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 12.09. 2022

ZOOM videokonferenciu otvoril a viedol pán predseda Ing. Roman Lamoš.
Ospravedlnený boli Ing. Martin Chren, JUDr. PhDr. Branislav Záhradník, Ing. Ignác
Kolek a Ing. Martin Vician a ostatní členovia komisie boli online prihlásení cez
ZOOM.
Program rokovania Komisie dňa: 12.09.2022 pozri pozvánka na videokonferenciu.
Pán predseda Komisie privítal online prihlásených členov komisie a dal hlasovať
o programe rokovania komisie ako celku.
Hlasovanie:
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh programu bol prijatý.
Pán predseda Komisie navrhol, aby dodatočne doručený materiál „ Návrh na
zverenie bratislavských lavičiek, smetných košov a stojanov na bicykle
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto“ prerokovali ako materiál pod por.č. 23
a bod Rôzne by bol pod por.č. 24.
Hlasovanie:
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Procedurálny návrh členovia Komisie schválili.

k bodu 1
Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy č. 684/2020 zo dňa 26.11.2022
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta berie na
vedomie predloženú informáciu
Hlasovanie:
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
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k bodu 2
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa
pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Dobrovičovej ulici, Slovenskej
republike zastúpenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so
sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ
1. schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj novovytvorených pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto,
- parc. č. 8946/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 m², ktorý bol
odčlenený GP č. 32/2022, zo dňa 30.06.2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č.
8946/1 - ostatná plocha vo výmere 870 m², LV č. 8925;
- parc. č. 8943/13 - ostatná plocha vo výmere 17 m², ktorý bol odčlenený GP č.
32/2022, zo dňa 30.06.2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8945/1 - ostatná
plocha vo výmere 1 055 m², LV č. 8925,
- parc. č. 21783/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 10 m², ktorý bol
odčlenený GP č. 32/2022, zo dňa 30.06.2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č.
8945/1 - ostatná plocha vo výmere 1 055 m², LV č. 8925,
- parc. č. 8943/16 - ostatná plocha vo výmere 4 m², ktorý bol odčlenený GP č.
32/2022, zo dňa 30.06.2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8943/5 - ostatná
plocha vo výmere 23 m², LV č. 8925,
- časti parc. č. 8943/17 - ostatná plocha v rozsahu dielu č. 12 vo výmere 13 m²,
ktorá bola odčlenená GP č. 32/2022, zo dňa 30.06.2022 z pozemku registra „E“
KN parc. č. 8943/5 - ostatná plocha vo výmere 23 m², LV č. 8925,
- parc. č. 8943/15 – ostatná plocha vo výmere 61 m², ktorý bol odčlenený GP č.
32/2022, zo dňa 30.06.2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8945/2 - záhrada
vo výmere 372 m², LV č. 8925,
- parc. č. 8943/22 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 81 m², ktorý bol
odčlenený GP č. 32/2022, zo dňa 30.06.2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č.
8945/2 - záhrada vo výmere 372 m², LV č. 8925,
do výlučného vlastníctva Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, so sídlom Dobrovičova 12, Bratislava, za
kúpnu cenu 649,99 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 124 148,09 eur,
s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 120 dní od schválenia uznesenia
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 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.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastník
susedných nehnuteľností, zapísaných na LV č. 9392 a LV č. 2324 v k. ú. Staré
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Mesto, a to stavby so súpis. č. 116 a pozemkov priľahlých k predmetu predaja má
záujem o majetkovoprávne usporiadanie územia v bezprostrednom susedstve
s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve.
2. schváliť podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8943/5 –
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 230 m², ktorý bol odčlenený GP č.
