.

2.

2

14,00 Eur/m /rok počas realizácie stavebných prác na predmete nájmu
2
o celkovej výmere 8 m čo predstavuje sumu 112,- Eur do konca mesiaca
v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie,
od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie :
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2.1

2

2

6,00 Eur/m /rok za plochu o výmere 8 m , čo predstavuje sumu 48,Eur, pre vybudovanie a užívanie chodníka na ulici Dudovej v Bratislave,

s podmienkou:
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 088806461100 bude nájomcom podpísaný do 30 dní od
schválenia uznesenia v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že Dodatok č. 1 k Nájomnej
zmluve č. 088806461100 v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný toto uznesenie stratí
platnosť.

Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 20
Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č.
691/3 a parc. č. 691/8, a stavby bez súpisného čísla nachádzajúcej sa na pozemku parc. č.
691/8, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže,
Svoradova ulica
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť predaj nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 691/3 – ostatné plochy vo
2
2
výmere 796 m a parc. č. 691/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 214 m , evidovaných
ako parcely registra „C“, LV č. 1656, a stavby bez súpisného čísla s príslušenstvom,
nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 691/8, nezapísanej na liste vlastníctva, Svoradova ulica,
obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou v súlade so zmenou
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa
25.2.2010 s pripomienkou doplniť územnoplánovaciu informáciu a
I. s osobitne schválenými podmienkami :
1) Súťažný návrh je možné podať len na kúpu všetkých ponúkaných nehnuteľností.
2) Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne do 23. 4. 2012.
3) Súťažné podmienky a podklady bude možné prevziať v dňoch od 23. 4. 2012 do 25. 5. 2012
v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.
4) Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 23. 4. 2012 do 25. 5. 2012 do 14.00 hod.
5) Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa
30. 5. 2012. Otváranie obálok je neverejné.
5a) Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v obchodnej verejnej súťaži,
ktorí splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššia navrhovaná kúpna cena v článku III. kúpnej
zmluvy považovaná za východiskovú kúpnu cenu pri konečnej fáze výberu víťaza
v elektronickej aukcii.
6) Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom
hlavného mesta SR Bratislavy. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 12. 10. 2012
odoslaný list s oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže a že bol schválený
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy.
7) Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 12. 10. 2012.
8) Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu
výdavkov vo výške 50,- Eur.
2

9) Minimálna kúpna cena za pozemky je 494 900,– Eur (490,– Eur/m ) a za stavbu 131 400,–
Eur, t. z. celkom 626 300,– Eur.
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10) Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zložiť finančnú zábezpeku
vo výške 125 260,– Eur.
11a) V prípade viacerých účastníkov, ktorí splnili podmienky obchodnej verejnej súťaže,
postupujú títo do záverečnej fázy výberu uchádzača formou elektronickej aukcie. Podrobné
podmienky účasti v elektronickej aukcii budú uvedené v pozvánke na účasť v elektronickej
aukcii.
11b)

Kritériom pre posúdenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena.

