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Dôvodová správa

Mestská �as� Bratislava – Ružinov obd�žala listom �. MAGS OMV 52054/2016/381746 zo 
d�a 19.10.2016 žiados� Hlavného mesta SR Bratislavy o zaujatie stanoviska vo veci poskytnutia 
finan�ných prostriedkov na vyplatenie primeranej náhrady za vyvlastnenia pozemkov pre realizáciu 
stavby: “Úprava komunikácie ul. Maximiliána Hella v Bratislave –  pravé odbo�ovacie pruhy“. 
  
           Referát správy nehnute�ného majetku M� Bratislava - Ružinov požiadal Magistrát hl.m.SR 
Bratislavy listom zo d�a 30.7.2009 o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov vo vlastníctve      
Ing. Ková�a a Hl.m.SR Bratislavy potrebných pre realizáciu odbo�ovacích pravých pruhov.  

Vzh�adom k tomu, že sa nepodarilo získa� súhlas vlastníka ani dorieši� odkúpenie 
predmetných pozemkov požiadala mestská �as� Hlavné mesto SR Bratislavy o za�atie procesu 
vyvlast�ovania. 

Vyvlast�ovanie pozemkov:

- listom �.RR/4255/2014/RRR3 zo d�a 13.6.2014 Mestská �as� Bratislava - Ružinov požiadala
Hlavné mesto SR Bratislavu o za�atie procesu vyvlast�ovania pozemkov vo verejnom záujme pre 
výstavbu ciest a miestnych komunikácií pod�a zákona �.135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách, 

- listom �.MAGS OMV 52054/2016/341706 zo d�a 15.8.2016 bola Hlavným mestom SR Bratislava
deklarovaná pripravenos� poda� návrh na vyvlastnenie dotknutých pozemkov s podmienkou, že 
Mestská �as� Bratislava - Ružinov poskytne Hl. mestu SR Bratislava finan�né prostriedky na 
vyplatenie primeranej náhrady, 

- nako�ko Mestská �as� Bratislava - Ružinov mala vedomos�, že mesto spracováva nový znalecký 
posudok a mestská �as� nedisponovala výškou nového znaleckého posudku, nebolo možné sa 
adekvátne vyjadri� k požiadavke Hl. mesta SR Bratislavy na financovanie procesu vyvlastnenia, 

- listom �.MAGS OMV 52054/2016/381746 zo d�a 19.10.2016 Hl. mesto SR Bratislavy zaslalo 
originál znaleckého posudku �. 48/2016 vypracovaný znalcom v odbore stavebníctvo Ing. 
Talianom, kde všeobecná hodnota predmetných pozemkov bola stanovená na 130 000 € s DPH 
(vi�. príloha �. 3).

Odhadované investi�né náklady realizácie stavby sú:

  Vyvlastnenie ...............................130 000 € s DPH 
  Komunikácie ..............................115 000  € s DPH 
  Preložky inžinierskych sietí..........35 000 € s DPH
Spolu:.............................................280  000 € s DPH 
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UPOZORNENIE: 
Územný plán zóny Trnávka – stred, ktorý bol d�a 17.02.2015 schválený uzneseniami miestneho 
zastupite�stva �. 22/III/2015 a �. 23/III/2015 obsahuje v rámci širších vz�ahov aj  riešenie 
križovatkového priestoru Trnavská cesta- Max. Hella.  

 Uvedený materiál bol d�a 08.12.2016 prerokovaný v porade starostu. Porada starostu 
zobrala predložený materiál na vedomie, uložila kancelárii starostu v uvedenej veci zvola�
rokovanie s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy a po stretnutí materiál predloži� do komisií 
miestneho zastupite�stva.  
             Stretnutie sa uskuto�nilo d�a 27.02.2017 bez ú�asti primátora, len za ú�asti pracovníkov 
magistrátu. Nové stretnutie s primátorom sa k uvedenej veci už nepodarilo zorganizova�.  

 Materiál bol �alej prerokovaný v komisiách miestneho zastupite�stva mestskej �asti 
Bratislava-Ružinov v Komisii mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly d�a 09.10.2017, Komisii 
územného plánovania, životného prostredia a dopravy d�a 09.10.2017 a v Komisii finan�nej, 
podnikate�ských �inností a informatizácie d�a 11.10.2017. 

        Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy a Komisia finan�ná, 
podnikate�ských �inností a informatizácie odporu�ili súhlasi� s návrhom na vyplatenie primeranej 
náhrady na základe znaleckého posudku. Komisia mandátovo, legislatívno-právna a kontroly 
materiál prerokovala, bez zaujatia stanoviska a odporu�ila predloži� materiál na rokovanie 
miestneho zastupite�stva a finan�nej komisie. 

