
  
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  09.03. 2020 
 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 
 
Ospravedlnení: Ing. Martin Chren, Mgr. Gábor Grendel, JUDr. Marko Surkoš PhDr., Ing. Martin 
Vician, Ing. Monika Debnárová a Ing. Ignác Kolek  
                                                  
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Mgr. Rastislav Tešovič. Program rokovania Komisie 
dňa: 9.03.2020 pozri pozvánka na rokovanie.  
Na začiatku rokovania privítal pán predseda prítomných členov Komisie.  
 
 
Potom predseda Komisie Rastislav Tešovič navrhol upraviť program rokovania komisie 
nasledovne: 

- materiál pod por. č. 29.) „Zmena rokovacieho poriadku“ prerokovať  pod por.č. 0, 
- materiál pod por.č. 26.) „Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v 

 ZOO Bratislava – k .ú. Karlova Ves, parc.č. 2741“  prerokovať pod por. č. 7a.), 
- materiál pod por.č. 27.) „Dohoda medzi hlavným mestom SR Bratislava a LESY 

Slovenskej republiky, š. p. o výraznom posilnení rekreácie a ostatných 
mimoprodukčných funkcií lesov v lesnom celku Bratislava“ bol spracovateľom 
stiahnutý z rokovania a nebude predmetom rokovania 

- materiály pod por. č. 15 - 18, 21 a 22 odhlasovať jedným spoločným hlasovaním 
a materiál pod por.č.25 vziať na vedomie 
 

 
procedurálny návrh členovia Komisie schválili 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
Následne dal predseda komisie hlasovať o programe rokovania komisie ako celku. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Potom pristúpili členovia komisie k rokovaniu a hlasovaniu o predložených materiáloch.  
 
 
 
k bodu 0 
Zmena rokovacieho poriadku 
 
Predseda komisie prezentoval návrh na zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku, ktorý 
zdôvodnil najmä potrebou upraviť možnosť hlasovania per rollam, prípadne možnosť uskutočniť 
zasadnutie na diaľku formou vzdialeného internetového prístupu. Tieto možnosti sú v návrhu 
upravené ako výnimočné nástroje za presne určených podmienok, so zachovaním 
proporcionality a legitimity ich použitia. Pôjde najmä o neodkladnosť a nevyhnutnosť, 
karanténne a preventívne opatrenia na ochranu zdravia ľudí, či z iných obdobných dôležitých 
dôvodov. 
Pán Ján Budaj namietal možnú nezákonnosť takejto úpravy, na čo predseda komisie 
argumentoval práve zásadou proporcionality a legitimity predkladanej úpravy. Starosta Jozef 
Krúpa reagoval s pripomienkou, že komisia si môže upraviť svoje interné rokovacie postupy 
v prospech jej funkčnosti. 
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Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta prerokovala a 
schválila zmenu rokovacieho poriadku podľa predloženého návrhu a po úprave prijatej 
autoremedúrou nasledovne: 
 
