
  
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  08.03. 2021 
 

 

Odôvodnenie rozhodnutia o rokovaní komisie na diaľku podľa čl. 10b rokovacieho 

poriadku Komisie: 

 
Predseda Komisie rozhodol o zvolaní zasadnutia Komisie na deň 08.03.2021 so 
začiatkom o 16:00 h vo forme rokovania na diaľku prostredníctvom elektronických 
prostriedkov z preventívnych a karanténnych dôvodov pri ochrane zdravia ľudí počas 
mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou Slovenskej republiky. 
                                                  
ZOOM videokonferenciu otvoril a viedol pán predseda Mgr. Rastislav Tešovič.  
Mgr. Gábor Grendel, PaedDr. Oliver Kríž a Ing. Roman Lamoš boli ospravedlnení 
a ostatní členovia komisie boli online prihlásení cez ZOOM   
 
Program rokovania Komisie dňa: 08.03.2021 pozri pozvánka na videokonferenciu.  
 
Na začiatku rokovania privítal pán predseda prítomných členov Komisie. 
Následne dal predseda komisie hlasovať o programe rokovania komisie ako celku. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh programu bol prijatý. 
 
 
Po prerokovaní materiálu pod por.č.4, pán predseda Tešovič navrhol,  aby materiály pod 
por. č. 8, 12, 13, 15 - 21 boli prerokované bez úvodného slova a bez rozpravy en bloc 
jedným spoločným hlasovaním a materiály pod por.č. 4 - 7, 9 - 11, 14  a bod 22 by sa 
prerokovali samostatne 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

 
Procedurálny návrh členovia Komisie schválili. 
 
Na záver dal predseda komisie hlasovať spoločným hlasovaním bez rozpravy en block 
o návrhoch uznesení v bodoch pod por. č. 8, 12, 13, 15 - 21. Znenia uznesení sú ďalej 
podrobnejšie uvedené chronologicky v tejto zápisnici. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Návrh uznesenia bol prijatý. 
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k bodu 1 

Návrh na trvale upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie  
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený 
materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť trvalé upustenie od vymáhania 
pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa Prílohy č. 1 – Tabuľkový prehľad 
pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy na trvalé upustenie od vymáhania 
a odpísanie z účtovnej evidencie, ktorá je súčasťou tohto uznesenia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10 , proti: 0 , zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 
 
 
k bodu 2 

Návrh na zmenu Uznesenia č. 900/2012 Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane 
z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach pre fyzické osoby 
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený 
materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 900/2012 zo dňa 13. 12. 2012 dočasne 
na rok 2021 v bodoch  2.1 a  3.1 nasledovne: 
pôvodný text bodu 2.1 v znení: 
 
„2.1 Fyzické osoby do 66,00 Eur dane v jednej splátke; nad 66,00 Eur dane v troch 
splátkach.“ 
sa nahrádza textom: 
„2.1 Fyzické osoby v troch splátkach.“ 
 
pôvodný text bodu 3.1 v znení: 
 
„3.1 Daň vyrubená fyzickým osobám a právnickým osobám v jednej splátke:   
        Do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia tak, aby boli 

rozhodnutia na vyrubenie dane v jednej splátke vystavené na základe riadnych 
daňových priznaní podaných do 31. januára zdaňovacieho obdobia doručované 
postupne najneskôr do 31. mája zdaňovacieho obdobia.“ 

 
sa nahrádza textom: 
 
„3.1 Daň vyrubená právnickým osobám v jednej splátke: 
       Do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.“ 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0  
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
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k bodu 3 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ 
schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 ale so 

zapracovaním prednesených zmien spracovateľmi materiálu.:  
 
1. zaradenie 3 nových položiek: 
- navýšenie prvku 2.2.1  o novú položku  ,,Jantárová cesta – rekonštrukcia a overovacia 
štúdia - PD" – KV v sume 73 568,00 eur – disponent ODS 
- navýšenie prvku 2.2.1  o novú položku   ,,Petržalská os – chodníky a cyklochodníky - 
PD" – KV v sume 76 200,00 eur - disponent ODS 
- navýšenie prvku 8.1.1. o novú položku   ,,Rekonštrukcia administratívnej budovy 
Štetinova ul. - PD"  - KV v sume 50.000,00 eur - disponent  OPS a VP 
Ako zdroj finančného krytia uvedených 3 položiek bude zapojený rezervný fond 
v celkovej sume 199.768,00 eur. 
 
