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

 
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie  finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
zo dňa 17.01.2011 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program:  
Otvorenie 
Prerokovávanie predložených materiálov  
Rôzne 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 16.00 h –  18.30 h. 
Zasadnutie komisie otvoril a viedol podpredseda komisie Ing. Ivan Švejna, nakoľko predseda 
komisie JUDr. Ivo Nesrovnal sa ospravedlnil z rodinných dôvodov a vedením komisie poveril 
Ing. Ivana Švejnu. 
 
 
Na začiatku rokovania všetci prítomní 7 poslanci Komisie finančnej stratégie a pre správu a 
podnikanie s majetkom mesta schválili svoj rokovací poriadok     
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Potom pristúpili k prerokovávaniu predložených materiálov podľa pozvánky 
 
 
K bodu  
Návrh riešenia financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu   
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zobrala na vedomie  
predkladaný materiál - návrh riešenia financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja 
Nepelu a žiada riaditeľa STARZu Ing.Jozefa Chynoranského o doplnenie materiálu 
o dôvodnosti finančných prostriedkov a odporúča, aby sa priamo na mieste Zimného štadióna 
prerokovali sporné otázky. Za týmto účelom spracovatelia materiálu ( Ing. Dana Zalešáková) z 
GIBu a (Ing. Jozef Chynoranský) zo STARZu naplánovali obhliadku stavby ZŠON na štvrtok 
20.1.2011 o 9,00 hod. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7 , za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 
K bodu  
Návrh na elektronizáciu materiálov predkladaných na rokovania komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskú radu hlavného mesta SR Bratislavy 
a Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta  MsZ odporú ča MsZ   

1.  Zobra ť na vedomie 

Správu o návrhu elektronizácie dokumentov predkladaných na rokovania komisií  mestského 
zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy, Mestskej rady hl. mesta SR Bratislavy a Mestského 
zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy. 
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2.  Požiada ť riadite ľa magistrátu 

2.1.  Zabezpečiť vypísanie výberového konania na dodávateľa výpočtovej techniky 
 podlimitnou zákazkou 

         TK: júnové rokovanie MsZ 

 

2.2. Zabezpečiť softwér umožňujúci sťahovanie materiálov na rokovania a zriadenie 
prihlasovacích hesiel pre poslancov mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy,   
pre členov komisií-neposlancov a pre starostov mestských častí-neposlancov pre účely 
stiahnutia si materiálov prostredníctvom internetu. 

         TK: júnové rokovanie MsZ 

 

2.3.  Zabezpečiť predkladanie materiálov na rokovania komisií mestského zastupiteľstva hl. 
mesta SR Bratislavy, Mestskej rady hl. mesta SR Bratislavy a Mestského zastupiteľstva 
hl. mesta SR Bratislavy v elektronickej forme. Zisti ť skuto čný záujem o notebooky 
a o túto elektronickú formu predkladania materiálov . Materiály týkajúce sa 
nakladania s majetkom mesta predkladať so snímkami s nasledujúcimi náležitosťami:  
2.3.1. Ortofotomapu mierka 1:25000 
2.3.2. Ortofotomapu mierka 1:10000 
2.3.3. Ortofotomapu (detail podľa potreby)  
2.3.4. Prekrytie“ – kombináciu katastrálnej mapy a ortofotomapy  (so zvýraznením 

pozemkov, ktoré sú predmetom rokovania) 
2.3.5. Ortofotomapu so zobrazením mestských pozemkov (farebné odlíšenie) 
2.3.6. Katastrálnu mapu  (detail pozemkov, ktoré sú predmetom rokovania s popisom 

okolitých vlastníkov pozemkov)  
2.3.7. Katastrálnu mapu s členením vnútri pozemkov (chodníky, vjazdy..) 
2.3.8. Katastrálnu mapu so zobrazením mestských pozemkov (farebné odlíšenie) 
2.3.9. Katastrálnu mapu so zobrazením inžinierskych sietí (ak sú k dispozícii) 
2.3.10. Územný plán s členením (ak je v danom území k dispozícii) 

         TK: júnové rokovanie MsZ 

 
2.4. Zabezpečiť elektrické prípojky k adaptérom notebookov na rokovanie komisií 

mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy, Mestskej rady hl. mesta SR 
Bratislavy a Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy. Rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy zabezpečiť aj WiFi pripojením na internet.  

