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

 
V Bratislave 18. marca 2021 

 

 
 

ZÁPISNICA č . 21/2021 
 

z pracovného rokovania Komisie finančnej pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto, ktoré sa konalo dňa 17. marca 2021, hlasovanie prebehlo cez ZOOM konferenciu 
 

Prítomní: podľa prihlásenia 
 
Program: 

 
1. Otvorenie 
 
Materiály na rokovanie MR a MZ 

 
2. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021    
3. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 1/36 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 

2591, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 
29, Báhoň  

4. Návrh na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2286, v katastrálnom území Báhoň, 
pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň  

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 
......./2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

6. Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 11258/7 o výmere 4 m2 
zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v 
správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Trnavská Cesta 7 v Bratislave, súp. č. 
10097 

7. Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 11299/2 o výmere 19 m2 
zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto 
v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľa Daniela Fediča 

8. Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 11299/3 o výmere 19 m2 
zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto 
v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľky Mgr. Ľuby 
Lučanskej 

9. Návrh na odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými opatreniami k zabráneniu šírenia 
nákazlivej choroby COVID-19 

10. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku – pozemok registra „C“ 
KN parc. č. 6128/13, katastrálne územie Vinohrady  

11. Návrh na schválenie výpožičky časti nebytových priestorov v stavbe so súpisným 
číslom 97 (Stredisko kultúry) pre spoločnosť Laser therapy, k.s. 

12. Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Parkio – Servicos Informatica 
LD 



K bodu 1 – Otvorenie  

 
Rokovanie komisie prebehlo cez ZOOM konferenciu 
Komisia odsúhlasila program rokovania. 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
Materiály na rokovanie MR a MZ 

 

2. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 

2021    
Komisia prerokovala materiál a neodporúča MR a MZ schváliť materiál. 
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  2 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 3 

 

3. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 1/36 na pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 2591, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné 

družstvo, Mlynská 29, Báhoň  
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok. 
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  3 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 2 

 

4. Návrh na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2286, v katastrálnom území 

Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň  
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok. 
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 

......./2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál s pripomienkou. 
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 

Doplňujúca pripomienka: Mestská časť opätovne zaregistruje sociálnu službu, ktorá bola 
v komunitnom centre zrušená a následne bude implementovaná do navrhovaného VZN 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 



 

6. Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 11258/7 o výmere 

4 m2 zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové 

Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Trnavská Cesta 7 

v Bratislave, súp. č. 10097 
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok. 
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  3 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 2 

 
7. Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 11299/2 o výmere 

19 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové 

Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľa 

Daniela Fediča 
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 predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 11299/3 o výmere 

19 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové 

Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľky 

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

ZA:  4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 

 
9. Návrh na odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými opatreniami k zabráneniu 

šírenia nákazlivej choroby COVID-19 
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál. 
Pripomienka: preveriť či je parkovacie miesto súčasťou nejakej zmluvy, alebo je využívané 
bezodplatne. 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
10. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku – pozemok 

registra „C“ KN parc. č. 6128/13, katastrálne územie Vinohrady  
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok. 
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  3 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 2 



 
11. Návrh na schválenie výpožičky časti nebytových priestorov v stavbe so súpisným 

číslom 97 (Stredisko kultúry) pre spoločnosť Laser therapy, k.s. 
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál. 
Autoremedúrou prijal spracovateľ do uznesenia namiesto: na dobu určitú do trvania 
núdzového stavu, nahradiť: pokiaľ bude trvať povinné testovanie, poznámka: upraviť aj 
v zmluve v článku III v bode 1  
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
12. Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Parkio – Servicos 

Informatica LDA 
Komisia prerokovala materiál a neodporúča MR a MZ schváliť materiál. 
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5 

ZA:  2 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 3 

 

 
Rôzne: 

 
- komisia žiada, aby zapisovateľka zabezpečila prizvanie pracovníkov, ktorí kvalifikovane zodpovedajú 
všetky otázky členov komisie súvisiace s obsahom prerokovaného materiálu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   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 


