
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Komisia pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto

V Bratislave 14. marca 2019

ZÁPISNICA č .  2 / 2019
z pracovného rokovania Komisie pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto, ktoré sa konalo dňa 13. marca 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1.  Otvorenie
 Materiály na rokovanie MR a MZ
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2019, ktorým sa

vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ pred objektom Istropolis na Trnavskom
mýte v Bratislave

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2019, ktorým sa
vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave

4. Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2019
5. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom stavby – prístavba

športovej haly - so súpisným číslom 10796 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/14
a prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/13 a 11820/4, v k.ú. Nové Mesto, v prospech
spoločnosti BZS Company s.r.o., Bajkalská 18/A, 821 08  Bratislava

6. Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 22840/1, 22840/4, 22840/5, v katastrálnom území
Nové Mesto a na zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia Parku Ľudové námestie“,  do správy
príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava

7. Návrh na schválenie predaja stavby  podzemnej garáže so súpisným číslom 13329 postavenej na
pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 11314/16 a 11314/15, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Združenia
nájomníkov garáží na Robotníckej ulici, Kukučínova 16, Bratislava

8. Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej
rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého - Kováčová

9. Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej
rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého – Drobenko, Cibulka

10. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra “C“ č.
17093/99 o výmere 57 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové
Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do výlučného vlastníctva spoločnosti MY&MI s.r.o.,
so sídlom: Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 345 671

11. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku – parcely registra „C“
č. 19229/166 a to o výmere 20,10m2 a 20,63m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Vinohrady v
správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto nájomcovi Martin Kosorín, trvale bytom: Vidlicová
13364/28B, 831 01 Bratislava za účelom vybudovania prístupov a vjazdov k pozemkom parc. č. 19229/147
a parc. č. 19229/276

12. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2019 – 2021
13. Návrh na voľbu ďalších členov komisie z radov občanov (neposlancov) – odborníkov



K bodu 1 – Otvorenie

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Pavol Galamboš.

Komisia upravila program rokovania nasledovne:
Bod 12. bol stiahnutý z programu rokovania
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 4

ZA: 3
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0

Ďalšie body boli prerokovane v zmenenom poradí.
Komisia odsúhlasila zmenu programu rokovania:
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 4

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu  - Materiály na rokovanie MR a MZ

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2019, ktorým sa
vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ pred objektom Istropolis na
Trnavskom mýte v Bratislave

                           Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 4

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2019, ktorým sa
vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave

Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 4

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

4.  Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2019
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 4

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

10. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra
“C“ č. 17093/99 o výmere 57 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom
území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do výlučného vlastníctva
spoločnosti MY&MI s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 345 671

Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál s pripomienkou.
Pripomienka: komisia navrhla dvojnásobok kúpnej ceny stanovenej súdnym znalcom.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 4

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0



5. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom stavby – prístavba
športovej haly - so súpisným číslom 10796 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/14
a prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/13 a 11820/4, v k.ú. Nové Mesto, v prospech
spoločnosti BZS Company s.r.o., Bajkalská 18/A, 821 08  Bratislava

Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál s pripomienkou.
Pripomienka: doplniť do materiálu informácie aké príjmy nám vyplývajú z prenájmu.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

6. Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 22840/1, 22840/4, 22840/5, v katastrálnom
území Nové Mesto a na zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia Parku Ľudové námestie“,  do
správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava

Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

7. Návrh na schválenie predaja stavby  podzemnej garáže so súpisným číslom 13329 postavenej na
pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 11314/16 a 11314/15, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Združenia
nájomníkov garáží na Robotníckej ulici, Kukučínova 16, Bratislava

Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5

ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

8. Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej
rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého - Kováčová

Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál s pripomienkou.
Pripomienka:
Doplniť do zmluvy: do článku 3 doplniť nový bod 3 rozväzovaciu podmienku v znení: stavba
rodinného domu musí byť v súlade s územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy 2007
v znení zmien a doplnkov. V prípade ak projekt rodinného domu nie je a/ alebo nebude
v súlade s územným plánom sa zmluvné strany dohodli na tejto rozväzovacej podmienke,
pričom jej právne účinky nastanú najneskôr do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty, ktorú
určí príslušný stavebný úrad v rozhodnutí, ktorým určí lehotu na odstránenie nedostatkov
projektu.
Do materiálu doplniť prílohy: - územný plán, - projekt rodinného domu
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6

ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

9. Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej
rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého – Drobenko, Cibulka

Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál s pripomienkou.
Pripomienka:
Doplniť do zmluvy: do článku 3 doplniť nový bod 3 rozväzovaciu podmienku v znení: stavba
rodinných domov musí byť v súlade s územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy 2007
v znení zmien a doplnkov. V prípade ak projekt rodinných domov nie je a/ alebo nebude
v súlade s územným plánom sa zmluvné strany dohodli na tejto rozväzovacej podmienke,
pričom jej právne účinky nastanú najneskôr do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty, ktorú
určí príslušný stavebný úrad v rozhodnutí, ktorým určí lehotu na odstránenie nedostatkov



projektu.
Do materiálu doplniť prílohy: - územný plán, - projekt rodinných domov
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6

ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

11. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku – parcely
registra „C“ č. 19229/166 a to o výmere 20,10m2 a 20,63m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom
území Vinohrady v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto nájomcovi Martin Kosorín, trvale
bytom: Vidlicová 13364/28B, 831 01 Bratislava za účelom vybudovania prístupov a vjazdov k
pozemkom parc. č. 19229/147 a parc. č. 19229/276

Komisia odporúča obrátiť sa na magistrát ako na vlastníka pozemku
Komisia prerokovala materiál a neodporúča MR a MZ schváliť materiál.
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6

ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

13. Návrh na voľbu ďalších členov komisie z radov občanov (neposlancov) – odborníkov
Komisia prerokovala dotazníky a zvolila nasledujúcich členov – odborníkov
1. Ing. Jozef Bielik
2. Peter Szusčík
3. Mgr. Adam Markuš
4. Ing. Jana Farkašová

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Pavol Galamboš v. r.

predseda Komisie finančnej pre správu a
nakladanie s majetkom MČ B-NM

Mgr. Andrea Arpai v. r.

zapisovateľka Komisie finančnej pre správu a
nakladanie s majetkom MČ B-NM


