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

 
Zápisnica 

zo ZOOM videokonferencie zasadania komisie  finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta (v ďalšom len Komisia) 

zo dňa  07.09. 2020 
 

 

Odôvodnenie rozhodnutia o rokovaní komisie na diaľku podľa čl. 10b rokovacieho 
poriadku Komisie: 
 
Predseda Komisie rozhodol o zvolaní zasadnutia Komisie na deň 07.09.2020 so začiatkom 
o 16:30 hod. vo forme rokovania na diaľku prostredníctvom elektronických prostriedkov 
z preventívnych a karanténnych dôvodov pri ochrane zdravia ľudí počas mimoriadnej situácie 
vyhlásenej Vládou Slovenskej republiky s účinnosťou od 12.03.2020. 
 
                                                  
ZOOM videokonferenciu otvoril a viedol pán predseda Mgr. Rastislav Tešovič. Ospravedlnení 
boli  Ing. Ignác Kolek, PaedDr. Oliver Kríž, Ing. Jozef Krúpa a Ing. Martin Vician. Všetci ostatní 
členovia Komisie boli online prihlásení cez ZOOM.  
 
 
Program rokovania Komisie dňa: 07.09.2020 pozri pozvánka na videokonferenciu.  
 
Na začiatku rokovania privítal pán predseda prítomných členov Komisie. 
 
 
Predseda Komisie Rastislav Tešovič navrhol dodatočne zaradiť do programu informatívne 
materiály „Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.“ pod por. č. 32 a 
„Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie 
zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na 
riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.“ pod por. č. 
33 a tieto vziať na vedomie. 
Potom predseda Komisie Rastislav Tešovič navrhol upraviť program rokovania komisie tak, aby 
materiály pod por. č. 1 - 4, 7 - 13, 19, 23 – 26 boli prerokované jednotlivo a materiály pod bodmi 
rokovania č. 5, 6, 14 – 18, 20 – 22 a 27 - 33 odhlasované bez úvodného slova a bez rozpravy 
en bloc jedným spoločným hlasovaním.  

 
 
procedurálny návrh členovia Komisie schválili 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Následne dal predseda komisie hlasovať o programe rokovania komisie ako celku. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Potom pristúpili členovia komisie k rokovaniu a hlasovaniu o predložených materiáloch.  
 
 
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 na rok 
2020 nasledovne:  
 

1. zvýšenie bežných príjmov o 202 692,00 Eur, 
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2. zníženie bežných výdavkov o 221 141,00 Eur,  
3. zníženie kapitálových príjmov o 140 000,00 Eur, 
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 486 890,00 Eur,  
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 2 390 085,00 Eur, 
6. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 1 187 028,000 Eur, 
7. viazanie rozpočtovaných výdavkov v sume  3 853 137,00 Eur. 

 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
 
k bodu 2 
Informácia o plnení a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ  zobrať na vedomie Informáciu o plnení a čerpaní výdavkov 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0  
 
 
k bodu 3 
Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ zobrať na vedomie Informáciu o odpísaných pohľadávkach 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 4 
Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného 
mesta za rok 2019 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ   
 
1. zobrať na vedomie 
 
1. protokol o vyhodnotení a odsúhlasení Ekonomicky oprávnených nákladov a výšky Úhrady 

za služby vo verejnom záujme za rok 2019 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy 
o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy na roky 2014 
– 2023, za rok 2019 

2. vyhodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov a výšky úhrady za služby vo verejnom 
záujme za rok 2019 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom 
záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislava na roky 2014 – 2023 
 

2. schváliť 
 

výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť, 
ktorému boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019. 
 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
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k bodu 5 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením a  Návrh všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podmienkach 
umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta súhlasí 
s predloženými návrhmi všeobecne záväzných nariadení 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 6 
Petícia pod názvom Petícia – Zastavme hazard! 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ  
 
1. zobrať na vedomie 
predloženú petíciu obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pod názvom      
„Petícia – Zastavme hazard!“ zo dňa 08. 07. 2020, ktorou žiadajú Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy, aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom bude 
ustanovené, že na celom území mesta Bratislava nie je možné umiestniť herňu a to vo všetkých 
budovách uvedených v §15 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a 
 doplnení niektorých zákonov a zároveň žiadajú Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislava, aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom bude ustanovené, že na celom 
území mesta Bratislava nie je možné umiestniť kasíno a to vo všetkých budovách uvedených v 
§16 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. hazardných hrách a o zmene a  doplnení niektorých 
zákonov. 
 

2.žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

2.1. vyhovel požiadavkám obsiahnutých v predloženej petícii pod názvom „Petícia – Zastavme 

        hazard!“ zo dňa 08. 07. 2020. 

 

2.2  spustil proces prípravy Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej 
       republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní vo všetkých budovách  uvedených 
       § 15 ods. 7  a § 16 ods. 5  č. 30/2019 Z. z. hazardných hrách a o zmene a  doplnení   
       niektorých zákonov. 
. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 7 
Návrh na predaj  ako prípad hodný osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, 
k.ú. Trnávka, parc.č. 14839/3 do vlastníctva Moniky Ružičkovej Kučerovej v celosti 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj 
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novovytvoreného  pozemku  registra „C“  mapy katastra nehnuteľností v k. ú. Trnávka, parc. č. 
14839/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 72 m²,  oddeleného podľa GP č 9/2020 od 
pozemku registra „E“ parc. č. 22146, evidovanom na LV č. 5109, vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, Monike Ružičkovej Kučerovej,  bytom Na križovatkách 28,  Bratislava, v celosti,   
za cenu 545,00 Eur/m²,  za kúpnu cenu celkove 39 240,00 Eur, 
     
