
  
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 15.03.2011 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 
Otvorenie 
Prerokovávanie predložených materiálov  
Rôzne 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 16.00 h –  23.30 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 pána primátora Doc.RNDr.Milana Ftáčnika CSc a pána riaditeľa 
Ing.Viktora Stromčeka. 
Kedže v pôvodnej pozvánke bol materiál  „Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2011-2013“ ako bod č.3, poslanci jednohlasne súhlasili so zmenou v poradí 
prerokovávaných materiálov tak, že návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy bude 
prerokovávaný ako bod č.1. 
Ostatné predložené materiály boli prerokované v poradí ako boli uvedené v pozvánke 
 
 
 
K bodu č. 1 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011-2013 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
ešte musí prerokovať, z dôvodu závažnosti materiálu. Členovia komisie spochybnili 
východiska rozpočtu v príjmovej časti, tak v časti dane z príjmu fyzických osôb ako aj 
kapitálových príjmov. Návrh rozpočtu je potrebné doplniť o informácie:  
- koľko je aktívnych a koľko pasívnych súdnych sporov, (analýzu sporov, kto zastupuje mesto )  
- pripraviť zoznam a analýzu dubiózneho majetku, ktorý by bol navrhnutý na predaj 
- ako sú riešené nájomné zmluvy pod stavbami. 
 Doplniť treba ešte v tab.7 a tab. 8 rozpočet na rok 2010 
 
Komisia sa dohodla na opätovnom stretnutí kvôli tomuto materiálu v utorok 22.3.2011 
o 9,00 hod. v budove Novej radnice na 1.posch, č.dv.103 
 
 
K bodu č. 2 
Návrh riešenia v zmysle pripomienok k už predloženému materiálu - Návrh všeobecne 
záväzného nariadenia o prevádzkovom poriadku pohrebísk. 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta berie na vedomie  
materiál, ale je potrebné pripraviť nový, racionálny pohľad na kalkuláciu cien, podrobnejšiu 
analýzu, sumár, čo sa za posledných 10 rokov spravilo, spraviť audit a Všeobecne záväzné 
nariadenie rozdeliť na 2 časti – do Mestského zastupiteľstva by išla technická časť 
a ekonomická časť by išla v ďalšom období ( o štvrť, pol roka – až po audite ) 
 
 
 
K bodu č. 3 
Prehľad o uzatvorených zmluvách o budúcich zmluvách na Zimnom štadióne O. Nepelu 
týkajúcich sa športového využití 
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Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta  žiada materiál 
doplniť o správu o možnostiach zvýšenia nájmu, o investíciách a o tom, ako sa bude 
manažovať  hala. 
 
K bodu č. 4 
Návrh realizácie Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy mesta Bratislavy a jej regiónu   
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta berie na vedomie 
návrh realizácie Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy mesta Bratislavy a odporúča, 
nech vedenie mesta rokuje ďalej o realizácií tohto projektu, ale nech sa dopracuje materiál 
o prehľad finančných nárokov na mesto a technickú stránku nech zhodnotí dopravná komisia   
 
 
 
K bodu č. 5 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta berie na vedomie 
predložený materiál, ale žiadne uznesenie neprijíma a žiada doplniť materiál o informáciu, 
v akej miere sa premietnu režijné náklady na stravu na financie mesta. 
 
   
 
K bodu č. 6 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č.1177/2010 zo dňa 28.10.2010 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy                  č. 
1177/2010 zo dňa 28.10.2010 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
 
K bodu č. 7 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č.1178/2010 zo dňa 28.10.2010 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy                  č. 
1178/2010 zo dňa 28.10.2010 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
 
 
K bodu č. 8 
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc.č. 5409/17 
 
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. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 164 m2, ako prípad pozemku pod vlastnou stavbou, 
žiadateľovi Mikuláš Szakál – U MIKIHO, IČO: 12 697 435,  Fándlyho ulica číslo 9, 903 01 
Senec,   za  cenu 201,-Eur/m2, t. z.  za cenu  celkom 32 964,- Eur, 
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Hlasovanie: 
prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
K bodu č. 9 
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 832/12, ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – predaj pozemku v k. ú. Vajnory, 
novooddeleného v zmysle GP č. 91/2010 ako parcela registra C parc. č. 832/12 – ostatné 
plochy vo výmere 21 m², ktorý vznikol ako diel 3 z neknihovanej PK parc. č. 3670 k. ú. Vajnory,  
Pavlovi Grebečimu, bytom Baničova 68, Bratislava a manželke Ing. Janke Grebečiovej, bytom 
Uhliská 31, Bratislava, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 110,– Eur/m², t. 
z. za cenu celkom 2 310,– Eur, 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
 
