
  
KOMISIA FINANČNEJ STRATÉGIE A PRE SPRÁVU A PODNIKANIE S MAJETKOM MESTA 
                 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie  finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
(v ďalšom len Komisia) 

zo dňa  18. 01. 2016 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 
 
Ospravedlnení: :  
                                                  
 
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda, Ján Budaj. Program rokovania Komisie dňa: 
18.01.2016: pozri pozvánka na rokovanie Komisie ( okrem bodov č. 2 a č. 19 – boli stiahnuté 
z rokovania) 
 
Pán Budaj na začiatku rokovania privítal prítomných členov komisie, pána primátora JUDr. Iva 
Nesrovnala, Ing. Luciu Behuliakovú, Ing. Radoslava Kasandra, Mgr. Martina Marušku  
  
Na návrh predsedu pána Budaja pristúpili poslanci k hlasovaniu o predloženom programe, 
v ktorom bol materiál pod por.č.2 „ Koncepcia rozvoja Správy telovýchovných a rekreačných 
zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2016-2018“ a pod por.č.19 „ 
Informácia o priebežnom plnení opatrení k následnej finančnej kontrole č.16/2014 dodržiavania 
VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/2012 o dani za ubytovanie“ stiahnutý z rokovania a na 
návrh pána Budaja, využiť možnosť položiť otázky pánovi primátorovi, dali bod „ Rôzne “  v ½ 
za bod č.1 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 0  nehlasoval: 0 
 
 
 
Následne pristúpili poslanci k prerokovávaniu predložených materiálov  
 

1. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 
 
 

Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča schváli ť 
 
zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 nasledovne: 
 
1. zvýšenie bežných príjmov o 12 819 076,00 Eur, 
2. zníženie bežných výdavkov o 13 432 821,00 Eur, 
3. zvýšenie kapitálových príjmov o 2 036 382,00 Eur, 
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 422 637,00 Eur. 
 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 12, za:10 , proti: 0, zdržal sa: 2    
 
 
 

2. Koncepcia rozvoja Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, na roky 2016-2018  

 
Na základe výsledkov pravidelnej porady primátora nebol tento materiál zaradený na rokovanie 
finančnej komisie  
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3. Stanovisko k cenám športovísk v správe STARZ a Zásady pre stanovenie cien služieb 
na zariadenia v správe STARZ 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zobrala 
predložený materiál na vedomie. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 

4. Návrh na predaj ako prípadu hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 
v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 223/10, Veronike Prokešovej 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. 
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj pozemku 
registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 223/10 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 132 m2, 
ktorý vznikol podľa GP č. 46/2015 zo dňa 30.5.2015 odčlenením z pozemku registra „C“ KN v k. 
ú. Rača, parc. č. 223 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 171 m2, zapísanom na LV č. 
400, Veronike Prokešovej, bytom Popolná 2, Bratislava, za  kúpnu cenu  pozostávajúcu z dvoch 
častí: 
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená 200,- eur/m 2, čo pri výmere 132 m2 predstavuje sumu 
celkom 26 400 Eur . ( pôvodne bola cena podľa ZP 75,29 eur/m2 spolu 9 938,28 Eur.) 
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku k. ú. Rača parc. č. 223/10 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 132 m² za obdobie od 1.4.2014  do podpisu kúpnej 
zmluvy kupujúcim a vychádza zo sadzby 12,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, 
realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia 
primátora č. 28/2011. 
 
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok registra „C“ KN  v k. ú. Rača,  
parc. č. 223/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 132 m2, bezprostredne susedí 
s pozemkom registra  „C“ KN v k. ú. Rača,  parc. č. 229, je oplotený.  

 
Hlasovanie:  
prítomní: 13, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 7   
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie 
uznesenia.  
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. 
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj pozemku 
registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 223/10 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 132 m2, 
ktorý vznikol podľa GP č. 46/2015 zo dňa 30.5.2015 odčlenením z pozemku registra „C“ KN v k. 
ú. Rača, parc. č. 223 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 171 m2, zapísanom na LV č. 
400, Veronike Prokešovej, bytom Popolná 2, Bratislava, za  kúpnu cenu  pozostávajúcu z dvoch 
častí: 
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená 150,- eur/m 2, čo pri výmere 132 m2 predstavuje sumu 
celkom 19 800 Eur . 
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Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku k. ú. Rača parc. č. 223/10 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 132 m² za obdobie od 1.4.2014  do podpisu kúpnej 
zmluvy kupujúcim a vychádza zo sadzby 12,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, 
realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia 
primátora č. 28/2011. 
 
