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Zápisnica č. 4/2020

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností (ďalej len „KFPČ“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 17.06.2020
    

Prítomní:  	Ing. Vladimír Sirotka, Mgr. Kamil Bodnár, PhD., Mgr. Martin Ferák, Ing. Michal Gašaj, PhD., Mgr. Ivan Kraszkó, Mgr. Maroš Mačuha,  Ing. Drahomíra Kňažníková, Ing. František Fabián, MBA

Program:
 
1.  Otvorenie
2. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2019
3. Návrh na 2.zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2020
4. Návrh na zriadenie Výboru pre audit mestskej časti Bratislava - Ružinov
5. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov.
6. Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s. za prvý štvrťrok 2020
7. Informácia o stave prípravy projektových dokumentácií a stave investičných zámerov od posledného zastupiteľstva a plán do najbližšieho zastupiteľstva.
8.  Rozbor činnosti a hospodárenia  Ružinovského domova seniorov za rok 2019
9.  Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2019
10.  Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov, p. o.za obdobie od 01.01.2019 
 do   31.12.2019
11. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového, p. o.za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019
12. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2019
13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Ružinov.
14. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ kat. úz. Trnávka parc. č. 22164/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2, do vlastníctva Ing. Peter Turlík a MUDr. Zuzana Turlíková, trvale pobytom Na križovatkách 2, 821 04 Bratislava  podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ďalej aj ako „Informácia“).
15. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ kat. úz. Trnávka parc. č. 22164/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2, do vlastníctva Ing. Matúš Pollák a  Ing. Monika Polláková, trvale pobytom Ivanská cesta 11 , 821 04 Bratislava  podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  (ďalej aj ako „Informácia“).
16. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov registra „C“ kat. úz. Nivy parc. č. 10072/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2,  parc. č. 10072/18, trvalý trávnatý porast o výmere 41 m2  spoločnosti NEOPROT spol. s r. o., so sídlom Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ďalej aj ako „Návrh“).
17. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov registra „C“ kat. úz. Trnávka parc. č. 16988/5, záhrada o výmere 109 m2, parc. č. 16988/6, záhrada o výmere 86 m2  spoločnosti Food Technology, spol.  s r. o., so sídlom Krajná 33, 821 04 Bratislava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ďalej aj ako „Návrh“).
18. Návrh  na prevod prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C“ pod garážami parc.č. 15096/28, 15096/30, 15096/31, 15096/64 a 15096/70, k. ú. Trnávka do vlastníctva  majiteľa garáže stojacej na tomto pozemku v 1/1, pozemku priľahlého ku garážam parc.č.15096/284, k. ú. Trnávka do podielového vlastníctva majiteľov garáží (1/16), situovaných na parc.č. 15096/26 - 32, 15096/63 - 70, 15096/140 a pozemku parc.č.15096/285, do vlastníctva  majiteľov garáží, situovaných na parc.č.15096/63 až 70 na Slovinskej – Na úvrati, k. ú. Trnávka, podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, evidované v katastri nehnuteľností  na liste vlastníctva č. 1 :
19. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku parcely registra „C“KN parc. č. 17023/88, kat. úz. Trnávka, evidovaného na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Petra Friča a Margity Fričovej, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
20. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku parcely registra „C“KN parc. č. 22140/2, kat. úz. Trnávka, evidovaného na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Rastislava Nitrianskeho a Ing. Andrey Nitrianskej, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
21. Návrh na prevod vlastníckeho práva spoluvlastníckeho podielu ¼ nehnuteľností - rodinného domu so súp. č. 1229 na parc. č. 9531 a pozemkov registra „C“KN parc. č. 9531, parc. č. 9532/1 a parc. č. 9532/2, katastrálne územie Nivy, evidovaných na LV č. 709 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Lakatoša a Margity Lakatošovej, trvale pobytom Liptovská 20, 821 09 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
22. Návrh na prevod vlastníckeho práva spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti pozemkuregistra „C“KN parc. č. 15344/34, katastrálne územie Nivy, evidovaného na LV č. 5046, zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov, do vlastníctva spoločnosti LOCUS PLUS, s. r. o. so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 36 756 288, podielového spoluvlastníka ¼ predmetného pozemku, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
23. Návrh na nájom nehnuteľnosti - pozemku časti parcely registra „C“KN parc. č. 21329/2kat. úz. Nivy, evidovaného na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, spoločnosti Ludwigov mlyn s. r. o. so sídlom Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 048 015, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
24. Informácia o zisteniach, ktoré boli uskutočnené v zmysle žiadosti uvedenej v Uznesení č. 153/IX/2019 zo dňa 12. 11. 2019, k prevodu vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov
v lokalite ulíc Bajkalská, Mlynské nivy, parciel registra „C“KN parc. č. 15425/40,
parc. č. 15425/41, parc. č. 15425/60, parc. č. 15425/61, parc. č. 15425/62, parc. č. 15425/63 a
parc. č. 15425/64, kat. úz. Nivy, evidovaných na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, za účelom
majetkovoprávneho usporiadania stavby: „Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy“, do
vlastníctva spoločnosti Grafen Au s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, ICO:
47 942 002, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. 