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcou 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  
2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku nachádzajúceho sa priamo pred stavbou rodinného 
domu so súpis. č. 4785 vo vlastníctve žiadateľa. Predmetný pozemok tvorí priamo prístup ku 
vchodu rodinného domu. Predajom novovytvoreného pozemku parc. č. 14839/3 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 72 m², k. ú. Trnávka, vznikne ucelený majetkovoprávne 
usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľa. 
Iné formy predaja  pozemku uvedené § 9a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
poukazujúc na situovanie pozemku vo vlastníctve žiadateľa a predávaného pozemku, kedy 
predajom predmetného pozemku dôjde k   vytvorenie majetkovoprávne usporiadaného celku vo 
vlastníctve žiadateľa, by nebolo vhodné aplikovať pre tento prípad. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 8 
Návrh na predaj  ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného 
pozemku v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc.č. 14838/3 do vlastníctva Mika Somika v celosti 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj 
novovytvoreného  pozemku  registra „C“  mapy katastra nehnuteľnosti v k. ú. Trnávka, parc. č. 
14838/3 – záhrady vo výmere 87 m²,  oddeleného podľa GP č 15/2020 od pozemku registra „E“ 
parc. č. 22146, evidovanom na LV č. 5109, Mikovi Somíkovi,  bytom Slowackého 29,  Bratislava 
v celosti,   za cenu 545,00 Eur/m²,  celkove 87 m²  za kúpnu cenu  47 415,00  Eur, 
     
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku nachádzajúceho sa priamo pred stavbou rodinného 
domu so súpis. č. 4678 vo vlastníctve žiadateľa. Predmetný novovytvorený pozemok parc. č. 
14838/3 tvorí priamo prístup ku vchodu rodinného domu. Predajom pozemku vznikne ucelený 
majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľa. 
Iné formy predaja  pozemku uvedené § 9a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
poukazujúc na situovanie pozemku vo vlastníctve žiadateľa a predávaného pozemku, kedy 
predajom predmetného pozemku dôjde k   vytvoreniu majetkovoprávne usporiadaného celku vo 
vlastníctve žiadateľa, by nebolo vhodné aplikovať pre tento prípad. 
 
 
Hlasovanie: 
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prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 9 
Návrh na predaj  pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 
v Bratislave, k. ú. Trnávka, žiadateľom MUDr. Zuzane Turlíkovej a Ing. Petrovi Turlíkovi 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
pozemku registra „C“ KN, k. ú. Trnávka, parc. č. 14963/2 – záhrada vo výmere 52 m², LV č. 
5109 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Zuzany Turlíkovej a Ing. Petra 
Turlíka, obaja bytom Na križovatkách 2, 821 04 Bratislava, za cenu 545,00 Eur/m²,  za kúpnu 
cenu celkove 28 340,00 Eur, 
 
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 

 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastníci susedných 
nehnuteľností zapísaných na LV č. 2900 – pozemkov  a stavby rodinného domu so súpis. č. 
18236 - majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku 
v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve, pričom predmet prevodu je aj 
v súčasnosti žiadateľmi užívaný a udržiavaný na náklady žiadateľov, tvorí prístup 
k nehnuteľnostiam žiadateľa, teda skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 10 
Návrh na predaj  ako prípad hodný osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, 
k. ú. Ružinov, parc. č. 2680/35 v celosti do podielového spoluvlastníctva RNDr. Marty 
Novotovej, CSc. v ½ a MUDr. Márie Pardubskej v ½ 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj 
novovytvoreného  pozemku  registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 2680/35 – záhrady vo 
výmere 164 m²,  oddeleného podľa GP č 59/2020 od pozemku registra „E“ parc. č. 806/100, 
evidovanom na LV č. 7868, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v celosti do 
podielového spoluvlastníctva RNDr. Marte Novotovej, CSc.,  bytom Bakošova 14, Bratislava 
v podieli ½ a MUDr. Márii Pardubskej, bytom Moskovská 29,  Bratislava v podieli ½,   za cenu 
445,00 Eur/m²,  za kúpnu cenu celkove 72 980,00 Eur, 
     
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  
2. Kupujúce uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku situovaného spolu s  vlastnými nehnuteľnosťami 
žiadateľa, ktoré v oplotenom dvore a spolu s vlastnými pozemkami parc. č. 2680/3 a parc. č. 
2680/15 a  rodinným domom so súpis. č. 2753 vytvoria ucelený majetkovoprávne usporiadaný  
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celok. Predajom pozemku vznikne ucelený majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve 
žiadateľa. 
Iné formy predaja  pozemku uvedené § 9a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
poukazujúc na situovanie pozemku vo vlastníctve žiadateľa a predávaného pozemku, kedy 
predajom predmetného pozemku dôjde k   vytvoreniu majetkovoprávne usporiadaného celku vo 
vlastníctve žiadateľa, by nebolo vhodné aplikovať pre tento prípad. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 11 
Návrh na predaj  ako prípad hodný osobitného zreteľa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 3969/9 v celosti do vlastníctva Mgr. Radovana Slaninku 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj  
pozemku  registra „C“ KN v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3969/9 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 24 m²,  evidovanom na LV č. 270, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Mgr. 
Radovanovi Slaninkovi,  bytom Jókaiho 16, v celosti  za cenu 250,00 Eur/m²,   za kúpnu cenu 
celkove  6 000,00  Eur, 
     