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami: 
 
1.Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcou 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
2.Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok registra „C“ KN  v k. ú. Rača,  
parc. č. 223/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 132 m2, bezprostredne susedí 
s pozemkom registra  „C“ KN v k. ú. Rača,  parc. č. 229, je oplotený.  

 
Hlasovanie:  
prítomní: 13, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 4   
 
 
 

5. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 
v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 9379/3, Romanovi Achsovi 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. 
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj pozemku 
registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 9379/3 – ostatné plochy a nádvoria vo výmere 111 m2, 
ktorý vznikol podľa GP č. 11/2015 zo dňa 27.11.2015 odčlenením z pozemku registra „C“ KN 
v k. ú. Rača, parc.č. 9379 – ostatná plocha vo výmere 1303 m2, zapísaný na LV č. 7003,  
Romanovi Achsovi, bytom A. Gwerkovej 4,  Bratislava, za cenu 130,10 Eur/m 2,  t. z. za kúpnu 
cenu celkom 14 441,10 Eur, s podmienkami, 
 
 
1.Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR 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. 
 
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností  
v k. ú. Rača,  parc. č. 9379/3 - ostatné plochy vo výmere 111 m2, bezprostredne susedí 
s pozemkami registra  „C“ KN v k. ú. Rača ,  parc. č. 19092/7, 19092/9, LV č. 1643, vo 
vlastníctve Romana Achsa.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 13, za: 0, proti: 7, zdržal sa: 6   
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie 
uznesenia.  
 
 
 
 

6. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 
v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc.č. 2852/6, Ing. Pavlovi Fellnerovi s manželkou 
MUDr. Evou Fellnerovou  

 
Návrh uznesenia: 
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Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť ako prípad hodný osobitného zreteľa zreteľa podľa § 9a ods. 
8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
pozemku registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2852/6 – záhrady vo výmere 47 m², 
vytvoreného GP č. 5/2015, úradne overeným dňa 22. 10. 2015 pod č. 2225/2015, z pozemku 
registra „E“ v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 19960 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 323 
m2, zapísaného na LV č. 4971, Ing. Pavlovi Fellnerovi s manželkou MUDr. Evou Fellnerovou, 
obaja bytom Pernecká 35, Bratislava, za kúpnu cenu pozostávajúcu z dvoch častí: 
 
Prvá časť kúpnej ceny je  200,00 Eur/m 2, čo pri výmere spolu 47 m2 predstavuje sumu celkom 
9400,00 Eur . ( pôvodne bola cena podľa ZP 137,41 eur/m2 , spolu 6 458,27 Eur ) 
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku k. ú. Karlova Ves parc. č. 2852/6 vo 
výmere 47 m² za obdobie od 11. 7. 2014 do podpisu kúpnej zmluvy kupujúcimi a vychádza zo 
sadzby 6,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných 
vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia primátora č. 28/2011 a Rozhodnutia        
č. 33/2015. 
 
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami: 
 
1.Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
2.Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastníci susednej 
nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 4932 – pozemku priľahlého k predmetu predaja – majú 
záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve 
s nehnuteľnosťou v ich vlastníctve, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na 
náklady žiadateľov a tvorí súčasť oplotenej záhrady v užívaní žiadateľov, teda skutkový stav 
bude zosúladený so stavom právnym. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2   
 
 
 
 

7. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 
v Bratislave, k.ú. Záhorská Bystrica , parc. č. 346/15, Jaroslavovi Scheinerovi 
s manželkou Mgr. Art. Janou Scheinerovou 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
pozemku registra „C“ KN v k. ú. Záhorská Bystrica parc. č. 346/15 – zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 14 m² vytvoreného GP č. 92/2014, úradne overeným dňa 18. 7. 2014 pod č. 
1617/14 z pozemkov registra „C“ v k. ú. Záhorská Bystrica parc. č. 346/9 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere  28 m2 a parc. č. 346/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 172 m² 
zapísaných na LV č. 1, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Mgr. art. Jany 
Scheinerovej, Art. D. a Jaroslava Scheinera, obaja bytom Československých tankistov 90/A, 
Bratislava za kúpnu cenu celkom 1 967,00 Eur pozostávajúcu z dvoch častí: 
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 40/2015 vypracovaného 
znalcom Ing. arch. Milanom Haviarom a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 132,50 
Eur/m 2, čo pri výmere 14 m2 predstavuje sumu celkom 1 855,00 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica parc. č. 
346/15 vo výmere 14 m² za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcimi 
vo výške 112,00 Eur a vychádza zo sadzby 4,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, 
realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia 
primátora č. 28/2011 a Rozhodnutia primátora č. 33/2015. 
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Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami: 
1.Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
2.Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastníci susedných 
nehnuteľností zapísaných na LV č. 7, č. 8 a č. 4625 – stavieb a pozemkov priľahlých 
k predmetu predaja – majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku 
v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve z dôvodu zistenia nesúladu 
reálnej hranice užívaného pozemku s hranicou vyznačenou v katastrálnej mape na základe 
geodetického zamerania z júla 2014, pričom predmet prevodu predstavuje jediný prístup 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, sú na ňom vybudované funkčné merače 
k inžinierskym sieťam užívaným žiadateľmi a je aj v súčasnosti oplotený, udržiavaný na ich 
náklady a užívaný výlučne žiadateľmi, teda skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 
 

8. Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov 
v Bratislave, k.ú. Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych 
vzťahov k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ Národnej 
diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave. 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nivy: 
 

 

