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 14.06.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
Otvorenie
Prerokovávanie predložených materiálov
Rôzne
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 13.00 h – 19.30 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 .
K bodu č. 1
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa krátkodobého nájmu
bazénov, ľadovej plochy a športovej haly na prevádzkach Správy telovýchovných a rekreačných
zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zobrala na vedomie
predkladaný materiál a žiada pána riaditeľa STARZu Ing. Jozefa Chynoranského zvážiť
možnosti výberu nájomcov verejnou súťažou a predložiť cenníky STARZu s analýzou, za
účelom ich preverenia a s odôvodnením cenotvorby a zváženie možnosti výberu nájomcov
verejnou súťažou
Hlasovanie:
prítomní: 7 , za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta žiada predložiť projekt
transformácie, organizačného zabezpečenia a prevádzkovania ZŠON samostatným subjektom
(organizáciou) zriadeným (zriadenou) Hlavným mestom SR Bratislava, odčlenením
organizačnej zložky ZŠON z organizácie STARZ SR Bratislava do 31.7.2011
Hlasovanie:
prítomní: 7 , za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta žiada krátkodobé
nájmy subjektom, v zmysle predloženého materiálu, uzatvoriť na obdobie max. do 31.12.2011
Hlasovanie:
prítomní: 7 , za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovom poriadku pohrebísk
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Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál
stiahla z rokovania

K bodu č. 3
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok
2010
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča predložiť
MsZ na prerokovanie Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010 a doplniť
materiál o správu mestského kontrológa a o návrhy opatrení na nápravu zistení zo strany
auditora
Hlasovanie:
prítomní: 7 , za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta žiada
informácie k prebiehajúcemu auditu Hlavného mesta SR Bratislavy spoločnosťou
Deloitte&Touch
( predovšetkým rozsah mandátu, dĺžka auditu a uzatvorené zmluvy o audite..)

K bodu č. 4
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
1.Schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 takto:
- zvýšenie bežných príjmov o 282 390,- eur
- zvýšenie kapitálových príjmov o 524 111,- eur
- zvýšenie bežných výdavkov o 109 404,- eur v programe 1
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 264 125,- eur v programe 1
- zvýšenie príjmových finančných operácií o 567 028,- eur
2.Použitie rezervného fondu hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 567 028,- eur na
financovanie rozvojových projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ.
a žiada predkladateľa doplniť o zodpovedné organizácie za jednotlivé projekty
a predkladať aktuálny stav rezervného fondu vždy pred zasadaním komisie
Hlasovanie:
prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Návrh nového systému grantových programov hlavného mesta SR Bratislavy
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ
materiál prerokovať a uprednostňujeme variant 5. b) b)
Hlasovanie:
prítomní: 7 , za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0
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K bodu č. 6
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť
1. návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, s účinnosťou dňom 1.
augusta 2011.
2. Doplatenie zálohových platieb za obdobie od 1. marca do 31. júla 2011 vo výške dotácií
schválených týmto všeobecne záväzným nariadením.
Hlasovanie:
prítomní: 7 , za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.
2/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra
voľného času.
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
1.schváliť
návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 2/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so
štúdiom v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
centra voľného času, s účinnosťou dňom 1. augusta 2011.
2. splnomocniť
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
vydať úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 2/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so
štúdiom v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
centra voľného času, ako vyplýva zo zmien a doplnkov z tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
T: 31. august 2011

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

K bodu č. 8
Žiadosť o finančnú dotáciu na mzdy a prevádzku na rok 2011
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť
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dotáciu vo výške 29 058,- Eur Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku pre
školskú jedáleň pri Základnej škole a Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská
13, Bratislava, za účelom zabezpečenia stravovania žiakov Evanjelickej základnej školy
Palisády 57, Bratislava, a žiakov do 15 rokov veku Evanjelického lýcea, Vranovská 2,
Bratislava.
Hlasovanie:
prítomní: 7 , za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Návrh na realizáciu Nosného systému mestskej hromadnej dopravy mesta Bratislavy a jej
regiónu
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
prerokovať v navrhovanej podobe
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 10
Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť čiastočné riešenie súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava II. vo veci
navrhovateľa: hlavné mesto SR Bratislava proti odporcovi: SR – Obvodný úrad v Bratislave,
o určenie vlastníckeho práva, č. k. 51C/54/2010, mimosúdnou dohodou, ktorej predmetom bude
dohoda účastníkov tohto právneho úkonu v zmysle § 36a zákona č 162/1995 Z. z. na tom, že
novovytvorený pozemok registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 3184/130 – zastavané plochy
2
a nádvoria vo výmere 159 m , odčlenený GP č. 2102/11, úradne overeným dňa 16.5.2011,
z pozemku registra „C v k. ú. Ružinov, parc. č. 3184/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
2
2 226 m , LV č. 6685, bude zapísaný v katastri nehnuteľností ako vlastníctvo hlavného mesta
SR Bratislavy
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 1

K bodu č. 11
Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť uzatvorenie Dohody o urovnaní medzi spoločnosťou OMNIA 2000 a.s., so sídlom na
Tomášikovej ulici v Bratislave, IČO: 36389757 a hlavným mestom SR Bratislava
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 0, proti: 7 , zdržal sa: 0
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

K bodu č. 12
Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Staré mesto, pozemku parc.č.
2408/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Slávičie údolie
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Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť predaj nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 2408/1 – záhrady vo
2
výmere 3088 m , evidovaného ako parcela registra „C“, Slávičie údolie, LV č. 1656, 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:
I. s osobitne schválenými podmienkami :
1) Súťažný návrh je možné podať len na kúpu predmetu predaja v celosti.
2) Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne do 11.7.2011.
3) Súťažné podmienky a podklady bude možné prevziať v dňoch od 11.7.2011 do 19.8.2011
v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.
4) Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 11.7.2011 do 19.8.2011 do 14.00 hod.
5) Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa
24.8.2011. 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 11.11.2011
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 11.11.2011.
8) Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu
výdavkov vo výške 50,- Eur.
9) Minimálna kúpna cena za pozemok je 1 624 288,- Eur.
10) Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zložiť finančnú zábezpeku
vo výške 324 857,- 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 pozemku k. ú. Staré Mesto, Slávičie údolie - 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 nehnuteľnosti výlučne len s víťazom súťaže.
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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.
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: 6, proti: 0 , zdržal sa: 1

K bodu č. 13
Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemkov parc. č.
11489/1, parc. č. 11489/2 a parc. č. 11489/3, a stavby súp. č. 36, formou obchodnej verejnej
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Račianska 30
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
prerokovať predložený materiál za podmienky súhlasu starostu MČ Nové Mesto a za
podmienky nekolidovania s projektom TENT 17
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 14
Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3400/158 a parc.
č. 3400/160, Na vrátkach, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť predaj pozemkov registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3400/158 – ostatné plochy vo
2
2
výmere 9800 m a parc. č. 3400/160 – ostatné plochy vo výmere 13 450 m , zapísaných na LV
č. 847, Na Vrátkach, 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:
I. s osobitne schválenými podmienkami :
1) Súťažný návrh je možné podať len na kúpu obidvoch ponúkaných pozemkov.
2) Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne do 11.7.2011.
3) Súťažné podmienky a podklady bude možné prevziať v dňoch od 11.7.2011 do 19.8.2011
v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.
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4) Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 11.7.2011 do 19.8.2011 do 14.00 hod.
5) Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa
24.8.2011. 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 11.11.2011
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 11.11.2011.
8) Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu
výdavkov vo výške 50,- Eur.
9) Minimálna kúpna cena za pozemky je 2 464 500,- Eur.
10) Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zložiť finančnú zábezpeku vo
výške 492 900, - 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 nehnuteľností - k. ú. Dúbravka, Na vrátkach - 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.
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.
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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: 0, proti: 6 , zdržal sa: 1
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta žiada riaditeľa
magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy rešpektovať zoznam pozemkov neurčených na
predaj
( zoznam pozemkov bol určený členmi komisie )