 

         TK: júnové rokovanie MsZ 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
 
K bodu  
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku 
v Bratislave, k.ú. Staré mesto, parc.č.1957/9 spoločnosti Bolinivio Holding Limited, Anastasi 
Sioukri & Olympion Themis T., Limassol, Cyprus 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ  
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
258/2009Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, nájom pozemku v Bratislave, k.ú. Staré mesto parc.č.1957/9 s výmerou 
18m2 spoločnosti Bolinivio Holding Limited, Anastasi Sioukri & Olympion, Themis T., Limassol, 
Cyprus za účelom 
 
1. vybudovania a užívania prejazdu a prechodu  za nájomné 21 Eur/m 2/rok  a 
2. uloženia inžinierskych sietí odo dňa zahájenia rozkopávkových prác do ukončenia 

rozkopávkových prác za nájomné:  
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2.1 2,66Eur/m2/deň v prípade, že rozkopávkové práce budú trvať maximálne 30 dní,  
2.2 5,31 Eur/m2/deň v prípade, že rozkopávkové práce budú trvať viac ako 31 dní, 

 
s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 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: 1 , proti: 3 , zdržal sa: 2   
Materiál pri hlasovaní nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie uznesenia  
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ  
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
258/2009Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, nájom pozemku v Bratislave, k.ú. Staré mesto parc.č.1957/9 s výmerou 
18m2 spoločnosti Bolinivio Holding Limited, Anastasi Sioukri & Olympion, Themis T., Limassol, 
Cyprus za účelom 
 
1. vybudovania a užívania prejazdu a prechodu  za nájomné 7,5 Eur/m2/rok a 
2. uloženia inžinierskych sietí odo dňa zahájenia rozkopávkových prác do ukončenia 

rozkopávkových prác za nájomné:  
2.1 2,66 Eur/m2/deň v prípade, že rozkopávkové práce budú trvať maximálne 30 dní,  
2.2 5,31 Eur/m2/deň v prípade, že rozkopávkové práce budú trvať viac ako 31 dní, 

 
s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 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: 3 , proti: 0 , zdržal sa: 3   
Materiál pri hlasovaní nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie uznesenia  
 
 
K bodu  
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku 
v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 2848/4 pre AT-SOLID, s.r.o. so sídlom v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 258/2009 Z.z., nájom pozemku v Bratislave, k. 
ú. Petržalka, parc. č. 2848/4, časti vyznačenej v Geometrickom pláne č. 13/2008 úradne 
overeným dňa 05.09.2008 vo výmere 557 m2, za účelom umiestnenia vodohospodárskeho 
zariadenia – tepelného čerpadla k budúcemu Polyfunkčnému objektu na parc. č. 2848/65 na 
Antolskej ulici v Bratislave, pre spoločnosť AT-SOLID s.r.o. so sídlom Údolná 11 v Bratislave, 
IČO : 31 335 012, za nájomné : 
1. 4 Eur/m2/rok od účinnosti nájomnej zmluvy do zahájenia rozkopávkových prác,  
2. odo dňa zahájenia rozkopávkových prác do skončenia rozkopávkových prác 

    2.1.  970,90 Eur/m2/rok (2,66 Eur/m2/deň) v prípade, že rozkopávkové práce budú  
          trvať do 30 dní,  

    2.2.  1 938,15 Eur/m2/rok (5,31 Eur/m2/deň) v prípade, že rozkopávkové práce budú    
          trvať viac ako 30 dní 

3. 4 Eur/m2/rok odo dňa skončenia rozkopávkových prác 
 

s podmienkou : 
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Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 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: 0, proti: 5, zdržal sa: 1 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie uznesenia 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta požiadala 
spracovateľa  – JUDr.Beátu Nagyovú,  doplniť materiál o vyjadrenie ohľadom inžiniersko-
geologického prieskumu,  doplniť grafický podklad v menšej mierke a doplniť vlastníkov 
susedných pozemkov k pozemku parc.č. 2848/4. 
 