List 
vlastníctva Parcela registra Číslo parcely Druh pozemku Výmera v m2 

4288 KN C 3617/7 Ostatná plocha 2 
4288 KN C 3617/28 Orná pôda 437 
4288 KN C 3617/29 Orná pôda 74 
4288 KN C 3617/30 Orná pôda 35 
4288 KN C 3617/31 Orná pôda 1 
4288 KN C 3851/68 Ostatná plocha 15 
4288 KN C 4015/16 Ostatná plocha 283 
4288 KN C 4015/17 Ostatná plocha 80 
4288 KN C 4015/18 Ostatná plocha 3 
4288 KN C 23014/4 Ostatná plocha 371 
4288 KN C 23015/2 Ostatná plocha 5 
4288 KN C 23015/4 Ostatná plocha 8 
4288 KN C 23016/103 Vodná  plocha. 862 
4288 KN C 23016/104 Vodná  plocha 5556 
4288 KN C 23016/107 Záhrada 79 
4288 KN C 23016/108 Záhrada 227 
4288 KN C 23016/109 Ostatná plocha 129 
4288 KN C 23016/111 Záhrada 1024 
4288 KN C 23016/112 Záhrada 883 
4288 KN C 23016/116 Ostatná plocha 152 
4288 KN C 23016/12 Vodná plocha 76 
4288 KN C 23016/121 Ostatná plocha 32 
4288 KN C 23016/128 Ostatná plocha 41 
4288 KN C 23016/13 Ostatná plocha 3 
4288 KN C 23016/139 Ostatná plocha 8723 
4288 KN C 23016/141 Vodná plocha 421 
4288 KN C 23016/142 Záhrada 1373 
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4288 KN C 23016/159 Ostatná plocha 415 
4288 KN C 23016/17 Ostatná plocha 219 
4288 KN C 23016/171 Ostatná plocha 8 
4288 KN C 23016/185 Ostatná plocha 104 
4288 KN C 23016/189 Orná pôda 2087 
4288 KN C 23016/191 Ostatná plocha 97 
4288 KN C 23016/195 Orná pôda 8 
4288 KN C 23016/196 Ostatná plocha 76 
4288 KN C 23016/201 Ostatná plocha 59 
4288 KN C 23016/203 Ostatná plocha 1 
4288 KN C 23016/204 Záhrada 124 
4288 KN C 23016/205 Ostatná plocha 682 
4288 KN C 23016/207 Ostatná plocha 33 
4288 KN C 23016/224 Vodná plocha 42 
4288 KN C 23016/225 Vodná plocha 29 
4288 KN C 23016/235 Vodná plocha 464 
4288 KN C 23016/236 Záhrada 415 
4288 KN C 23016/237 Ostatná plocha 4 
4288 KN C 23016/238 Ostatná plocha 287 
4288 KN C 23016/24 Vodná plocha 3348 
4288 KN C 23016/241 Ostatná plocha 58 
4288 KN C 23016/25 Ostatná plocha 8617 
4288 KN C 23016/26 Vodná plocha 476 
4288 KN C 23016/261 Ostatná plocha 23 
4288 KN C 23016/27 Záhrada 45 
4288 KN C 23016/272 Vodná plocha 50 
4288 KN C 23016/273 Vodná plocha 126 
4288 KN C 23016/274 Ostatná plocha 4 
4288 KN C 23016/28 Ostatná plocha 103 
4288 KN C 23016/287 Ostatná plocha 4 
4288 KN C 23016/288 Ostatná plocha 4 
4288 KN C 23016/29 Záhrada 1 
4288 KN C 23016/335 Orná pôda 10 
4288 KN C 23016/336 Ostatná plocha 6 
4288 KN C 23016/337 Ostatná plocha 17 
4288 KN C 23016/338 Orná pôda 143 
4288 KN C 23016/339 Orná pôda 8 
4288 KN C 23016/340 Orná pôda 252 
4288 KN C 23016/341 Ostatná plocha 12 
4288 KN C 23016/342 Orná pôda 2 
4288 KN C 23016/344 Ostatná plocha 105 
4288 KN C 23016/345 Ostatná plocha 87 
4288 KN C 23016/347 Ostatná plocha 57 
4288 KN C 23016/348 Ostatná plocha 2 
4288 KN C 23016/349 Záhrada 8 
4288 KN C 23016/350 Záhrada 14 
4288 KN C 23016/351 Ostatná plocha 54 
4288 KN C 23016/352 Vodná plocha 53 
4288 KN C 23016/353 Ostatná plocha 31 
4288 KN C 23016/354 Záhrada 336 
4288 KN C 23016/355 Vodná plocha 54 
4288 KN C 23016/358 Ostatná plocha 60 
4288 KN C 23016/359 Ostatná plocha 21 
4288 KN C 23016/360 Ostatná plocha 6 
4288 KN C 23016/361 Ostatná plocha 34 
4288 KN C 23016/362 Ostatná plocha 55 
4288 KN C 23016/363 Ostatná plocha 30 
4288 KN C 23016/43 Ostatná plocha 49 
4288 KN C 23016/44 Orná pôda 58 
4288 KN C 23016/47 Ostatná plocha 463 
4288 KN C 23016/56 Ostatná plocha 18 
4288 KN C 23016/58 Ostatná plocha 508 
4288 KN C 23016/60 Ostatná plocha 286 
4288 KN C 23016/64 Ostatná plocha 58 
4288 KN C 23016/7 Vodná plocha 97 
4288 KN C 23016/73 Záhrada 26 
4288 KN C 23016/75 Záhrada 11 
4288 KN C 23016/79 Záhrada 1 
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4288 KN C 23016/8 Ostatná plocha 3 
4288 KN C 23016/94 Záhrada 6 
4288 KN C 23016/95 Ostatná plocha 20 
4288 KN C 23016/96 Záhrada 99 