K bodu č. 10 
Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 10 a parc.č.11/1, do správy 
mestskej časti Bratislava - Petržalka 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť zverenie pozemkov v k. ú. Petržalka, a to parc. č. 10 – ostatná plocha vo výmere           
886 m2 a parc. č. 11/1 – ostatná plocha vo výmere 2 270 m2, podľa článku 82 ods. 2 Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka s podmienkou, 
že v materiáloch budú doplnené informácie, aké boli výhrady v mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24.4.2010, že materiál nebol schválený a doplniť  tiež dôvod, 
prečo žiada Mestská časť Bratislava-Petržalka o zverenie pozemkov do správy 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0   
 
 
 
K bodu č. 11 
Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta  
k nehnuteľnostiam v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, Šancova 2 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k spoluvlastníckemu podielu vo 
veľkosti 10/48 viažuceho sa k nehnuteľnostiam v k. ú. Staré Mesto zapísaných na LV č. 4287 
v parcelnom registri „C“  – pozemku parc. č. 7614, záhrady, vo výmere 444 m2, pozemku parc. 
č. 7615, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 875 m2 a stavbe so súpisným číslom 103989 
nachádzajúcej sa na tomto pozemku, ktorý je t. č. vlastníctvom Ing. Zdenka Pinkavu, bytom 
Pekná cesta 25, Bratislava, za cenu 166 000,- EUR. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0   
 
 
 
K bodu č. 12 
Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp.č.329 
k.ú. Nové Mesto 
 
Návrh uznesenia: 
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Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti 
v katastrálnom území Nové Mesto, stavbe súp. č. 329 (samostatne stojaca garáž), na pozemku 
registra „C“ parc. č. 11921/9 – zastavaná plocha vo výmere 18 m2, LV č. 4027 v prípade 
prevodu - darovania   medzi PhDr. Zuzanou Štefanovičovou, bytom Rumančeková 856/8, 821 
01 Bratislava, ako darkyňou a RNDr. Annou Šottníkovou, bytom Karadžičova 4106/35, 811 07 
Bratislava, ako obdarovanou. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0   
 
 
 
K bodu č. 13 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku 
a budúceho zriadenia vecného bremena v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č.2262/1 
 
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. 507/2010 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
predpisov, nájom časti pozemku a budúce zriadenie vecného bremena v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto parc. č. 2262/1 s výmerou 8 m2, Robertovi Mérymu, bytom Hany Meličkovej 19/A 
v Bratislave, za účelom uloženia a užívania elektrickej prípojky a elektrickej rozvodnej skrine, za 
nájomné 
1. 18,- Eur/m2 ročne za obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do zahájenia rozkopávkových 

prác a za obdobie od ukončenia rozkopávkových prác do nadobudnutia účinnosti zmluvy 
o zriadení vecného bremena, 

2. 2,66 Eur/m2 denne, za obdobie odo dňa zahájenia rozkopávkových prác do dňa ich 
ukončenia; v prípade, že rozkopávkové práce budú trvať do 30 dní, 

3. 5,31 Eur/m2 denne, za obdobie odo dňa zahájenia rozkopávkových prác do dňa ich 
ukončenia v prípade, že rozkopávkové práce budú trvať 31 dní a viac 

4. s výškou odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok dotknutý elektrickou prípojkou 
a elektrickou rozvodnou skriňou, pričom výška odplaty bude stanovená na základe 
znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace pred uzavretím zmluvy o zriadení vecného 
bremena 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 1   
 
 
 
K bodu č.14 
Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom pozemku 
v Bratislave, k.ú. Peztržalka, parc.č.1453 na vybudovanie dvojúrovňového parkovacieho objektu 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
stiahla z rokovania, nakoľko je potrebné doplniť podmienky o plánovanú cenu nájmu 
parkovacieho miesta, súťažné podmienky a stanovisko mestskej časti Petržalka. 
 