 
K bodu  
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku 
v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č 1727, par.č. 1734, parc.č. 1735/1, parc.č. 1737, parc.č. 1449, 
parc.č.1451, parc.č. 1497, parc.č. 89/3, parc.č.89/4, parc.č. 89/8, parc.č.89/12, parc.č.1115, 
parc.č.1111/57 pre  Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 258/2009 Z.z., nájom  pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Petržalka, za účelom uloženia inžinierskych sietí - elektrických prípojok v súvislosti s 
rekonštrukciou vodárenských armatúrnych šácht : 
A. Pajštúnska ulica - k bytovému domu Smolenicka č. 1 na parc. č. 1732, súpis. č. 3136 : 

časť parc. č. 1727 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 12,40 m2, časť parc. č. 1734 - 
ostatné plochy o výmere 14,80 m2, časť parc. č. 1735/1 - zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 32,14 m2, časť parc. č. 1737 - ostatné plochy o výmere 105,60 m2, spolu 164,94 
m2 

B. Kutlíkova ulica - k Obchodnému domu Jednota na Starhradskej ulici, parc. č. 1496, súpis. č. 
3219 :  
časť parc. č. 1449 - ostatné plochy o výmere 30,46 m2, časť parc. č. 1451 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 9,40 m2, časť parc. č. 1497 - ostatné plochy o výmere 27,20 
m2, spolu 67,06 m2 

C. Námestie hraničiarov - ku Krajskému riaditeľstvu PZ na Lachovej ulici, parc. č. 89/5, súpis. 
č. 3302 :  
časť parc. č. 89/3 – ostatné plochy o výmere 21,80 m2, časť parc. č. 89/4 – ostatné plochy 
o výmere 8,40 m2, časť parc. č. 89/8 – ostatné plochy o výmere 125 m2, časť parc. č.  89/12 
- ostatné plochy o výmere 240,40 m2, spolu 395,60 m2 

D. Romanova ulica - k bytovému domu Osuského č. 3 na parc. č. 1118, súpis. č. 2477 : 
časť parc. č. 1111/57 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 235,60 m2, časť parc. č. 1115 
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 13,14 m2, spolu 248,74 m2 

 
pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48 v Bratislave, IČO : 35 850 
370, za cenu nájmu :  
 
4. 4 Eur/m2/rok od účinnosti nájomnej zmluvy do zahájenia rozkopávkových prác,  
5. odo dňa zahájenia rozkopávkových prác do skončenia rozkopávkových prác 
        2.1.   970,90 Eur/m2/rok (2,66 Eur/m2/deň) v prípade, že rozkopávkové práce budú  

          trvať do 30 dní,  
  2.2.   1 938,15 Eur/m2/rok (5,31 Eur/m2/deň) v prípade, že rozkopávkové práce budú    
          trvať viac ako 30 dní 

6. 4  Eur/m2/rok odo dňa skončenia rozkopávkových prác 
 
s podmienkou : 
Nájomné zmluvy budú nájomcom podpísané do 90 dní od schválenia uznesenia v mestskom 
zastupiteľstve. V prípade, že nájomné zmluvy v tejto lehote nebudú nájomcom podpísané, toto 
uznesenie stratí platnosť. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za:  0, proti:  1, zdržal sa: 5   
Materiál pri hlasovaní nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie uznesenia  
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K bodu  
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku 
v Bratislave, k.ú. Nivy, parc.č. 9411/16 spoločnosti PBL DEVELOPMENT s.r.o. so sídlom v 
Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ  
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 
Z. z. zo dňa 16.06.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nájom pozemku v Bratislave, 
k. ú. Nivy parc. č. 9411/16 – zastavané plochy a nádvoria 110,55 m2  spoločnosti PBL 
DEVELOPMENT, s. r. o. Tallerova 4, 831 02 Bratislava IČO: 35 876 271, za účelom 
vybudovania a užívania parkoviska za nájomné: 
 