32/2022, zo dňa 30.06.2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8945/2 - záhrada
vo výmere 372 m², LV č. 8925,
do výlučného vlastníctva Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, so sídlom Dobrovičova 12, Bratislava, za
kúpnu cenu 649,99 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 149 497,70 eur,
s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 120 dní od schválenia uznesenia
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 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: 10 , za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

k bodu 3
Návrh na schválenie zámeny ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho
sa nehnuteľností v Bratislave, s Bratislavským samosprávnym krajom, 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. 8
písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámenu nehnuteľností medzi hlavným mestom Slovenskej
republiky Bratislavou, so sídlom Primaciálne nám. 1 v Bratislave, IČO 00603481,
a Bratislavským samosprávnym krajom, so sídlom Sabinovská 16 v Bratislave, IČO
36063606, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to pozemky registra „C“ KN, v k. ú.
Karlova Ves,
- parc. č. 355 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 967 m², vytvorený GP č.
146/2022 z častí pozemkov registra „E“ KN, k. ú. Karlova Ves, zapísaných na LV
č. 4971,
- parc. č. 3390/1 – orná pôda vo výmere 1 930 m²,
- parc. č. 3391/1 – záhrada vo výmere 1 580 m²,
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- parc. č. 3394/1 – záhrada vo výmere1 537 m²,
- parc. č.3395/1 – záhrada vo výmere 2 161 m²,
- parc. č. 3398/1 – vinica vo výmere 1 953 m², definovaných v GP ako diely č. 6,
č. 10, č. 14, č. 17 a č. 20,
- parc. č. 356 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3180 m², vytvorený GP č.
146/2022 z častí pozemkov registra „E“ KN, k. ú. Karlova Ves, zapísaných na LV
č. 4971,
- parc. č. 3382 – vinica vo výmere 1 493 m²,
- parc. č. 3383 – vinica vo výmere 1 572 m²,
- parc. č.3385 – záhrada vo výmere 224 m²,
- parc. č. 3386 – vinica vo výmere 1 773 m²,
- parc. č. 3387/2 – vinica vo výmere 1 773 m²
- parc. č. 3390/1 – orná pôda vo výmere 1 930 m²,
- parc. č. 3390/2 – orná pôda vo výmere 2 224 m²,
- parc. č. 3391/1 – záhrada vo výmere 1 580 m²,
- parc. č. 3394/1 – záhrada vo výmere1 537 m²,
- parc. č. 3395/1 – záhrada vo výmere 2161 m²,
- parc. č. 3398/1 – vinica vo výmere 1953 m²,
- parc. č. 3399 – záhrada vo výmere 862 m², definovaných v GP ako diely č. 1 až
č. 5, č. 7, č. 9, č. 11 až č. 13, č. 15, č. 16, č. 18, č. 19, č. 21 a č. 22,
-parc. č. 357/7 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 m², vytvorený GP č.
146/2022 z pozemku registra „E“ KN, k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 4971
parc. č. 3390/1 – orná pôda vo výmere 1 930 m², diel č. 8,
v hodnote 283,82 eur/m², t. z. celkove v hodnote 1 178 420,64 eur podľa
znaleckého posudku č. 178/2022,
pozemky registra „E“ KN, v k. ú. Karlova Ves, zapísané na LV č. 4971,
- parc. č. 20437 – záhrada vo výmere 625 m²,
- parc. č. 20436 – záhrada vo výmere 325 m²,
- parc. č. 20435 – záhrada vo výmere 174 m²,
- parc. č. 3297/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 35 m²,
- parc. č. 3297/5 – záhrada vo výmere 23 m²,
- parc. č. 3297/3 – záhrada vo výmere 180 m²,
- parc. č. 3292 – záhrada vo výmere 98 m²,
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a pozemok registra „E“ KN, v k. ú. Karlova Ves, zapísaný na LV č. 4973, parc. č.
194 – záhrada vo výmere 189 m²,
v hodnote 282,32 eur/m², t. z. celkove v hodnote 465 545,68 eur podľa ZP
č. 181/2022,
za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, a
to pozemky registra „C“ KN, v k. ú. Trnávka,
- parc. č. 17007/27 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 1 259 m²,
- parc. č. 17007/28 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 239 m²,
- parc. č. 17007/29 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 991 m² v hodnote
156,15 eur/m², t. z. celkove v hodnote 1 013 257,35 eur,
a stavby súpis. č. 3972 vybudované na pozemkoch parc. č. 17007/27 a parc. č.