2. Zníženie v podprograme 7.7 Metropolitný inštitút Bratislava  bežný transfer na 
položke ostatné prevádzkové náklady o sumu 100.000,00 eur – zvýšenie v podprograme 
 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít  o sumu 100.000,00 eur pre 
Nadáciu mesta Bratislavy na grantový projekt Zelené susedstvá.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 
 
 
k bodu 4 

Informácia o návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – 
sociálne veci  ( vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i ) 
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ 
schváliť návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – 
sociálne veci v rozsahu, ako bol predložený. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 
 
k bodu 5 

Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok a ich odpísania z 
účtovnej evidencie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ  
schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej 



4  

evidencie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v sume 165 729,33 Eur podľa špecifikácie uvedenej v prílohe tohto 
uznesenia.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 

 

k bodu 6 

Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky (etapa č. 1) – predloženie žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok do výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001 
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený 
materiál prerokovala a odporúča MsZ  

A. Zobrať na vedomie 

Informáciu o príprave projektového zámeru s cieľom predloženia žiadosti o poskytnutie 
príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001 do 31.3.2021. 
 

B. Schváliť 

Zabezpečenie spolufinancovania projektu rekonštrukcie kanalizácie Plavárne Pasienky, 
predkladaného do výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001, zo zdrojov hlavného 
mesta vo výške 84 256,02 EUR, predstavujúcich 50% z celkových nákladov projektu. 
 

Hlasovanie: 
prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 

 
 
k bodu 7 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavby garáže 
so súpis. č. 8927 na pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 275/14, Hane Naňovej   
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta rokovanie 
o predloženom materiáli do ďalšieho riadneho zasadnutia Komisie dňa 12.4.2021. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 
 
k bodu 8 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21768/5, spoločnosti Na Slavíne s. r. o. 
so sídlom v Bratislave   
 
Návrh uznesenia 
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Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 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. Staré Mesto, parc. č. 21768/5 – zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 9 m², LV č. 1656, spoločnosti Na Slavíne s. r. o., so sídlom na 
ulici Na Slavíne 11, Bratislava, IČO 44972784, za účelom realizácie stavebného objektu 
SO.08 Spevnené plochy, spočívajúceho v rekonštrukcii časti chodníka výlučne 
zošikmením časti obrubníka s cieľom zriadiť vjazd z komunikácie cez chodník, v 
súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou stavby „Nadstavba, prístavba, stavebné 
úpravy a zateplenie domu na Lazaretskej č. 7 Bratislava“, na dobu neurčitú odo dňa 
účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné: 
 
1. 30,00 Eur/m²/rok od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, 
v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete 
nájmu, čo predstavuje ročne sumu 270,00 Eur,  
 
2. 27,00 Eur/m²/rok od mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia na stavbu na predmete nájmu na dobu neurčitú, čo 
predstavuje ročne sumu 243,00 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, uznesenie stratí platnosť.  

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 21768/5 vo výmere 9 m², spoločnosti Na Slavíne s. r. o. 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 na schválenie do mestského 
zastupiteľstva z dôvodu, že pre vydanie územného rozhodnutia spojeného so stavebným 
povolením na realizáciu stavby na predmete  nájmu potrebuje stavebník preukázať 
vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  
 

Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 

 