1.  6,- Eur/m2/rok odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom  
        nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, 
2.  2,25 Eur/m2/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 90 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: 4, proti: 0 , zdržal sa: 2 
   
 
 
K bodu  
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc.č. 
6059/12 v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ  
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 
Z. z. zo dňa 16.06.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nájom pozemku v Bratislave 
k.ú. Podunajské Biskupice, parc.č. 6059/12, druh pozemku – záhrady, o výmere 84 m2, ktorý je 
zapísaný na LV č. 1395, Martine Chmelárovej – BOPO, Cyprichova 18, IČO 37502921, za 
účelom umiestnenia unimobuniek pre zabezpečovanie drobnej servisnej a skladovacej činnosti, 
opráv a revízií drobnej servisnej techniky, a to prenosných hasiacich prístrojov, náhradných 
dielov, požiarno – bezpečnostných symbolov a pod., za nájomné 13 Eur/m2/rok, 

 
s podmienkou :   
  
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 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: 1, proti: 2 , zdržal sa: 3    
Materiál pri hlasovaní nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
K bodu  
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku 
v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc.č. 2089/2 spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. so sídlom 
v Bratislave. 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 
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Z. z. zo dňa 16.06.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nájom pozemku v Bratislave, 
k.ú. Vajnory, parc.č. 2089, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 31 m2, 
spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739, za 
účelom realizácia stavby „Obnova RS a STL plynovodov v areáli VUKI Bratislava“ 
 
  za nájomné : 
 

            1.  4Eur/m2/rok dňom nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do zahájenia         
rozkopávkových prác a po ukončení rozkopávkových prác po celú dobu nájmu, 

 
2.    Odo dňa zahájenia rozkopávkových prác do skončenia rozkopávkových prác : 

2.1 970,90 Eur/m2/rok (2,66 Eur/m2/deň)  v prípade, že rozkopávkové práce budú trvať do 
30 dní vrátane, 
2.2  1938,15 Eur/m2/rok (5,31 Eur/m2/deň) v prípade, že rozkopávkové práce budú trvať 
viac ako 30 dní,  

 
 
s podmienkou :   
  
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 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: 3, proti: 1, zdržal sa: 2    
Materiál pri hlasovaní nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
 
K bodu  
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Komárnická 12, 
Trebišovská 2, Palkovičova 1, Martinčekova 15, Martinčekova 30, Rumančeková 30, Gemerská 
6, Budovateľská 21, Páričkova 19,21, Andreja Mráza 2, Korytnická 2, Korytnická 4, Korytnická 
5, Korytnická 6, Korytnická 7, Kolískova 2, Kolískova 8, Veternicová 1, Repašského 5, 
Tranovského 24, Studenohorská 83, Ševčenkova 18, Hálova 12, Röntgenova 8,10, Zadunajská 
cesta 1,3, Kapicova 6, Pifflova 9, Černyševského 23, Mlynarovičova 1,3, Lachova 8, Lachova 
24, Romanova 10, Medveďovej 17,19, Gessayova 39, Znievska 9,11, Znievska 5, Znievska 32, 
Smolenická 12, Budatínska 23, Holíčska 20, Znievska 21, Topoľčianská 10, vlastníkom bytov a 
nebytových priestorov. 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváliť prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k bytom a nebytovým 
priestorom v obytných domoch na Komárnická 12, Trebišovská 2, Palkovičova 1, Martinčekova 
15, Martinčekova 30, Rumančeková 30, Gemerská 6, Budovateľská 21, Páričkova 19,21, 
Andreja Mráza 2, Korytnická 2, Korytnická 4, Korytnická 5, Korytnická 6, Korytnická 7, Kolískova 
2, Kolískova 8, Veternicová 1, Repašského 5, Tranovského 24, Studenohorská 83, Ševčenkova 
18, Hálova 12, Röntgenova 8,10, Zadunajská cesta 1,3, Kapicova 6, Pifflova 9, Černyševského 
23, Mlynarovičova 1,3, Lachova 8, Lachova 24, Romanova 10, Medveďovej 17,19, Gessayova 
39, Znievska 9,11, Znievska 5, Znievska 32, Smolenická 12, Budatínska 23, Holíčska 20, 
Znievska 21, Topoľčianská 10, do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho 
práva znášajú kupujúci. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0   
 
