
  
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  25.11. 2019 

 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 

 

Ospravedlnení: JUDr. Marko Surkos, Ing. Jozef Krúpa, JUDr. Ján Buocik 

                                                  

Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Mgr. Rastislav Tešovič. Program rokovania Komisie dňa: 

25.11.2019 pozri pozvánka na rokovanie.  

Na začiatku rokovania privítal pán predseda prítomných členov Komisie.  

 

Člen komisie pán Ing. Ignác Kolek žiada o zabezpečenie včasného zverejňovania materiálov pre 

všetkých členov komisie. Pán predseda Mgr. Rastislav Tešovič s návrhom súhlasí, v prípade 

neposlancov sa žiaľ stalo, že sa k materiálom dostali až neskôr ako poslanci.  

 

Návrh programu aj s doplnením požiadavky Ing. Koleka členovia Komisie schválili 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0  

 

Pán predseda Mgr. Rastislav Tešovič navrhol aby sa o návrhoch č. 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 

hlasovalo en bloc.  

 

Hlasovanie: 

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0  

 

 

k bodu 1 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ  schváliť  

materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

k bodu 2 

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2020 – 2022 

 

Diskusia: 

Pán Ing. Ignác Kolek žiada o doplnenie návrhu rozpočtu mesta SR Bratislavy na r. 2020-2022 

nasledovne: „Žiadame spracovateľa návrhu rozpočtu predložiť, spolu s návrhom rozpočtu na rok 2020, 
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prehľad čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov rozpočtovaných v rozpočte roku 2019.“ 

Nasledovne predseda Komisie Mgr. Rastislav Tešovič navrhol hlasovanie k danému návrhu. 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta  

 

1. žiada spracovateľa návrhu rozpočtu predložiť MsZ spolu s návrhom rozpočtu na rok 2020 prehľad 

čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov rozpočtovaných v rozpočte roku 2019 

2. odporúča MsZ  schváliť  návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2020 – 2022 podľa 

predloženého návrhu uznesenia 

 

Hlasovanie k časti 1 uznesenia: 

prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Hlasovanie k časti 2 uznesenia: 

prítomní: 10, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

k bodu 3 

Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa 

čl. 91 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Návrh uznesenia 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

1. Zobrať na vedomie percentuálne podiely mestských častí pre rok 2020  

2. Zobrať na vedomie príspevok Bratislavy malým mestským častiam pre rok 2020  

 

Hlasovanie: 

prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

k bodu 4 

Návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou na roky   2020 – 

2024 

 

Návrh uznesenia 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

A. schváliť 

navrhované uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou (EIB) na roky 

2020 - 2024 v celkovej výške úverového rámca 50 mil. eur na realizáciu projektov. 

B. splnomocniť 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. na podpísanie rámcovej úverovej zmluvy s EIB a zabezpečenie čerpania tranží z rámcovej úverovej 

zmluvy v súlade s plánovanými príjmovými finančnými operáciami v schválenom rozpočte na aktuálne 

rozpočtové obdobie, 

2. na predkladanie písomných žiadostí EIB o čerpanie jednotlivých tranží, 
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3. na akceptovanie úveru poskytnutého EIB a podmienok úveru vyplývajúceho z rámcovej úverovej 

zmluvy s EIB, 

4. na akceptovanie EIB navrhovaných úrokových sadzieb. 

 

Hlasovanie: 

prítomní:10 , za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

k bodu 5 

Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 

priestorov v Dome tretieho veku 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ  schváliť  

materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

k bodu 6 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2381/16, Petrovi Pčolinskému a Mgr. 

art. Ondrejovi Mázikovi 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ  schváliť  

materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 9, za: 8, proti: 1, zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

k bodu 7 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2910/15 a parc. č. 3888/152, k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 4735/2, spoločnosti Beskydská 10 s. r. o., so sídlom v Bratislave 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ  schváliť  

materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 9, za: 8, proti: 1, zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

k bodu 8 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17352/1, parc. č. 17359 a parc. č. 17360/1 
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RNDr. Marianne Cíchovovej, PhD. a spol. 

 

Diskusia: Člen komisie navrhol upraviť v nájomnej zmluve dobu nájmu, a zároveň navrhuje aby mesto 

predmetné vytvorené parkovacie miesta odkúpilo za symbolickú sumu.  

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ  schváliť  

materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 9 , za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 3 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

k bodu 9 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača parc. č. 1507/6 a parc. č. 1533/3 Bratislavskému 

samosprávnemu kraju so sídlom v Bratislave 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ  schváliť  

materiál podľa predloženého návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 9, za: 8, proti: 1, zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

k bodu 10 

Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech 

verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo 

námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor“ – pokračovanie 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ  schváliť  

materiál podľa predloženého návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 9, za: 8, proti: 1, zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

k bodu 11 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, Čajkovského ulica a Námestie slobody, Úradu vlády Slovenskej republiky so sídlom v 

Bratislave 

 

Návrh uznesenia 

Komisia berie na vedomie zámer Hlavného mesta Bratislavy na predaj ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Čajkovského ulica a 

Námestie slobody, Úradu vlády Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. 
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Hlasovanie: 

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

k bodu 12 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22072/1 spoločnosti ACS 5, s.r.o., so 

sídlom v Bratislave 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ  schváliť  

materiál podľa predloženého návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 9, za: 8, proti: 1, zdržal sa: 0   

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

k bodu 13 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svätoplukova 41, 

Šándorova 2, Košická 14, Bebravská 7, Rajčianska 20, 22, Rajčianska 24, 26, 28, Kríková 16, 18, 

Vavilovova 22, Šustekova 29, Krásnohorská 3, Holíčska 3, vlastníkom bytov 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ  schváliť  

materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 9, za: 8, proti: 1, zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

k bodu 14 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku pod bytovým domom Pustá 3 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ  schváliť  

materiál podľa predloženého návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 9, za: 8, proti: 1, zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

k bodu 15  

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome 

Šándorova 2, Rajčianska 20, 22, Rajčianska 24, 26, 28, Kríková 16, 18, Ľudovíta Fullu 14, 

Studenohorská 52, Pifflova 8, Krásnohorská 3, vlastníkom bytov 
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Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ  schváliť  

materiál podľa predloženého návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 9, za: 8, proti: 1, zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

k bodu 16 

Rôzne 

 

Bez prijatia uznesenia 

 

Mgr.Rastislav Tešovič ,v.r. 
predseda komisie 
 
 
 
Mgr. Michaela Kodýdková, zast. tajomníčku komisie, tel. 59 356 500  
 


