
  
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  20. 06. 2016 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 
 
Ospravedlnení: : Mgr. Gábor Grendel, Ing. Peter Šinály 
                                                  
 
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Ján Budaj. Program rokovania Komisie dňa: 
20.06.2016: pozri pozvánka na rokovanie  
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda Komisie pán Ján Budaj, po 17.00 hod. Komisiu viedol 
podpredseda pán Ing. Pavol Bulla.  
 
Pán Budaj na začiatku rokovania privítal prítomných členov komisie, pána primátora JUDr. Iva 
Nesrovnala, riaditeľa Magistrátu Mgr. Martina Marušku, riaditeľa sekcie financií Ing. Radoslava 
Kasandra a vedúceho oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií Ing. Petra Michaličku. 
 
Pán primátor predložil a uviedol materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností. Komisia si 
vypočula návrh p. primátora. Potom Komisia pokra čovala v prerušenom programe. 
 
k bodu 9 
Návrh na schválenie nájmu šat ňových priestorov na Zimnom štadióne O.Nepelu pre 
slovenský zväz ľadového hokeja a HC SLOVAN Bratislava – mládež ako prípadu hodného 
osobitného zrete ľa 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť nájom šatňových priestorov na Zimnom štadióne O.Nepelu 
pre slovenský zväz ľadového hokeja a HC SLOVAN Bratislava – mládež ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa, pod ľa predloženého návrhu uznesenia . 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 1    
Komisia žiada riaditeľa organizácie STARZ predložiť na septembrové rokovanie Komisie 
komplexný prehľad o ekonomickej analýze a fungovaní Zimného štadiónu O. Nepelu  
 
k bodu 10 
Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované na  riadnom valnom zhromaždení 
organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruc hu dňa 24.mája 2016 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ zobra ť na vedomie  Informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované 
na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 
24.mája 2016 pod ľa predloženého návrhu uznesenia.  
  
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0    
 
 
k bodu 11 
Informácie o materiáloch, ktoré budú prerokované  a  schva ľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spolo čnosti Národné tenisové centrum, a.s. d ňa 17.júna 2016 
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Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ zobra ť na vedomie Informáciu o materiáloch, ktoré budú 
prerokované  a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné 
tenisové centrum, a.s. dňa 17.júna 2016 pod ľa predloženého návrhu uznesenia.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0    
 
Komisia žiada doplniť materiál o kópie zápisníc dozornej rady obchodnej spoločnosti Národné 
tenisové centrum, a.s. 
 
k bodu 13 
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schva ľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spolo čnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. d ňa 27.júna 
2016 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ zobra ť na vedomie Informáciu o materiáloch, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti 
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 27.júna 2016 pod ľa predloženého návrhu 
uznesenia. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0   
 
Komisia žiada predložiť informáciu o spôsobe výpočtu príspevku na činnosť BID, a.s.  a 
informáciu o spôsobe prerozdeľovania tržieb medzi dopravcami.  
 
k bodu 14 
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schva ľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spolo čnosti Incheba, a.s. 30.júna 2016 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ zobra ť na vedomie Informáciu o materiáloch, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, 
a.s. 30.júna 2016 pod ľa predloženého návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0   
 
Komisia žiada na septembrové zasadnutie MsZ predložiť  informáciu o rozhodnutí valného 
zhromaždenia dňa 30.júna 2016, týkajúceho sa vysporiadania výsledku hospodárenia 
spoločnosti Incheba, a.s. za rok 2015. 
 
k bodu 15 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení výšky finan čných prostriedkov ur čených na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, posluchá ča jazykovej školy, die ťa materskej školy a die ťa 
školského zariadenia. 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia pod ľa predloženého návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 3   
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k bodu 16 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  SR Bratislavy č. ../2016 o určení 
výšky príspevku na čiasto čnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej  škole 
a na čiasto čnú úhradu nákladov spojených s činnos ťou centra vo ľného času 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy č. ../2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium 
v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra 
voľného času pod ľa predloženého návrhu uznesenia s pripomienkou upraviť mesačné školné 
na 50 eur žiakom ZUŠ nad 25 rokov, ktorí sú zárobkovo činní, rovnako pre individuálne aj 
skupinové vyučovanie. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0   
 
Komisia žiada predložiť prehľad o prevádzkach neštátnych zriaďovateľov pôsobiacich na území 
hlavného mesta SR Bratislavy zaradených v sieti škôl Slovenskej republiky. 
 