11c) Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý splní podmienky súťaže, výber
elektronickou aukciou sa nekoná. V tomto prípade podlieha vybratý účastník schváleniu
mestským zastupiteľstvom v súlade s bodom 6) týchto podmienok.
12) Súťažné návrhy v zalepenej obálke sa budú označovať heslom „Obchodná verejná súťaž predaj pozemkov – k. ú. Staré Mesto – Svoradova ulica - NEOTVÁRAŤ“.
13) Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa naraz do 30 dní odo dňa
podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
14) V prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy
oboma zmluvnými stranami celú kúpnu cenu, má sa za to, že obe zmluvné strany od zmluvy
odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje.
15) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva
k nehnuteľnostiam výlučne len s víťazom súťaže.
16) Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi, sú povinní predložiť spolu so
súťažným návrhom originál výpisu živnostenského oprávnenia nie staršieho ako 1 mesiac.
17) Vybratý účastník v elektronickej aukcii sa zaväzuje v lehote stanovenej v pozvánke na účasť
v elektronickej aukcii predložiť upravený návrh priloženej kúpnej zmluvy v článku III. (kúpna
cena), v ktorom uvedie kúpnu cenu podľa výsledku elektronickej aukcie.
18) Účastník súťaže berie na vedomie, že nehnuteľnosti sa nachádzajú v pamiatkovej zóne
Bratislava – centrálna mestská časť a sú chránené v zmysle § 29 zákona č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov.
II. so všeobecne schválenými podmienkami :
1) Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v súlade so „Všeobecnými podmienkami
obchodných verejných súťaží na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku hlavného mesta SR
Bratislavy“, ktoré boli schválené na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy
uznesením č. 908/2010 zo dňa 25.2.2010, vrátane ďalších zmien tohto uznesenia a v súlade
s týmito osobitne schválenými podmienkami.
2) Predložený návrh, t. z. návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka a v zmysle „Všeobecných podmienok obchodných
verejných súťaží na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy“
schválených na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 908/2010
zo dňa 25.2.2010, vrátane ďalších zmien tohto uznesenia a v súlade s týmito osobitne
schválenými podmienkami.
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 21
Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 96 a časti
stavby súp. č. 101484, Stará tržnica, do správy Bratislavskému kultúrnemu a informačnému
stredisku
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Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť zverenie nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 96 – zastavané
2
plochy a nádvoria vo výmere 2 322 m , evidovaného ako parcela registra „C“, ako aj časti
stavby súp. č. 101484 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 96, LV č. 1656, Stará tržnica,
okrem priestorov označených ako miestnosti č. 301, 302, 303, 304, 305, 307 s príslušenstvom,
308 a 310, nachádzajúcich sa na 2. poschodí stavby, v ktorých sídli Útvar hlavného kontrolóra
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy Bratislavskému kultúrnemu
a informačnému stredisku, príspevkovej organizácii mesta, so sídlom na Židovskej 1
v Bratislave, IČO: 30 794 544, podľa § 4 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia
s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 22
Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na pozemok v Bratislave, k. ú. Podunajské
Biskupice, parc. č. 6070/28
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť uzatvorenie mimosúdnej dohody, ktorej predmetom bude súhlas účastníkov dohody
s tým, že sa zruší zápis pozemku registra „C“ v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6070/28 –
2
ostatné plochy o výmere 247 m , zapísaného na LV č. 2 v prospech vlastníka hlavného mesta
SR Bratislava, a tento pozemok sa zapíše na LV č. 3529 v prospech vlastníka Ing. Jána Brtiša,
bytom Bebravská 32, 821 07 Bratislava
Hlasovanie:
prítomní: 8, za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 23
Informácia o právnych aspektoch k žiadosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o zverenie
stavby podchodu na Trnavskom mýte v Bratislave, k.ú. Nové Mesto a k.ú. Nivy
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ predložený
materiál berie na vedomie
Hlasovanie:
prítomní: 8, za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 24
Návrh na späťvzatie žalobného návrhu č.k. 15C 38/2011 k.ú. Petržalka
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ prerušuje
rokovanie a žiada predložiť územnoplánovaciu informáciu alebo štúdiu zóny
Hlasovanie:
prítomní: 8, za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 25
Návrh na odpustenie dlhu v sume 3560,97 Eur mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
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Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť odpustenie dlhu v sume 3560,97 Eur mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica,
Námestie Rodiny č.1, 843 57 Bratislava, ktorý predstavuje nájomné za roky 2011 a 2012
a sankcie za omeškanie
Hlasovanie:
prítomní: 8, za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 26
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 6 195,62 Eur s príslušenstvom
a zmluvnou pokutou
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky voči OTYK invest spol.s r.o. vo výške
6 195,62 Eur s príslušenstvom a zmluvnou pokutou
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 0, proti: 6 , zdržal sa: 1
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

K bodu č. 27
Návrh odpustenie dlhu v sume 4 017,66 Eur
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť odpustenie dlhu Emílii Bombelajovej, Palackého 4, 811 02 Bratislava v sume 4.017,66
€, ktorý vznikol v dôsledku oneskorenia s úhradami nájomného a služieb za užívanie bytu v
období 03/2006 – 03/2008, 01/2010 a vyúčtovania nákladov za služby v roku 2009
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 28
Návrh na čerpanie finančných prostriedkov na základe uverejnenej verejnej výzvy na
poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti
národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012 (resocializačné stredisko RETEST)
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť predložený materiál s nasledujúcimi úlohami:
1/ vydať primátorom hlavného mesta záväzný doklad pre prijímateľa účelovej dotácie z Úradu
vlády Slovenskej republiky o zachovaní využitia stavby na ďalších desať rokov pre
resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, Bratislava, od zrekonštruovania stavby, ako
jednu z podmienok podania žiadosti o účelovú dotáciu
Termín : 30. marec 2012
2/ zaviazať hlavné mesto, aby v prípade poskytnutia účelovej dotácie Úradom vlády Slovenskej
republiky zabezpečilo uvoľnenie zo svojho rozpočtu 5% z celkovo požadovanej sumy z Úradu
vlády SR 25 000 € (t.j. 1 205 €) pre resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, Bratislava,
ako ďalšiu z podmienok poskytnutia účelovej dotácie zriaďovateľovi zariadenia
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0
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K bodu č. 29
Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k.ú. Bratislava - Nové mesto
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Zimnom
štadióne Ondreja Nepelu, ul. Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Bratislava – Nové Mesto vo
2
výmere 20,10 m na dobu 10 rokov za účelom prevádzkovania obchodu, kancelárie alebo
iného administratívneho priestoru s podmienkou:
Nájomná zmluva bude víťazným uchádzačom podpísaná do 60 dní od zverejnenia výsledkov
súťaže. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto
uznesenia stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0

JUDr. Ivo Nesrovnal
predseda komisie

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