Záver: 
Mestská �as� bude rokova� s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy o postupe vyvlastnenia 
a o �asovom harmonograme, tak aby bolo možné zapoji� finan�né prostriedky na vyplatenie 
primeranej náhrady, v prípade potreby, prostredníctvom finan�ných operácií do termínu 31.08.2018. 
Predmetné finan�né operácie budú predmetom odsúhlasenia miestneho zastupite�stva.  
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2. Prílohy: 

1. Stanovisko odboru právneho a správy majetku:   
Stanovisko – výdavky z rozpo�tu obce  (M�) 

Mestská �as� Bratislava-Ružinov  �as� je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených 
zákonom a štatútom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými finan�nými zdrojmi, 
ako aj s majetkom, ktorý jej bol zverený do správy (§ 2 ods. 2 zákona SNR �. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste v znení neskorších predpisov).  

Majetok hlavného mesta, mestských �astí, jeho nadobúdanie, nakladanie a hospodárenie s ním 
upravia osobitné predpisy (§2 ods. 3 zákona SNR �. 377/1990 Zb.)  

Majetok obce sa má zve�a�ova� a zhodnocova� a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený 
zachova� ( §8 ods. 3) zákona SNR �. 369/1990Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon  (zákon SNR �. 138/1991 o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov). 
  
Postavenie rozpo�tu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpo�tového hospodárenia, tvorbu 
a použitie mimorozpo�tových zdrojov, spôsob finan�ného vyrovnania medzi obcami, vz�ahy 
k štátnemu rozpo�tu a k rozpo�tu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon (napr. zákon �. 
583/2004 Z.z. o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon �. 523/2004 Z.z. o rozpo�tových pravidlách verejnej správy a o doplnení niektorých 
zákonov). 

Štatút je základným nástrojom na rozdelenie úloh samosprávy Bratislavy a prenesených pôsobností 
medzi Bratislavou a jej mestské �asti a na úpravu postavenia a �inností mestských orgánov 
a miestnych orgánov (§ 7b ods. 1) zákona SNR �. 377/1990 Z.z.)  
Štatút obsahuje okrem iných (najmä) aj zásady hospodárenia s majetkom, najmä pravidlá rozdelenia 
správy majetku Bratislavy, nadobúdania majetku Bratislavy a jej mestských �astí a nakladania 
s ním, najmä pravidlá: 

1. vzájomného prevodu, nájmu, výpoži�ky, 
2. správy zvereného majetku,  
3. kúpy, predaja a darovania, 
4. finan�nej spoluú�asti na kúpe a podielu na výnose z predaja. 

Zásady hospodárenia s majetkom obce ur�í obecné zastupite�stvo. 

Mestská �as� Bratislava-Ružinov :  
• Všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava-Ružinov �.13/2012 o zásadách 

hospodárenia s majetkom mestskej �asti Bratislava-Ružinov a s majetkom hlavného mesta  
SR Bratislavy zvereným do správy mestskej �asti Bratislava-Ružinov. 

• Všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava-Ružinov �.7/2015 o posky-tovaní 
finan�ných dotácii  a grantov  z rozpo�tu mestskej �asti Bratislava-Ružinov  

Financovanie obce (§7  zákona SNR �. 369/1990 Zb.)
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1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácii zo štátneho 
rozpo�tu a z �alších zdrojov. 

2. Obec môže na plnenie svojich úloh použi� návratné zdroje financovania  a prostriedky 
mimorozpo�tových pe�ažných fondov. 

3. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát 
záujem, možno obci poskytnú� štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmate�né 
štátnym orgánom pod�a osobitných predpisov.  

4. Obci, ktorej vlastné finan�né zdroje neposta�ujú na plnenie úloh samosprávy, možno 
poskytnú� štátnu dotáciu. 

5. Obec môže svoje úlohy financova� aj z prostriedkov združených s inými obcami, so 
samosprávnym krajom a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami. 

6. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadi� mimorozpo�tové pe�ažné fondy. Na plnenie 
úloh spolo�ných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadi� spolo�ný fond, 
správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to pod�a 
dohodnutých pravidiel. 

Formy a zásady spolupráce (§ 20 zákona �. 369/1990 Z.z.o obecnom zriadené) 
1) obce môžu spolupracova� na základe zmluvy uzavretej na ú�el uskuto�nenia

konkrétnej úlohy alebo �innosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, 
zriadením alebo založením právnickej osoby pod�a osobitného zákona. 