K bodu č.15
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/1, parc. č. 882/76 a parc.
č. 882/77, Pod záhradami, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť predaj pozemkov v k. ú. Dúbravka zapísaných na liste vlastníctva č. 847 ako parcely
2
registra „C“ parc. č. 882/1 – ostatné plochy o výmere 3563 m , 882/76 – zastavané plochy
2
2
a nádvoria o výmere 44 m a parc. č. 882/77 – ostatné plochy o výmere 638 m vytvorených GP
č. 19/2011 z pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 882/1 – ostatné plochy
o výmere 6 791 m², Pod záhradami, 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 podmienkou súhlasu starostu mestskej
časti Dúbravky 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 11. 7. 2011.
3) Súťažné podmienky a podklady bude možné prevziať v dňoch od 11. 7. 2011 do 19. 8. 2011
v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.
4) Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 11. 7. 2011 do 19. 8. 2011 do 14.00 hod.
5) Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa
24. 8. 2011. 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. Vybranému účastníkovi súťaže bude v lehote do 11. 11. 2011
odoslaný list s oznámením o tom, že je vybraným účastníkom súťaže a že bol schválený
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy.
7) Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 11. 11. 2011.
8) Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu
výdavkov vo výške 50,- Eur.
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9) Minimálna kúpna cena za pozemky je 827 775,- Eur.
10) Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zložiť finančnú zábezpeku vo
výške 16 555,50,- 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 vybraný 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. Dúbravka, Pod záhradami – 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) Vybraný 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.
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 Mestským zastupiteľstvom 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 Mestským zastupiteľstvom 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. 16
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2236/1, parc. č.
2243/2, parc. č. 2243/4, parc. č. 2247/2, parc. č. 2248/1 a parc. č. 2472/1, Strmý vŕšok, formou
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
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Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť predaj pozemkov v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2236/1 – ostatné plochy
2
2
vo výmere 4388 m , parc. č. 2243/2 – záhrady vo výmere 408 m , parc. č. 2243/4 – záhrady
2
2
vo výmere 454 m , parc. č. 2247/2 – záhrady vo výmere 648 m , parc. č. 2248/1 – záhrady
2
2
vo výmere 721 m a parc. č. 2472/1 – ostatné plochy vo výmere 369 m , zapísaných na liste
vlastníctva č. 3558 ako parcely registra „C“, Strmý vŕšok, 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 podmienkou, súhlasu starostu
mestskej časti Záhorskej Bystrice 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 11.7.2011.
3) Súťažné podmienky a podklady bude možné prevziať v dňoch od 11.7.2011 do 19.8.2011
v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.
4) Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 11.7.2011 do 19.8.2011 do 14.00 hod.
5) Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa
24.8.2011. 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 11.11.2011
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 11.11.2011.
8) Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu
výdavkov vo výške 50,- Eur.
9) Minimálna kúpna cena za pozemky je 1 062 176,- Eur.
10) Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zložiť finančnú zábezpeku
vo výške 212 435,- 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. Záhorská Bystrica, Strmý vŕšok - NEOTVÁRAŤ“.
13) Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa naraz do 30 dní odo dňa
podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
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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.
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. 17
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemok v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21821/7
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena v k. ú. Nivy na pozemku registra „C“, parc. č. 21821/7 2
ostatné plochy vo výmere 2 m , ktorý vznikol GP č.27/2011 zo dňa 1.6.2011 odčlenením
z pozemku registra „C“, parc. č. 21821/1 – ostatné plochy, LV č.797, v prospech spoločnosti
VERO s.r.o., Klincová 32, Bratislava, IČO:
v súvislosti s umiestnením výťahu na fasáde
schodiska v bytovom dome na Miletičovej ulici , za cenu 210,14 Eur.
Hlasovanie:
prítomní: 7 , za: 0 , proti: 6 , zdržal sa: 1
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

K bodu č. 18
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemok v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2555/739
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť zriadenie vecného bremena v k. ú. Lamač na pozemku registra „C“, parc. č. 2555/739
2
- ostatné plochy vo výmere 5 m , ktorý vznikol GP č.24/2011 zo dňa 25.5.2011 odčlenením
z pozemku registra „C“ parc. č. 2555/202 – ostatné plochy, LV č.867, v prospech MUDr. Pavla
Lauka, Rozvodná 11/B, 831 01 Bratislava v súvislosti s previsom rímsy novostavby rodinného
domu a umiestnenia múrika pre oplotenie za cenu 630,41 Eur. a s podmienkou súhlasu
starostu mestskej časti Lamač
Hlasovanie:
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prítomní: 7 , za: 6 , proti: 0 , zdržal sa: 1

