
K bodu č. 27 – MsZ 29.09.2022 – výpis z komisie 
 
 

KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
A VÝSTAVBY 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
Výpis 

 
Z online zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a 
výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 
22.09.2022 o 16:00 
 
Uznesenie č. 3: 
Komisia ÚaSPŽPaV odporúča Mestskému zastupiteľstvu BA schváliť  

Alternatíva 1 neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 3/5 k celku, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 8745 
– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 409 m² a na stavbe súpis. č. 2369 na pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 8745 v k. ú. Staré Mesto, vedenom na LV č. 4446, za kúpnu cenu 
celkove 696 000,00 eur, vo vlastníctve spoločnosti Bistro St. Germain s. r. o., so sídlom Rajská 
7, Bratislava, IČO 45545642,  
Alternatíva 2 uplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 3/5 k celku, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 8745 
– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 409 m² a na stavbe súpis. č. 2369 na pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 8745 v k. ú. Staré Mesto, vedenom na LV č. 4446, za kúpnu cenu 
celkove 696 000,00 eur, vo vlastníctve spoločnosti Bistro St. Germain s. r. o., so sídlom Rajská 
7, Bratislava, IČO 45545642,  
s podmienkou: splnomocnenia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
zapracovať kapitálový výdavok na krytie predmetnej kúpy v sume 696 000,00 eur do 
rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy rozpočtovým opatrením 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výdavok bude krytý zapojením 
dodatočného rezervného fondu v rovnakej sume. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 4, nehlasoval: 0 

 

Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r. 

                                                                                                            predsedníčka komisie  

 

Za správnosť opisu:  

 

JUDr. Andrej Fekete, PhD., v. r.  

v Bratislave 22.09.2022 