 

k bodu 9 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Národnej banke Slovenska so sídlom 
v Bratislave 
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 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 pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 1656:            
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- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 21736/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 213 m²,  
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 8067 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 23 
m², 
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 8056/15 - ostatná plocha vo výmere 10 m²,  
- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8056/12 - zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 170 m², 
- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8073/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 128 m², 
- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8071 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
163 m², 
- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 21737/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 85 m², 
- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 21725/6 - zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 3 m², 
- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 8056/2 - ostatná plocha vo výmere 24 m², 
 
a zapísaných na LV č. 8925: 
- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 21739/1 - ostatná plocha vo výmere 89 m²,  
- pozemok registra „E“ KN parc. č. 8067 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9 m², 
- pozemok registra „E“ KN parc. č. 8070 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7 m², 
- pozemok registra „E“ KN parc. č. 8071/200 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
18 m², 
- časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 8072 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
2 m², 
 
spolu vo výmere 944 m², Národnej banke Slovenska so sídlom na ulici Imricha Karvaša 
1 v Bratislave, IČO 30844789, za účelom revitalizácie a úpravy predpolia a okolia 
budovy Národnej banky Slovenska, opravy spevnených plôch, novej úpravy mestskej 
zelene, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 
 
Alternatíva 1 
1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu,  
 
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, uznesenie stratí platnosť.  

Návrh na schválenie nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spolu vo výmere 
944 m², Národnej banke Slovenska, 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 na schválenie do mestského zastupiteľstva z dôvodu, že 
Národná banka Slovenska pripravuje revitalizáciu predpolia budovy na ulici Imricha 
Karvaša 1, kde má sídlo, pričom pôjde o úpravu a obnovu verejných priestorov, zväčša 
na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré nie sú oplotené a 
slúžia širokej verejnosti.  
 

Hlasovanie: 
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
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k bodu 10 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí 
pozemku v Bratislave,  k. ú. Petržalka, parc. č.  5211/5, pre spoločnosť VODOTIKA - 
MG spol. 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  

 

Alternatíva 1 
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 
šiestich častí pozemku registra „C“ KN  v Bratislave, k. ú. Petržalka, LV č. 2021, 
parc. č. 5211/5 – zastavaná plocha a nádvorie, prvá časť  vo výmere 164 m² – 
Chodníky, druhá časť vo výmere 97 m² – Zelené plochy, tretia časť vo výmere 53 m² – 
Nika pre OLO, štvrtá časť vo výmere 53 m² – Ostrovček, piata časť vo výmere 26 m² – 
Kontajnerové stojisko, šiesta časť vo výmere 90 m² – Komunikácia, celkove vo výmere 
483 m², spoločnosti VODOTIKA - MG spol. s r.o., so sídlom Bosákova 7 v Bratislave, 
IČO 35761806, za účelom vybudovania technickej infraštruktúry súvisiacej s výstavbou 
Polyfunkčného domu VODOTIKA na Bosákovej ulici v Bratislave,  
 
na dobu určitú do odovzdania vybudovaných objektov do majetku mesta, najneskôr 
do 31. 12. 2023,  za nájomné pre ostrovček, chodníky, komunikáciu a zelené plochy:  
30,00 Eur/m²/rok – od dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom 
príde k bezodplatnému odovzdaniu stavebných objektov (Ostrovček, Chodníky, 
Komunikáciu, Zelené plochy) do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, najneskôr 
do 31. 12. 2023, čo predstavuje pri výmere 404 m² ročne sumu 12 120,00 Eur (tabuľka 
č. 100, položka 11 – stavebná činnosť),  
 
na dobu neurčitú, za nájomné pre kontajnerové stojisko a Niku pre OLO:  
30,00 Eur/m²/rok – od dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom 
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu  na predmete nájmu 
(Kontajnerové stojisko a Niku pre OLO), čo predstavuje pri výmere 79 m² ročne sumu 2 
370,00 Eur, 
 
5,00 Eur/m²/rok - od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (Kontajnerové 
stojisko a Niku pre OLO), čo predstavuje pri výmere 79 m² ročne sumu 395,00 Eur, 
 
s podmienkami: 
 
1. Nájomné zmluvy budú s nájomcom podpísané do 60 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomné 
zmluvy v tejto lehote nebudú nájomcom podpísané, toto uznesenie stratí platnosť. 
2. Nájomca uhradí za užívanie pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 
5211/5 vo výmere 483 m², bez zmluvného vzťahu, za obdobie od 17. 06. 2019 
(zahájenie stavebnej činnosti) do účinnosti zmluvy sumu 30,00 Eur/m²/rok v lehote do 
30 dní od účinnosti nájomnej zmluvy v súlade s Rozhodnutím  č. 33/2015 primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej 
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odplaty za vecné bremeno. Úhradou tejto sumy sa všetky nároky vyplývajúce 
z doterajšieho užívania pozemku bez právneho dôvodu považujú za urovnané. 

