
  
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  13.01. 2020 

 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 
 
Ospravedlnení: Ing. Martin Chren, Ing. Roman Lamoš, JUDr. Marko Surkoš PhDr., Ing. Jozef 
Krúpa, Ing. Juraj Káčer a Ing. Marián Miškanin 
                                                  
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Mgr. Rastislav Tešovič. Program rokovania Komisie 
dňa: 13.01.2020 pozri pozvánka na rokovanie.  
Na začiatku rokovania privítal pán predseda prítomných členov Komisie.  
 
 
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 1 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, 
k.ú. Staré Mesto, parc.č. 21586/35, Drotárska cesta . Mgr. Ladislavovi Graus s manželkou 
Zuzanou Graus Rudavskou 
 
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 
s odporučením úpravy ceny podľa cenovej mapy na  826,63 €/m2   
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 2 
 
 
 
k bodu 2 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, 
k.ú. Záhorská Bystrica, parc.č. 1025/12, Zuzane Kamhalovej 
 
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, ale s 
vyššou cenou  250,00 €/m2 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
 
 
k bodu 3 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, 
k.ú. Dúbravka, parc.č. 360/202, Barbore Kanclířovej a Jaromírovi Botkovi 
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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 
s odporučením úpravy ceny podľa cenovej mapy na  311,00 €/m2   
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 4 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, 
k.ú. Dúbravka, parc.č. 573/25 a 563/11, Koprivnická ulica, Igorovi Meixnerovi 
 
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 
s odporučením úpravy ceny podľa cenovej mapy na 170,82 €/m2   
 
Hlasovanie: 
prítomní: 11, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
 
 
k bodu 5 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 
v Bratislave, k.ú. Devín, parc.č. 728/6, 729/1, 21, 23, spoločnosti KPRHT 4, 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  materiál podľa predloženého návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 6 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
v Bratislave, k.ú. Nivy, parc.č. 21818/1, parc.č. 21817, parc.č. 21844/2 a parc.č. 21844/54, 
spoločnosti Smart City Centre 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 materiál podľa predloženého návrhu uznesenia . 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 7 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
v Bratislave, k.ú. Dúbravka a Nové Mesto, pod kontajnerovými stojiskami 
 
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: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0 
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k bodu 8 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k.ú. Rusovce, parc.č. 585/5, Rastislavovi Lehotskému 
 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a  
 

1. neodporúča MsZ  schváliť materiál podľa predloženého návrhu uznesenia 
2. žiada preveriť iné právne riešenie  

 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za:10, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
k bodu 9 
Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc.č. 668/8 a parc.č. 668/9, 
Segnerova ulica, do správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
 
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: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa:0 
 
 
 
k bodu 10 
Rôzne 
 
Bez ďalších návrhov a stanovísk. 
 
 
 
 
Mgr. Rastislav Tešovič, v.r. 
predseda komisie 
 
 
 
Ing. Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448 
 