 
 
K bodu č. 15 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku  
parc.č.17330/8 v Bratislave, k.ú. Rača 
 
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. 507/2010 
Z. z. zo dňa 08.12.2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nájom pozemku v Bratislave 
k.ú. Rača, parc.č. 17330/8, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 30 m2, Mgr. Rudolfovi 
Fricmanovi, M.R. Štefánika 20, 902 01 Pezinok, za účelom zriadenia zariadenia staveniska 
z dôvodu realizácie nadstavby bytového domu na Černockého ul., ktorý je umiestnený na 
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pozemkoch parc.č. 1514/2, 1514/3, 1514/15 v k. ú. Rača, za nájomné vo výške 0,50 Eur/m2/deň 
dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia za plochu o výmere 30 m2 na ktorej 
bude umiestnené zariadenie staveniska. Komisia žiada doplniť materiál o podmienku, že 
nájomca na vlastné náklady zabezpečí poriadok na stavenisku a v jeho okolí. 
 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 1   
 
 
 
K bodu č. 16 
Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
1002/2010 zo dňa 27.5.2010 a č.1201/2010 zo dňa 4.11.2010 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ  
 
1.  schváliť   
zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
1002/2010 zo dňa 27.5.2010 v znení uznesenia č. 1201/2010 takto: 
 
Za slová „nájom nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, na Jurigovom nám. 1 vo 
výmere 729,29 m2 a výmere 926,18 m2“ doplniť slová „ v stavbe na pozemku parc. č. 1160/5 
a na časti pozemku parc. č. 1160/7 vo výmere 139,61  m2,  časti pozemku parc. č. 1160/7 
vo výmere 341,02 m2,  časti pozemku parc. č. 1160/7 vo výmere 376,61  m2 “  
 
Dodatok k nájomnej zmluve  bude nájomcom podpísaný do 90 dní od schválenia uznesenia 
v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude podpísaný nájomcom, 
toto uznesenie stratí platnosť.  
 
2. konštatovať, že 
úplné znenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. . 1002/2010 
zo dňa 27.5.2010 v znení uznesenia č. 1201/2010  a v znení časti A. tohto uznesenia, je 
nasledovné: 
 
 Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu   

s ch v a ľ u j e  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej 
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 258/2009 Z. z., nájom nebytových 
priestorov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, na Jurigovom nám.  1, vo výmere 729,29 m2  

a výmere 926,18 m2 v stavbe na pozemku parc. č. 1160/5 a na časti pozemku parc. č. 1160/7 
vo výmere 139,61  m2,  časti pozemku parc. č. 1160/7 vo výmere 341,02 m2,  časti pozemku 
parc. č. 1160/7 vo výmere 376,61  m2, za účelom vybudovania komunitného a integračného 
centra pre klientov so stredným stupňom mentálneho postihnutia  a to vybudovania 10 miest 
v zariadení pre seniorov v 5 apartmánových izbách s príslušenstvom v súlade s § 35 zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a 20 miest 
v zariadení podporovaného bývania v 10 malometrážnych 3-izbových bytoch v súlade s § 34 
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vytvorenia chránenej dielne a to 
charitatívneho obchodu, kaviarničky a galérie, vytvorenia sociálneho podniku slúžiaceho na 
realizáciu všetkých podporných činností v rámci tohto zariadenia pre neziskovú organizáciu 
Lepší svet n. o., so sídlom na Osuského 8 v Bratislave, IČO 36 077 194: 
 
-  na dobu 30 rokov 
-  za nájomné 1,- Eur/rok 
- s dobou rekonštrukcie a dostavby do 31.12.2011 s nájomným 1,- Eur/rok 
- všetky opravy, úpravy rekonštrukčné práce, technické zhodnotenie a pod. vykoná 

nájomca na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu 
 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0   
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K bodu č. 17 
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1146/2010 zo dňa 7.10.2010 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 1146/2010 zo dňa 7.10.2010 a žiada preveriť 
vlastnícky vzťah k parcele č. 62/3 v k.ú.Staré Mesto a zistiť možnosti jej nadobudnutia do 
vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0   
 