K bodu č. 19
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21585/5, parc. č. 21585/6
a parc. č. 21585/7, spoločnosti Wildebrandt´s Estates, 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 predaj novovytvorených pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Staré
Mesto, parc. č. 21585/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m², parc. č. 21585/6 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m² a parc. č. 21585/7 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 12 m² vytvorených GP č. 111/2010 z pozemku registra „E“ parc. č. 21585/2 – ostatná
plocha o výmere 4675 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 8925, do vlastníctva spoločnosti
Wildebrandt´s Estates, s. r. o., Zátišie 10, Bratislava, IČO 45 713 308, za cenu 1000,- Eur/m², t.
j. za cenu celkom 60 000,- Eur, ako prípadu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8
písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, plus čiastku
zodpovedajúcu nájmu za posledné 2 roky podľa aktualizovaného Rozhodnutia primátora
hl.mesta SR Bratislavy č. 4/2010
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 20
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21640/4, spoločnosti “FRIVA
Enterprises Co, s.r.o.“, so sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí,
v znení neskorších predpisov, predaj pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc.č. 21640/4 – zastavané
2
plochy a nádvoria vo výmere 29 m , evidovaného na katastrálnej mape ako parcela registra „C“,
majetkovoprávne usporiadaného GP č. 1002/11, ktorým bol z pozemku parc. č. 21640 – ostatné
2
plochy vo výmere 10 227 m , zapísaného na LV č. 8925 ako parcela registra „E“, odčlenený diel
2
1 ako pozemok parc. č. 21640/4 vo výmere 29 m , spoločnosti “FRIVA Enterprises Co., s.r.o.“,
2
Pri Suchom mlyne 29, Bratislava, IČO: 31 338 020, za cenu 200,–Eur/m , t. z. za cenu celkom
5800,–Eur
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 21
Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21700/44, formou
priameho predaja s cenovou ponukou, Dobšinského ulica
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer predaja nehnuteľnosti v k.ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného
2
pozemku parc. č. 21700/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 240 m , oddeleného
geometrickým plánom č. 14/2011 úradne overeným Ing. Dušanom Hanusom pod č. 910/2011,
od pozemku registra „C“ parc. č. 21700/1, Dobšinského ulica, LV č. 1656, formou priameho
predaja s cenovou ponukou
s podmienkami:
1. Priamy predaj bude zverejnený v termíne do 11. 7. 2011 na úradnej tabuli, webovej stránke
hlavného mesta a v regionálnej tlači.
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2. Podmienky priameho predaja a podklady bude možné prevziať v dňoch od 11. 7. 2011 do 19.
8. 2011 v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.
3. Cenové ponuky bude možné doručiť v dňoch od 11. 7. 2011 do 19. 8. 2011 do 14.00 hod.
osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99
Bratislava v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s uvedením mena
a poštovej adresy účastníka s označením: „Priamy predaj pozemku s cenovou ponukou, k. ú.
Staré Mesto, časť parc. č. 21700/1, Dobšinského ulica – NEOTVÁRAŤ“, alebo zaslať v dňoch
od 11. 07. 2011 do 19. 8. 2011 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore
uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania poštou sa za deň doručenia považuje
deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
4. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
a) označenie záujemcu
- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum
narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav, telefónne číslo. Ak je záujemca
ženatý/vydatá, a nehnuteľnosť bude kupovať do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
uvedie aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto
trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manžela/manželky. Ak je fyzická osoba podnikateľ je
povinná predložiť spolu s návrhom aj originál výpisu živnostenského listu nie staršieho ako 1
mesiac,
- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré
sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu,
a predložiť výpis z obchodného registra alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu
záujemcu, v origináli, nie starší ako 1 mesiac,
b) označenie nehnuteľnosti – pozemku, predmetu kúpy, a to: číslo parcely, druh pozemku,
katastrálne územie a výmeru.
c) výšku ponúknutej ceny za pozemok,
d) čestné vyhlásenie záujemcu
- u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade ak je záujemca ženatý/vydatá,
a nehnuteľnosť bude kupovať do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tak čestné
prehlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela,
- u právnickej osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného
orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,
e) vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je
záujemca ženatý/vydatá, a nehnuteľnosť bude kupovať do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manžela/manželky,
f) vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako
najvýhodnejšia a mestské zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude
znášať všetky náklady spojené s prevodom (správny poplatok za návrh na vklad, ako aj náklady
na vyhotovenie znaleckého posudku),
g) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že
záujemca nemá záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislave a voči príslušnému daňovému
úradu,
h) originál alebo kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov podľa bodu 8.
5. Obálky s návrhmi na priamy predaj s cenovou ponukou sa budú otvárať a návrhy sa budú
vyhodnocovať dňa 24. 8. 2011. Vyhodnocovanie cenových ponúk je neverejné.
6. Komisiou vybraný účastník priameho predaja podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom
hlavného mesta SR Bratislavy. Vybranému účastníkovi priameho predaja bude v lehote do 11.
11. 2011 odoslaný list s oznámením o tom, že je vybraným účastníkom priameho predaja, a že
bol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy.
7. Výsledky vyhodnotenia budú zverejnené v termíne do 11. 11. 2011.
8. Účastníci priameho predaja sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu
náhradu výdavkov vo výške 50,- Eur v pokladni Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Táto
náhrada sa účastníkovi priameho predaja nevracia.
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9. Minimálna kúpna cena za pozemok je 24 240,- Eur.
10. Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy predaj je najvyššia ponúknutá kúpna cena.
11. Celá kúpna cena bude zaplatená na účet hlavného mesta SR Bratislavy do 30 dní odo dňa
podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
12. Hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode
vlastníctva k nehnuteľnosti výlučne len s vybraným účastníkom ponukového konania.
13. V prípade, že budú doručené dve rovnaké ponuky, víťaz bude určený losovaním komisiou
určenou na vyhodnotenie ponúk.
14. Priamy predaj bude vyhlásený v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
15. Návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka vyhlasovateľom priameho predaja.
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 22
Návrh na schválenie zámeru predaja stavby – garáže súp. č. 8927 v Bratislave, k. ú. Ružinov,
na pozemku parc. č. 275/14, formou priameho predaja s cenovou ponukou
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť zámer predaja stavby – garáže súp. č. 8927 v k. ú. Ružinov, LV č. 1, stojacej na
2
pozemku parc. č. 275/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m , pozemok nie je
predmetom predaja, podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov formou priameho predaja a s podmienkou súhlasu súčasného
starostu mestskej časti Ružinov a
s podmienkami:
1. Priamy predaj bude zverejnený v termíne do 11. 7. 2011 na úradnej tabuli, webovej stránke
hlavného mesta a v regionálnej tlači.
2. Podmienky priameho predaja a podklady bude možné prevziať v dňoch od 11. 7. 2011 do 19.
8. 2011 v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.
3. Cenové ponuky bude možné doručiť v dňoch od 11. 7. 2011 do 19. 8. 2011 do 14.00 hod.
osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99
Bratislava v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s uvedením mena
a poštovej adresy účastníka s označením: „Priamy predaj nehnuteľnosti s cenovou ponukou,
k. ú. Ružinov, súp. č. 8927 – NEOTVÁRAŤ“, alebo zaslať v dňoch od 11. 07. 2011 do 19. 8.
2011 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na
obálke. V prípade doručovania poštou sa za deň doručenia považuje deň doručenia poštovej
zásielky vyhlasovateľovi.
4. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
a) označenie záujemcu
- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum
narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav, telefónne číslo. Ak je záujemca
ženatý/vydatá, a nehnuteľnosť bude kupovať do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, aj
meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu
a štátnu príslušnosť manžela/manželky. Ak je fyzická osoba podnikateľ je povinná predložiť
spolu s návrhom aj originál výpisu živnostenského listu nie staršieho ako 1 mesiac,
- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré
sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu,
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a predložiť výpis z obchodného registra alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu
záujemcu, v origináli, nie starší ako 1 mesiac,
b) označenie nehnuteľnosti – predmetu kúpy, stavby garáže a to: súpisné číslo, katastrálne
územie ,číslo parcely, na ktorej stojí, druh pozemku a výmeru,
c) výšku ponúknutej ceny za stavbu,
d) čestné vyhlásenie záujemcu
- u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade ak je záujemca ženatý/vydatá,
a nehnuteľnosť bude kupovať do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tak čestné
prehlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela,
- u právnickej osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného
orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,
e) vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona
č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je
záujemca ženatý/vydatá, a nehnuteľnosť bude kupovať do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manžela/manželky,
f) vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako
najvýhodnejšia a mestské zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetnej stavby, bude
znášať všetky náklady spojené s prevodom (správny poplatok za návrh na vklad, ako aj náklady
na vyhotovenie znaleckého posudku),
g) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že
záujemca nemá záväzky voči hlavnému mestu SR Bratislave a voči príslušnému daňovému
úradu,
h) originál alebo kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov podľa bodu 8.
5. Obálky s návrhmi na priamy predaj s cenovou ponukou sa budú otvárať a návrhy sa budú
vyhodnocovať dňa 24. 8. 2011. Vyhodnocovanie cenových ponúk je neverejné.
6. Komisiou vybraný účastník priameho predaja podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom
hlavného mesta SR Bratislavy. Vybranému účastníkovi priameho predaja bude v lehote do 11.
11. 2011 odoslaný list s oznámením o tom, že je vybraným účastníkom priameho predaja, a že
bol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy.
7. Výsledky vyhodnotenia budú zverejnené v termíne do 11. 11. 2011.
8. Účastníci priameho predaja sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu
náhradu výdavkov vo výške 50,- Eur v pokladni Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Táto
náhrada sa účastníkovi priameho predaja nevracia.
9. Minimálna kúpna cena za stavbu je 4 210,- Eur.
10. Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy predaj je najvyššia ponúknutá kúpna cena.
11. Celá kúpna cena bude zaplatená na účet hlavného mesta SR Bratislavy do 30 dní odo dňa
podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
12. Hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode
vlastníctva k nehnuteľnosti výlučne len s vybraným účastníkom ponukového konania.
13. V prípade, že budú doručené dve rovnaké ponuky, víťaz bude určený losovaním komisiou
určenou na vyhodnotenie ponúk.
14. Priamy predaj bude vyhlásený v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
15. Návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka vyhlasovateľom priameho predaja.
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0
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K bodu č. 23
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3237/1, spoločnosti MARINER,
spol. s r.o. so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí – predaj pozemku registra „C“ parc. č. 3237/1 – zastavané plochy
2
a nádvoria o výmere 489 m , k. ú. Ružinov, LV č. 5408, ako prislúchajúci pozemok k stavbe administratívnej budove súp. č. 2897 vo vlastníctve kupujúceho, LV č. 1835, k. ú. Ružinov,
spoločnosti MARINER, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, Tallerova 4, IČO: 35694998, za kúpnu
2
cenu 60,- Eur/m , t. z. celkom za kúpnu cenu 29 340,-Eur a s podmienkou súhlasu
súčasného starostu mestskej časti Ružinov
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 24
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/13 a časť parc. č.
15666/3, spoločnosti COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave –
podiel ¾ a spoločnosti FELICITA, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave – podiel ¼
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť v súlade s ust. § 9a ods.8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, predaj nehnuteľností v k. ú. Ružinov, a to pozemky registra „C“ parc. č.
2
15666/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 902 m , časť parc. č. 15666/3 – zastavané
2
2
2
plochy a nádvoria o výmere cca 300 m za cenu 140,- Eur/m , t. z. spolu za cca 3202 m , za
cenu celkom cca 448 280,- Eur, spoločnosti COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo so
sídlom v Bratislave, Stromová 16, IČO: 00500674, podiel 3/4, celkom za cenu cca 336 210,-Eur
a spoločnosti FELICITA , spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, Stromová 16, IČO: 17 322 618,
podiel 1/4, celkom za cenu cca 112 070,-Eur
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 0, proti: 6 , zdržal sa: 1
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