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľnosti a spolu s pozemkom vo vlastnom dvore parc. č. 
239 a spolu so stavbou postavenou na vlastnej parc. č. 236 súpis. č. 8468, k. ú. Vrakuňa,  získa 
žiadateľ ucelený majetkovoprávne usporiadaný oplotený celok vo svojom vlastníctve. 
Iné formy predaja  pozemku uvedené § 9a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
poukazujúc na situovanie pozemku vo vlastníctve žiadateľa a predávaného pozemku, kedy 
predajom predmetného pozemku dôjde k   vytvoreniu majetkovoprávne usporiadaného 
oploteného celku vo vlastníctve žiadateľa,  by nebolo vhodné aplikovať pre tento prípad. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, 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. 200/2, manželom Stanislave Mészárošovej a Mariánovi Mészárošovi 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 200/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
24 m², LV č. 72, manželom Stanislave Mészárošovej, bytom Alstrova 225, Bratislava, a 
Mariánovi Mészárošovi, bytom Alstrova 227, Bratislava, za kúpnu cenu 199,00 Eur/m², t. z. za 
kúpnu cenu celkove 4 776,00 Eur,  
 
s podmienkami: 
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1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko predmet 
predaja je priľahlým pozemkom k pozemkom vo vlastníctve kupujúcich a nachádza sa na ňom 
pivnica v užívaní kupujúcich. Predajom pozemku parc. č. 200/2 kupujúcim sa zosúladí užívací 
stav s právnym stavom. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 13 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Nivy, parc. č. 4081/51 a 4081/52, SR – Ministerstvo dopravy a výstavby SR, so sídlom v 
Bratislave   
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nivy, novovytvorená parc. č. 4081/51 – ostatné plochy vo 
výmere 34 m², ktorý vznikol podľa GP č. 31322000-7777-00-174/2019, zo dňa 17. 04. 2019 
z pozemku parc. č. 4081/24, k. ú. Nivy, zapísaného na LV č. 1167 a  novovytvorená parc. č. 
4081/52 – ostatné plochy vo výmere 636 m², ktorý vznikol podľa GP č. 7777-00-186-2020, zo 
dňa 16. 01. 2020 z pozemku parc. č. 4081/23, k. ú. Nivy, zapísaného na LV č. 1167, verejnému 
obstarávateľovi Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky, so sídlom Nám. slobody 6, Bratislava, za kúpnu cenu pozostávajúcu z dvoch častí: 
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe ZP č. 54/2019 a č. 7/2020 vypracovaného 
znalcom Ing. Alenou Mikócziovou a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemkov 82,02 Eur/m², 
čo pri výmere spolu 670 m² predstavuje sumu celkom 54 953,40 Eur, navýšená o 1,2 násobok, 
t. z. za cenu 65 944,08 Eur. 
 
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku k. ú. Nivy, parc. č. 4081/51, za 
obdobie od 01. 05. 2020 do podpisu kúpnej zmluvy kupujúcimi a vychádza zo sadzby 7,00 
Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré 
boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
 
s podmienkami: 
 
1. Kúpne zmluvy budú kupujúcim podpísané do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpne zmluvy nebudú 
kupujúcim v uvedenom termíne podpísané, toto uznesenie stratí platnosť. 
2. Kúpnu cenu uhradí za kupujúceho spoločnosť D4R7 Construction s.r.o. na základe faktúry 
vystavenej predávajúcim po doručení písomného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností príslušným Okresným úradom katastrálnym odborom. Lehota 
splatnosti faktúry bude 60 dní od doručenia jej písomného vyhotovenia spoločnosti D4R7 
Construction s.r.o.  
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko predmet 
predaja tvorí trvalý záber verejnoprospešnej stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – 
Bratislava Prievoz“. K danej stavbe bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby č. OU-BA-
OVBP2-2014/75043/ZAD zo dňa 23. 10. 2014, právoplatné 02. 01. 2015. Predajom príde 
k usporiadaniu pozemkov pod uvedenou verejnoprospešnou stavbou.  
 
 
Hlasovanie: 
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prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 14 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1297, Mgr. Jarmile Dobákovej  
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti 
pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1297 – ostatné plochy vo výmere 
8 m², zapísaného na LV č. 847, Mgr. Jarmile Dobákovej, bytom Karola Adlera 7 v Bratislave, 
za účelom užívania prístupového chodníka k nebytovému priestoru, na dobu neurčitú, 
za nájomné 12,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 96,00 Eur,  

 
s podmienkou : 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 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.  

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1297 
vo výmere 8 m², pre Mgr. Jarmilu Dobákovú, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z toho dôvodu, že Mgr. Jarmila Dobáková má v súčasnosti s hlavným mestom SR 
Bratislavou uzatvorenú k časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 
1297 vo výmere 8 m² Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0754 01 00. Keďže táto zmluva bude 
ukončená dňa 30. 09. 2020 a Mgr. Jarmila Dobáková naďalej užíva  nebytový priestor, ktorý má 
prenajatý od jeho vlastníka, požiadala o predĺženie nájmu  pozemku. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 15 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2932/10, spoločnosti Todos Bratislava s.r.o., so sídlom v 
Bratislave  
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti 
pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2932/10 – ostatné plochy vo 
výmere 6 m², zapísaného na LV č. 847, spoločnosti Todos Bratislava s.r.o., so sídlom M. Sch. 
Trnavského 14 v Bratislave, IČO 31319823, za účelom užívania prístupovej komunikácie 
do areálu spoločnosti, na dobu neurčitú, za nájomné 12,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne 
sumu 72,00 Eur,  

 
s podmienkou : 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 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.  

