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               O B S A H   Z Á P I C N I C E  

 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktoré sa konalo 30. septembra 2010. 
 
 
 

Otvorenie zasadnutia                               str.  1 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie                                            str.  2 

Návrh programu - schválenie                        str.  3 

 

Bod 1:                                             str. 23 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 8. 2010 a 

niektorých jeho ďalších uznesení. 

 

Bod lb: (Presun bodu 7 programu.)                  str. 26 

Návrh na kúpu vlastných akcií spoločnosti Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s. 

 

Bod 2:                                             str. 65 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým sa mení VZN hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a 

nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

 

Bod 3:                                             str. 83 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým sa mení VZN hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 5/2000 o Fonde rozvoja bývania hlavného 

mesta SR Bratislavy 
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Bod 4:                                            str.  84                                                 

Návrh dodatku č. 1 Štatútu Fondu rozvoja bývania hlavného 

mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení štatút Fondu rozvoja 

bývania hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 15. 5. 2000. 

 

Bod 5:                                             str. 86 

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2010 a návrh na 

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2010. 

 

Bod 6:                                            str. 115 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

Bod 8:                                            str. 116 

Informácia o stave a hospodárení obchodných spoločností s 

majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy za rok 

2009 a o plánoch spoločnosti na činnosť v najbližšom 

období.  

 

Bod 9:                                            str. 120 

Návrh na prevod akcií hlavného mesta SR Bratislavy, 

spoločnosti Tehelné pole, a.s., Bratislava. 

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 

 

Bod 10:                                           str. 120 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 

spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave. 

 

Bod 11:                                           str. 133 

Stará tržnica - návrh využitia. 
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Bod 12:                                           str. 167 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 

02. 

 

Bod 13:                                           str. 232 

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - 

Projektový zámer. 

 

Bod 14:                                           str. 236 

Návrh na schválenie zámeru vstupu hlavného mesta SR 

Bratislavy do oblastnej organizácie cestovného ruchu v 

zmysle § 14 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného 

ruchu. 

 

Bod 15:                                           str. 238 

Návrh na sprevádzkovanie kuchyne v Domov Pri kríži. 

 

Bod 16:                                           str. 240 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa dlhodobého nájmu nebytových priestorov v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v stavbe Laurinská 20 pre 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom v 

Bratislave.  

 

Bod 17:                                           str. 241 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume  

67 539,50 Eur. 

 

Bod 18:                                           str. 242 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume  

11 878,62 Eur.  
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Bod 19:                                           str. 243  

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume  

6 606,11 Eur. 

 

Bod 20:                                           str. 244 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume  

8 920,37 Eur. 

 

Bod 21:                                           str. 245 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume  

1 653,60 Eur. 

 

Bod 22:                                           str. 245 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, 

týkajúceho sa budúceho nájmu nebytových priestorov a 

pozemkov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v 

Bratislave a pozemku a terasy na Kúpalisku Tehelné pole, 

Odbojárov 9 v Bratislave občianskemu združeniu Slovenský 

zväz ľadového hokeja na Majstrovstvá sveta v ľadovom 

hokeji 2011.  

 

Bod 23:                                           str. 247 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, 

týkajúceho sa budúceho nájmu ľadovej plochy a nebytových 

priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. 

ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, spoločnosti HC SLOVAN 

Bratislava, a.s. 

 

Bod 24:                                           str. 269 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, 

týkajúceho sa budúceho nájmu nebytových priestorov, 
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stavebne určených ako VIP priestory, Sky Boxy a Sky Lounge 

na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové 

Mesto, parc. č. 15142/1, spoločnosti HC SLOVAN Bratislava, 

a.s. 

 

Bod 25:                                           str. 273  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, 

týkajúceho sa budúceho nájmu nebytových priestorov, 

stavebne určených ako kancelárske priestory na Zimnom 

štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. 

č. 15142/1, spoločnosti HC SLOVAN Bratislava, a.s. 

 

Bod 26:                                           str. 275 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, 

týkajúceho sa budúceho nájmu nebytových priestorov na 

umiestnenie reklamných zariadení na Zimnom štadióne O. 

Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, 

spoločnosti HC SLOVAN Bratislava, a.s. 

 

Bod 27:                                           str. 277 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, 

týkajúceho sa budúceho nájmu ľadovej plochy a nebytových 

priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. 

ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, občianskemu združeniu HC 

SLOVAN, Bratislava. 

 

Bod 28:                                           str. 279 

Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 916/2010 zo dňa 25. 03. 2010. 

 

Bod 29:                                           str. 280 
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Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 1030/2010 zo dňa 01. 07. 2010. 

 

Bod 30:                                           str. 281     

Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 1031/2010 zo dňa 01. 07. 2010. 

 

Bod 31:                                           str. 282 

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. 

ú. Petržalka, pozemku parc. č. 5794/24, formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže. 

 

Bod 32:                                           str. 283 

Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej 

súťaže v Bratislave, k. ú. Petržalka, prevod nehnuteľností 

- pozemkov parc. č. 5096 a parc. č. 5098/2. 

 

Bod 33:                                           str. 284 

Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej 

súťaže v Bratislave, k. ú. Petržalka, prevod nehnuteľností 

- pozemkov parc. č. 5100/4 a parc. č. 5099/1. 

 

Bod 34:                                           str. 285 

Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 5088/15, spoločnosti Incheba, a.s., so 

sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa. 

 

Bod 35:                                           str. 293    
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Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 7960/1 a parc. č. 

7960/2, a stavby súp. č. 2891, Mýtna 31, ako aj pozemkov 

parc. č. 7962/2, parc. č. 7963/1 a parc. č. 7963/2, a 

stavby súp. č. 2892, Mýtna 33, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.   

 

Bod 36:                                           str. 294 

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 218 a parc. č. 219, a 

stavieb súp. č. 100062 na parcele č. 218 a súp. č. 100026 

na parcele č. 219, formou obchodnej verejnej súťaže a 

schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Grössling.  

 

Bod 37:                                           str. 296 

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 691/3, a stavby bez 

súpisného čísla nachádzajúcej sa na parc. č. 691/3, formou 

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže, Svoradova ul.  

 

Bod 38:                                           str. 298 

Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej 

súťaže v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prevod 

nehnuteľností - pozemku parc. č. 50 a stavby súp. č. 

101396 na pozemku parc. č. 50, Zámočníka 5.  

 

Bod 39:                                           str. 300 

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 
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100370, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže, Michalská 5. 

 

Bod 40:                                           str. 301 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 2276/31, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so 

sídlom v Bratislave.  

 (S t i a h n u t ý   v priebehu rokovania.) 

 

Bod 41:                                           str. 304 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 2405/3, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so 

sídlom v Bratislave. 

 (S t i a h n u t ý   v priebehu rokovania.) 

 

Bod 42:                                           str. 304 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 4956/3, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so 

sídlom v Bratislave.  

 

Bod 43:                                           str. 304 

Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, pozemkov parc. č. 4222 a 4223, a stavby - horárne 

súp. č. 102059, Nadácii Horský park so sídlom v 

Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa. 

 

Bod 44:                                           str. 312 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 5170/5 a parc. č. 5170/6, spoločnosti EOL, 

s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa. 
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Bod 45:                                          str. 313 

Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

 

Bod 46:                                          str. 314 

Návrh na schválenie zámeny pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, časť pozemku parc. č. 21345/1, vo vlastníctve 

hlavného mesta za pozemky v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 

11279/22 a časť pozemku parc. č. 11279/17, vo vlastníctve 

Univerzity Komenského v Bratislave, ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa. 

 

Bod 47:                                           str. 317 

Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehnuteľnosti na 

Panskej 35 vo vlastníctve spoločnosti SPECTRUM, a.s., so 

sídlom v Bratislave, za nehnuteľnosť na Sedlárskej ulici 2 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 

 

Bod 48:                                           str. 318 

Návrh na predaj časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Ružinov, parc. č. 15478/1 a parc. č. 15478/14, spoločnosti 

ENELA, s.r.o., so sídlom v Bratislave. 

 

Bod 49:                                           str. 320   

Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, 

parc. č. 15666/8, spoločnosti PROPORTIO, s.r.o., so sídlom 

v Bratislave.  