17007/28, vrátane vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky k stavbám,
zapísané LV č. 2863, v hodnote 619 847,59 eur, t. z. nehnuteľnosti celkove
v hodnote 1 633 104,94 eur podľa ZP č. 129/2022,
s podmienkami:
1. Zámenná zmluva bude Bratislavským samosprávnym krajom podpísaná do 180
dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude
Bratislavským samosprávnym krajom v uvedenom termíne podpísaná, toto
uznesenie stratí platnosť.
2. Bratislavský samosprávny kraj uhradí finančný rozdiel v hodnote zamieňaných
nehnuteľnosti 1915,88 eur hlavnému mestu SR Bratislave naraz do 30 dní odo dňa
nadobudnutia platnosti zámennej zmluvy. V tomto finančnom rozdiele je
započítaný aj finančný záväzok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
voči Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 8 945,50 eur vyplývajúci
z podmienky uvedenej v uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. č. 730/2021 zo dňa 18. 02. 2021.
Zámena sa uskutočňuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
zámenou príde k majetkovoprávnemu usporiadaniu vzťahu k pozemkom v k. ú.
Karlova Ves nachádzajúcim sa pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa, sanatória
na Donnerovej ulici a okolo tejto stavby a pod stavbou polikliniky v Líščom údolí.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava získa pozemky a stavby v areáli na
Galvaniho ulici v k. ú. Trnávka, čím dôjde k zjednoteniu vlastníckeho práva
k pozemkom v danom areáli.
Hlasovanie:
prítomní: 10, za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

k bodu 4
Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa
nájmu a zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR so sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ
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1. schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámenu nehnuteľností medzi hlavným mestom Slovenskej republiky
Bratislavou, Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 00603481, a Slovenskou
republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky, Stromová 1, Bratislava, IČO 00164381, ktorej predmetom
budú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky zastúpenej
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a to
pozemky registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, LV č. 5148:
- parc. č. 2781 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 981 m²,
- parc. č. 2792/31 - ostatná plocha vo výmere 5 320 m²,
- parc. č. 2792/40 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 394 m²,
- parc. č. 2792/41 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 120 m²,
- parc. č. 2792/42 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 366 m²,
- parc. č. 2792/43 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 146 m²,
- parc. č. 2792/44 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 55 m²,
- parc. č. 2792/47 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 339 m²,
- parc. č. 2792/69 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 57m²,
- parc. č. 2792/71 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m²,
stavby:
- hlavnej budovy so súpis. č. 6763 nachádzajúcej sa na parc. č. 2781, ktorej
súčasťou je aj bufet, umyváreň a sklad,
- prevádzkovej budovy so súpis. č. 6764 nachádzajúcej sa na parc. č. 2792/47,
- prevádzkovej budovy so súpis. č. 6765 nachádzajúcej sa na parc. č. 2792/49,
- skleníka so súpis. č. 6764 nachádzajúceho sa na parc. č. 2792/43,
- skleníka so súpis. č. 6764 nachádzajúceho sa na parc. č. 2792/44,
- skleníka so súpis. č. 6764 nachádzajúceho sa na parc. č. 2792/45,
- murovanej šatne so súpis. č. 6771 nachádzajúcej sa na parc. č. 2792/41,
- plaveckého bazéna bez súpis. č. nachádzajúceho sa na parc č. 2792/40,
- amfiteátra bez súpis. č. nachádzajúceho sa na parc č. 2792/42, ku ktorému
patrí aj spevnená plocha (javisko) a vonkajšie betónové schody,
- domu so súpis. č. 3547 nachádzajúceho sa na parc č. 2793,
- hospodárskeho skladu so súpis. č. 6766 nachádzajúceho sa na parc. č.