 

Navrhovaný nájom šiestich častí pozemku registra „C“ KN parc. č. 5211/5, k. ú. 
Petržalka, pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., Bosákova 7, Bratislava, 
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 dôvodu, že 
vybudovanie technickej infraštruktúry bezprostredne súvisí s realizáciou stavby 
„Polyfunkčný dom Vodotika“, budovanej na pozemku žiadateľa, hlavné mesto SR 
Bratislavy vyjadrilo súhlas ako dotknutý orgán, ako aj z dôvodu, že žiadateľ nemôže 
vyvolané investície zrealizovať iným spôsobom, ako cez pozemky vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, a súčasne žiadateľ môže uskutočniť prezentovaný zámer 
na základe nájomnej zmluvy, ktorou preukáže svoj vzťah k pozemku v konaní pred 
stavebným úradom podľa § 139 ods.1 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 
 
 
k bodu 11 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí 
pozemku v Bratislave,  k. ú. Petržalka, parc. č.  5393/1, pre spoločnosť VODOTIKA - 
MG spol. 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  
Alternatíva 1 
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 
štyroch častí pozemku registra „C“ KN  v Bratislave, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, 
parc. č. 5393/1 – ostatná plocha, prvá časť  vo výmere 201 m² – Parkoviská (15 ks), 
druhá časť vo výmere 75 m² – Chodníky, tretia časť vo výmere 36 m² – Zeleň, štvrtá 
časť vo výmere 2 m² – Kontajnerové stojisko, celkove vo výmere 314 m², spoločnosti 
VODOTIKA - MG spol. s r.o., so sídlom Bosákova 7 v Bratislave, IČO 35761806, 
za účelom vybudovania technickej infraštruktúry súvisiacej s výstavbou Polyfunkčného 
komplexu Bosákova ulica, Bratislava, IV. etapa, sekcia C,  
 
na dobu určitú do odovzdania vybudovaných objektov do majetku mesta, najneskôr do 
31. 12. 2023,  za nájomné pre parkoviská, chodníky a zeleň 30,00 Eur/m²/rok – od dňa 
účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom príde k bezodplatnému 
odovzdaniu stavebných objektov (Parkoviská, Chodníky, Zeleň) do vlastníctva 
hlavného mesta, SR Bratislavy, najneskôr do 31. 12. 2023, čo predstavuje pri 
výmere 312 m² ročne sumu 9 360,00 Eur (tabuľka č. 100, položka 11 – stavebná 
činnosť),  
 
na dobu neurčitú, za nájomné pre kontajnerové stojisko:  
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30,00 Eur/m²/rok – od dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom 
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu  na predmete nájmu 
(Kontajnerové stojisko), čo predstavuje pri výmere 2 m² ročne sumu 60,00 Eur, 
5,00 Eur/m²/rok - od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (Kontajnerové 
stojisko), čo predstavuje pri výmere 2 m² ročne sumu 10,00 Eur, 
 
s podmienkami: 
 
1.  Nájomné zmluvy budú s nájomcom podpísané do 60 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomné 
zmluvy v tejto lehote nebudú nájomcom podpísané, toto uznesenie stratí platnosť. 
2. Nájomca uhradí za užívanie pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 
5393/1 vo výmere 314 m², bez zmluvného vzťahu za obdobie od 20. 06. 2019 
(zahájenie stavebnej činnosti) do účinnosti zmluvy sumu 30,00 Eur/m²/rok v lehote do 
30 dní od účinnosti nájomnej zmluvy v súlade s Rozhodnutím  č. 33/2015 primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej 
odplaty za vecné bremeno. Úhradou tejto sumy sa všetky nároky vyplývajúce 
z doterajšieho užívania pozemku bez právneho dôvodu považujú za urovnané. 