1 KN C 23016/162 Ostatná plocha 1212 
1 KN C 23016/163 Vodná plocha 68 
1 KN C 23016/187 Ostatná plocha 10 
1 KN C 23016/19 Záhrada 16 
1 KN C 23016/20 Vodná plocha 2879 
1 KN C 23016/21 Ostatná plocha 95 
1 KN C 23016/220 Ostatná plocha 300 
1 KN C 23016/221 Ostatná plocha 227 
1 KN C 23016/222 Ostatná plocha 472 
1 KN C 23016/227 Vodná plocha 356 
1 KN C 23016/228 Ostatná plocha 385 
1 KN C 23016/229 Ostatná plocha 113 
1 KN C 23016/23 Trvalý trávnatý porast 242 
1 KN C 23016/231 Ostatná plocha 64 
1 KN C 23016/270 Ostatná plocha 56 
1 KN C 23016/271 Ostatná plocha 52 
1 KN C 23016/282 Ostatná plocha 128 
1 KN C 23016/283 Záhrada 25 
1 KN C 23016/298 Ostatná plocha 43 
1 KN C 23016/299 Ostatná plocha 48 
1 KN C 23016/302 Ostatná plocha 117 
1 KN C 23016/303 Ostatná plocha 5008 
1 KN C 23016/304 Ostatná plocha 74 
1 KN C 23016/305 Ostatná plocha 525 
1 KN C 23016/306 Ostatná plocha 89 
1 KN C 23016/313 Ostatná plocha 118 
1 KN C 23016/316 Ostatná plocha 49 
1 KN C 23016/319 Ostatná plocha 9 
1 KN C 23016/364 Ostatná plocha 49 
1 KN C        23016/55 Záhrada 12 
1 KN C 23016/61 Záhrada 377 
1 KN C 23016/62 Trvalý trávnatý porast 162 

297 KN C 23016/63 Ostatná plocha 29 
297 KN C 23016/69 Záhrada 536 
797 KN C 22197/5 Ostatná plocha 5 
797 KN C 23016/53 Ostatná plocha 45 
797 KN C 23016/68 Ostatná plocha 383 
797 KN C 23016/346 Ostatná plocha 31 

1167 KN C 23016/1 Ostatná plocha 5935 
1167 KN C 23016/145 Ostatná plocha 1457 
1167 KN C 23016/146 Ostatná plocha 670 
1167 KN C 23016/147 Ostatná plocha 2346 
1167 KN C 23016/149 Ostatná plocha 47 
1167 KN C 23016/184 Orná pôda  31 
1167 KN C 23016/223 Ostatná plocha 1534 
1167 KN C 23016/233 Ostatná plocha 39 
1167 KN C 

23016/297 
Ostatná plocha 

73 
1167 KN C 23016/301 Ostatná plocha 113 
1167 KN C 23016/307 Ostatná plocha 180 
1167 KN C 23016/308 Ostatná plocha 156 
1167 KN C 23016/309 Ostatná plocha 90 
1167 KN C 23016/310 Ostatná plocha 9 
1167 KN C 23016/311 Ostatná plocha 48 
1167 KN C 23016/312 Ostatná plocha 23 
1167 KN C 23016/314 Ostatná plocha 205 
1167 KN C 23016/315 Ostatná plocha 20 
1167 KN C 23016/317 Ostatná plocha 53 
1167 KN C 23016/318 Ostatná plocha 47 
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1167 KN C 23016/320 Ostatná plocha 166 
1167 KN C 23016/321 Ostatná plocha 57 
1167 KN C 23016/322 Ostatná plocha 118 
1167 KN C 23016/323 Ostatná plocha 75 
1167 KN C 23016/45 Ostatná plocha 10805 
1167 KN C 23016/6 Ostatná plocha 8030 

 

 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO 35 919 001, 
za cenu celkom  8 311 278,38 Eur  navrhnutú kupujúcim, s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 10 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva 
nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 90 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami.  
 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prevádzané pozemky tvoria trvalý 
záber stavby „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ realizovanej kupujúcim a zároveň sú 
zaťažené predkupným právom štátu zapísaným na LV č. 4288, 1, 297, 1167, 797 podľa § 7a 
zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých 
stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších 
predpisov.    
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 
 

9. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 
v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc.č. 531/22, do vlastníctva Ing. Mariana Janíka s 
manželkou 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj 
novovytvoreného pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 114 m2 vzniknutého podľa geometrického plánu č. 2/2014 oddelením od pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 531/2, LV č. 46, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. 
Mariana Janíka a Ing. Anetty Janíkovej, obaja bytom Pod Rovnicami 32 v Bratislave, za kúpnu 
cenu celkom 27 501,36 Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí: 
Prvá časť kúpnej ceny vychádza zo znaleckého posudku č. 95/2013 zo dňa 07.10.2013 
vypracovaného znalcom Ing. Igorom Kropáčom, a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 
229,24 Eur/m 2. Pri výmere 114 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom                   
26 133,36 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 1368,00 Eur predstavuje náhradu za užívanie pozemku v k.ú. 
Karlova Ves parc. č. 531/22 za obdobie dvoch rokov spätne kupujúcimi a vychádza zo sadzby 
6,00 Eur/m2/rok v súlade s Rozhodnutím primátora č. 28/2011 a s Rozhodnutím primátora č. 
33/2015, s podmienkami : 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia  
    v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva  
    nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma  
    zmluvnými stranami. 
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Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci užívajú záujmový pozemok na 
základe nájomnej zmluvy, a je spoločne oplotený a užívaný so susednými nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve kupujúcich - pozemkami parc. č. 530/1, parc. č. 530/2, parc. č. 530/7, parc. č. 530/8 
a stavbou súp. č. 3495 nachádzajúcou sa na pozemku parc. č. 530/7.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 4   
 
 
 
 

10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia 
nájomného a zmeny doby nájmu na dobu určitú na 10 rokov nebytového priestoru 
v stavbe súpis.č. 1280 na pozemku parc.č. 345, k.ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre 
Griff Pharma s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zmeny 
nájmu nebytového priestoru  vo výmere 76,42 m2, v stavbe súpis. č. 1280 na pozemku parc. č. 
345, k. ú. Staré Mesto, LV 10, na Sedlárskej 2 pre Griff Pharma s.r.o., so sídlom Hattalova 9 
v Bratislave, IČO 48 125 881, 
 
1. zmenu doby nájmu na dobu určitú 10 rokov 
 
2. zníženie nájomného: 
 
I. alt.: zníženie nájomného na 50,06 Eur/deň, čo predstavuje sumu 18.273,05 Eur/rok 
 
II. alt.: zníženie nájomného na 45,41 Eur/deň, čo predstavuje sumu 16.574,48 Eur/rok, 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej 
zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu vyššie špecifikovaných nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že žiadateľ Griff Pharma s.r.o., pred 
zmenou právnej formy Mgr. Klaudia Szórádová, má prenajatý nebytový priestor od roku 2007 za 
účelom prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – lekárne a vykonávanie úkonov súvisiacich 
s výkonom lekárenstva, nebytový priestor udržiava a plní si svoje povinnosti vyplývajúce zo 
zmluvy. Žiadateľ má záujem o prevádzkovanie lekárne aj naďalej a udržiavanie nebytového 
priestoru za týmto účelom.   
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 3, proti: 4, zdržal sa: 2   
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie 
uznesenia.  
 
 
 

11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, parc.č. 21969/7, k.ú. Vinohrady, spoločnosti  CEDIC SK, s.r.o., 
so sídlom v Bratislave 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť 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 
pozemku registra „C“ v k. ú. Vinohrady  parc. č. 21696/7 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere32 m2, bez založeného listu vlastníctva, zasahujúceho v predmetnej časti na pozemok 
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registra „E“ parc. č. 21696/101 vo vlastníctve hlavného mesta, evidované na LV č. 6747, 
spoločnosti  CEDIC SK, s. r. o., Ventúrska 18, 811 01 Bratislava, IČO 44 060 033, za účelom 
rozšírenia komunikácie ul. Na Varte - úprava vjazdu a chodníka, úprava ochrany VO káblov 
a DP káblov, premiestnenie trakčného stožiara a vybudovanie prípojky verejného osvetlenia,         
na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy za nájomné  30,00 Eur/m 2/rok , čo pri 
výmere 32 m2 predstavuje ročne sumu vo výške 960,00 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 v tejto lehote 
nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