2792/53,
- murovaného chlieva so súpis. č. 6767 nachádzajúceho sa na parc. č. 2792/50,
- murovaného chlieva so súpis. č. 6768 nachádzajúceho sa na parc. č. 2792/51,
- murovaného chlieva so súpis. č. 6769 nachádzajúceho sa na parc. č. 2792/52,
- oceľového koterca pri murovanom chlieve so súpis. č. 6768,
- drevenej kôlne nachádzajúcej sa na parc. č. 2804/3,
- koterca nachádzajúcej sa na parc. č. 2804/3 a 2804/1,
príslušenstvo areálu, ktoré tvorí v zmysle znaleckého posudku č. 4/2022
vypracovaného Ing. Oliverom Majdúchom dňa 15. 05. 2022:
pouličný plot 1, pouličný plot 2, plot areálový, prípojky vody: DN 25, DN 40, DN
50, DN 80, prípojky kanalizácie: DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300,
prípojky plynu: DN 100, DN 80, DN 50, tri elektrické prípojky, rozvody a svietidlá
vonkajšieho osvetlenia, spevnené plochy: kamenné, zámková dlažba, spodná a
vrchná stavba asfaltových spevnených plôch, betónová dlažba, oporné múry
kamenné, vnútroareálové, oporný múr pod plotom uličným 2, oporný múr pri
šatniach, vonkajšie schody: betónové, kamenné pred budovou, kamenné
nástupné, betónová dlažba,
spolu v hodnote 7 151 791,90 eur podľa znaleckého posudku,

7

za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, a to:
pozemky registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, LV č. 1748:
- parc. č. 967 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 947 m² na Hrobákovej
11,
- parc. č. 968/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 400 m², bez
založeného listu vlastníctva, vytvorený GP č. 561/2022 z pozemku registra „C“ KN
v k. ú. Petržalka, parc. č. 968 - zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere
17 202 m², LV č. 1748, na Hrobákovej 11,
- parc. č. 4666 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 832 m²
na Černyševského 27,
- parc. č. 4667 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 198 m²
na Černyševského 27,
- parc. č. 3397 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 688 m²
na Ševčenkovej 11,
- parc. č. 3398 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 336 m²
na Ševčenkovej 11,
- parc. č. 3399 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 814 m²
na Ševčenkovej 11,
- parc. č. 3400 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 677 m² na Ševčenkovej
11,
spolu v hodnote 7 151 549,96 eur podľa znaleckých posudkov,
s podmienkami:
1. Zámenná zmluva bude Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podpísaná do 90 dní odo
dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy. V prípade, že zámená zmluva nebude Slovenskou republikou
zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uhradí finančný rozdiel v hodnote
zamieňaných nehnuteľnosti cca 241,94 eur Slovenskej republike zastúpenej
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky naraz do 60
dní od podpísania zámennej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Zámena sa uskutočňuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu, že
zámenou príde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov a stavieb, resp.
areálov vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a
Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky, zosúladeniu užívacieho stavu so stavom právnym, čo
umožní efektívnejšiu a hospodárnejšiu starostlivosť o nehnuteľnosti vo vlastníctve
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenskej republiky
zastúpenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
2. schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov nájom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 968/1 –
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 13 626 m², bez založeného listu
vlastníctva, ktorý bol vytvorený GP č. 561/2022 z pozemku registra „C“ KN v k. ú.
Petržalka, parc. č. 968 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 17 202 m²,
zapísaný na LV č. 1748, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
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republiky, Stromová 1, Bratislava, IČO 00164381, za účelom majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov v areáli Obchodnej akadémie Imricha Karvaša, ktorej
zriaďovateľom je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy za nájomné:
1,00 euro/rok za celý predmet nájmu,
s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia
uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote
podpísaná, toto uznesenie stratí v tejto časti platnosť.
Dôvod hodný osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu pozemku registra „C“ KN, k. ú.