25. Návrh a prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti stavby: KRYT CO postavenej na pozemku - parcele registra „C“ č. 14814/229 súpisné číslo 4605 evidovanej na LV č. 4858
v katastrálnom území Trnávka vo vlastníctve KORUNA Finance s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821
05 Bratislava, IČO 35 721 219, do vlastníctva mestskej časti Bratislava -Ružinov.
26. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku prislúchajúceho k bytu č. 1 na prízemí bytového domu Martinčekova 22,24 v Bratislave, súpisné číslo 785, vo vchode Martinčekova 22, pre vlastníka predmetného bytu.
27. Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru č. 1 v hospodárskom bloku Mesačná č. 12 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa.
28. Návrh na schválenie zámeny bytov v bytovom dome na ul. Dulovo nám. 9 v Bratislave (prípad hodný osobitného zreteľa).

 29. Rôzne - Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku, vrátane spevnenej plochy – nekrytého parkoviska na pozemku sa nachádzajúcom v lokalite Sabinovskej ulice Bratislave, parcely registra „C“ KN par. Č. 15284/2, katastrálne územie Ružinov, evidovanej na LV č. 6407 vo vlastníctve spoločnosti URBICOM, a.s. so sídlom Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02  Bratislava.
IČO: 35 713 402 do vlastníctva spoločnosti Ružinovská rozvojová spoločnosť, s.r.o., so sídlom Mierová
 21, 827 05  Bratislava, identifikačné číslo 52 954 790


k bodu 2

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2019.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť                                                                      
       		Hlasovanie:    Prítomní: 8
                                            Za:           8
            		               

k bodu 3 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na 2.zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2020“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

  Hlasovanie:    Prítomní:8 
                                                   Za:          8          
                     
k bodu 4

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na zriadenie Výboru pre audit mestskej časti Bratislava – Ružinov.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.


Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	 Za:             8

k bodu 5 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov.“




2/ odporúča MZ návrh schváliť.

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	  Za:            8  



k bodu 6

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s. za prvý štvrťrok 2020.“

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	  Za:            8      




k bodu 7 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Informácia o stave prípravy projektových dokumentácií a stave investičných zámerov od posledného zastupiteľstva a plán do najbližšieho zastupiteľstva.“

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	  Za:            8  


k bodu 8 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Rozbor činnosti a hospodárenia  Ružinovského domova seniorov za rok 2019.“

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	  Za:            8  



k bodu 9 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2019.“

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	  Za:            8


k bodu 10 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov, p. o.za obdobie od 01.01.2019 do   31.12.2019.“

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	  Za:            8


k bodu 11 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového, p. o.za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019.“

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	 Za:             8

k bodu 12 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2019.“
Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	 Za:             8

k bodu 13 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –Ružinov.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.


Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	 Za:             8


k bodu 14 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ kat. úz. Trnávka parc. č. 22164/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2, do vlastníctva Ing. Peter Turlík a MUDr. Zuzana Turlíková, trvale pobytom Na križovatkách 2, 821 04 Bratislava  podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ďalej aj ako „Informácia“).“


2/ odporúča MZ návrh schváliť.

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	  Za:            8



k bodu 15 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ kat. úz. Trnávka parc. č. 22164/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2, do vlastníctva Ing. Matúš Pollák a  Ing. Monika Polláková, trvale pobytom Ivanská cesta 11 , 821 04 Bratislava  podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  (ďalej aj ako „Informácia“).“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	  Za:            8




k bodu 16 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov registra „C“ kat. úz. Nivy parc. č. 10072/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2,  parc. č. 10072/18, trvalý trávnatý porast o výmere 41 m2  spoločnosti NEOPROT spol. s r. o., so sídlom Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ďalej aj ako „Návrh“).“

2/ neodporúča MZ návrh schváliť, poslanci sa zdržali hlasovania.

Hlasovanie:   Prítomní:      8		           Za:                0
           Zdržal sa:      8




k bodu 17 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov registra „C“ kat. úz. Trnávka parc. č. 16988/5, záhrada o výmere 109 m2, parc. č. 16988/6, záhrada o výmere 86 m2  spoločnosti Food Technology, spol.  s r. o., so sídlom Krajná 33, 821 04 Bratislava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ďalej aj ako „Návrh“).“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

3/ doporučuje navýšiť predajnú cenu na  300 eur/1m2.

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	            Za:            8


k bodu 18 

KFPČ prerokovala a 
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh  na prevod  
 prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C“ pod garážami parc. č. 15096/28, 15096/30, 15096/31, 15096/64 a 15096/70, k. ú. Trnávka do vlastníctva  majiteľa garáže stojacej na tomto pozemku v 1/1, pozemku priľahlého ku garážam parc.č.15096/284, k. ú. Trnávka do podielového vlastníctva majiteľov garáží (1/16), situovaných na parc. č. 15096/26 - 32, 15096/63 - 70, 15096/140 a pozemku parc.č.15096/285, do vlastníctva  majiteľov garáží, situovaných na parc.č.15096/63 až 70 na Slovinskej – Na úvrati, k. ú. Trnávka, podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, evidované v katastri nehnuteľností  na liste vlastníctva č. 1 :“

2/ komisia odporúča materiál prerokovať na MZ.

3/ zároveň doporučuje ešte raz materiál prerokovať na ďalšom zasadnutí komisie a pozvať kupujúceho – Ing. Stebela, aby vysvetlil svoj investičný zámer.

Hlasovanie:      Prítomní:   8		               Za:            0
	   Zdržal sa:  8

k bodu 19 

KFPČ prerokovala a 
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku parcely registra „C“KN parc. č. 17023/88, kat. úz. Trnávka, evidovaného na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Petra Friča a Margity Fričovej, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

3/ doporučuje MZ zvýšiť predajnú cenu na 217 eur/1m2.

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	 Za:             8



k bodu 20 

KFPČ prerokovala a 
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku parcely registra „C“KN parc. č. 22140/2, kat. úz. Trnávka, evidovaného na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Rastislava Nitrianskeho a Ing. Andrey Nitrianskej, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

3/ doporučuje zvýšiť predajnú cenu na 300 eur/1 m2.