K bodu č. 25
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/35, spoločnosti ALMATEX,
spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – predaj
2
pozemku registra „C“ parc. č. 15666/35 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 316 m ,
k. ú. Ružinov, LV č. 1201, ako prípad pozemku pod vlastnou stavbou súp.č. 5596 vo vlastníctve
kupujúceho, LV č. 5101, k. ú. Ružinov, spoločnosti ALMATEX, spol. s r.o. so sídlom
2
v Bratislave, Ostredková 1, IČO: 17638275, za kúpnu cenu 165,- Eur/m , t. z. celkom za kúpnu
cenu 52 140,-Eur
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 0, proti: 7 , zdržal sa: 0
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia
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K bodu č. 26
Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9886/61, parc. č.
9886/62 a parc. č. 9886/102, vlastníkom stavieb – garáží na Pavlovovej ul.
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemkov pod garážami vedených ako parcely registra „C“ vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy zapísaných na LV č. 1, k. ú. Nivy, a to:
- parc. č. 9886/61 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m², MVDr. Marošovi Szepesimu,
bytom Jégeho 10, Bratislava, za cenu 181,- Eur/m², t. z. za cenu celkom 3 258,- Eur,
- parc. č. 9886/62 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², PhDr. Dagmare Povodovej
s manželom Mgr. Pavlom Povodom, bytom Pavlovova 5, Bratislava, za cenu 181 Eur/m², t. z. za
cenu celkom 3 439,- Eur,
- parc. č. 9886/102 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², Erme Podmaníkovej, bytom
Pavlovova 7, Bratislava, za cenu 181 Eur/m², t. z. za cenu celkom 3 439,- Eur,
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 0, proti: 5 , zdržal sa: 1
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

K bodu č. 27
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti KERKO, a.s. so sídlom
v Košiciach
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov schváliť predaj pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve
nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23073/1 – ostatné plochy
2
2
vo výmere 4 513 m , parc. č. 23073/36 – ostatné plochy vo výmere 502 m , parc. č. 23072 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 653 m2, parc. č. 23073/2 – zastavané plochy
2
a nádvoria vo výmere
37 m , parc. č. 23073/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
2
2
23 m , parc. č. 23073/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 803 m , parc. č. 23073/6 –
2
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m , parc. č. 23073/7 – zastavané plochy
2
a nádvoria vo výmere 673 m a parc. č. 23073/35 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
2
1 m , LV č. 5567, evidovaných ako parcely registra „C“ katastra nehnuteľností, spoločnosti
KERKO, a. s. so sídlom na Tomášikovej 35 v Košiciach, IČO: 31 685 714, za cenu 200,–
2
Eur/m , t. z. za cenu celkom 1 465 600,- Eur a s podmienkou súhlasu súčasného starostu
mestskej časti Nové Mesto
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 28
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19477/43, ako prípadu hodného
osobitného zreteľa
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Vinohrady, parc. č.
19477/43 ostatné plochy o výmere 156 m², LV č. 3495, Jozefovi Jerigovi, bytom Klenova 20,
Bratislava, za cenu 400,- Eur/m², t. z. za cenu celkom 62 400,- Eur, ako prípadu hodného
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0
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K bodu č. 29
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1, spoločnosti CITY CORP
REAL, a.s., so sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, predaj pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1 – zastavané plochy
2
a nádvoria vo výmere 1636 m , evidovaného ako parcela registra „C“, LV č. 46, spoločnosti
CITY CORP REAL, a.s., so sídlom na Révovej 4357/42 v Bratislave, IČO: 35 763 892, za cenu
2
162,– Eur/m celkom za cenu 265 032,-Eur
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 0, proti: 7 , zdržal sa: 0
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