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2932/10 
vo výmere 6 m², pre spoločnosť Todos Bratislava s.r.o., predkladáme ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z toho dôvodu, že spoločnosť Todos Bratislava s.r.o. užívala 
predmetnú časť pozemku ako súčasť prístupu do areálu ich spoločnosti na základe Zmluvy 
o nájme pozemku č. 08 83 0403 97 00 uzatvorenej s hlavným mestom SR Bratislavou. Keďže 
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táto zmluva bola ukončená dňa 31. 07. 2020 a spoločnosť pozemok naďalej užíva, požiadala 
o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 16 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/19, mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 3553/19 – ostatná plocha vo výmere 579 m², LV č. 1095, k. ú. 
Vrakuňa, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7 v Bratislave, IČO 00603295, za účelom 
zriadenia športového futbalového ihriska pre mládež, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti 
nájomnej zmluvy, za nájomné v sume:  
 
Alternatíva 1  
1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu,  
 
Alternatíva 2  
1. 5,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca,  
v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, pri 
výmere 579 m² predstavuje ročne sumu 2 895,00 Eur,  
 
2. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť 
kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, pri výmere 579 m², čo predstavuje 
ročne sumu  17 370,00 Eur,  
 
3. 0,50 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, pri výmere 579 m², čo 
predstavuje ročne sumu 289,50 Eur, 
 
s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote 
nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. 
č. 3553/19 – ostatná plocha vo výmere 579 m², LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7 v Bratislave, IČO 00 603 295, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predkladáme z dôvodu plnenia úloh pri výkone samosprávy žiadateľom, 
ktorou je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby obyvateľov tejto mestskej 
časti, zabezpečením výstavby športového zariadenia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 17 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1517/5 Ing. arch. Jane Chalupovej 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný osobitného hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov nájom časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 1517/5 – ostatné plochy vo výmere 5 



10  

m², LV č. 400, ktorý v stave registra „C“ KN zodpovedá časti pozemku parc. č. 17342/244 - 
ostatná plocha, bez založeného listu vlastníctva, k. ú. Rača, Ing. arch. Jane Chalupovej, bytom 
Kadnárova 39 v Bratislave, za účelom užívania komunitného kompostoviska, umiestnením 3 ks 
kompostérov JRK SMART 620, dva na kompost, jeden na uhlíkatý materiál, ktorý sa primiešava 
do kompostu, rozmer kompostéra je 1220 x1285/790, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti 
nájomnej zmluvy, za nájomné v sume 5,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti 
nájomnej zmluvy, čo pri výmere 5 m² predstavuje ročne sumu 25,00 Eur,  
 
s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote 
nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „E“ KN v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 
1517/5 – ostatné plochy vo výmere 5 m², LV č. 400, ktorý v stave registra „C“ KN zodpovedá 
časti pozemku parc. č. 17342/244 - ostatná plocha, bez založeného listu vlastníctva, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislavy, ako výkonný orgán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súlade s § 81 
ods. 7 písm. b) bod 3. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení § 13a ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov 
vydal žiadateľovi súhlasné stanovisko k zriadeniu komunitného kompostoviska. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 18 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
parc. č. 1414, k. ú. Dúbravka, pre British International School Bratislava, s. r. o. so sídlom 
v Bratislave 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný osobitného  zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti 
pozemku registra „C“ parc. č. 1414 vo výmere 580,00 m², k. ú. Dúbravka, LV 847, pre Britisch 
International School Bratislava, s. r. o., so sídlom J. V. Dolinského 1 v Bratislave, IČO 
35724129, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy, za účelom prepojenia školského areálu 
na presun žiakov medzi budovami na Pekníkovej 6 v Bratislave, nájomné za pozemok v sume 
6,00 Eur/m²/rok,  čo predstavuje ročne sumu 3 480,00 Eur, 
 
s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 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. 
 
Z dôvodu bezpečnosti žiakov – prepojenia školského areálu, keďže žiaci sa budú presúvať 
medzi budovami v rámci areálu školy, na pozemku parc. č. 1414 nachádzajúceho sa Pekníkovej 
6  v Bratislave, predkladáme návrh na nájom na dobu neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy ako 
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 19 
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Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o odpustenie 
nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  
 
1. odpustenie nájomného vo výške 50% v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 
 
1.1 nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli zatvorené za obdobie sťaženého užívania 
nebytových priestorov, uvedeným v tabuľke č. 1, ktorá je prílohou tohto uznesenia, 
 
1.2 nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli v obmedzenom režime za obdobie sťaženého 
užívania nebytových priestorov, uvedeným v tabuľke č. 2, ktorá je prílohou tohto uznesenia, 
 
za podmienok: 
 
1. Ak vo vzťahu k žiadateľovi neeviduje hlavné mesto SR Bratislava žiadnu pohľadávku 
ku dňu 29. 02. 2020.  
2. Žiadatelia počas trvania obmedzení platili zálohy za služby spojené s užívaním 
predmetu nájmu, resp. ich uhradili/uhradia v lehote 15 dní od doručenia oznámenia o odpustení 
nájomného. 
3. Žiadatelia v prípade platných nájomných zmlúv formou dodatku pristúpia k novým 
zmluvným podmienkam  v lehote 15 dní od doručenia oznámenia o odpustení nájomného, 
 
1.3 nájomcom nebytových priestorov, ktorými sú neziskové organizácie, občianske združenia, 
kultúrne inštitúcie, školy a ostatné subjekty vykonávajúce činnosť vo verejnom záujme, ktoré 
boli zatvorené za obdobie sťaženého užívania,  uvedeným v tabuľke č. 3, ktorá je prílohou tohto 
uznesenia. 
 