2) Majetok, ktorý obce získajú na základe zmluvy uzavretej na ú�el uskuto�nenia 
konkrétnej úlohy alebo �innosti, alebo z �innosti právnickej osoby, ktorú 
založili pod�a osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých obcí,
ktoré sú ú�astníkmi zmluvy. Podiel na majetku získanom spolo�nou �innos�ou 
zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak sa obce nedohodnú inak. 

3) Spolupráca sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami 
obyvate�ov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.   

Výdavky z rozpo�tu obce (§7 zákona  583/2004 Z.z. o rozpo�tových pravidlách v znení 
neskorších predpisov)
1) Z rozpo�tu obce sa uhrádzajú 
             a) záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, 
             b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce pod�a osobitných predpisov a na  
                 �innos� rozpo�tových organizácii a príspevkových organizácii zriadených obcou, 
             c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pod�a oso-     
                 bitných predpisov, 
             d) výdavky spojené so správou údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku  
                 iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh pod�a osobitných predpisov, 
             e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo vyšším územným celkom,  
                 prípadne  s �alšími osobami na zabezpe�enie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti     
                 obce  vrátane záväzkov vzniknutých zo spolo�nej �innosti, 
              f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce, 
              g) úroky z prijatých úverov, pôži�iek a návratných finan�ných výpomocí, 
              h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na vydaných   
                  obcou  a na výdavky na úhradu výnosov z nich, 
              i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi  

2) Z rozpo�tu obce sa môžu poskytova� dotácie právnickým osobám, ktorých je zakladate�om obec, 
a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec 
môže poskytova� dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpe�uje  niektoré 
úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie 
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alebo inej podobnej udalosti. 

4) Právnickej osobe neuvedenej v ods. 2 a fyzickej osobe – podnikate�ovi, ktorí majú sídlo 
alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú �innos� na území obce, 
alebo poskytujú služby obyvate�om obce, môže obec poskytova� dotácie za podmienok 
ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných 
služieb ( §2 ods. 2 zákona �.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby v znení zákona �. 35/2002 Z.z.) alebo verejnoprospešných ú�elov 
(napr. § 2ods.3 zákona �. 24/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene OZ v znení neskorších predpisov) 
na podporu podnikania a zamestnanosti. Mestské �asti Bratislavy  môžu poskytnú� dotácie na 
celom území mesta.  

5. Ak obec spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia obce alebo zakladá 
právnickú osobu pod�a osobitného predpisu (Obch. zák.), alebo nadobúda majetkové ú�asti 
na podnikaní právnickej osoby založenej pod�a osobitného predpisu (Obch. zák.) môže použi�
rozpo�tové prostriedky na úhradu �lenského príspevku, na založenie právnickej  osoby pod�a 
osobitného predpisu (Obch. zák.) alebo na nadobudnutie majetkových ú�astí na podnikaní 
takej právnickej osoby. 

6. V rozpo�te obce na príslušný rozpo�tový rok sa prostriedky pod�a ods. 2 a 4 rozpo�tujú na 
konkrétnu akciu, alebo úlohu alebo ú�el použitia prostriedkov. Podliehajú ro�nému 
zú�tovaniu s rozpo�tom obce a ich poskytnutím nemožno zvýši� celkový dl obce. Na porušenie 
finan�nej disciplíny  vrátane sankcii sa vz�ahujú ustanovenia osobitného predpisu (§ 31 
zákona �. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov). 

7. Právnickej osobe , ktorej zakladate�om je obec a právnickej osobe pod�a odseku 4 možno 
poskytnú� dotáciu z rozpo�tu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený 
trest zákazu prijíma� dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijíma� pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie. 

�l. 90 – Výdavky z rozpo�tu mestskej �asti (Štatútu hl.m. SR Bratislavy)
Z rozpo�tu mestskej �asti sa uhrádzajú: 
a)  záväzky mestskej �asti vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými 
predpismi a týmto štatútom, 
b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mestskej �asti pod�a osobitných predpisov 
a tohto štatútu a na �innos� rozpo�tových organizácii a príspevkových organizácii zriadených 
mestskou �as�ou, 
c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pod�a osobitných 
predpisov a tohto štatútu, 
d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mestskej �asti, majetku 
hlavného mesta zvereného do správy mestskej �asti a majetku iných osôb, ktorý mestská �as�
užíva na plnenie úloh pod�a osobitných predpisov a tohto štatútu, 
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s hlavným mestom, inou obcou alebo vyšším územným 
celkom, prípadne s �alšími osobami na zabezpe�enie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti 
mestskej �asti vrátane záväzkov vzniknutých zo spolo�nej �innosti, 
f)   výdavky vyplývajúce, z medzinárodnej spolupráce mestskej �asti,  
g)  úroky z prijatých úverov, pôži�iek a návratných finan�ných výpomocí, 
h)  výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných mestskou �as�ou a na výdavky na 
úhradu výnosov z nich, 
i)   iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi a týmto štatútom. 
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Miestne zastupite�stvo (§15 zákona SNR �. 377/1990 Z.z.) 
Miestnemu zastupite�stvu je vyhradené 
a) uznáša� sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnos�ou pre mestskú �as�, 
b) vydáva� písomné stanovisko k návrhu štatútu a jeho dodatkov pod�a § 7b ods. 3, 
c) ur�ova� pravidlá nakladania s majetkom mestskej �asti a so zvereným majetkom v súlade 