k bodu 17 
Zásady poskytovania finan čného príspevku na podporu malých projektov udržate ľného 
hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste Slo venskej republiky Bratislave. 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť Zásady poskytovania finančného príspevku na podporu 
malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave pod ľa predloženého návrhu uznesenia.   
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0   
 
k bodu 18 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa nájmu 
nehnute ľnosti - nebytového priestoru o výmere 33 m 2 na Klariskej č.16 pre Mgr. Martinu 
Katuš čákovú a Mgr. Andreu Vadasovú 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu 
nehnuteľnosti - nebytového priestoru o výmere 33 m2 na Klariskej č.16 pre Mgr. Martinu 
Katuščákovú a Mgr. Andreu Vadasovú pod ľa predloženého návrhu uznesenia.   
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 0   
 
k bodu 19 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa nájmu 
nehnute ľnosti – nebytového priestoru o rozlohe 128,1 m 2 na Kapucínskej č.1 pre 
vydavate ľstvo TATRAN spol.s.r.o. 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu 
nehnuteľnosti - nebytového priestoru o rozlohe 128,1 m2 na Kapucínskej č.1 pre vydavateľstvo 
TATRAN spol.s.r.o. pod ľa predloženého návrhu uznesenia.   
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 0   
 
k bodu 20 
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Návrh  na predaj ako prípadu hodného osobitného zre teľa týkajúceho sa pozemku 
v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22105/3, RNDr. Gabriele Tóthovej a RNDr. Ondrejov i 
Tóthovi 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa 
pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22105/3, RNDr. Gabriele Tóthovej a RNDr. 
Ondrejovi Tóthovi za cenu 200 €/m 2. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0   
 
k bodu 21 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa pozemku 
v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15470/20 vytvoreného geometrickým plánom č. 227/2015, 
Ing. Vladimírovi Bohuslavovi 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa 
pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15470/20 vytvoreného geometrickým plánom č. 
227/2015, Ing. Vladimírovi Bohuslavovi za cenu 200 €/m 2. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0   
 
k bodu 22 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2088/6, parc. č. 2090/4, parc. č. 2381/10, parc. č. 
2381/11, parc. č. 3038 a parc. č. 3122/301 do výlu čného vlastníctva Stoj čeho 
Spasovského 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2088/6, parc. č. 2090/4, parc. č. 2381/10, parc. 
č. 2381/11, parc. č. 3038 a parc. č. 3122/301 do výlučného vlastníctva Stojčeho Spasovského 
za cenu 150 €/m 2. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 5 , proti: 0, zdržal sa: 3   
 
k bodu 23 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa pozemku 
v Bratislave, k.ú. Devín, parc. č. 1502/2, do výlu čného vlastníctva Róberta Michalicu 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa 
pozemku v Bratislave, k.ú. Devín, parc. č. 1502/2, do výlučného vlastníctva Róberta Michalicu 
za cenu 250 €/m 2. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 0   
 
k bodu 24 
Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-
5964/2015/Nivy/1818/SimJa, číslo hlavného mesta SR Bratislavy č.  048800801600 zo dňa 
15.2.2016, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa predaja pozemkov 
v Bratislave, k.ú. Nivy, za ú čelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vz ťahov  
k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Brat islava Prievoz“, Národnej dia ľničnej 
spolo čnosti a.s., so sídlom v Bratislave 
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Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-
5964/2015/Nivy/1818/SimJa, číslo hlavného mesta SR Bratislavy č.  048800801600 zo dňa 
15.2.2016, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja 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 pod ľa predloženého návrhu uznesenia.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 0   
 
k bodu 25 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, Róbertovi Kužlíkovi 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, Róbertovi Kužlíkovi pod ľa predloženého 
návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 2 , proti: 3, zdržal sa: 3   
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie 
uznesenia.  
 
k bodu 26 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa nájmu 
spoluvlastníckeho podielu 7389/10000 k nebytovým pr iestorom nachádzajúcim sa 
v stavbe súpis. č. 6331 na pozemkoch parc. č. 917/6 a 917/85, k.ú. Karlova Ves, pre 
Karloveský športový klub 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 prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu 
spoluvlastníckeho podielu 7389/10000 k nebytovým priestorom nachádzajúcim sa v stavbe 
súpis. č. 6331 na pozemkoch parc. č. 917/6 a 917/85, k.ú. Karlova Ves, pre Karloveský športový 
klub so sídlom v Bratislave pod ľa predloženého návrhu uznesenia 
 v 1. alternatíve:  
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 5  
 
v 2. alternatíve: 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 1, proti: 3, zdržal sa: 5  
 
Návrh na zmenu uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča zverenie predmetu nájmu vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy do 
správy Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 5  
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie 
uznesenia.  
 
k bodu 27 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa nájmu stavby 
„Elektri čková tra ť Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“, spolo čnosti Dopravný podnik 
Bratislava, akciová spolo čnos ť, so sídlom v Bratislave 
 