1.4 nájomcom pozemkov určených na šport uvedeným v tabuľke č. 4, ktorá je prílohou tohto 
uznesenia 
 
za podmienok: 
 
1. vo vzťahu k žiadateľovi neeviduje hlavné mesto SR Bratislava žiadnu pohľadávku ku 
dňu 29. 02. 2020.  
2. žiadatelia počas trvania obmedzení platili zálohy za služby spojené s užívaním 
predmetu nájmu, resp. ich uhradili/uhradia v lehote 15 dní od doručenia oznámenia o odpustení 
nájomného, 
 
2. neodpustenie nájomného nájomcom pozemkov pod stavbami uvedeným v tabuľke č. 5, ktorá 
je prílohou tohto uznesenia 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 20 
Návrh na ukončenie nájomných vzťahov odstúpením od nájomných zmlúv týkajúcich sa 
nebytových priestorov na Sedlárskej 4 a Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ  
 
1. súhlasiť s okamžitým odstúpením od nájomnej zmluvy v súlade s čl. IV ods. 3 písm. c) 
Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0545 14 00 zo dňa 31. 03. 2015 v znení dodatku 
č. 1, 
 
2. súhlasiť s okamžitým odstúpením od nájomnej zmluvy v súlade s čl. IV ods. 3 písm. c) 
Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0486 14 00 zo dňa 11. 03. 2015 v znení dodatku 
č. 1. 
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Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 21 
Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0785 
11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatku č. 1, v Zmluve o nájme pozemku č. 07 83 0784 11 
00 zo dňa 28. 10. 2011 v znení dodatku č. 1 a v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 
1124 08 00 zo dňa 05. 03. 2016 v znení dodatku č. 1 občianskemu združeniu  Spoločenstvo 
kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave (prípad hodný osobitného zreteľa)  
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  zmenu účelu nájmu: 
 
1. V Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0785 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení 
dodatku č. 1 občianskemu združeniu Spoločenstvo kresťanov Christiana, so sídlom 
Červeňákova 5 v Bratislave, IČO 31752012, takto: 
 
Pôvodné znenie: 
 
„Účelom nájmu je odo dňa účinnosti tejto zmluvy najneskôr do troch mesiacov od začiatku 
nájmu rekonštrukcia predmetu nájmu na detský klub a centrum voľného času detí 
predškolského a školského veku v súlade s čl. IX tejto zmluvy. Od prvého dňa nasledujúceho po 
rekonštrukcii predmetu nájmu, najneskôr však od prvého dňa nasledujúceho po troch 
mesiacoch nájmu, bude nájomca využívať predmet nájmu ako detský klub a centrum voľného 
času detí predškolského a školského veku. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť aj zmenu účelu 
využitia predmetu nájmu“, 
 
nahradiť nasledovným znením: 
 „Účelom nájmu je detské centrum, detský klub a centrum voľného času pre deti predškolského 
a školského veku.“. 
 
2. V Zmluve o nájme pozemku č. 07 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatku č. 1 
občianskemu združeniu Spoločenstvo kresťanov Christiana, so sídlom Červeňákova 5 
v Bratislave, IČO 31752012, takto: 
 
Pôvodné znenie: 
 
„Účelom nájmu je revitalizácia predmetu nájmu a jeho následné užívanie ako detského ihriska 
pre aktivity detského klubu a centra voľného času detí predškolského a školského veku.“ , 
 
nahradiť nasledovným znením: 
 „Účelom nájmu je detské centrum, detský klub a centrum voľného času pre deti predškolského 
a školského veku.“ 
 
3. V Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 1124 08 00 zo dňa 05. 03. 2009 v znení 
dodatku č. 1 občianskemu združeniu Spoločenstvo kresťanov Christiana, so sídlom 
Červeňákova 5, v Bratislave, IČO 31752012, takto: 
 
Pôvodné znenie: 
 
„Účelom nájmu je užívanie predmetu nájmu na činnosť detského klubu a centra voľného času 
detí predškolského a školského veku.“,  
 
nahradiť nasledovným znením: 
 „Účelom nájmu je detské centrum, detský klub a centrum voľného času pre deti predškolského 
a školského veku.“, 
 
s podmienkou:   
  
Dodatky budú nájomcom podpísané do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že ktorýkoľvek dodatok podľa bodu 1. 
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– 3. uznesenia nebude v tejto lehote podpísaný, toto uznesenie v príslušnom bode stratí 
platnosť. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 22 
Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúci sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 
15294/49 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice 
Bratislava  
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  
 
Alternatíva 1  
Zriadenie vecného bremena práva presahu stavby HELIPORTU – UNB BRATISLAVA 
RUŽINOV na časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere cca 117 m², zapísaný na LV č. 9194, vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, za odplatu určenú znaleckým posudkom, ktorý vypracuje znalec 
vylosovaný náhodným elektronickým výberom; parcelné číslo a výmera pozemku budú 
spresnené následne spracovaným geometrickým plánom. 
 
Alternatíva 2  
Zriadenie vecného bremena práva presahu stavby HELIPORTU – UNB BRATISLAVA 
RUŽINOV na časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere cca 117 m², zapísaný na LV č. 9194, vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, za odplatu v sume celkove 1 Euro; parcelné číslo a výmera pozemku budú 
spresnené následne spracovaným geometrickým plánom,  
 
s podmienkami: 
 
1. Zmluva o zriadení vecného bremena práva presahu stavby bude oprávneným z vecného 
bremena podpísaná do 180 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena práva presahu nebude 
oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí 
platnosť. 
2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú odplatu za zriadenie vecného bremena naraz 
do 30 dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena práva presahu všetkými 
zmluvnými stranami. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 23 
Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
k pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/27, na Bartókovej ulici v Bratislave, vo vlastníctve 
JUDr. Ivety Michalčákovej a Ing. Bronislava Michalčáka 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  
 
Alternatívu 2 
Neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku registra „C“ KN, 
k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/27 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 33 m², 
zapísanému na LV č. 6743, od bezpodielových spoluvlastníkov: JUDr. Ivety Michalčákovej 
a Ing. Bronislava Michalčáka, obaja bytom Bartókova 6, Bratislava, a to za kúpnu cenu 3 067,12 
Eur. 
 