 
K bodu  
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, č. 230/2007 zo dňa 04.10.2007, č. 481/2008 zo dňa 03.07.2008, č. 906/2010 z dňa 
25.02.2010, č. 937/2010 z dňa 25.03.2010, č. 1011/2010 z dňa 27.05.2010 a č. 1076/2010 
z dňa 01.07.2010 
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Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ  
schváliť  
 
1.  zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 230/2007 zo 
dňa 04.10.2007 takto: 
1.1.   V prílohe k predmetnému uzneseniu  bod 35.2.2  
1.1.1. Pôvodný nadobúdateľ „Letková Magdaléna.“ sa nahrádza novým nadobúdateľom „Kolárik 
Andrej.“ 
1.1.2. Pôvodná suma „60,-Sk“  sa nahrádza novou sumou „660,28 €“. 
 
2.  zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 481/2008 zo 
dňa 03.07.2008 takto: 
2.1. V prílohe k predmetnému uzneseniu bod 56.1.35 
2.1.1. Pôvodní nadobúdatelia Lehotský Daniel a Lehotská Magdaléna sa nahrádzajú novým 
nadobúdateľom Tóth Jaroslav. 
 
3.  zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 906/2010 zo 
dňa 25.02.2010 takto: 
3.1.   V prílohe k predmetnému uzneseniu  bod 21.3.3  
3.1.1. Pôvodný nadobúdateľ „Bauerová Anna“ sa nahrádza novým nadobúdateľom „Bauer 
Alfréd“. 
 
4.  zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 937/2010 zo 
dňa 25.03.2010 takto: 
4.1.   V prílohe k predmetnému uzneseniu  bod 15.1.5  
4.1.1. Pôvodní nadobúdatelia „Labuza Sergej Prof.Ing.DrSc. a Labuzová Viera Mgr.“ sa 
nahrádzajú novým nadobúdateľom „Labuza Juraj Ing.“. 
 
5.  zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 1011/2010 zo 
dňa 27.05.2010 takto: 
5.1.   V prílohe k predmetnému uzneseniu  bod 26.2.15  
5.1.1. Pôvodný spolunadobúdateľ „Húska Martin“ sa vypúšťa. 
5.2.   V prílohe k predmetnému uzneseniu  bod 27.3.11 
5.2.1. Pôvodný nadobúdateľ „Brichtová Helena“ sa nahrádza novým nadobúdateľom „Jandoš 
Radovan“. 
 
6.  zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 1076/2010 zo 
dňa 01.07.2010 takto: 
6.1.   V prílohe k predmetnému uzneseniu  bod 28.6.1  
6.1.1. Pôvodná suma „740,02 €“  sa nahrádza novou sumou „2,46 €“. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
 
Pri prerokovaní posledných dvoch bodov programu členovia komisie jednohlasne súhlasili 
s návrhom pracovníka zodpovedného za tieto materiály - Ing. Františka Griščíka, vedúceho 
oddelenia technického zabezpečenia budov, že predkladanie takýchto materiálov do komisie 
finančnej stratégie a pre podnikanie s majetkom mesta nie je nutné. 
Na záver členovia komisie požiadali tajomníčku komisie, aby dala vypracovať Ing. Jurajovi 
Bulíkovi aktuálnu informáciu o finančnom stave mesta – stručný prehľad a tiež vedúcu 
oddelenia nájmov JUDr.Hahnovú Yvettu o vypracovanie novej cenovej mapy, aby ceny 
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kopírovali stav súčasných trhových cien  a možnosti zvýšenia nájmu  a ak nie je priestor na 
zvýšenie, napísať zdôvodnenie. 
 
 
 

JUDr. Ivo Nesrovnal 
predseda komisie 

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