 
 
K bodu č. 18 
Návrh na odpustenie dlhu v sume 4 661,34 Eur 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť neodpustenie dlhu p. Patrikovi Tomkovi, Janotova 1, Bratislava, IČO: 401 00341 
v sume 4 661,34 Eur, ako 80% z dlhu v celkovej výške 5 826,68 Eur, ktorý tvorí neuhradenú 
časť zmluvnej pokuty a úroku z omeškania, ktoré boli žiadateľovi vyčíslené z dôvodu 
oneskorene uhradeného nájomného a zálohových platieb za služby spojené s nájmom za 
obdobie od 04/2007 do 12/2009, za podmienky, že neodpustenú časť pohľadávky vo výške 
1 165,34 Eur uhradí najneskôr do 60 dní od schválenia uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
Komisia doporučuje  preveriť podmienky v nájomnej zmluve a ukončiť nájom. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0   
 
 
 
K bodu č. 19 
Návrh na odpustenie dlhu v sume 762,78 Eur 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť neodpustenie dlhu Ing.Elene Cagáňovej – ELEN, Budyšínska č. 20, Bratislava, IČO: 
14 013 509 v sume 762,78 Eur čo predstavuje  80% zo sankcií z omeškania v celkovej výške 
1 080,83 Eur, ktoré tvorí úrok z omeškania 374,23 Eur a zmluvná pokuta 706,60 Eur vyčíslené z 
dôvodu oneskorených úhrad nájomného a služieb za rok 2008 vo výške 41,44 Eur a preplatok 
z vyúčtovania služieb za rok 2009 vo výške 85,91 Eur, za podmienky, že neodpustenú časť 
pohľadávky vo výške 190,70 Eur uhradí najneskôr do 60 dní od schválenia uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0   
 
 
 
K bodu č. 20 
Návrh na schválenie vybratého účastníka priameho predaja pozemku v Bratislave, k.ú. Karlova 
Ves, parc.č.2937/18 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť vybratého účastníka – víťaza priameho predaja na predaj pozemku v k.ú. Karlova Ves, 
parc.č. 2937/18 – zast.plochy a nádvoria vo výmere 250 m2, evidovaného ako parcela registra 
„C“ , LV č. 46, Bc.Aliho Assada a manželku Walau Shararu, obaja bytom Planckova 1209/3 
v Bratislave, s ponúknutou kúpnou cenou 40 000,- Eur a žiada doplniť materiál o informáciu, 
čo chce budúci vlastník na pozemku postaviť a o priloženie vizualizácie.  
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Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 1   
 
 
 
K bodu č. 21 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu 
nebytových priestorov – 3 garáží v Bratislave na Jurigovom nám.č.1, Karlova Ves, pre Lepší 
svet n.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 č. 258/2009 Z. 
z. zo dňa 16.06.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene sa doplnení niektorých zákonov, nájom nebytových priestorov 
– 3 garáží a to č. 128 o ploche 18 m2, č. 129 o ploche 18 m2 a č. 147 o ploche 18 m2 
v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, na Jurigovom nám. č. 1 č. za účelom zabezpečenia parkovania 
vozidiel pre  komunitné a integračné centrum pre klientov so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia pre neziskovú organizáciu Lepší svet, n. o, Osuského 8, v Bratislave, IČO 
36077194: 
- na dobu  do 11.8.2040 rokov 
- za  nájomné 1,00 EURO ročne  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0   
 
 
 
Po tomto bode sa komisia dohodla, že aj o posledných bodoch programu – „Prerokovanie 
a schválenie náplne činnosti komisie“ , „Doplnenie a zmeny v schválenom rokovacom poriadku“, 
a „Prerokovanie a pripomienkovanie Priorít Bratislavy na roky 2011-2014“ a o výbere 
neposlancov z radov občanov do komisie budú členovia komisie rokovať na zasadnutí komisie 
22.3.2011 hneď po „Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011-2013 “ 
 
 
 
 

JUDr. Ivo Nesrovnal 
predseda komisie 

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