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 prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu stavby 
„Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“, spoločnosti Dopravný podnik 
Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave pod ľa predloženého návrhu 
uznesenia. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 2   
 
k bodu 28 
Návrh schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 2355-2359 a parc. č. 2361, Mestskej časti Bratislava-
Čunovo 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 2355-2359 a parc. č. 2361, Mestskej časti 
Bratislava-Čunovo pod ľa predloženého návrhu uznesenia  
v 1. alternatíve:  
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 2, proti: 0, zdržal sa: 7  
 
v 2. alternatíve: 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 1, proti: 2, zdržal sa: 6 
 
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie 
uznesenia.  
Komisia žiada o doplnenie podrobnejších informácií o účele využitia pozemkov a časovej 
realizácií navrhovaného investičného zámeru. 
 
k bodu 29 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa pred ĺženia doby 
nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, pren ajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-
0020-05-00 Spojeným štátom americkým 
 
Návrh na zmenu uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť nájom pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, prenajatých 
Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 Spojeným štátom americkým za cenu 481 070 eur  
v celkovej výmere 1 318 m2 na dobu určitú do 15.8.2017, čo predstavuje 1 euro/1 m2/1 deň.  
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 7 , proti: 1, zdržal sa: 0   
 
k bodu 30 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa nájmu 
nebytových priestorov (Pavilón D) nachádzajúcich sa  v stavbe súpis. č. 1220 na pozemku 
parc. č. 4723/4 a časti pozemku parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, pre Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky, 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 prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu 
nebytových priestorov (Pavilón D) nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1220 na pozemku parc. 
č. 4723/4 a časti pozemku parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, pre Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky, so sídlom v Bratislave pod ľa 2. alternatívy predloženého návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 2   
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k bodu 32 
Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného  práva hlavného mesta 
k nehnute ľnostiam v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, a to k poz emkom parc. č. 1416/1 
a parc. č. 1417/1  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť uplatnenie predkupného práva hlavného mesta 
k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, a to k pozemkom parc. č. 1416/1 a parc. č. 
1417/1 pod ľa 2. alternatívy predloženého návrhu uznesenia  s p odmienkou, že využitie 
pozemkov bude ú čelovo viazané na realizáciu výstavy náhradných nájo mných bytov.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 6 , proti: 0, zdržal sa: 2   
Komisia žiada o doplnenie informácií od starostky M Č Karlova Ves: 

a) aký je zámer - ú čel využitia pozemkov parc. č. 1416/1 a parc. č. 1417/1 v prípade 
uplatnenia predkupného práva hl. mesta (projekt cel omestského významu – 
výstavba náhradných nájomných bytov, príp. iný ú čel využitia celomestského 
významu, alebo zámer M Č Karlova Ves) 

a Oddelenia stratégií rozvoja a tvorby územnoplánov acích dokumentov magistrátu: 
b) ko ľko náhradných nájomných bytov by bolo možné na uved ených pozemkoch 

postavi ť pod ľa kritérií zákona č. 261/2011 Z.z. 
 
k bodu 33 
Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriad ení vecného bremena na 
pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1, parc. č. 21387 a parc. č. 
21383/4,  v prospech Slovenského národného divadla 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 
pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1, parc. č. 21387 a parc. č. 21383/4,  
v prospech Slovenského národného divadla pod ľa predloženého návrhu uznesenia  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
k bodu 34 
Informácia o vykonaných krokoch oh ľadne investi čného zámeru stavby Predstani čný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ prerokova ť Informáciu o vykonaných krokoch ohľadne investičného 
zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
k bodu 36 
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v obytnom dome Solivarská 4, 
Solivarská 21, 23, Plickova 6, 10, Saratovská 17, F edinova 1, Švabinského 14, Holí čska 
23, Fedinova 14, Černyševského 23, Mamateyova 12, Pankúchova 3, Blago evova 10, 12, 
Blagoevova 14, 16, Vyšehradská 21  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 spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom 
dome Solivarská 4, Solivarská 21, 23, Plickova 6, 10, Saratovská 17, Fedinova 1, Švabinského 
14, Holíčska 23, Fedinova 14, Černyševského 23, Mamateyova 12, Pankúchova 3, Blagoevova 
10, 12, Blagoevova 14, 16, Vyšehradská 21  vlastníkom bytov 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
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k bodu 37 
Informácia o stave predložených inventarizácií nehn uteľného majetku hlavného mesta 
SR Bratislavy zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2015 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ zobra ť na vedomie  Informáciu o stave predložených inventarizácií 
nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestským častiam 
k 31.12.2015. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
Komisia žiada doplni ť materiál o výsledky inventarizácie majetku hlavnéh o mesta SR 
Bratislavy, poh ľadávok a záväzkov k 31.12.2015 
 
k bodu Rôzne 
Komisia žiada o ú časť  predkladate ľa na prerokovávaní jednotlivých bodov a prezentáciu  
materiálov zodpovednými pracovníkmi.   
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Budaj 
predseda komisie 

 
 
 

 
Ing.Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448, 
v z. Mgr. Adriana Renčková, tel. 59 356 172 
 