 

Navrhovaný nájom štyroch častí pozemku registra „C“ KN parc. č. 5393/1, k. ú. 
Petržalka pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., Bosákova 7, Bratislava, 
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 dôvodu, že 
vybudovanie technickej infraštruktúry a verejného osvetlenia bezprostredne súvisí 
s realizáciou stavby „Polyfunkčný komplex Bosákova ulica, Bratislava, IV. etapa, 
sekcia C v Bratislave“, budovanej na pozemku žiadateľa, hlavné mesto SR Bratislava 
vyjadrilo súhlas ako dotknutý orgán, ako aj z dôvodu, že žiadateľ nemôže vyvolané 
investície zrealizovať iným spôsobom ako cez pozemky vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, a súčasne žiadateľ môže uskutočniť prezentovaný zámer na základe 
nájomnej zmluvy, ktorou preukáže svoj vzťah k pozemku v konaní pred stavebným 
úradom podľa § 139 ods.1 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 
 

 

k bodu 12 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
pozemkov v Bratislave,  k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k 
bytovým domom 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 častí pozemkov registra „C“ KN  v Bratislave, k. ú. 
Petržalka : 
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1. parc. č. 4866 – zastavané plochy a nádvoria, dve časti vo výmere 2 x 1 m², celkove 2 
m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Röntgenova 2 a 4, v 
zastúpení Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 
00169765, za účelom vybudovania a užívania dvoch schodov k zadným vstupom 
bytového domu Röntgenova 2 a 4, súpis. č. 1176, na pozemkoch parc. č. 4859 a parc. č. 
4860, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri celkovej 
výmere  2 m² ročne sumu 12,00 Eur; 
 
2. parc. č. 4583/1 – ostatné plochy, tri časti vo výmere 3 x 5 m², celkove 15 m², pre 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Vavilovova 2, 4 a 6, v 
zastúpení Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 
00169765, za účelom vybudovania a užívania troch nájazdových rámp k hlavným 
vstupom k bytovému domu Vavilovova 2, 4 a 6, súpis. č. 1180, na pozemkoch parc. č. 
4491, parc. č. 4492 a parc. č. 4493, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo 
predstavuje pri celkovej výmere  15 m² ročne sumu 90,00 Eur; 
 
3. parc. č. 5449/1 – zastavané plochy a nádvoria, tri časti vo výmere 3 x 8 m², celkove 
24 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Šusteková 25, 27, 
29, 31, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 
00169765, za účelom vybudovania a užívania troch nájazdových rámp k prednému 
vchodu bytového domu Šusteková 27, 29, 31, súpis. č. 2690, na pozemkoch prac. č. 
5452, parc. č. 5451 a parc. č. 5450, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo 
predstavuje pri celkovej výmere  24 m² ročne sumu 144,00 Eur; 
 
4. parc. č. 5455 – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je súčasťou pozemku „E“ KN 
parc. č. 5956/1 – ostatné plochy, časť vo výmere 12 m², pre vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu Šusteková 25, 27, 29, 31, v zastúpení Bytové 
družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom 
vybudovania a užívania nájazdovej rampy k zadnému vchodu bytového domu 
Šusteková 25, súpis. č. 2690, na pozemku prac. č. 5453, na dobu neurčitú, za nájomné 
6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri výmere  12 m² ročne sumu 72,00 Eur; 
 
5. parc. č. 1747/1 – ostatná plocha, časť vo výmere 9 m², pre Bytové družstvo Petržalka 
so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania 
prístupového chodníka z existujúceho chodníka k administratívnej budove Bytového 
družstva Petržalka, súpis. č. 1049, na pozemkoch parc. č. 1747/2 a parc. č. 1748, na 
Budatínskej 1 v Bratislave, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo 
predstavuje pri výmere 9 m² ročne sumu 54,00 Eur; 
s podmienkou: 
 
Nájomné zmluvy budú nájomcom podpísané do 120 dní od schválenia uznesenia v 
Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek 
nájomná zmluva podľa bodov 1 - 5 uznesenia v tejto lehote nebude nájomcom 
podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti stratí platnosť. 
 
Nájom pozemkov uvedený v návrhu uznesenia 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 dôvodu, že sa jedná o vybudovanie a užívanie 
nových vstupov pre obyvateľov bytových domov v správe žiadateľov, nakoľko 
žiadatelia si nemôžu zabezpečiť tento prístup iným spôsobom, ako cez pozemky 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Žiadatelia preukážu nájomnou zmluvou 
svoj vzťah k pozemku v konaní pred stavebným úradom podľa § 139 ods.1 zákona  
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č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Návrh uznesenia bol prijatý. 
 

