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Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka konaného 
dňa 30.októbra 2007 
 
 
 
Materiál číslo: 82/2007 
 
 
 
 
 
K bodu:  Žiadosť o odpustenie bezúročnej pôžičky pre žiadateľa  
               farnosť Sv. rodiny v Petržalke 
 
 
 
 
Predkladá:     Návrh uznesenia: 
 
Marián Miškanin                                           Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-  
prednosta MÚ     Petržalka 
 
                 n e s ch v a ľ u j e 
 
                                                                      odpustenie bezúročnej pôžičky pre žiadateľa 
                                                                       farnosť Sv. rodiny v Petržalke  
 
                                                                       a   u k l a d á 
                                  
                                                                       prednostovi miestneho úradu zabezpečiť 
                                                                        
Prerokované: alt. 1 - zníženie mesačných splátok zo súčasných   

130 tis. Sk na 70 tis. Sk mesačne  
v miestnej rade       
dňa 9.októbra 2007                                        alt. 2 – zníženie mesačných splátok zo súčasných  
 130 tis. Sk na 100 tis. Sk mesačne 
 
Spracoval: 
 
Julián Lukáček      
finančné oddelenie      
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Dôvodová správa 
 
 
     Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 155 zo dňa 29.6.2004 bola mestskou časťou 
Bratislava-Petržalka poskytnutá návratná finančná výpomoc na päť rokov vo výške 5 mil. Sk 
farnosti Svätej rodiny z Fondu rozvoja bývania. Posledná splátka v súlade s týmto uznesením 
by mala byť v auguste 2009. Túto pôžičku splácala farnosť v pravidelných splátkach vo výške 
83 500,- Sk.  
 
     Následne bola výška pôžičky uznesením miestneho zastupiteľstva č. 239 zo dňa 24.5.2005 
zvýšená o sumu 2 700 tis. Sk. Zároveň bola aj upravená výška mesačných splátok na 130 tis. 
Sk mesačne. Táto je zo strany farnosti pravidelne uhrádzaná. K 30.9.2007 predstavuje 
zostatok pôžičky  3 308 500,- Sk. 
 
     Pre úplnosť je nevyhnutné poznamenať, že na uvedenú akciu, výstavbu kostola v Petržalke 
bola v rokoch 2000 až 2004 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka poskytnutá 
nenávratná finančná dotácia v celkovej výške 18,5 mil. Sk v súlade s uzneseniami miestneho 
zastupiteľstva Bratislava-Petržalka. 
 
     Listom zo dňa 29. augusta 2007 sa na nás obrátila farnosť Svätej rodiny s prosbou 
o odpustenie zvyšnej časti pôžičky. List s uvedením dôvodov prikladáme k materiálu. 
 
     Na základe posúdenia bonity klienta, ako aj na základe súčasných finančných možností 
mestskej časti Bratislava-Petržalka, navrhujeme riešiť túto žiadosť: 
 
alt. 1 - znížením mesačných splátok zo súčasných 130 tis. Sk na minimálne 70 tis. Sk mesačne 
s účinnosťou od 1.11.2007. V prípade prijatia navrhovaného riešenia je predpoklad splatenia 
zostatku pôžičky do júla 2011. Dopad na rozpočet MČ BA-Petržalka predstavuje zníženie 
príjmov o 720 tis. Sk ročne        
 
alt. 2 – znížením mesačných splátok zo súčasných 130 tis. Sk na minimálne 100 tis. Sk 
mesačne s účinnosťou od 1.11.2007. V prípade prijatia tohto riešenia je predpoklad splatenia 
zostatku pôžičky do júla 2010. Dopad na rozpočet predstavuje zníženie príjmov o 360 tis. Sk 
ročne. 
 
     Uvedený materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 8.10.2007 a stanovisko 
komisie je uvedené v prílohe. 
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Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 8.10.2007 

 
 
Prítomní:  : Mgr. Belohorec, Ing. Hanák, Ing. Vermeš, Mgr. Bakerová-Dragúňová, p. Števove, 
MUDr. Janota, PhD., CSc 
Neprítomní: Ing. Weissensteiner,  Ing. Plšek, Ing. Kocka  
 
 
 
K bodu :  
Žiadosť o odpustenie pôžičky pre farnosť Sv. rodiny v Petržalke.  
Stanovisko: 
Finančná komisia odporúča uvedený materiál prerokovať v poslaneckých kluboch. 
Hlasovanie : 
Prítomní : 6 
Za           : 6 
Proti        :0 
Zdržal sa :0 
 

 
 
 
V Bratislave 8.10.2007                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r. 
                                                                                             predseda FK 
 