Petržalka, parc. č. 968/1 vo výmere 13 626 m², ktorý bol vytvorený GP č.
561/2022 z pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 968 - zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 17 202 m² spočíva v tom, že predmetom
navrhovanej zámeny je iba časť pozemku parc. č. 968, a to parc. č. 968/2 vo
výmere 3 400 m². Pre zosúladenie právneho a faktického stavu je potrebné
majetkovoprávne usporiadať vzťah aj k zvyšnej časti oploteného pozemku parc.
č. 968 vo výmere 13 626 m², a to formou uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku.
Hlasovanie:
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu 5
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu
časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Nivy, Nové Mesto, pod
kontajnerovými stojiskami
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 Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov nájom častí pozemkov v Bratislave, na vybudovanie,
rekonštrukciu a užívanie kontajnerových stojísk, na dobu neurčitú, za nájomné
1,00 euro/rok za celý predmet nájmu:
1. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 2244/4 – zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 25 m², zapísaného na LV č. 1748, pre vlastníkov
bytov a nebytových priestorov bytového domu Beňadická 13 a 15, v zastúpení
Spoločenstvo vlastníkov bytov Beňadická 13, 15, so sídlom Beňadická 15
v Bratislave, IČO 30786185,
2. pozemok registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 164/3 – zastavaná plocha
a nádvorie vo výmere 16 m², a časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka,
parc. č. 164/1 – ostatné plochy, zapísaných na LV č. 1748, pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov bytového domu Furdekova 8, v zastúpení Anevil s.r.o.,
so sídlom Mraziarenská 25 v Bratislave, IČO 35803843,
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3. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 11020/1 – ostatná plocha vo výmere 6 m²
a časť pozemku registra „C“ KN, parc. č. 21943 – zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 12 m², v k. ú. Nivy, zapísaných na LV č. 797, pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov bytového domu Bajzova 12, v zastúpení Spoločenstvo
vlastníkov bytov a nebytových priestorov „BAJZOVA 12“, Bajzova 234/12,
Bratislava, IČO 31799973,
4. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 11020/1 – ostatná plocha vo výmere 6 m²
a časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 21943 – zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 12 m², v k. ú. Nivy, zapísaných na LV č. 797, pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov bytového domu Bajzova 14, v zastúpení BYTOSERVIS
spol. s r. o., Bachova 7, Bratislava, IČO 30775817,
5. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11739/1 – ostatné
plochy vo výmere
30 m², zapísaného na LV č. 5567, pre vlastníkov bytov a
nebytových priestorov bytového domu Československých parašutistov č.
13,15,17,19, v zastúpení NOVBYT, s.r.o., so sídlom Hálková 11 v Bratislave, IČO
31369332, a pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu
Československých parašutistov č. 21, v zastúpení Bytové družstvo Bratislava III,
so sídlom Kominárska 6 v Bratislave, IČO 00169633,
s podmienkou:
Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 120 dní od schválenia uznesenia
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
V prípade, že ktorákoľvek nájomná zmluva podľa jednotlivých bodov 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 Slovenskej národnej rady č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko iný spôsob
prenájmu vzhľadom na špecifikácie, ktoré charakterizujú nájom pozemkov pod
kontajnerovými stojiskami, by nebol účelný.
Hlasovanie:
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
K bodu 6
Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR
Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré
Mesto, Cintorínska ulica 24, vo vlastníctve spoločnosti Bistro St. Germain s.r.o.
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zobrala
predložený materiál na vedomie a žiada ho na zasadnutie MsR doplniť o rozsah
zabezpečenia záložného práva, o výšku hodnoty po vykonaní rekonštrukcie
a stanovenie predpokladanej výšky ceny za 1 m² bytu.
Hlasovanie:
prítomní: 10, za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
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K bodu 7
Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR
Bratislavy na pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri
vinohradoch.