 

 

k bodu 13 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a k. ú. Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami 
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 častí pozemkov v Bratislave, za účelom vybudovania, 
rekonštrukcie a užívania kontajnerových stojísk, na dobu neurčitú, za nájomné 
5,00 Eur/m²/rok: 
 
1. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3044 – zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 23 m², zapísaného na LV č. 847, pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytového domu Drobného 4, v zastúpení  Bytový podnik Dúbravka, spol. s 
r.o., so sídlom Drobného 27 v Bratislave, IČO 35828994, 
 
2. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3044 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 18 m²,  zapísaného na LV č. 847, pre vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu Drobného 6, v zastúpení  Správcovské 
bratislavské družstvo, so sídlom Drobného 27 v Bratislave, IČO 35803843, 
 
3. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 1203 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 24 m²,  zapísaného na LV č. 1748, pre vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu Osuského 2, 4, 6, v zastúpení  Bytové družstvo 
Petržalka, so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, a pre vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu Osuského 30, v zastúpení  Bytospráva, s.r.o. so 
sídlom Nobelova 1 v Bratislave, IČO 31357407, 
s podmienkou: 
  
Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 120 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek 
nájomná zmluva podľa bodu 1 až 3 uznesenia v tejto lehote nebude nájomcom 
podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti stratí platnosť. 
  
Nájom pozemkov uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko iný spôsob prenájmu vzhľadom na 
špecifikácie, ktoré tento nájom charakterizujú, by nebol účelný. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
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k bodu 14 

Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený 
materiál prerokovala a odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu o vykonaných 
krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice 
ŽSR v Bratislave. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 

 

k bodu 15 

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22421, parc. č. 
22422/1, parc. č. 22422/2, parc. č. 22422/3 a parc. č. 22422/4, a stavby so súpis. č. 3565 
na parc. č. 22421, do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a 
informačné stredisko 
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený 
materiál odporúča MsZ schváliť zverenie pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Trnávka, 
parc. č. 22421, parc. č. 22422/1, parc. č. 22422/2, parc. č. 22422/3 a parc. č. 22422/4, a 
objektu bývalého kina Zora, t. z. stavby so súpis. č. 3565 nachádzajúcej sa na parc. č. 
22421, do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko, Židovská 1, Bratislava, IČO 30794544, za účelom zabezpečenia kultúrno-
komunitného priestoru pre zdieľanú dramaturgiu a aktivity komunitám a aktérom 
z kultúry a čiastočného riešenia skladových priestorov BKIS. 
 

Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Návrh uznesenia bol prijatý. 
 

 

 

k bodu 16 

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9241/1, 2, 3, 4 a 9372 
a 9383/1, do správy Mestských lesov v Bratislave 
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený 
materiál odporúča MsZ schváliť zverenie pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Rača, 
parc. č. 9241/1 – trvalé trávne porasty vo výmere 5 836 m²,  parc. č. 9241/2 – trvalé 
trávne porasty vo výmere 8 398 m², parc. č. 9241/3 – trvalé trávne porasty vo výmere 
358 m², parc. č. 9241/4 – ostatná plocha vo výmere 3 064 m², zapísané na LV č. 10625, 
a pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 9372 – ostatná plocha vo výmere 3 096 m² a parc. 
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č. 9383/1 – ostatná plocha vo výmere 1 168 m², zapísané na LV č. 7003, do správy 
Mestských lesov v Bratislave, Cesta mládeže 4, Bratislava, IČO 30808901, za účelom 
vybudovania detského ihriska, oddychovo rekreačného priestoru a skvalitnenie povrchu 
vinohradníckej cesty s cieľom vybudovať alternatívne spojenie ku horárni Pekná Cesta, 
s podmienkami: 
 