 
Hlasovanie: 
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prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 24 
Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k 
pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 674/145 a 674/146, ul. Rustaveliho, vo vlastníctve 
spoločnosti INTERCOM Development s.r.o. 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  
 
Alternatívu 2 
Neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na nehnuteľnosti zapísané 
na LV č. 12724, a to na pozemky registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 674/145 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 8 m², parc. č. 674/146 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 13 m², a časť inžinierskych stavieb – spevnených plôch nachádzajúcich sa na 
pozemkoch parc. č. 674/145 a parc. č. 674/146 od výlučného vlastníka spoločnosti INTERCOM 
Development s.r.o., so sídlom Sasinkova 5, Bratislava, IČO 35866110, za kúpnu cenu celkove 
9 450,84 Eur. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 11, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
 
k bodu 25 
Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3668/17, pod 
stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku  

 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj novovytvoreného pozemku  registra „C“ KN 
v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3668/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m², LV č. 1095, vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, spoločnosti FIDAT, s.r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 24, 
Bratislava, IČO 31333559, v celosti do jej výlučného vlastníctva, za cenu 135,16 Eur/m²,  
celkove za kúpnu cenu 135,16 Eur, 
     
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 26 
Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7721/1, 7721/3, 7721/39, 
nachádzajúcich sa v Grasalkovičovej záhrade v Bratislave, do správy mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť podľa čl. 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy zverenie pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7721/1 – ostatná 
plocha vo výmere 32 204 m², parc. č. 7721/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 999 m², 
parc. č. 7721/39 – ostatná plocha vo výmere 63 m², zapísaných na LV č. 1656, tvoriacich areál 
Grasalkovičovej záhrady, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie 3 v Bratislave, IČO 00603147, za účelom revitalizácie záhrady, zabezpečenia 
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skvalitnenia čistoty a poriadku v dotknutej záhrade, zjednotenia starostlivosti a údržby verejného 
priestranstva v danej lokalite,  
 
s podmienkami: 
 
1.Nedôjde k predaju ani prenájmu nehnuteľností zo strany mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v prospech tretích osôb. 
2.V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto prestane nehnuteľnosti užívať 
pre uvedený účel, je povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy 
hlavnému mestu SR Bratislave. 
3.Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 
podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 
SR Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť. 
4.Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa zaväzuje, že do 30 dní odo dňa doručenia výzvy 
hlavného mesta SR Bratislavy na prevzatie oporného múru obliehajúceho areál Grasalkovičovej 
záhrady tento prevezme do svojej správy, a to formou dodatku k protokolu. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 27 
Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 1410/2014 
zo dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým sa zrušuje 
uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 
25. 02. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a č. 1055/2013 zo dňa 24.-
25.04.2013 a schvaľujú všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom 
nehnuteľného majetku 
 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30.01.2014 v znení uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020, takto: 
 
Za bod 7 Osobitne schvaľované podmienky sa dopĺňa text: 
 
„8. Osobitne schvaľované podmienky v prípade nájmu vybraných nebytových priestorov 
 
8.1  Prílohy súťažného návrhu na uzavretie zmluvy podľa bodu 4. 2 sa menia nasledovne: 
 
Účastník súťaže je k svojmu návrhu povinný priložiť v jednom vyhotovení  a v jednom 
vyhotovení digitálnej kópie (CD, USB disk): 
a) Všeobecný popis navrhovaného účelu nájmu, v ktorom v rozsahu max. 150 slov 
výstižne popíše, aké služby, tovary alebo činnosti navrhuje v prenajatom nebytovom priestore 
poskytovať. V tomto dokumente ďalej popíše, ako navrhovaný účel nájmu plní hodnotiace 
kritériá v súlade s podmienkami podľa bodu 8.9. Všeobecný popis bude vpísaný do formulára, 
ktorý je prílohou týchto súťažných podmienok. Tento popis účelu nájmu sa v prípade víťazného 
návrhu stane záväznou prílohou nájomnej zmluvy.  
b) vizualizáciu  všetkých navrhovaných zmien na vonkajšom priečelí objektu, vrátane 
rozmiestnenia a veľkosti všetkých navrhovaných prvkov vizuálnej komunikácie, pri rešpektovaní 
podmienok vyplývajúcich z pamiatkovej ochrany objektu. Účastník súťaže tiež priloží ilustračnú 
fotodokumentáciu alebo iné grafické znázornenie, ak je to relevantné k účelu nájmu, ktorý 
navrhuje v nebytovom priestore realizovať. 
c) čestné vyhlásenie o oprávneniach (napr. živnostenský list), dokladoch a potvrdeniach 
o absolvovaných skúškach, ktoré sú relevantné pre realizáciu účelu nájmu, ktorý navrhuje  
d) čestné vyhlásenie o referenciách (predchádzajúcich pracovných alebo podnikateľkách 
skúsenostiach), ktorými účastník deklaruje osobné predpoklady na úspešné napĺňanie účelu 
nájmu (účastník zároveň uvedie e-mailový a telefonický kontakt na osobu, u ktorej je možné 
referencie overiť). 
e) čestné vyhlásenie, že nemá voči hlavnému mestu SR Bratislave žiadne nevysporiadané 
splatné dlhy alebo iné záväzky.  Ďalšie čestné vyhlásenia podľa bodu 4.1 písm. ch) sa nebudú 
vyžadovať. 
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Prílohy návrhu podľa 8.1 a) a b) predloží účastník tak, aby ich bolo možné oddeliť od ostatných 
predložených dokumentov a aby v nich neboli uvedené identifikačné údaje účastníka. Tieto 
(anonymizované) prílohy budú v prípade väčšieho množstva predložených návrhov poskytnuté 
členom výberovej komisie,  aby si ich mohli individuálne a v dostatočnom časovom predstihu 
pred  hodnotením návrhov v takejto anonymnej podobe primerane naštudovať. 
 