K bodu č. 30
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/207, parc. č. 1669/577
a parc. č. 1744/131, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, predaj pozemkov v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/207 – zastavané
2
2
plochy a nádvoria o výmere 66 m , parc. č. 1669/577 – ostatné plochy o výmere 131 m a parc.
2
č. 1744/131 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m , zapísaných na LV č. 46 ako
parcely registra „C“, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518, za celkovú kúpnu cenu 55 697,- Eur za podmienky, že druhý predaj
neznehodnocuje pozemok
Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí. Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe
znaleckých posudkov č. 106/2010, č. 107/2010, č. 108/2010, pričom kúpna cena pozemku parc.
2
č.1669/577 je 166,- Eur/m , t. z. pri výmere 131 m² celkom 21 746,- Eur, kúpna cena za
2
pozemky parc. č. 1669/207 a parc. č. 1744/131 je 192,- Eur/m , t. z. pri výmere 66 m² a 100 m²
2
celkom 31 872,- Eur, čo pri celkovej výmere 297 m predstavuje sumu 53 618,- Eur. Druhá časť
kúpnej ceny vo výške 2 079,- Eur tvorí náhradu za užívanie predmetných pozemkov za obdobie
2
dvoch rokov spätne a vychádza zo sadzby 7 Eur/m /rok – v súlade s Pravidlami evidencie,
realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia
primátora č. 4/2010.
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 31
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1304 a časti parc. č. 1306
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, predaj pozemkov v k. ú. Dúbravka, a to pozemku parc. č. 1304 –
2
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 242 m , a časti pozemku parc. č. 1306 – ostatné plochy
2
vo výmere cca 85 m , evidovaných ako parcely registra „C“, LV č. 847, Svetozárovi Šrámekovi a
2
manželke Jane Šrámkovej, bytom Ul. Čsl. tankistov 220 v Bratislave, za cenu 122,-Eur/m , t. z.
za cenu celkom cca 39 894,-Eur
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0
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K bodu č. 32
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/3, spoločnosti LAURIS
Slovakia, a.s., so sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, predaj pozemku registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/3 –
2
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 937 m , ktorý vznikol tak, že geometrickým plánom č.
54/2009, úradne overeným Ing. Monikou Vlčkovou pod. č. 1325/09, bol od pozemku registra
2
„C“ parc. č. 1336/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1192 m , zapísanom na LV č.
847, oddelený novovytvorený pozemok parc. č. 1336/26 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 87 m², čím sa výmera pozemku registra „C“ parc. č. 1336/3 zmenšila na 1105 m² a z
takto zmenšenej výmery pozemku registra „C“ parc. č. 1336/3 bol následne geometrickým
plánom č. 9/2010, úradne overeným Ing. Ladislavom Burianom pod č. 320/2010, oddelený ďalší
2
novovytvorený pozemok parc. č. 1336/27 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 168 m tak,
že výmera pozemku registra „C“ parc. č. 1336/3 – zastavané plochy a nádvoria bola zmenšená
2
na 937 m , spoločnosti LAURIS Slovakia, a.s., so sídlom Dunajská 25 v Bratislave, IČO:
2
35 775 866, za cenu 189,- Eur/m , t. z. za cenu celkom 177 093,- Eur
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 0, proti: 6, zdržal sa: 1
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

K bodu č. 33
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 809/32, spoločnosti
PROFI BETÓN, s.r.o., so sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, predaj pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 809/32 – zastavané
2
plochy a nádvoria vo výmere 652 m , zapísaného na LV č. 3558, evidovaného ako parcela
registra „C“, spoločnosti PROFI BETÓN, s.r.o., so sídlom Talichova 2 v Bratislave, IČO:
2
35 858 842, za cenu 200,- Eur/m , t. z. za cenu celkom 130 400,- Eur a s podmienkou
súhlasu starostu mestskej časti Záhorská Bystrica
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 1

K bodu č. 34
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1972/8, parc. č. 1966/1 a parc. č.
1966/2, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť predaj pozemkov v k. ú. Devín, 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 –
pozemky bezprostredne susedia s pozemkami zapísanými na LV č. 1908, 2839, 416 vo
vlastníctve kupujúcich, a to:
1. predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k.ú.Devín, parc.č.1966/1 –
2
záhrada vo výmere 293 m , LV č.2982, Milanovi Bardymu, bytom Devínska cesta 102,
2
841 04 Bratislava, za cenu 200 Eur/m , t.z. za cenu celkom 58 600 Eur
2. predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k.ú.Devín, parc.č.1966/2 –
2
záhrada vo výmere 253 m , LV č.2982, Ivanovi Pietrzykovi , bytom Sklenárova 30, 821
2
09 Bratislava, za cenu 200 Eur/m , t.z. za cenu celkom 50 600 Eur
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3. predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k.ú.Devín , parc.č.1972/8 –
2
záhrada vo výmere 132 m , LV č.2982, Pavlovi Heinzovi, bytom Devínska Cesta 96,
2
841 04 Bratislava, za cenu 200 Eur/m , t.z. za cenu celkom 26 400 Eur,
a s podmienkou súhlasu súčasného starostu mestskej časti Devín
Hlasovanie:
prítomní:7, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 1

K bodu č. 35
Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Petržalka, vlastníkom stavieb –
garáží na Námestí hraničiarov 8a a 8b
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemkov pod garážami zapísaných ako parcely registra C v k. ú.
Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy zapísaných na LV č. 1748, a to:
1. parc. č. 1079/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m², Ing. Vladimírovi
Šalgovičovi manželke Kataríne Šalgovičovej, obaja bytom Lachova 6, Bratislava za cenu
127,- Eur/m², t. z. za cenu celkom 2 921,- Eur,
2. parc. č. 1079/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m², Jánovi Simonovi
a manželke Helene Simonovej, obaja bytom Lachova 2, Bratislava, za cenu 127,- Eur/m², t.
z. za cenu celkom 2 794,- Eur,
3. parc. č. 1079/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m², Alžbete Simonovej, bytom
Haanova 46, Bratislava, za cenu 127,- Eur/m², t. z. za cenu celkom 2 667,- Eur,
4. parc. č. 1079/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m², Ing. Teodorovi Suchému a
manželke Božene Suchej, obaja bytom Nám. Hraničiarov 4/A, Bratislava, za cenu 127,Eur/m², t. z. za cenu celkom 2 794,- Eur,
5. parc. č. 1079/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m², Jozefovi Freudenschussovi
a manželke Oľge Freudenschussovej, obaja bytom Gessayova 19, Bratislava, za cenu
127,- Eur/m², t. z. za cenu celkom 2 794,- Eur,
6. parc. č. 1079/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m², Rudolfovi Belošicovi
a manželke Helene Belošicovej, obaja bytom Gessayova 21, Bratislava, za cenu 127,Eur/m², t. z. za cenu celkom 2 794,- Eur,
7. parc. č. 1079/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m², Rudolfovi Belošicovi,
bytom Gessayova 21, Bratislava, za cenu 127,- Eur/m², t. z. za cenu celkom 2 794,- Eur,
8. parc. č. 1079/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m², Karolovi Varinskému
a manželke Eve Varinskej, obaja bytom Bradáčova 1, Bratislava, za cenu 127,- Eur/m², t. z.
za cenu celkom 3 048,- Eur,
9. parc. č. 1079/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m², Ladislavovi Pultzovi,
bytom Záhradná 739, Most pri Bratislave za cenu 127,- Eur/m², t. z. za cenu celkom 2 286,Eur,
10. parc. č. 1079/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m², Róbertovi Kulifajovi
a manželke Ernestíne Kulifajovej, obaja bytom Nám. Hraničiarov 2, Bratislava za cenu 127,Eur/m², t. z. za cenu celkom 3 048,- Eur,
11. parc. č. 1079/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m², Ing. Ľubomírovi
Piovarčíkovi a manželke Ing. Kristíne Piovarčíkovej, obaja bytom Furdekova 4, Bratislava,
za cenu 127,- Eur/m², t. z. za cenu celkom 2 794,- Eur,
12. parc. č. 1079/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m², Ing. Marekovi Palajovi
bytom Nám. Hraničiarov 1622/16, Bratislava, za cenu 127,- Eur/m², t. z. za cenu celkom
2 794,- Eur,
13. parc. č. 1079/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m², Ing. Petrovi Komovi, bytom
Osuského 5, Bratislava, za cenu 127,- Eur/m², t. z. za cenu celkom 2 794,- Eur,
14. parc. č. 1079/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m², Mgr. Viere Hradskej,
bytom Nám. Hraničiarov 4/A, Bratislava, za cenu 127,- Eur/m², t. z. za cenu celkom 2 794,Eur,
15. parc. č. 1079/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m², Ing. Vladimírovi Vajdovi
a manželke Ľudmile Vajdovi, obaja bytom Hrobákova 32, Bratislava, za cenu 127,- Eur/m²,
t. z. za cenu celkom 2 794,- Eur,
16. parc. č. 1079/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m², JUDr. Dalimírovi Kubalovi
a manželke Magdaléne Kubalovej, obaja bytom Obchodná 40, Bratislava, za cenu 127,Eur/m², t. z. za cenu celkom 3 048,- Eur,
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a s podmienkou súhlasu starostu mestskej časti Petržalka