1. Nedôjde k predaju ani prenájmu nehnuteľnosti zo strany Mestských lesov v 
Bratislave v prospech tretích osôb. 
2. V prípade, ak Mestské lesy v Bratislave prestanú nehnuteľnosti užívať pre uvedený 
účel, sú povinné predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 
mestu SR Bratislave. 
3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude Mestskými lesami v Bratislave 
podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 

 

k bodu 17 

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² v stavbe so súpis. č. 5962 
na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený 
materiál odporúča MsZ schváliť podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom  nebytového priestoru vo výmere 
259,77 m² na prízemí v stavbe so súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 
na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, na dobu určitú 5 rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za účelom, ktorý bude predmetom 
hodnotenia návrhu, pričom službami (hlavnými ani vedľajšími) poskytovanými 
v predmete nájmu nesmú byť piváreň, krčma, bar, nočný klub, diskotéka, erotický 
salón, striptíz, masáže, herňa, záložňa, požičovňa dopravných prostriedkov a predaj 
suvenírov môže byť iba vedľajšou službou poskytovanou v predmete nájmu, formou 
obchodnej verejnej súťaže, v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30.01.2014 v znení uznesenia č. 414/2020 zo 
dňa 27. 02. 2020 a uznesenia č. 637/2020 zo dňa 22.10.2020; s osobitne schválenými 
podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú 
prílohu tohto uznesenia. 
 

Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

k bodu 18 
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Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v stavbe so súpis. č. 136 
na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ 
schváliť podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² na 1. poschodí, 
na prízemí a v suteréne stavby so súpis. č. 136 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4 
na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 1656, na dobu 
neurčitú, za účelom, ktorý navrhne súťažiaci, pričom službami (hlavnými ani 
vedľajšími) poskytovanými v predmete nájmu nesmú byť piváreň, krčma, bar, nočný 
klub, diskotéka, erotický salón, striptíz, masáže, herňa, záložňa, požičovňa dopravných 
prostriedkov a predaj suvenírov môže byť iba vedľajšou službou poskytovanou v 
predmete nájmu, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov 
elektronickej aukcie v súlade s uznesením 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 a v znení 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 637/2020 zo dňa 
22. 10. 2020; s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej 
verejnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 

 

 

k bodu 19 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Trenčianska 
13, Košická 41, Družstevná 4, Silvánska 29, Hanulova 11, Tupolevova 3, Hálova 8, 
Pifflova 8, Jungmannova 20, Osuského 28, vlastníkom bytov   
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ 
schváliť prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k bytom v bytových 
domoch na ulici Trenčianska 13, Košická 41, Družstevná 4, Silvánska 29, Hanulova 11, 
Tupolevova 3, Hálova 8, Pifflova 8, Jungmannova 20, Osuského 28, 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 
 

Návrh uznesenia bol prijatý. 
 

 

 

k bodu 20 

Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej  
republiky Bratislavy  č. 827/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Hany Meličkovej 9, uznesenia č. 
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249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Haburskej 7, uznesenia č. 548/2020 
zo dňa 25. 06. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým 
domom na Jána Stanislava 20B – 20D, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, 
ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Jána 
Stanislava 20C  
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ 
schváliť  
1. zmenu uznesenia Mestského  zastupiteľstva  hlavného  mesta  SR  Bratislavy   č. 
827/2017  zo  dňa 24. 05. 2017 takto: 
1.1. v prílohe k predmetnému uzneseniu  bod 21.1.1,  
1.1.1. pôvodní nadobúdatelia „Ing. Stanislav Sýkora  a Ing. Anna Sýkorová“ sa 
nahrádzajú novým nadobúdateľom „Henrichom Bullom“. 
 
2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 
249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 - 28. 06. 2019 takto: 
2.1. v prílohe k predmetnému uzneseniu  bod 2.4.3,  
2.1.1. k pôvodnému nadobúdateľovi „JUDr. Jozefovi Tuhovčákovi“ sa dopĺňa nový 
nadobúdateľ „Veronika Maťová“. 
 
3. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 
548/2020 zo dňa 25. 06. 2020 takto: 
3.1. v prílohe k predmetnému uzneseniu  body 12.1.1, 
3.1.1. pôvodná suma „296,50 Eur“ sa nahrádza novou sumou „299,80 Eur“, 
3.2. v prílohe k predmetnému uzneseniu  body 12.1.2, 
3.2.1. pôvodná suma „223,46 Eur“ sa nahrádza novou sumou „225,96 Eur“, 
3.3. v prílohe k predmetnému uzneseniu  body 12.1.3, 
3.3.1. pôvodná suma „341,33 Eur“ sa nahrádza novou sumou „345,14 Eur“, 
3.4. v prílohe k predmetnému uzneseniu  body 12.1.4, 
3.4.1. pôvodná suma „533,37 Eur“ sa nahrádza novou sumou „539,31 Eur“, 
3.5. v prílohe k predmetnému uzneseniu  body 12.1.5, 
3.5.1. pôvodná suma „184,88 Eur“ sa nahrádza novou sumou „186,94 Eur“, 
3.6. v prílohe k predmetnému uzneseniu  body 12.2.1, 
3.6.1. pôvodná suma „239,93 Eur“ sa nahrádza novou sumou „242,61 Eur“, 
3.7. v prílohe k predmetnému uzneseniu  body 12.2.2, 
3.7.1. pôvodná suma „309,12 Eur“ sa nahrádza novou sumou „312,56 Eur“, 
3.8. v prílohe k predmetnému uzneseniu  body 12.3.1, 
3.8.1. pôvodná suma „223,46 Eur“ sa nahrádza novou sumou „225,96 Eur“, 
3.9. v prílohe k predmetnému uzneseniu  body 12.3.2, 
3.9.1. pôvodná suma „298,00 Eur“ sa nahrádza novou sumou „301,32 Eur“, 
3.10. v prílohe k predmetnému uzneseniu  body 12.3.3, 
3.10.1. pôvodná suma „272,59 Eur“ sa nahrádza novou sumou „275,63 Eur“, 
3.11. v prílohe k predmetnému uzneseniu  body 12.3.4, 
3.11.1. pôvodná suma „526,45 Eur“ sa nahrádza novou sumou „532,3 Eur“, 
3.12. v prílohe k predmetnému uzneseniu  body 12.3.5, 
3.12.1. pôvodná suma „250,27 Eur“ sa nahrádza novou sumou „253,06 Eur“, 
3.13. v prílohe k predmetnému uzneseniu  body 12.3.6, 
3.13.1. pôvodná suma „120,96 Eur“ sa nahrádza novou sumou „122,31 Eur“, 
3.14. v prílohe k predmetnému uzneseniu  body 12.3.7, 
3.14.1. pôvodná suma „395,84 Eur“ sa nahrádza novou sumou „400,26 Eur“, 
3.15. v prílohe k predmetnému uzneseniu  body 12.3.8, 
3.15.1. pôvodná suma „248,30 Eur“ sa nahrádza novou sumou „251,07 Eur“, 
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3.16. v prílohe k predmetnému uzneseniu  body 12.3.9, 
3.16.1. pôvodná suma „179,26 Eur“ sa nahrádza novou sumou „181,26 Eur“. 
 
4. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 
594/2020 zo dňa 24. 09. 2020 takto: 
4.1. v prílohe k predmetnému uzneseniu  bod 13.1.1,  
4.1.1. pôvodná suma „551,43 Eur“ sa nahrádza novou sumou „557,58 Eur“. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Návrh uznesenia bol prijatý. 
 

k bodu 21 

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Trnavská 
cesta 62, Gregorovej 4, Súmračná 10, Karloveská 35, Silvánska 3, 15, 17, 21, Jána 
Stanislava 27, Bzovícka 28, vlastníkom bytov  
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ 
zobrať na vedomie Informáciu o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
bytovom dome Trnavská cesta 62, Gregorovej 4, Súmračná 10, Karloveská 35, 
Silvánska 3, 15, 17, 21, Jána Stanislava 27, Bzovícka 28, vlastníkom bytov  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Návrh uznesenia bol prijatý. 
 

 

 

k bodu 22 

Rôzne 

 
Členovia komisie v rozprave diskutovali o novom rozhodnutí primátora k odplatám za 
vecné bremeno a k cenám pozemkov – cenová mapa, bez prijatia uznesenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rastislav Tešovič, v.r. 
predseda komisie 
 
 
 
Ing. Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448 