 
Nájom časti pozemku registra „C“  parc. č. 21969/7 vo výmere 32 m2, zasahujúceho v prenajatej 
časti na pozemok registra „E“ parc. č. 21696/101, vo vlastníctve hlavného mesta, evidované na 
LV č. 6747, k. ú. Vinohrady, 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 na požadovanom pozemku bude spoločnosť realizovať projekt „Rozšírenie 
komunikácie ul. Na Varte, Bratislava“ v súlade so Všeobecne záväzným nariadením, ktoré 
vymedzuje záväzné časti schváleného Územného plánu zóny Podhorský pás, ktorého 
obstarávateľom je Mestská časť Bratislava – Nové Mesto pričom nájomnú zmluvu potrebuje 
žiadateľ na preukázanie právneho vzťahu k pozemku v   stavebnom konaní, čím preukáže 
právo uskutočniť na požadovaných pozemkoch uvedenú stavbu (v súlade s §38 a §58 ods. 2 
Stavebného zákona v platnom znení). 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 
 

12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku   parc. č. 666 a časti pozemku parc. č. 665 nachádzajúcich sa na Sklodowskej 
ulici č. 1  v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť DAMP, spol. s r.o. so sídlom 
v Bratislave a nájmu časti pozemku parc. č.  663/3, časti pozemku parc. č. 665, časti 
pozemku parc. č. 666 a pozemku parc. č. 667 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici 
č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre FC Petržalka akadémia, o. z. so sídlom v Trnave 

 
 
 

Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť 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 parc. č. 666 – ostatná plocha  vo výmere 1 472 m2 a časti pozemku parc. č. 665 – 
ostatná plocha vo výmere 133 m2,  v k. ú. Petržalka, nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici 
č.1, za účelom vybudovania a prevádzkovania verejnoprospešného komplexu hokejovej haly 
s príslušenstvom  pre spol. DAMP, spol. s. r. o.  so sídlom Majerníková 23, Bratislava, IČO 
46473181 na dobu určitú  do 25.10.2047 odo dňa účinnosti zmluvy za nájomné                          
0,15 Eur/m 2/rok,  čo predstavuje pri výmere 1 605 m2 ročne sumu vo výške 240,75 Eur  a  
nájom časti pozemku parc. č. 663/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 313 m2, časti 
pozemku parc. č. 665 – ostatné plochy o výmere 8 444 m2, časti pozemku 666 – ostatné plochy 
o výmere  10 513 m2 a pozemku parc. č. 667 – ostatné plochy o výmere 4 421 m2 v  k. ú. 
Petržalka, nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1, za účelom  vybudovania a užívania 
športových ihrísk s príslušenstvom pre FC Petržalka akadémia, o. z. so sídlom Pekárska 11, 
Trnava, IČO 00688959 na dobu určitú do 11.10.2047 odo dňa účinnosti zmluvy, za nájomné 
0,03 Eur/m 2/rok,  čo predstavuje pri výmere 24 691 m2 ročne sumu vo výške 740,73 Eur,  
 
 
s podmienkou:   
  
Dodatky budú nájomcami – DAMP, spol. s. r.o. a FC Petržalka akadémia, o. z. podpísané do 30 
dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
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V prípade, že dodatky v tejto lehote nebudú nájomcami podpísané, toto uznesenie stratí 
platnosť.  

 
Z dôvodu odčlenenia časti pozemku spoločnosti DAMP, spol. s. r. o. za účelom výstavby 
a prevádzky verejnoprospešného komplexu hokejovej haly s príslušenstvom a odčlenenia časti 
pozemku FC Petržalka akadémia, o. z. za účelom rekonštrukcie objektu bývalej školy pre dva 
subjekty Združenie pre Francúzsku školu v Bratislave a Súkromnú športovú strednú odbornú 
školu, predkladáme návrh na nájom pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 

13. Návrh na nájom častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré mesto, parc. č. 3284/9 a parc. 
č. 3284/29 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia 
prvkov elektronickej aukcie 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom 9 častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. č. 3284/29 vo vnútrobloku ulíc Suché mýto – Veterná, na dobu 
neurčitú, za účelom užívania 9 parkovacích státí pre osobné motorové vozidlá, očíslovaných od 
č. 3 do č. 11, 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 30.1.2014, s osobitne schválenými podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2   
 
 
 

14. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2299/6, parc. č. 
2299/7 a parc. č. 2320/2, Igorovi Candrákovi, podiel 1/2 a Ľubomíre Candrákovej, 
podiel 1/2 ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou 

 
 

Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Karlova 
Ves, parc. č. 2299/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m², parc. č. 2299/7 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2 a parc. č. 2320/2 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 4 m², zapísaných na LV č. 1, Igorovi Candrákovi, v podiele 1/2 a Ľubomíre 
Candrákovej, v podiele 1/2, obaja bytom Šaštínska 15, Bratislava, za kúpnu cenu celkom 
861,45 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí: 
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 17/2015 vypracovaného 
spoločnosťou CENEKON spol. s r. o. a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 41,83 Eur/m2, 
čo pri výmere pozemkov spolu 15 m2 predstavuje sumu celkom 627,45 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemkov v k. ú. Karlova Ves a vychádza zo 
sadzby 9,00 Eur/m²/rok pri pozemkoch parc. č. 2299/6, parc. č. 2320/2 vo výmere spolu            
9 m², teda spolu 162,00 Eur a zo sadzby 6,00 Eur/m²/rok pri pozemku parc. č. 2299/7 vo 
výmere 6 m², teda spolu 72,00 Eur za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy 
kupujúcimi v celkovej výške 234,00 Eur v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania 
zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia primátora č. 28/2011 
a Rozhodnutia        č. 33/2015. 
 
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami: 
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1.Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
2.Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 0, proti: 3, zdržal sa: 6   
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie 
uznesenia.  
 
 
 

15. Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta 
k spoluvlastníckemu podielu 1/3 nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k 
stavbe so súp. č. 2146 a k pozemkom parc. č. 8477 a 8478, Heydukova 19   

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ  
 
1. alternatíva  
schváliť  u p l a t n e n i e  predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu 1/3 nehnuteľností      
v k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe súp.    č. 2146 – dom situovaný na pozemku registra „C“ KN 
parc. č. 8477 a k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 8477 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 558 m2 a parc. č. 8478 – záhrady vo výmere 329 m2, zapísaných na LV č. 4554, od 
podielového spoluvlastníka Andrása Fehéra, bytom Bebravská 13273/9, Bratislava, za kúpnu 
cenu 300 000,00 Eur. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 4   
 
 

16. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Továrenská 
1/A, Páričkova 7, Staré záhrady 2, Dvojkrížna 2, Estónska 50, Učiteľská 2, Veternicová 
1, Damborského 4, Gallayova 10, Fedinova 6, Vavilovova 8, Černyševského 17, 
Bradáčova 5, Gessayova 10, Gessayova 16, Strečnianska 7  vlastníkom bytov  

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k 
bytom v bytoých domoch na ulici Továrenská 1/A, Páričkova 7, Staré záhrady 2, Dvojkrížna 2, 
Estónska 50, Učiteľská 2, Veternicová 1, Damborského 4, Gallayova 10, Fedinova 6, 
Vavilovova 8, Černyševského 17, Brádáčova 5, Gessayova 10, Gessayova 16, Strečnianska 7 
do vlastníctva vlastníkov bytov uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že správne 
poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 
 

17. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave  

 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta o predloženej 
informácii nehlasovala  
 
 
 

18. Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného 
majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 
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Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zobrala na 
vedomie Informáciu o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme 
nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 

 
19. Informačný materiál o priebežnom plnení opatrení k následnej finančnej kontrole č. 

16/2014 dodržiavania VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/2012 o dani za 
ubytovanie 

 
Na základe výsledkov pravidelnej porady primátora nebol tento materiál zaradený na rokovanie 
finančnej komisie  
 
 
 

20. Rôzne 
 
Členovia komisie sa v diskusii venovali otázke distribuovania materiálov na komisiu - posielanie 
elektronicky p. tajomníčkou na maily poslancom, alebo zverejňovanie na stránke hlavného 
mesta a dohodli sa na termínoch zasadnutia komisie. Viacerým poslancom vyhovuje 
pondelňajší termín a tak sa pán predseda pokúsi s vedením mesta nájsť vyhovujúce termíny 
zasadnutia komisie. 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Budaj 
predseda komisie 

 
 
 

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