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

K bodu č. 36
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3463, spoločnosti EROSETTE,
s.r.o., so sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov neschváliť predaj pozemku pod stavbou reštaurácie Alfa v k. ú.
2
Petržalka, parc. č. 3463 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1198 m , LV č. 1748,
evidovaného ako parcela registra „C“ katastra nehnuteľností spoločnosti EROSETTE, s r.o., so
2
sídlom Ružová dolina 33, Bratislava, IČO: 35 921 714, za cenu 162,– Eur/m , t. z. za cenu
celkom 194 076,– Eur a žiadajú zlegalizovať právny vzťah a doplatiť majetkový prospech
za užívanie pozemku
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 37
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/18, spoločnosti BILLA
s.r.o., so sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov schváliť predaj pozemku pod stavbou supermarketu BILLA –
Znievska ulica Bratislava v k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/18 – zastavané plochy a nádvoria vo
2
výmere 2211 m , LV č. 1748, evidovaného ako parcela registra „C“ katastra nehnuteľností
spoločnosti BILLA s r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO : 31 347 037, za cenu 200,–
2
Eur/m , t. z. za cenu celkom 442 200,– Eur a s podmienkou súhlasu starostu mestskej
časti Petržalka
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 6, proti: 1, zdržal sa: 0

K bodu č. 38
Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21921/5 vo vlastníctve hlavného
mesta SR Bratislavy za parc. č. 10428/3 vo vlastníctve spoločnosti LUXE, a.s., so sídlom
v Bratislave, a prijatie daru od spoločnosti LUXE, a.s. – komunikácie, na pozemku parc. č.
10428/3
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť
1. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 258/2009 Z. z. - zabezpečenie príjazdu
a prístupu k bytovým domom na Metodovej ulici č. 5 a Krížnej ulici č. 58,60,62 v k. ú. Nivy,
zámenu pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 10428/3 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 303 m2, LV č. 998, vo vlastníctve spoločnosti LUXE a.s., so sídlom Bárdošova 2/A,
Bratislava, IČO: 31 321 950, za pozemok registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 21921/5 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 228 m2, LV č. 797, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,
bez vzájomného finančného vyporiadania, s podmienkou, že zámenná zmluva bude
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spoločnosťou LUXE a.s., podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude
spoločnosťou LUXE a.s., v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Prijatie daru – komunikácie na pozemku v k. ú. Nivy, pozemok parc. č. 10428/3 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 303 m2, od jej vlastníka spoločnosti LUXE a.s., so sídlom
Bárdošova 2/A, Bratislava, IČO: 31 321 950.
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 0, proti: 7 , zdržal sa: 0
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

K bodu č. 39
Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 347
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti v k. ú.
Nové Mesto, stavbe súp. č. 347 (samostatne stojaca garáž), na pozemku registra „C“ parc. č.
2
11921/27 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m , LV č. 4131, vo vlastníctve Tatiany
Nemannovej, bytom Kvačalova 45, Bratislava.
Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 0, proti: 7 , zdržal sa: 0
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

K bodu č. 40
Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Dúbravka, do správy STARZ-u
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť zverenie pozemkov registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2417/1 – ostatné plochy vo
2
2
výmere 22 649 m a parc. č. 2419/1 – ostatné plochy vo výmere 1 061 m , LV č. 2002,
a novovytvorených pozemkov na základe geometrických plánov v k. ú. Lamač, parc. č. 1749/1
2
– ostatné plochy vo výmere 2 718 m , parc. č. 1749/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
2
2
255 m , parc. č. 1749/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m , parc. č. 1749/5 –
2
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 154 m a parc. č. 1749/6 – zastavané plochy a nádvoria
2
vo výmere 139 m , LV č. 945, pozemok parc. č. 1749/2 zanikol, do správy STARZ-u (Správy
telovýchovných a rekreačných zariadení), Junácka 4, Bratislava
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 41
Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 6044, parc.č. 6107/1, parc.č.
6107/2, parc.č. 6107/5 a parc.č. 6109/1, do správy Mestských lesov v Bratislave.
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
neschváliť v súlade s čl. 85 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zverenie pozemkov v k. ú.
Rača, a to:
2
parc. č. 6044 - lesné pozemky vo výmere 732 037 m , LV č. 1719
2
parc. č. 6107/1 - lesné pozemky vo výmere 75 883 m , LV č. 1248
2
parc. č. 6107/2 - lesné pozemky vo výmere
2 709 m , LV č. 1719
2
parc. č. 6107/5 - lesné pozemky vo výmere 211 191 m , LV č. 1719
2
parc. č. 6109/1 - lesné pozemky vo výmere 326 512 m , LV č. 1719,
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do správy Mestských lesov v Bratislave, Cesta mládeže 4, Bratislava a nech predkladateľ
predloží na komisiu zásady uzatvárania nájomných vzťahov mestských lesov
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 42
Návrh na vydanie rozhodnutia č. 4/2010 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, ktorým sa ustanovujú pravidlá evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta berie na vedomie
predložený materiál

K bodu č. 43
Návrh na schválenie Rozhodnutia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a preddavkov vecných bremien
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta sťahuje materiál
z rokovania a žiada ho zosúladiť s príslušným VZN a dopracovať o prípady hodné
osobitného zreteľa
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 44
Návrh Štatútu Domu pre starších občanov
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť návrh Štatútu Domu pre starších občanov, s účinnosťou dňom 1.júla 2011
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 45
Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na
Laurinskej ul.č. 7 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 najvhodnejší návrh na nájom nebytového
priestoru na Laurinskej č. 7 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, o ploche 161,76 m2, za účelom
prevádzkovania kaviarne so živou hudbou
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 46
Návrh na vyhlásenie druhého kola obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov
na prízemí objektu na Laurinskej ul. č. 7 a nebytových priestorov na prízemí objektu na
Uršulínskej ul. č. 6 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto
Návrh uznesenia:
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Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť vyhlásenie druhého kola obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov
na prízemí objektu na Laurinskej ul. č. 7 o ploche 80,09m2 a na nájom nebytových priestorov na
prízemí objektu na Uršulínskej ul.č. 6 o ploche 180,95m2 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, za
účelom prevádzkovania obchodu, alebo zabezpečenia služieb, alebo administratívnej činnosti
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 47
Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na
ul. Hany Meličkovej č. 11 v Bratislave, k.ú. Karlova Ves
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na nájom nebytových
priestorov na ul. Hany Meličkovej č. 11 v Bratislave, k.ú. Karlova Ves o ploche 90,07 m2,
o ploche 110,11 m2 a o ploche 64,26 m2 s dobou nájmu na neurčito, za účelom
prevádzkovania obchodných priestorov 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: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 48
Návrh schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, spoločnosti C3X, s.r.o.
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v znení neskorších predpisov, nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto parc. č.
2
10160/9 s výmerou 3,24 m , spoločnosti C3X, s.r.o. so sídlom na Šulekovej 6 v Bratislave, IČO
44 735 707, za účelom vybudovania a užívania predsadenej výťahovej šachty, za nájomné 20
2
Eur/m ročne,
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 uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 0, proti: 6 , zdržal sa: 0
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