Prílohy návrhu (čestné vyhlásenia) podľa 8.1 c) až e) účastník predloží vyplnené podľa vzoru, 
ktorý je prílohou týchto súťažných podmienok. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo overiť u 
víťazného účastníka pravdivosť skutočností deklarovaných v čestných vyhláseniach pred 
uzavretím nájomnej zmluvy. 
 
 
8.2 Nebude sa požadovať predloženie návrhu zmluvy minimálne v šiestich vyhotoveniach 
podpísaných účastníkom súťaže podľa bodu 4.2 písm. b) a ani úradné overenie jeho podpisu. 
Návrh zmluvy treba predložiť v jednom vyhotovení vlastnoručne podpísaným účastníkom 
súťaže a v jednom vyhotovení digitálnej kópie (CD, USB disk) 
 
8.3 Vybratý účastník je povinný do 15 dní od vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže 
doručiť vyhlasovateľovi 6 originálov nájomnej zmluvy s jeho vlastnoručným podpisom. 
 
8.4 Nebude sa požadovať povinnosť zložiť finančnú zábezpeku podľa bodu 5.2, minimálne 
vo výške 5% z ceny ročného nájomného určenej na základe Rozhodnutia primátora hlavného 
mesta č. 33/2015, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremeno, minimálne však suma 1 000,00 Eur. Účastník súťaže je povinný pred podaním 
súťažného návrhu zložiť finančnú zábezpeku zo svojho účtu vo výške 250,00 Eur prevodom 
na účet vyhlasovateľa   súťaže, uvedený v konkrétnych súťažných podkladoch. 
 
8.5 Nebude sa požadovať povinnosť podľa bodu 5.3 zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov 
vyhlasovateľovi vo výške, ktorá by bola uvedená v osobitne schválenom uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
8.6 Nebude sa požadovať splnenie podmienky uvedenej v bode 5.7. 
 
8.7 Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať na zasadnutí výberovej komisie. Súťažné 
návrhy sa budú následne vyhodnocovať najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia lehoty 
na predkladanie súťažných návrhov. 
 
88 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o nájme nebytového priestoru s víťazom 
súťaže. V prípade, ak nedôjde k dohode s víťazom, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo osloviť 
ďalšieho účastníka súťaže podľa poradia v ohodnotení súťažných návrhov. 
 
8.9 Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov: 
 
Nebudú sa používať kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov uvedené v bode 6, ale tieto 
kritériá: 
 
Vyhlasovateľ súťaže bude predložené návrhy hodnotiť prostredníctvom osobitnej výberovej 
komisie, v ktorej sú nominovaní odborní zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 
zástupca  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a odborný zástupca 
Metropolitného inštitútu Bratislavy. Návrhy budú hodnotené podľa nižšie uvedených kritérií 
s váhami vyjadrenými v %. Víťazom súťaže je ten súťažný návrh, ktorý získa sumárne najvyšší 
počet percent v hodnotiacich kategóriách podľa procesných pravidiel výberovej komisie.  

- sociálne aspekty - 20 %,  

- udržateľnosť – 20 %,  

- kultúrne aspekty – 20 %,  

- priestorové a funkčné aspekty – 20 %,  

- výška nájomného – 20 %. 
 

1. Sociálne aspekty - 20% 
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Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako navrhovaný účel nájmu 
zohľadňuje sociálne aspekty.  

Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy najmä, akú má pridanú 
hodnotu v sociálnej oblasti, či napr. je priamo sociálnym podnikaním, alebo sociálne 
podnikanie podporuje, či je priestor je vo svojej podstate (navrhovanej funkcii) sociálne 
inkluzívny – t. j. napr. ponúka pestrosť a citlivosť voči obyvateľom s rôznymi finančnými 
a sociálnymi možnosťami,  

2. Ekologické aspekty a aspekt udržateľnosti - 20% 

 
Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako navrhovaný účel nájmu 
zohľadňuje ekologické aspekty a aspekt udržateľnosti.   

 
Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy najmä to, ako využíva 
v priestore inovatívne ekologické materiály a energeticky úsporné spôsoby osvetlenia, 
vykurovania a vzduchotechniky, či ako aktívne prispieva ku zdieľanej ekonomike t. j. napr. 
v rámcoch svojich podnikateľských aktivít využíva možnosti na poskytovanie požičiavania, 
zdieľania, nefinančnej výmeny a iných spôsobov znižovania nadbytočnej spotreby tovarov 
a služieb, či zámer usiluje o minimalizáciu odpadov a dôslednú separáciu recyklovateľných 
odpadov, či inak vo svojich zákazníkoch aktívne podporuje také spotrebiteľské správanie, 
ktoré znižuje nimi vytvorený objem odpadu. 

 

3. Kultúrne aspekty - 20% 

Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako navrhovaný účel nájmu 
zohľadňuje kultúrne aspekty.   
Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy, ako kvalitný, odborný a 
aktuálny je obsah a služby v oblasti kultúry; ako je ponuka služieb/aktivít dostupná pre 
všetkých návštevníkov a komunity; ako sú zodpovedné a vnímavé voči súdobým 
problémom a potrebám spoločnosti.  
Kultúrne inštitúcie svojou činnosťou, kultúrnou ponukou a charakterom pozitívne pôsobia 
na svoje okolie – zachovávajú alebo podporujú jeho civilnosť, autentickosť a sú protiváhou 
komercializácie verejného priestoru. 
 

