
  
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 (v ďalšom len Komisia) 

zo dňa  12. 06. 2018 
 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 
 
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Ján Budaj. Program rokovania Komisie dňa: 
12.06.2018: pozri pozvánka na rokovanie.. 
 
Na rokovaní boli prítomní členovia komisie :  
Ján Budaj, Ing. Martin Borguľa, Mgr. Ján Buocik, Mgr.Gábor Grendel, Ing. Martin 
Chren, Ing. Ignác Kolek, JUDr.Ing. Martin Kuruc, Ing. Ján Mrva, Ing. Mgr.Radoslav 
Olekšák , Ing. Jarmila Tvrdá a Ing. Roman Weinštuk 
 
Ospravedlnení:: Ing. Pavol Bulla, Mgr. Ondrej Dostál a Mgr. Rastislav Žitný 
 
Na začiatku rokovania privítal predseda Ján Budaj prítomných poslancov a mestského 
kontrolóra Ing. Petra Šinályho.  
Potom jednohlasne schválili zmenu programu – bod pod por.č.11 bude prerokovaný na 
začiatku, kým sa dostaví pán primátor JUDr. Ivo Nesrovnal , potom prerokujú materiál 
s názvom Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky za rok 2017 
a hodnotiaca správa za rok 2017 a  Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok  2018 a materiál pod por.č. 7 „Návrh na predaj ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa rozostavanej stavby vodojemu bez súpisného čísla 
na pozemkoch parc.č. 1371/5 a parc.č. 1371/26, k. ú. Devín, spoločnosti Lomnická 
s.r.o., so sídlom v Bratislave“  – na návrh p. Ing. Koleka a na návrh p. Chrena materiály 
pod  por.č. 28 „ Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, 
k.ú. Ružinov, Teslova ulica , parc.č. 15263/10-16 a 15263/18-19“, pod por.č. 29 „ Návrh 
na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc.č. 11370/4, parc.č. 11370/5, 
parc.č.11370/7-9, parc.č. 11370/11, parc.č.11370/14, parc.č. 11370/16 a parc.č. 
11370/17, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na 
Moravskej ul.“ A pod por.č. 30 „ Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových 
garáží v Bratislave, k.ú. Ružinov, Pažítkova ulica, vlastníkom garáži situovaných na 
pozemkoch“  
 
 
k bodu 1 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 
2017 a hodnotiaca správa za rok 2017 
 
Pán poslanec Kolek žiada predložiť vyhodnotenie percentuálneho podielu plnenia 
pôvodne schváleného rozpočtu na rok 2017 a doplniť informáciu  o výsledkoch 
hospodárenia dopravného podniku a BVS za rok 2017, a ako aj stanovisko mesta ku  
oprávneným nákladom DP za rok 2017 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Pani poslankyňa Tvrdá žiada doručiť členom komisie týždeň pred rokovaním materiály, 
ktoré budú prerokované a schválené na valných zhromaždeniach DPB a BVS za rok 
2017 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta na návrh 
J.Budaja odporúča MsZ  prerokovať záverečný účet hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2017.   
  
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 2 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 
 
Poslanci o predloženom materiály rokovali a rozhodli hlasovaním, že  budú pokračovať 
po obdržaní požadovaných informácií  na zasadnutí komisie v pondelok 18.6.2018 
o 16,00 hod. 
 
 
 
k bodu 7 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 
rozostavanej stavby vodojemu bez súpisného čísla na pozemkoch parc.č. 1371/5 
a parc.č. 1371/26, k. ú. Devín, spoločnosti Lomnická s.r.o., so sídlom v Bratislave 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta poukázala na 
nejasnosti v materiály a  odporúča spracovateľovi materiál ešte dopracovať a predložiť 
na ďalšie rokovanie komisie v pondelok 18.6.2018 
 
 
 
k bodu 11 
Návrh  na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 
pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 4263/1,2,3,5,6, vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, na zrušenie a vysporiadanie podielového 
spoluvlastníctva a na kúpu pozemkov v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc.č. 474/55 
a nasledovné, v správe Slovenského pozemkového fondu  so sídlom v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po 
prerokovaní materiálu odporúča MsZ schváliť návrh na predaj ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 
4263/1,2,3,5,6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, na zrušenie 
a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva a na kúpu pozemkov v Bratislave, k.ú. 
Ružinov, parc.č. 474/55 a nasledovné, v správe Slovenského pozemkového fondu  so 
sídlom v Bratislave, podľa predloženého návrhu uznesenia 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 
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k bodu 28 
Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k.ú. 
Ružinov, Teslova ulica , parc.č. 15263/10-16 a 15263/18-19 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  
nehlasovala o danom bode. V tomto aj ďalších predajoch garáží bude žiadať 
o prítomnosť p. hlavnú architektku 
 
 
 
k bodu 29 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc.č. 11370/4, parc.č. 
11370/5, parc.č.11370/7-9, parc.č. 11370/11, parc.č.11370/14, parc.č. 11370/16 
a parc.č. 11370/17, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami 
garáží na Moravskej ul. 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  
nehlasovala o danom bode. 
 
 
 
k bodu 30 
Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k.ú. 
Ružinov, Pažítkova ulica, vlastníkom garáži situovaných na pozemkoch 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  
nehlasovala o danom bode. 
 
 
 
Predložené materiály, pod por.č. 3 - 6, por.č. 8 - 27, por.č. 31 - 39 odporúča komisia 
prerokovať na Mestskom zastupiteľstve dňa  28.6.2018 
 
 
Materiál pod por.č.40 „Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 za rok 2017 
a aktualizácia Akčných plánov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 na obdobie rokov 2018-2020.“ bude 
predložený na zasadnutí komisie v pondelok 18.6.2018 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 9, proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
Jan Budaj,v.r.                              
predseda komisie                      
 
 
 
Ing.Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448,  
 