K bodu č. 49
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových
priestorov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, v podbrání objektu Starej radnice pre občianske
združenie Inklúzia 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
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neskorších predpisov a o zmene sa doplnení niektorých zákonov, nájom nebytových priestorov
2
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto v podbrání objektu Starej radnice o ploche 31,5 m na dobu
neurčitú za účelom vytvorenia a prevádzkovania chránenej dielne spojenej s predajom výrobkov
špičkových chránených dielní a kaviarenskou prevádzkou pre občianske združenie Inklúzia, so
sídlom na Heydukovej ul. č. 14 v Bratislave, IČO 31800785 za nájomné vo výške 100,00
2
EUR/m /rok 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 podpísaná nájomcom, toto
uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 50
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku
v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc.č.15533/1, spoločnosti New City Development - Rumančeková,
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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
nájom pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov parc. č. 15533/1 – zastavané plochy a nádvoria vo
2
výmere 536,84 m spoločnosti New City Development – Rumančeková s.r.o. Pluhova 2, 831 03
Bratislava IČO: 36 844 241, za účelom vybudovania a užívania parkoviska za nájomné:
1.
2.

2

16,- Eur/m /rok odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu,
2
4,25 Eur/m /rok od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu.

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: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 51
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku
v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 17323/1, spoločnosti Konstrukt Invest, 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 pozemku v Bratislave k. ú. Rača,
2
parc.č. 17323/1, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 199 m , spoločnosti Konstrukt Invest
s.r.o., Halašova 10, 831 03 Bratislava, IČO 35861614 za účelom zriadenia zariadenia
staveniska, vybudovania chodníka a 6 parkovacích miest z dôvodu realizácie nadstavby
bytového domu na Cyprichovej ul. 36, 38, 40, ktorý je umiestnený na pozemkoch parc.č.
17335/12, 17335/4 a 17335/13 v k. ú. Rača, za nájomné vo výške
1.

2

2

0,50 Eur/m /deň za plochu o výmere 50 m na ktorej bude umiestnené
zariadenie staveniska,
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2.

2

14 Eur/m /rok počas realizácie stavebných prác na predmete nájmu v časti
týkajúcej sa chodníka a 6 parkovacích miest do konca mesiaca v ktorom
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, a od začiatku mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné
rozhodnutie :
2.1

2

2

6 Eur/m /rok za plochu o výmere 40,7 m pre vybudovanie a užívanie
chodníka,
2

2

2.2
3,75 Eur/m /rok za plochu o výmere 108,3 m pre vybudovanie
a užívanie 6 parkovacích miest,
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: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 52
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku,
parc.č. 17330/13 v Bratislave, k.ú. Rača, Ing. Miroslavovi Urbanovi, Lucii Radvanskej, MVDr.
Pavlovi Hlucháňovi a manželke Ing. Martine Hlucháňovej, 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 pozemku v Bratislave k. ú. Rača,
2
parc.č. 17330/13, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 20 m , Ing. Miloslavovi Urbanovi,
Kadnárova 74, 831 51 Bratislava, Lucii Radvanskej, Jakabova 33, 821 04 Bratislava, MVDr.
Pavlovi Hlucháňovi a manželke Ing. Martine Hlucháňovej, Kadnárova 74, 831 51 Bratislava, za
účelom umiestnenia zariadenia staveniska z dôvodu realizácie stavby „Zobytnenie časti
podkrovia bytového domu na Kadnárovej ul. č. 72, 74, 76“, ktorý je umiestnený na pozemkoch
2
parc.č. 1514/16, 1514/6, 1514/17 v k. ú. Rača, za nájomné vo výške 0,50 Eur/m /deň dňom
nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy,
s podmienkou :
Nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcami podpísaná toto
uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 53
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu
pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 1158/24 občianskemu združeniu LIMBA, 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 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, nájom pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1158/24 –
2
ostatné plochy vo výmere 2371 m , odčleneného geometrickým plánom č. 59/2008
vyhotoveným dňa 21.04.2008 Petrom Slezákom, z pozemku parc. č. 1158/1, pre občianske
združenie LIMBA, Sibírska 37, 831 02 Bratislava, IČO : 30848440, na dobu 20 rokov, za
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účelom vybudovania a prevádzkovania „Kultúrneho a športového centra pre deti a mládež
v škandinávskom štýle pri Materskej škole Limba“, za nájomné :
2
1. pod stavbou materskej školy Limba vo výmere cca 220 m
2
1.1 vo výške 14,00 Eur/m /rok - do konca mesiaca, v ktorom nadobudne
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu
2
1.2 vo výške 15,00 Eur/m /rok - od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na
predmete nájmu
2
2. za priľahlý pozemok vo výmere 2151 m , na ktorom bude zriadený Ekopark – vo výške 0,05
2
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
podpísaná v stanovenej lehote, toto uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 5, za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 54
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku
v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 3006, pod kontajnerovým stanovišťom
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3006,
2
vo výmere 25 m , pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Landauova
6,8,10 v zastúpení Bytového podniku Dúbravka, spol. s r.o., so sídlom na Fedákovej 1, 841 02
Bratislava, na dobu neurčitú, za účelom rekonštrukcie kontajnerového stanovišťa, za nájomné
2
vo výške 0,50 Eur/m /rok a s podmienkou súhlasu starostu mestskej časti Dúbravka
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 uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 5, za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 55
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku
v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc.č. 22241/2, spoločnosti Stavomontáže Trnávka, 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 pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka parc. č. 22241/2 – zastavané plochy a nádvoria vo
2
výmere 215,71 m spoločnosti Stavomontáže Trnávka a. s. Vajnorská 167, 831 04 Bratislava
IČO: 35 756 608, za účelom rozšírenia Pestovateľskej ulice – vybudovania a užívanie
2
samostatného ľavého odbočenia za nájomné 16,- Eur/m /rok,
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.
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Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 56
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku
v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 3047, pre spoločnosť Popper Quinlan Private, s.r.o.
a CRESCO POPPER INVESTMENT, a.s., so sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál
stiahla z rokovania a žiada riešenie komplexného vzťahu mesta a žiadateľa
s prihliadnutím k verejnému záujmu
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 57
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku
v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 3026, pre spoločnosť CRESCO POPPER INVESTMENT,
a.s., so sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál
stiahla z rokovania a žiada riešenie komplexného vzťahu mesta a žiadateľa
s prihliadnutím k verejnému záujmu
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 58
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov
v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 2558/1, parc.č. 2564, parc.č.2569 a parc.č. 2611/2, pre
mestskú časť Bratislava – Petržalka
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, o nájom pozemkov v k.ú. Petržalka,
zapísaných na liste vlastníctva č. 1748, časť parc. č. 2558/1 – zastavané plochy a nádvoria
2
2
o výmere 24 m , časť parc. č. 2563 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 256 m , parc. č.
2
2564 – ostatné plochy o výmere 307 m v celosti, časť parc. č. 2569 – zastavané plochy
2
a nádvoria o výmere 164 m , časť parc. č. 2611/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 216
2
2
m , celkovo 967 m , za účelom vybudovania a užívania nového verejného parkoviska a jeho
prepojenie so Žehrianskou ulicou, pre mestskú časť Bratislava-Petržalka, IČO : 00603201, za
cenu nájmu :
2
1. ... Eur/m /rok odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom
nadobudnú právoplatnosť kolaudačné rozhodnutia na stavby na predmete nájmu
2
2. ... Eur/m /rok od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudnú
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutia na stavby na predmete nájmu
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 a s podmienkou súhlasu starostu mestskej časti Petržalky
a starostom navrhnutým riešením
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0
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K bodu č. 59
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov
v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 5794/44 pre Občianske združenie ULITA, 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 pozemku v k. ú. Petržalka,
2
parc. č. 5794/44 – ostatné plochy o výmere 1007 m vedeného na liste vlastníctva č. 1, za
účelom vybudovania a užívania športového ihriska na Kopčianskej ulici pre Občianske
združenie ULITA so sídlom Kopčianska 90 v Bratislave, IČO : 42 130 387, na dobu 10 rokov,
2
za nájomné 0,05 Eur/m /rok s pripomienkou, že zariadenie bude verejnosti prístupné a
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: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 60
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu
pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, pre spoločnosti Aupark, a.s. a Aupark Tower Bratislava
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 podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, dlhodobý nájom na 20 rokov
pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v areáli „Bratislava Shopping Center AUPARK“ pre
spoločnosti :
A) AUPARK a.s. so sídlom Prievozská 4 v Bratislave, IČO : 35 781 939, pozemky s celkovou
2
výmerou 16184 m :
2
parc. č. 5105/85 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3001 m celosti
2
parc. č. 5105/237 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3271 m v celosti
2
parc. č. 5109/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9912 m v celosti
za nájomné 27 020,-- Eur ročne, za účelom užívania na pozemkoch sa nachádzajúcich
spevnených plôch, komunikácií a chodníkov, parkoviska, športoviska a zásobovacieho koridoru,
údržby zelene a vykonávania športových, zábavných, rekreačných a kultúrnych aktivít,
B) AUPARK Tower Bratislava s. r. o. so sídlom Prievozská 4 v Bratislave, IČO : 35 930 691
2
parc. č. 5081/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6487 m v celosti
za nájomné 11 936,-- Eur ročne za účelom užívania na pozemku sa nachádzajúcich sa
spevnených plôch a parkoviska, údržby zelene a vykonávania športových, zábavných,
rekreačných a kultúrnych aktivít,
C) AUPARK a.s. so sídlom Prievozská 4 v Bratislave, IČO : 35 781 939 a
AUPARK Tower Bratislava s.r.o. so sídlom Prievozská 4 v Bratislave, IČO : 35 930 691
2
pozemky s celkovou výmerou 35872 m , a to :
2
parc. č. 5081/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2350 m v celosti
2
parc. č. 5081/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m v celosti
2
parc. č. 5081/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 517 m v celosti
2
parc. č. 5081/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m v celosti
2
parc. č. 5081/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5344 m v celosti
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2