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	 Za:             8


k bodu 21 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod vlastníckeho práva spoluvlastníckeho podielu ¼ nehnuteľností - rodinného domu so súp. č. 1229 na parc. č. 9531 a pozemkov registra „C“KN parc. č. 9531, parc. č. 9532/1 a parc. č. 9532/2, katastrálne územie Nivy, evidovaných na LV č. 709 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Lakatoša a Margity Lakatošovej, trvale pobytom Liptovská 20, 821 09 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť, za podmienky navýšenia ceny na základe nového znaleckého posudku.

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	 Za:             8


k bodu 22 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál:“ Návrh na prevod vlastníckeho práva spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti pozemku registra „C“KN parc. č. 15344/34, katastrálne územie Nivy, evidovaného na LV č. 5046, zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov, do vlastníctva spoločnosti LOCUS PLUS, s. r. o. so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 36 756 288, podielového spoluvlastníka ¼ predmetného pozemku, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť, za podmienky, že sa zvýši predajná cena na 3300 eur/1 m2.

Hlasovanie: Prítomní: 8		            Za:             6
	            Zdržal sa:   2


k bodu 23 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na nájom nehnuteľnosti - pozemku časti parcely registra „C“KN parc. č. 21329/2kat. úz. Nivy, evidovaného na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, spoločnosti Ludwigov mlyn s. r. o. so sídlom Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 048 015, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	 Za:             8

k bodu 24 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Informácia o zisteniach, ktoré boli uskutočnené v zmysle žiadosti uvedenej v Uznesení č. 153/IX/2019 zo dňa 12. 11. 2019, k prevodu vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov v lokalite ulíc Bajkalská, Mlynské nivy, parciel registra „C“KN parc. č. 15425/40, parc. č. 15425/41, parc. č. 15425/60, parc. č. 15425/61, parc. č. 15425/62, parc. č. 15425/63 a parc. č. 15425/64, kat. úz. Nivy, evidovaných na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby: „Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy“, do vlastníctva spoločnosti Grafen Au s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, ICO: 47 942 002, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	 Za:             8

k bodu 25 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh a prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti stavby: KRYT CO postavenej na pozemku - parcele registra „C“ č. 14814/229 súpisné číslo 4605 evidovanej na LV č. 4858 v katastrálnom území Trnávka vo vlastníctve KORUNA Finance s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO 35 721 219, do vlastníctva mestskej časti Bratislava -Ružinov.

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	  Za:            5
		 Zdržal sa:  3


k bodu 26 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku prislúchajúceho k bytu č. 1 na prízemí bytového domu Martinčekova 22,24 v Bratislave, súpisné číslo 785, vo vchode Martinčekova 22, pre vlastníka predmetného bytu.

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	 Za:             8

k bodu 27 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru č. 1 v hospodárskom bloku Mesačná č. 12 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	 Za:             8


k bodu 28 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na schválenie zámeny bytov v bytovom dome na ul. Dulovo nám. 9 v Bratislave (prípad hodný osobitného zreteľa).“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

Hlasovanie:    Prítomní:  8		    	 Za:             8


k bodu Rôzne - 29 

KFPČ prerokovala tento materiál per rollam a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku, vrátane spevnenej plochy – nekrytého parkoviska na pozemku sa nachádzajúcom v lokalite Sabinovskej ulice Bratislave, parcely registra „C“ KN par. Č. 15284/2, katastrálne územie Ružinov, evidovanej na LV č. 6407 vo vlastníctve spoločnosti URBICOM, a.s. so sídlom Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02  Bratislava.
IČO: 35 713 402 do vlastníctva spoločnosti Ružinovská rozvojová spoločnosť, s.r.o., so sídlom Mierová
 21, 827 05  Bratislava, identifikačné číslo 52 954 790

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

Hlasovanie:  Prítomní:  7		    	 Za:             4
		Zdržal sa:   3


Ing. Vladimír Sirotka, PhD., v. r.
             predseda 



Emilie Sihelníková, tajomníčka komisie
Tel.č.  02/48 284 244
e-mail: emilie.sihelnikova@ruzinov.sk 