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ schváliť
Alternatíva 1
neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
k spoluvlastníckemu podielu 7/8 k celku na pozemku registra „E“ KN v k. ú. Rača,
parc. č. 5499 – záhrada, vo výmere 1 221 m², vedenom na LV č. 3996, vo
vlastníctve Mgr. Evy Miklánkovej, bytom Výhonská 12, Bratislava, za kúpnu cenu
celkove 78 000,00 eur,
Hlasovanie:
prítomní: 11 , za: 11 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
K bodu 8
Návrh na vydanie súhlasu k odstráneniu stavby so súpis. č. 1831 – materskej
školy a stavby bez súpisného čísla - bazén v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na
Myjavskej ulici, pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ schváliť podľa článku 80 ods. 2 písm. v) Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy odstránenie stavby súpis. č. 1831 – materská
škola, postavenej na pozemku parc. č. 2510/3 a stavby bez súpisného čísla –
bazén, postavenej na pozemku parc. č. 2510/1, zapísanej na LV č. 1656 v k. ú.
Staré Mesto, a udelenie súhlasu s odstránením stavby „Materskej školy Myjavská
22 a bazéna“, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3,
Bratislava, IČO 603147, za podmienok:
1. mestská časť Bratislava-Staré Mesto odstráni stavbu – materská škola súpis. č.
1831 na pozemku parc. č. 2510/3 a stavbu bez súpisného čísla – bazén postavený
na pozemku parc. č. 2510/1, na vlastné náklady a zabezpečí všetky potrebné
doklady pre vydanie povolenia na odstránenie stavieb, a tiež realizáciu likvidácie
stavieb, zároveň,
2. mestská časť Bratislava-Staré Mesto vybuduje na nezastavanom pozemku,
ktorý sa uvoľní zbúraním stavby súpis. č. 1831 a stavby bazéna novú budovu
materskej školy o kapacite 5 tried s jedálňou a to najneskôr do 5 rokov odo dňa
vydania súhlasného stanoviska hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
k odstráneniu oboch stavieb.
Hlasovanie:
prítomní: 11 , za: 11 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
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K bodu 9
Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Vajanského nábrežie,
do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ zverenie pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto parc. č.
21346 – ostatné plochy vo výmere 3 622 m², LV č. 1656, do správy mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, IČO 00603147, s
cieľom správy, údržby, realizácie hrobu Neznámeho vojaka ako protokolárneho
miesta Slovenskej republiky a revitalizácie daného územia,
s podmienkami:
1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej časti v prospech tretích
osôb.
2. V prípade, ak mestská časť prestane nehnuteľnosti užívať na uvedený účel, je
povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému
mestu Slovenskej republiky Bratislave.
3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto na seba preberá záväzok, že bude hrob
Neznámeho vojaka ako protokolárne miesto Slovenskej republiky a iné stavebné,
rekonštrukčné práce, technické zhodnotenia predmetu zverenia realizovať z
vlastných finančných zdrojov, alebo prostredníctvom financií poskytnutých zo
strany vlády Slovenskej republiky.
4. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou časťou BratislavaStaré Mesto podpísaný do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak uznesenie
stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 11 , za: 11 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
K bodu 10
Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR
Bratislavy za 1. polrok 2022
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ zobrať na vedomie Informáciu o plnení príjmov a čerpaní
výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2022
Hlasovanie:
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu 11
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie
podľa prílohy č.1
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Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
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: 11 , za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 2
Návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu 12
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
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ schváliť 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.
Hlasovanie:
prítomní: 12 , za: 12 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu 13
Návrh na zverenie hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v nebytových
priestorov v stavbe, so súp.č. 478 všeobecne známej ako „Divadlo
P.O.Hviezdoslava“, na ulici Gorkého č. 17, na ulici Laurinskej č. 20 v Bratislave k.ú.
Staré Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 105, zapísané na LV č. 1656
do správy neziskovej organizácie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava n.o.