parc. č. 5081/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 283 m v celosti
2
parc. č. 5081/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 324 m v celosti
2
parc. č. 5105/87 – ostatné plochy o výmere 2255 m celosti
2
parc. č. 5105/88 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2041 m v celosti
2
parc. č. 5015/107 – ostatné plochy o výmere 1018 m v celosti
2
parc. č. 5105/178 – zastavané plocha a nádvoria o výmere 17822 m v celosti
2
parc. č. 5105/236 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1343 m v celosti
2
parc. č. 5105/398 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m v celosti
2
parc. č. 5105/399 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m v celosti
2
parc. č. 5105/400 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m v celosti
2
parc. č. 5105/401 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m v celosti
2

parc. č. 5105/408 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m v celosti
2
parc. č. 5108/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2294 m v celosti
za nájomné 37 082,-- Eur ročne, za účelom užívania na pozemkoch sa nachádzajúcich sa
spevnených plôch, komunikácií a chodníkov, parkoviska a zásobovacieho koridoru, údržby
zelene a vykonávania športových, zábavných, rekreačných a kultúrnych aktivít s podmienkou,
že bezodplatne verejne prístupné miesta musia ostať bezodplatne verejne prístupné po
dobu nájmu.
s podmienkami :
1. Právom prenajímateľa jednostranne od nájomných zmlúv odstúpiť v prípade, že bude
právoplatne rozhodnuté o uplatnení reštitučného nároku v prospech oprávnenej osoby, a to
v časti predmetu nájmu dotknutej reštitučným nárokom
2. Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 60 dní od schválenia uznesenia
v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že nájomné zmluvy v tejto lehote nebudú nájomcami
podpísané, toto uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 4, proti: 0 , zdržal sa:2

K bodu č. 61
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.
267/2007 zo dňa 22.11.2007, prijatého k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy č. 737/2005 zo dňa 30.6.2005, prijatého k návrhu na zmenu
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa
20.06.2002
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta sťahuje materiál
z rokovania

K bodu č. 62
Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.
244/2007, týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnuteľností v Bratislave na Ivánskej ceste 21,
Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu so sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.
244/2007, týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnuteľností v Bratislave na Ivánskej ceste 21, k.
ú. Trnávka, Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave, Ivánska cesta 21, 820 04
Bratislava IČO: 31792952 takto:
2
za slová „pozemok za cenu 1,-Sk/m /rok“ sa vkladajú slová „pričom na časti pozemku
parc.č. 14801/105 nájomca vybuduje 10 parkovacích miest pre potreby školy“
s podmienkou:
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Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia
doplnenia uznesenia v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve
v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný toto uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 5, za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 0

K bodu č. 63
Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 535,72 Eur
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta sťahuje materiál
z rokovania

K bodu č. 64
Návrh na odpustenie dlhu v sume 788,00 Eur
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta sťahuje materiál
z rokovania

K bodu č. 65
Návrh na odpustenie dlhu v sume 9 678,21 Eur
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta sťahuje materiál
z rokovania

K bodu č. 66
Návrh na odpustenie dlhu v sume 250,31 Eur
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta sťahuje materiál
z rokovania

K bodu č. 67
Návrh na odpustenie dlhu v sume 30 743,64 Eur
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta sťahuje materiál
z rokovania

K bodu č. 68
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 190 974,06 Eur alebo schválenie
započítavania
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta sťahuje materiál
z rokovania

Posledné dva informačné materiály budú zaradené do programu ďalšej komisie.

JUDr. Ivo Nesrovnal
predseda komisie

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

