KOMISIA FINANČNEJ STRATEGIE A PRE SPRÁVU A PODNIKANIE S MAJETKOM MESTA
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie
s majetkom mesta zo dňa 17.05.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
Otvorenie
Prerokovávanie predložených materiálov
Rôzne
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 9.00 h – 11.30 h.
Zasadnutie komisie viedol predseda komisie JUDr. Ivo Nesrovnal, ktorý otvorením komisie
poveril Ing. Dzivjákovú , pretože sa vopred ospravedlnil, že príde o pol hodinu neskôr .

K bodu č. 1
Hlavným dôvodom mimoriadneho zasadnutia komisie bolo prejednanie pozemkov zoradených
v zozname pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré pripravilo oddelenie
správy nehnuteľného majetku.
Na začiatku komisie na podnet p. ing. Dzivjákovej, vedúca oddelenia SNM Ing. Mária
Frindrichová informovala členov komisie, čo je náplňou práce na oddelení. Je to evidencia ( čo
vlastní hlavné mesto a čo je zverené do správy mestských častí) , zmluvné vzťahy ( kúpne
zmluvy, nájomné zmluvy, vecné bremená ...) a spory týkajúce sa majetku hlavného mesta SR
Bratislavy. Potom pristúpila p. Ing. Frindrichová spolu s p. riaditeľom Ing. Stromčekom
k informovaniu o pozemkoch v zozname postupne od 1. obvodu po 5. obvod podľa
katastrálných území .
Členovia komisie sa dohodli, že do 19.5.2011 pošlú p. tajomníčke zoznam pozemkov s ktorými
nesúhlasia, aby išli na predaj a Ing. Mičúchová ich zoradí do tabuľky a spätne zašle všetkým
členom komisie.
Konečnú tabuľku so zoznamom nehnuteľností, ktoré nebudú predmetom prevodu, zašle (po
prekonzultovaní s ostatnými členmi komisie) p. JUDr. Nesrovnal pani tajomníčke komisie, ktorá
ju predloží p. riaditeľovi Ing. Stromčekovi, aby mohli byť pripravované podklady na predaj
ostatných nehnuteľností

K bodu č. 2
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov
v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 5067/1, parc.č. 5068/1, parc.č. 5078/7, parc.č.5947/26,
parc.č.5947/27 a parc.č.5947/28 pre MICROTECH, spol.s r.o. so sídlom v Bratislave
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál
stiahla z rokovania.

JUDr.Ivo Nesrovnal, v. r.
predseda komisie

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