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ schváliť zverenie hnuteľného majetku :
do správy mestskej neziskovej organizácie Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava
n.o., Gorkého 478/17, 811 01 Bratislava, IČO 54775868, za účelom zabezpečenia
fungovania divadla a podnájmu priestorov budovy „divadla P.O. Hviezdoslava“ na
Laurinskej ul. č. 20, 811 01 Bratislava.
s podmienkami:
1. Nedôjde k predaju hnuteľného majetku zo strany Divadla Pavla Országha
Hviezdoslava n.o. v prospech tretích osôb.
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2. V prípade, ak Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. prestane hnuteľný
majetok užívať pre uvedený účel, je povinné predmet zverenia v lehote 60
dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.
3. Protokol o zverení hnuteľného majetku bude Divadlom Pavla Országha
Hviezdoslava n.o. podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie
stratí platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 10 , za: 7 , proti: 0, zdržal sa: 3
Návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu 14
Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov na Uršulínskej 9
o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ schváliť
odpustenie 50% nájomného vo výške 934,27 € v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov:
nájomcovi nebytových priestorov Malewill, s.r.o., ktoré boli zatvorené za obdobie
sťaženého užívania nebytových priestorov počas 3. vlny pandémie, podľa
predloženého výpočtu,
za podmienok:
1. Ak vo vzťahu k žiadateľovi neeviduje prenajímateľ žiadnu pohľadávku ku dňu
10.12. 2021.
2. Žiadateľ počas trvania obmedzení platil zálohy za energie (služby nie sú
poskytované)
spojené s užívaním predmetu nájmu.
Hlasovanie:
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu 15
Návrh na zrušenie časti B uznesenia č. 1154/2022 zo dňa 31.3.2022 a prijatie
nového uznesenia pre pomoc Ukrajine
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ zrušiť časť B uznesenia č. 1154/2022 zo dňa 31.3.2022, schváliť
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darovanie sumy 50.000,00 eur na účely súvisiace s bojom proti účinkom
vojnových operácií na Ukrajine neziskovej organizácii Človek v ohrození, n.o.,
(sídlo: Baštová 343/5, 811 03 Bratislava, IČO: 5008 2001), za splnenia podmienok
uvedených v darovacej zmluve, ktorá je súčasťou tohto uznesenia a splnomocniť
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
1 vyčleniť z podprogramu 3.4 Humanitárna pomoc, prvok 3.4.1 Humanitárna
pomoc – Ukrajina, ekonomická klasifikácia 630, sumu 50.000,00 eur neziskovej
organizácii Človek v ohrození, n.o., (sídlo: Baštová 343/5, 811 03 Bratislava, IČO:
5008 2001), určeného na účely súvisiace s bojom proti účinkom vojnových
operácií na Ukrajine, a to do toho istého prvku 3.4.1 na ekonomickú klasifikáciu
640,
2 uzatvoriť darovaciu zmluvu medzi hlavným mestom Slovenskej republiky
Bratislavou a neziskovou organizáciou Človek v ohrození, n.o., (sídlo: Baštová
343/5, 811 03 Bratislava, IČO: 5008 2001), predmetom ktorej bude darovanie
sumy 50.000,00 eur na účely súvisiace s bojom proti účinkom vojnových operácií
na Ukrajine.
Hlasovanie:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu 16
Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova jesene života
z účtovnej evidencie Domova jesene života
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ schváliť návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok
a ich odpísanie z účtovnej evidencie Domova jesene života
Hlasovanie:
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu 17
Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova pri Kríži
z účtovnej evidencie Domova pri Kríži
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ schváliť návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok
a ich odpísanie z účtovnej evidencie Domova pri Kríži
Hlasovanie:
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
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K bodu 18
Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova seniorov Archa
z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ schváliť návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok
a ich odpísanie z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa
Hlasovanie:
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu 19
Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ zobrať na vedomie návrh stanov obchodnej spoločnosti
Technické siete Bratislava, a.s., so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99
Bratislava, IČO: 54302102, ktorou sa do čl. II -Predmet podnikania, ods.I dopľňa:
„ x) montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení –
elektrických,
y) vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných
stavieb a zmien týchto stavieb – elektrotechnická časť “
Hlasovanie:
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu 20
Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na
rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2021, 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 zobrať 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 za rok 2021
2. Návrh na vysporiadanie zisku z hospodárenia obchodnej spoločnosti
METRO Bratislava a.s. za rok 2021
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Hlasovanie:
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu 21
Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta
Slovenskej republiky mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik
Bratislava
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ schváliť výpožičku dlhodobého hnuteľného majetku hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v počte 158 ks pre mestskú príspevkovú
organizáciu Komunálny podnik Bratislavy, Technická 6, 821 04 Bratislava, s
cieľom plniť úlohy vyplývajúce zo zriaďovateľskej listiny, na dobu 12 mesiacov.