1. V čl. 7 ods. 6 sa za piatu vetu vkladá text ktorý znie:  
„Ak sa chce nečlen komisie vyjadriť k bodu prerokovávanému na jeho žiadosť alebo žiadosť 
subjektu, ktorý zastupuje, predsedajúci udelí prihlásenému nečlenovi slovo spravidla hneď na 
začiatku rozpravy po úvodnom slove spravovateľa materiálu.“.  
2. V čl. 8 ods. 1 prvá veta sa v texte vypúšťa slovo „hodinu“.  
3. V čl. 8 ods. 2 tretia veta sa doterajší text nahrádza textom, ktorý znie:  
„Časový rozsah vystúpenia občana nie je ohraničený, ak komisia nerozhodla inak, ale predseda 
má právo ukončiť neopodstatnene dlhé vystúpenie alebo vystúpenie vybočujúce od 
prerokovávanej témy.“.  
4. Za čl. 10 sa vkladá text nových článkov 10a a 10b, ktorý znie:  
„Čl. 10a  
Hlasovanie na diaľku  
/1/ V prípade nevyhnutnej a neodkladnej potreby, v časovej tiesni, z preventívnych alebo 
karanténnych dôvodov pri ochrane zdravia ľudí alebo z iných vážnych dôvodov môže predseda 
komisie alebo iná osoba oprávnená zvolať zasadnutie komisie, dať hlasovať o prijatí uznesenia 
komisie alebo o prijatí stanoviska komisie aj na diaľku mimo zasadnutia komisie (ďalej len 
„hlasovanie na diaľku“). Rozhodnutie predsedu komisie alebo inej osoby oprávnenej zvolať 
zasadnutie komisie o hlasovaní na diaľku musí byť vždy riadne zdôvodnené.  
/2/ Hlasovanie na diaľku sa vykoná tak, že predseda komisie, alebo iná osoba oprávnená zvolať 
zasadnutie komisie zašle všetkým členom komisie do schránky elektronickej pošty (e-mail) 
návrhy uznesení komisie alebo stanovísk komisie aj s lehotou nie kratšou ako 48 hodín, v ktorej 
členovia komisie v návratnej správe dopíšu zreteľne ku každému návrhu uznesenia komisie 
alebo stanoviska komisie svoje hlasovanie „ZA“, „PROTI“, ZDRŽAL SA“ tak, aby bola zrejmá 
vôľa hlasujúceho. Na hlasovania zaslané po uplynutí stanovenej lehoty sa prihliada len vtedy, 
ak predseda komisie alebo iná osoba oprávnená zvolať zasadnutie komisie, lehotu predĺžila.  
/3/ Pri vyhodnotení hlasovania sa za prítomných členov komisie považujú len tí členovia, ktorí v 
stanovenej lehote zaslali návratnú správu so svojim platne vyjadreným hlasovaním. 
Ustanovenia čl. 1 až 8, čl. 9 ods. 1, 2 a 3 a čl. 10 ods. 1, 2 prvá veta a ods. 3 a čl. 11 tohto 
rokovacieho poriadku sa na hlasovanie na diaľku použijú primerane. Ustanovenia čl. 9 ods. 4, 
čl. 10 ods. 2 druhá veta a čl. 10b tohto rokovacieho poriadku sa na hlasovanie na diaľku 
nepoužijú.  
Čl. 10b  
Rokovanie na diaľku  
/1/ V prípade nevyhnutnej a neodkladnej potreby, v časovej tiesni, z preventívnych alebo 
karanténnych dôvodov pri ochrane zdravia ľudí alebo z iných vážnych dôvodov môže predseda 
komisie alebo iná osoba oprávnená zvolať zasadnutie komisie, rozhodnúť o tom, že sa 
zasadnutie komisie uskutoční formou elektronických prostriedkov (ďalej len „rokovanie na 
diaľku“). Rozhodnutie predsedu komisie alebo inej osoby oprávnenej zvolať zasadnutie komisie 
o rokovaní na diaľku musí byť vždy riadne zdôvodnené.  
/2/ Rokovanie na diaľku sa vykoná tak, že predseda komisie, alebo iná osoba oprávnená zvolať 
zasadnutie komisie zašle všetkým členom komisie do schránky elektronickej pošty (e-mail) URL 
link online internetovej služby vzdialenej komunikácie, a to v lehote na zvolanie zasadnutia 
komisie spolu s pozvánkou a programom zasadnutia komisie. URL link online internetovej 
služby vzdialenej komunikácie zverejní tajomník komisie spolu s pozvánkou na zasadnutie 
komisie aj verejnosti.  
/3/ Pri vyhodnotení účasti na zasadnutí komisii pri rokovaní na diaľku sa za prítomných členov 
komisie považujú len tí členovia, ktorí sa počas rokovania komisie prihlásili do online 
internetovej služby vzdialenej komunikácie. Pri vyhodnotení hlasovania sa za prítomných členov 
komisie považujú len tí členovia, ktorí boli v čase hlasovania pripojení v online internetovej 
službe vzdialenej komunikácie. Ustanovenia čl. 1 až 7, čl. 8 ods. 2 a 3, čl. 9, čl. 10 a čl. 11 tohto 
rokovacieho poriadku sa na rokovanie na diaľku použijú primerane. Ustanovenia čl. 8 ods. 1 a 
čl. 10a tohto rokovacieho poriadku sa na rokovanie na diaľku nepoužijú.“.  
5. V čl. 11 ods. 1 prvá veta sa doterajší text nahrádza novým textom, ktorý znie:  
„O priebehu zasadania komisie a o výsledkoch hlasovania na diaľku sa vyhotovuje zápisnica, 
ktorá sa doručuje členom komisie, primátorovi, príslušnému námestníkovi primátora a riaditeľovi 
magistrátu a zverejňuje sa na internetovej stránke hlavného mesta.“.  
Dôvodová správa:  
Návrh zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku Komisie finančnej stratégie a pre správu a 
podnikanie s majetkom mesta má ambíciu upraviť prípady, kedy z dôvodu karanténnych, 
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preventívnych alebo iných vážnych dôvodov nie je možné uskutočniť riadne osobné zasadnutie 
komisie, pričom existuje riadne odôvodnená naliehavá a neodkladná potreba rozhodnúť o 
uznesení alebo stanovisku komisie.  
Predložený materiál rozlišuje medzi hlasovaním na diaľku (známe ako tzv. per rollam 
hlasovanie) a rokovanie na diaľku, ktoré je prakticky bežným zasadnutím komisie, akurát 
namiesto osobnej formy je zvolené použitie online vzdialené internetové pripojenie.  
Návrh tiež ruší povinnosť verejnosti oznámiť svoj záujem účasti na zasadnutí komisie minimálne 
jednu hodinu pred jej začiatkom, čo prax ukázala ako zbytočnú byrokraciu. Rovnako sa 
upravuje postup pri účasti verejnosti na rozprave v prípade, ak zástupca verejnosti je priamo 
žiadateľom návrhu o ktorom sa rokuje; v takom prípade sa mu slovo udelí hneď na začiatku po 
úvodnom slove spracovateľa.  
Predložený návrh si nevyžiada zvýšené nároky na rozpočet Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 5, proti: 1, zdržal sa: 3 
 