so štatútom  (VZN), 
d) schva�ova� rozpo�et mestskej �asti, jeho zmeny a závere�ný ú�et, ako aj kontrolova�
�erpanie rozpo�tu a uznáša� sa na rozpo�tových opatreniach, 

e) zria�ova� a zrušova� ú�elové mimorozpo�tové fondy, 
f) rozhodova� o prijatí úveru alebo pôži�ky, ktoré budú splácané z rozpo�tu mestskej �asti,  
g) vyhlasova� miestne referendum mestskej �asti, 
h) zria�ova� a zrušova� rozpo�tové a príspevkové organizácie napojené na rozpo�et mestskej �asti 

a na návrh  starostu vymenúva� a odvoláva� riadite�ov, 
i) zaklada� obchodné spolo�nosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúva�

a odvoláva� �lenov orgánov týchto právnických osôb, 
j) schva�ova� združovanie prostriedkov a ú�as� mestskej �asti v združeniach, 
k) ur�ova� plat a odmenu starostu a odmenu miestneho kontrolóra, 
l) schva�ova� poriadok odme�ovania poslancov a �lenov komisii, 
m) uznáša� sa v rozsahu vymedzenom štatútom na veciach pod�a § 7a ods.2 a §7b ods.2. 

(Mestskej �asti je okrem iného vyhradené pod�a §7a ods.2 písm. b) zabezpe�ova�
územnoplánovacie funkcie, urbanistický rozvoj mestskej �asti v náväznosti na celomestský 
rozvoj a celomestské rozvojové dokumenty...) 

Podrobnejšiu úpravu právomocí a pôsobností miestnych zastupite�stiev a ich vz�ahy k mestským 
orgánom upravuje štatút. 

Poznámka: 
1.) Trnavská cesta, Tomašíkova  -  MK – II. triedy, vlastník a správca hl. m. SR Bratislava  
2.) Maximiliána Hella – MK – III. triedy, vlastník hl.m. SR Bratislava, správca M� Bratislava-

Ružinov, (pod�a protokolu).   
Miestne komunikácie pod�a § 3d ods.3 zákona �.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
v znení neskorších predpisov sú vo vlastníctve obcí. 

Pod�a �l. 82 ods.1 písm. b) Štatútu hl. m. SR Bratislavy hlavné mesto SR Bratislava zverilo do 
správy Mestskej �asti Bratislava-Ružinov miestne komunikácie III. a IV triedy (§ 4b zákona 
�.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, §7 ods.1 
písm. c) a d) vyhlášky �. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.   

Pod�a �l. 29 písm. e) Štatútu hl. m. SR Bratislavy zabezpe�uje mestská �as� výstavbu a údržbu 
a vykonáva správu miestnych komunikácii III. a IV. triedy vrátane k nim patriacej cestnej zelene, 
stromoradia.

Hlavné mesto SR Bratislava pod�a �l.28 písm. e) Štatútu hl. m. SR Bratislavy zabezpe�uje   
výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácii I. a II. triedy vrátane k nim patriacej 
cestnej zelene, stromoradia, vykonáva správu a údržbu prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy 
a ich sú�astí. 
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Pôsobnos� mestskej �asti v oblasti pozemných komunikácii (zák. �.135/1961 Zb.) je uvedená v �l. 
74 Štatútu hl. m. SR Bratislavy. 

Pôsobnos� hl. m. SR Bratislavy v oblasti pozemných komunikácii (zák. �.135/1961 Zb.) je uvedená 
v �l. 73 Štatútu hl. m. SR Bratislavy. 