Celková suma obstarávacej hodnoty dlhodobého hnuteľného majetku je
3 089 751,20 eur. Súpis predmetného majetku je prílohou č. 1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia,
s podmienkou:
Zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia
uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť. V prípade, že zmluva o výpožičke
nebude vypožičiavateľom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí
platnosť.
Hlasovanie:
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

K bodu 22
Riešenia pre zabezpečenia prevádzky Zimného štadióna Ondreja Nepelu na
najbližšie mesiace vzhľadom na spoločnú žiadosť HC SLOVAK Bratislava, a.s., HC
Slovan Bratislava – mládež a Modré Krídla Slovan, s.r.o. z 1.6.2022
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ schváliť materiál v znení, ako bol predložený
Hlasovanie:
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
K bodu 23
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Návrh na zverenie bratislavských lavičiek, smetných košov a stojanov na bicykle
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
odporúča MsZ schváliť podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy zverenie:
27 kusov bratislavských lavičiek s operadlom bez podrúčiek, 5 košov a 6 stojanov
na bicykle v sume 22 914,00 eur s DPH do správy mestskej časti Bratislava–Staré
Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, za účelom skvalitnenia
verejného priestoru na Dvořákovom nábreží,
s podmienkami:
1. Nedôjde k predaju hnuteľného majetku zo strany mestskej časti BratislavaStaré Mesto

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto prestane hnuteľný
majetok užívať na uvedený účel, sú povinné predmet zverenia v lehote 60
dní vrátiť, v stave spôsobilom na ďalšie užívanie, do priamej správy
hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave.
3. Protokol o zverení hnuteľného majetku bude mestskej časti BratislavaStaré Mesto podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v
Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
inak uznesenie stratí platnosť.
4. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto na seba preberá záväzok, že bude
stavebné, rekonštrukčné práce, technické zhodnotenia hnuteľného majetku
realizovať z vlastných finančných zdrojov, resp. prostredníctvom dotácií zo
štrukturálnych a enviromentálnych fondov. Vzhľadom na predmet zverenia
sa jedná najmä o tieto podmienky:
4.1 raz ročne ošetrenie lavičiek teakovým olejom, ktorý je potrebný na ochranu
dreva
pred vplyvom počasia a vodou, podľa odporúčania odovzdávajúceho
takúto údržbu preberajúci vykoná v mesiacoch október-november,
4.2 odstránenie akýchkoľvek vád predmetu zverenia (grafity, popraskané
drevo a iné) v 30 dňovej lehote od nahlásenia škody na vlastné náklady,
4.3 výmenu alebo opravu poškodených častí (najmä drevených lamiel –
v prípade krútenia, štiepenia alebo iného mechanického poškodenia),
4.4 opravu povrchovej úpravy oceľových konštrukcií v prípade poškodenia
(mechanického alebo spôsobeného nesprávnou aplikáciou povrchovej úpravy)
aby sa predišlo jej korodovaniu.
Hlasovanie:
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
k bodu 24
Rôzne
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Bez ďalších návrhov a stanovísk.

Ing. Roman Lamoš, v.r.
predseda komisie

Ing. Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448