 
 
k bodu 1 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy podľa 
predloženého návrhu  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 2 
Informácia o záveroch kontroly NKÚ v roku 2019 a návrh opatrení 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 3 
Návrh na refinancovanie existujúceho úveru vo výške 19 000 000,00 Eur z dôvodu 
pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb  
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 4 
Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2020 z Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 
052968 od Európskej Investičnej banky (European Investment Bank) pre hlavné mesta SR 
Bratislavu 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť materiál podľa predloženého návrhu uznesenia   
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Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 5 
Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť materiál podľa predloženého návrhu uznesenia    
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 6 
Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Dome 
tretieho veku za účelom zabezpečenia služby stravovania  
 
Predseda komisie vyzval prítomných na podporu návrhu, keďže je nevyhnutné zabezpečiť 
stravovanie v DSS a súčasne je schválenie podmienok nájmu nevyhnutné pre uskutočnenie 
riadnej súťaže na poskytovateľa. 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť materiál podľa predloženého návrhu uznesenia  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
 
 
 
Keďže už nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, Komisia nie je 
uznášaniaschopná a preto, podľa rokovacieho poriadku,  bude prijímať stanovisko 
k predloženým materiálom. Stanovisko je prijaté, ak za neho hlasuje nadpolovičná 
väčšina prítomných členov Komisie. 
 
 
 
 
k bodu 7 
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
na roky 2020-2021 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020-2021 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 26 - 7a.) 
Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v  ZOO Bratislava – k .ú. Karlova Ves, 
parc.č. 2741 
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Pozmeňujúci návrh k stanovisku 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia  
a s podmienkou minimálnej ceny nájmu 50,00 €/m2   
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 5, proti: 1, zdržal sa: 1 
 
Hlasovanie o stanovisku ako o celku so schváleným pozmeňujúcim návrhom 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 4, proti: 2, zdržal sa: 1 
 
K hlasovaniu pripája predseda komisie Rastislav Tešovič svoje odlišné nesúhlasné 
stanovisko: 
„Považujem za nedôstojné a nesystémové prenajímať verejné priestranstvá ZOO Bratislava 
jednotlivo po častiach pre prevádzku detských kolotočov, či prvkov detských ihrísk, ktoré má 
nájomca poskytovať návštevníkom za úhradu. Prostriedky takto získané za prenájom pozemku 
sú v značnom nepomere s pridanou hodnotou doplnkových služieb pre návštevníka, navyše 
poskytovaných za úhradu pre súkromného prevádzkovateľa, ktorý bude na tomto obchodnom 
vzťahu jediný benefitovať. Považujem za potrebné predložiť systémový a udržateľný plán 
prevádzky ZOO Bratislava, jej dofinancovanie a prevádzkovanie základných služieb a mobiliáru 
detských ihrísk z verejných zdrojov priamo touto organizáciou.“. 
 