UPOZORNENIE:  (CITOVANÉ Z TEXTU DÔVODOVEJ SPRÁVY).
Územný plán zóny Trnávka – stred, ktorý bol d�a 17.02.2015 schválený uzneseniami miestneho 
zastupite�stva �. 22/III/2015 a �. 23/III/2015 obsahuje v rámci širších vz�ahov aj  riešenie 

križovatkového priestoru Trnavská cesta- Max. Hella. Dané riešenie si nevyžaduje vybudovanie 

odbo�ovacieho pruhu je potrebné ho zrealizova� v spolupráci so správcom komunikácie 

Trnavskej cesty, ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava.  
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Stanovisko Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly 

STANOVISKO 

K bodu: “Stanovisko k žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy vo veci poskytnutia 
finan�ných prostriedkov na vyplatenie primeranej náhrady za vyvlastnenia pozemkov pre 
realizáciu stavby: “Úprava komunikácie ul. Maximiliána Hella v Bratislave –  pravé 
odbo�ovacie pruhy“ 

Predkladate�:  Martin Pener, zástupca starostu 

zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KLPaK) 
mestskej �asti Bratislava – Ružinov zo d�a  09. 10. 2017 

___________________________________________________________________

KLPaK 

prerokovala a  

odporú�a materiál „Stanovisko k žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy vo veci 
poskytnutia finan�ných prostriedkov na vyplatenie primeranej náhrady za vyvlastnenia 
pozemkov pre realizáciu stavby: “Úprava komunikácie ul. Maximiliána Hella v Bratislave –  
pravé odbo�ovacie pruhy“ predloži� na rokovanie miestneho zastupite�stva 
a finan�nej komisie 

Hlasovanie:   Za: 4   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

      Ing. Vladimír Sloboda, v. r.   
                  podpredseda komisie 

V Bratislave, 09. 10. 2017 
Zapísala: Zeleníková 
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Stanovisko Komisie finan�nej, podnikate�ských �inností a informatizácie 

STANOVISKO 

K bodu:“ Stanovisko k žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy vo veci poskytnutia finan�ných 
prostriedkov na vyplatenie primeranej náhrady za vyvlastnenia pozemkov pre realizáciu stavby: 
“Úprava komunikácie ul. Maximiliána Hella v Bratislave – pravé odbo�ovacie pruhy.“ 
Predkladate�:  Mgr. Alexandra Sz	keová, ved. referátu,do�asne poverená vedením odboru 

zo zasadnutia Komisie finan�nej, podnikate�ských �inností a informatizácie (KFP�aI) mestskej 

�asti Bratislava - Ružinov zo d�a  11. 10. 2017 

KFP�aI prerokovala a 

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Stanovisko k žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy 
vo veci poskytnutia finan�ných prostriedkov na vyplatenie primeranej náhrady za vyvlastnenia 
pozemkov pre realizáciu stavby: “Úprava komunikácie ul. Maximiliána Hella v Bratislave – pravé 
odbo�ovacie pruhy.“  

2/ odporú�a MZ návrh schváli�  

                                                                     JUDr. Martin Vojtašovi�, v. r.            
                                      predseda KFP�aI

Zapísala:  
Emilie Sihelníková 
tajomní�ka KFP�aI 
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Stanovisko Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy  

STANOVISKO 

Bod B. 2.  
Stanovisko k žiadosti Hl. mesta SR Bratislavy vo veci poskytnutia finan�ných prostriedkov na 
vyplatenie primeranej náhrady za vyvlastnenia pozemkov pre realizáciu stavby „Úprava 
komunikácie ul. Maximiliána Hella v Bratislave – pravé odbo�ovacie pruhy“ 

zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy zo d�a 09.10.2017 

K bodu B.2. 
Prítomní �lenovia Komisie sa oboznámili s materiálom „Stanovisko k žiadosti Hl. mesta SR 
Bratislavy vo veci poskytnutia finan�ných prostriedkov na vyplatenie primeranej náhrady za 
vyvlastnenia pozemkov pre realizáciu stavby „Úprava komunikácie ul. Maximiliána Hella 
v Bratislave – pravé odbo�ovacie pruhy“ a komisia s uvedeným návrhom na vyplatenie primeranej 
náhrady na základe znaleckého posudku súhlasí. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Prítomní: 7 
Za: Mgr. Martin Ferák (predseda), Ing. Katarína Šimon�i�ová (podpredsední�ka), PhDr. Patrik 
Guldan, Mgr. Jozef Matúšek, Ing. Anna Reinerová, Ing. Peter Rakšányi, PhD., Mgr. Peter Herceg 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

         Mgr. Martin Ferák, v. r. 
              predseda komisie 
            Ing. Katarína Šimon�i�ová, v. r. 
         podpredsední�ka komisie 

Zapísala: 
Ing. arch. Patrícia Rusnáková 


















