 

Bod 50:                                           str. 321 
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Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, 

parc. č. 15543/7 a parc. č. 15543/23, spoločnosti SPP - 

Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave.  

 

Bod 51:                                           str. 323 

Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Nivy, parc. č. 15473/8, parc. č. 15473/9, formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže.  

 

Bod 52:                                           str. 325 

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. 

ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9885, parc. č. 10132/1, parc. 

č. 10132/5, parc. č. 10132/11 a parc. č. 10132/12, a 

stavieb s príslušenstvom bez súpisného čísla na pozemkoch 

parc. č. 10132/1, parc. č. 10132/5, parc. č. 10132/11 a 

parc. č. 10132/12, a stavby súp. č. II. 17222 na parc. č. 

9885, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže, Bazova 8.  

 

Bod 53:                                          str. 327 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 

10013/8, spoločnosti D O A S, a.s., so sídlom v 

Bratislave.  

 

Bod 54:                                          str. 329 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. 

č. 22195/5 a parc. č. 15321/12, ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa. 

 

Bod 55:                                           str. 330 
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Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. 

č. 10800/11, parc. č. 10800/18, parc. č. 10800/24, parc. 

č. 10800/25, parc. č. 10800/39 a parc. č. 10800/28, 

spoločnosti GRAND HOUSE, s.r.o., so sídlom v Bratislave. 

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 

 

Bod 56:                                           str. 330  

Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej 

súťaže v Bratislave, k. ú. Trnávka, prevod nehnuteľností - 

pozemkov parc. č. 14417, parc. č. 14418 a parc. č. 14419, 

a stavieb súp. č. 3849 a 3851, Kovorobotnícka 29 a 31.  

 

Bod 57:                                           str. 332 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské 

Biskupice, časť parc. č. 6191/59, parc. č. 6192/5, 

spoločnosti SEDIMA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, 

ako prípadu hodného osobitného zreteľa. 

 

Bod 58:                                           str. 334 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 

parc. č. 22022/15, spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so 

sídlom v Bratislave.  

 

Bod 59:                                           str. 335 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 

parc. č. 21969/12, parc. č. 21969/13, parc. č. 21969/14 a 

parc. č. 21969/15, parc. č. 21969/16 spoločnosti SOLVE 

Computers, s.r.o., so sídlom v Bratislave.   

 

Bod 60:                                           str. 341 
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Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 

1295/7, ako prípadu hodného osobitného zreteľa. 

 

Bod 61:                                           str. 342  

Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Vinohrady, parc. č. 4432/7, parc. č. 4432/9, parc. č. 

4432/10, parc. č. 4432/12, parc. č. 4432/15, parc. č. 

4375/5 a parc. č. 4375/8, "Vinice", formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže.  

 

Bod 62:                                           str. 355 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. 

č. 2686/7, ako prípadu hodného osobitného zreteľa. 

 

Bod 63:                                           str. 357 

Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej 

súťaže v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, prevod pozemku 

parc. č. 445. 

 

Bod 64:                                           str. 358 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, 

parc. č. 4/1 v celosti a parc. č. 2 v spoluvlastníckom 

podiele 1/2, spoločnosti ULTIMATE REAL, s.r.o., so sídlom  

v Bratislave.  

 

Bod 65:                                           str. 361 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, 

parc. č. 1 v celosti a parc. č. 2 v spoluvlastníckom 

podiele 1/2, spoločnosti CITY CORP REAL, a.s., so sídlom v 

Bratislave.  
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Bod 66:                                           str. 362 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, 

parc. č. 535/30, parc. č. 535/31, parc. č. 535/32, parc. 

č. 535/33 a parc. č. 535/34, spoločnosti OTYK invest, 

s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa. 

 

Bod 67:                                           str. 364 

Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova 

Ves, parc. č. 535/11, ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa. 

 

Bod 68:                                           str. 368 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, 

a to pozemku parc. č. 2937/8, novovytvoreného pozemku 

parc. č. 2937/29 a novovytvoreného pozemku parc. č. 

2937/30, ako prípadu hodného osobitného zreteľa.  

 

                       x           x 
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