 
k bodu 8 
Návrh na kúpu nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Ružinov, stavby so súpis.č. 2109 a pozemkov na 
Mierovej ulici, od Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia    
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 9 
Návrh na predaj  ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených 
pozemkov v Bratislave,  k. ú. Nivy,  parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, parc. č. 22198/3,  do 
vlastníctva  spoločnosti CZ INVEST s.r.o., so sídlom v Bratislave 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 
s odporučením úpravy kúpnej ceny na 500,00 €/m2  a  zároveň navrhuje zaradiť materiál na 
rokovanie komisie územného strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2 
 
 
k bodu 10 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, 
k.ú. Trnávka, parc.č. 17023/158 a parc.č. 17023/163, Luhačovická ulica, Kamilovi Kubovichovi 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 
s odporučením úpravy kúpnej ceny na  200,00 €/m2   
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
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k bodu 11 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc.č. 17023/221 a parc.č. 17023/263, 
Luhačovická ulica, ng. Jánovi Mazagovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a priľahlého pozemku 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 
s odporučením úpravy kúpnej ceny na  200,00 €/m2   
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 12 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, 
k.ú. Rača, parc.č. 422/19, Ing. Petrovi Letovancovi s manželkou Evou 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 
s odporučením úpravy kúpnej ceny na  172,10 €/m2   
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 13 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, 
k.ú. Ružinov, parc.č. 3233/10, Parková ulica, manželom JUDr. Adriane Kolárikovej a Martinovi 
Kolárikovi 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 
s odporučením úpravy kúpnej ceny na  200,30 €/m2   
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 14 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, 
k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1860/17, ulica Na hriadkach, Monike Pernicovej 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 
s odporučením úpravy kúpnej ceny na  150,00 €/m2   
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 15 
Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa nehnuteľností 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Panská ulica a návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
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zreteľa týkajúceho sa rozostavanej vodnej stavby v Bratislave, k. ú. Devín, Lomnická ulica, 
spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s. 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 16 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc.č. 9116/14 a parc.č. 9116/16, spoločnosti Twin City VIII 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 17 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc.č. 13665/2 a parc.č. 13669/101, spoločnosti Selfstorage, 
s.r.o. so sídlom v Bratislave 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 18 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc.č. 15628 , spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o. so sídlom v 
Bratislave 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 19 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc.č. 21949/30, spoločnosti  Pri Kuchajde, s.r.o. so sídlom v 
Bratislave 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť alternatívu II. podľa predloženého návrhu uznesenia  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
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k bodu 20 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc.č. 
3141/1 a časti pozemku parc.č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti GEOtest, a.s. -
organizačná zložka so sídlom v Bratislave 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť alternatívu I. podľa predloženého návrhu uznesenia a 
zároveň navrhuje zaradiť materiál na rokovanie komisie územného strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 21 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc.č. 5003, pre mestskú časť Bratislava - Petržalka so sídlom 
v Bratislave  
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 22 
Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok v Bratislave, k.ú. 
Trnávka, parc.č. 22242/1, Stará Ivanská cesta, v prospech spoločnosti HANT Development a.s., 
so sídlom v Bratislave 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 23 
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19731/2, Ing. Antonovi 
Zámockému, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
žiadateľa 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 24 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
864/2002 zo dňa 20.06.2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30.06.2005, uznesenia č. 
267/2007 zo dňa 22.11.2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13.12.2012, ktorými bol 
schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 1111/48, 1111/49, 
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1111/50, 1111/51, 1111/70, 1111/72, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s. so sídlom 
v Bratislave a Návrh na napočítanie nájomného uhrádzaného vecným plnením a pohľadávky 
hlavného mesta zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 uzatvorenej 
so spoločnosťou PETRŽALKA CITY, a.s. so sídlom v Bratislave 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia a 
zároveň navrhuje zaradiť materiál na rokovanie komisie územného strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 25 
Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2019 
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
zobrala na vedomie  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 27 
Dohoda medzi hlavným mestom SR Bratislava a LESY Slovenskej republiky, š. p. o výraznom 
posilnení rekreácie a ostatných mimo produkčných funkcií lesov v lesnom celku Bratislava 
 
Materiál bol spracovateľom stiahnutý z rokovania 
 
 
 
k bodu 28 
Prezentácia zámeru revitalizácie športovo-oddychového areálu Slalomka  
 
Stanovisko Komisie 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča zaradiť 
predložený materiál na ďalšie zasadnutie Komisie s podmienkou účasti a s výkladom 
predkladateľa PhDr. Jána Polakoviča, poslanca MZ BA-Rača,  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 4, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 30 
Rôzne 
 
Bez ďalších návrhov a stanovísk. 
 
 
 
 
Mgr. Rastislav Tešovič, v.r. 
predseda komisie 
 
 
 
Ing. Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448 