4. Priestorové a funkčné aspekty - 20% 

Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako navrhovaný účel nájmu 
zohľadňuje priestorové a funkčné aspekty.   

a) Vizuálna a pobytová kvalita verejného priestoru  + prevádzkové vzťahy (10%) 
 
Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy, napr. či zámer usiluje 
o maximálny úžitok z verejného priestranstva pre čo najširšiu skupinu užívateľov a či napr. 
má ambície pozitívne vplývať na atmosféru miesta a pocit bezpečia v ňom, či je vizuálna 
komunikáciu navrhnutá vo vzťahu k existujúcim kvalitám a zaujíma adekvátnu pozíciu 
v hierarchii prvkov vo verejnom priestore, či je inovatívna z hľadiska typografického, 
výtvarného a svojím prevedením. 
Ďalej bude hodnotiť, či zámer usiluje o minimalizáciu externalít v podobe hlukovej či 
pachovej záťaže a či má napr. ambíciu riešiť zásobovanie s minimálne negatívnym alebo 
pozitívnym dopadom na kvalitu verejného priestoru, alebo či sú otváracie hodiny 
prevádzky stanovené s ambíciou pozitívne ovplyvniť využívanie verejného priestranstva v 
rôznych denných cykloch v danej lokalite. 
 
b) Funkčná diverzita v susedstve (10%) 
 
Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy najmä to, či je zámer 
inovatívnym príspevkom reagujúcim na kontext a genius loci štvrte a či prináša do štvrte 
nové aktivity, prípadne vhodne dopĺňa existujúce prevádzky.  
 

5. Výška nájomného – 20 % 



18  

Jednotlivé navrhované výšky nájomného sa budú hodnotiť tak, že sa najskôr od nich 
odpočíta posledná známa suma nákladov mesta na údržbu a prevádzku vo výške [doplní 
sa posledná známa suma týchto nákladov]. Najvyšší takto upravený návrh dostane 
pridelený najvyšší počet percent v tomto kritériu – 20%. Ostatné návrhy dostanú 
proporcionálne nižší počet percent vo vzťahu k tejto najvyššej ponuke podľa nižšie 
uvedeného vzorca:    

N = (P / Pmax) * 20 

Kde: 

Pmax – najvyššia cenová ponuka 

P – hodnotená cenová ponuka 

N – počet percent udelený hodnotenej cenovej ponuke (max 20, min 0) 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 28 
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 23, 
Komárnická 34, Muškátová 8, Kvačalova 28, Kvetná 16, Koceľova 6, Bebravská 14, 16, 18, 
Družstevná 4, 6, 8, Riazanská 50, Pod Rovnicami 9, 11, 13, 15, 17, 19, Donnerova 7, Pribišova 
9, Jána Stanislava 20C, Ušiakova 2, Šustekova 29, Znievska 3, vlastníkom bytov  
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku 
patriacich k bytom v bytových domoch na ulici Haburská 23, Komárnická 34, Muškátová 8, 
Kvačalova 28, Kvetná 16, Koceľova 6, Bebravská 14, 16, 18, Družstevná 4, 6, 8, Riazanská 50, 
Pod Rovnicami 9, 11, 13, 15, 17, 19, Donnerova 7, Pribišova 9, Jána Stanislava 20C, Ušiakova 
2, Šustekova 29, Znievska 3, do vlastníctva vlastníkov bytov uvedených v prílohe k tomuto 
uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 29 
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Hrdličkova 19A, 
vlastníkom bytov a garáží 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch 
patriacich k bytom a ku garážam v bytovom dome Hrdličkova 19A do vlastníctva vlastníkov 
bytov a garáže uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad 
vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 30 
Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej  republiky 
Bratislavy č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Vrútockej 32, uznesenia č. 325/2019 zo dňa 
24. 10. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu na 
Trenčianskej 13   
 
Návrh uznesenia 
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Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný osobitného 
 
1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 249/2019 zo 
dňa 27. 06. 2019 - 28. 06. 2019 takto: 
1.1. v prílohe k predmetnému uzneseniu  bod 6.5.4,  
1.1.1. pôvodná suma „784,06 Eur“ sa nahrádza novou sumou „763,03 Eur“. 
 
2. zmenu uznesenia Mestského  zastupiteľstva  hlavného  mesta  SR  Bratislavy   č. 325/2019  
zo  dňa 
24. 10. 2019 takto: 
2.1. v prílohe k predmetnému uzneseniu  bod 1.1.1,  
2.1.1. pôvodná suma „526,77 Eur“ sa nahrádza novou sumou „1141,20 Eur“. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 31 
Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Muškátová 2, 
Družstevná 4, 6, 8, Hlaváčikova 4, Tupolevova 7, Černyševského 29, Jasovská 45, vlastníkom 
bytov 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
berie na vedomie 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 32 
Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta berie na vedomie 
návrh na  zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135,              
831 04 Bratislava, IČO: 35847689 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 33 
Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku 
z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom 
valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ berie 
na vedomie informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne námestie 1, 
811 01 Bratislava, IČO: 35732881 
 

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. za 
rok 2019 

2. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia obchodnej spoločnosti METRO 
Bratislava a.s. za rok 2019 
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Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 34 
Rôzne 
Bez ďalších návrhov a stanovísk 
 
 
 
 
Mgr. Rastislav Tešovič, v.r. 
predseda komisie 
 
 
 
Ing. Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448 


