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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 12.9.2012 

 

 

Prítomní: : Ing. Štefanička, Mgr. Bučan, Ing. Pašková,  Ing. Arnold, Ing. Kovár PhD,  

Ing. Borotovský 

 

Ospravedlnení: p. Holzhauserová, Ing. Klein 

 

Program : 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Správa o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2012 

3. Návrh na úpravu rozpočtu k 30.9.2012 

4. Návrh priorít zahraničných vzťahov 

5. Žiadosť Športového klubu Tatran Bratislava, Ondrejovova 17, 821 03 Bratislava 

o predĺženie doby nájmu v nebytovom priestore  na Mánesovom nám. 3 v Bratislave 

6. Žiadosť spoločnosti ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova o predĺženie doby 

nájmu v nebytových priestoroch na Haanovej 10 v Bratislave 

7. Žiadosť spoločnosti ALK VARIANT spol. s r.o., Haanova 10 o predĺženie doby nájmu 

v nebytových priestoroch na Haanovej 10 v Bratislave 

8. Návrh na  prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava  pre 

DEMALIA, s.r.o., za účelom výstavby multi-športovej haly 

9. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4, pre FC 

Petržalka 1898, a.s.,  

10. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva 

nebytového priestoru  č. 904 v bytovom  dome Vyšehradská 25-33, vchod 29 

v Bratislave, k. ú. Petržalka 

11. Návrh na bezodplatný prevod  nehnuteľného majetku – pozemku p.č. 5758/3, druh 

pozemku záhrady o výmere 3 519 m
2
, Kaukazská ulica v k.ú. Petržalka do správy 

Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 

12. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových 

priestorov objektu bývalého LUDUS na Tupolevovej ul. č. 7a, Bratislava-Petržalka. 

13. Návrh na predaj pozemku, parc. 1444/11 pre TECHNOPOL SERVIS, a.s. 

14. Protest prokurátora voči VZN 2/1997 o zákaze požívania alkoholu na 

ver.priestranstvách 

15. VZN o poskytovaní sociálnych služieb 

16. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005 

17. ISRMO 

18. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách 

19. Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania 

20. Žiadosť o odpustenie príslušenstva pohľadávky 

21. Rozvojový plán Strediska služieb školám 

22. Rozvojový plán Strediska sociálnych služieb 

23. Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka 

24. Rozvojový plán KZP Petržalka 

25. Rozvojový plán MP VPS Petržalka 

26. Rozvojový plán BPP s.r.o. 
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27. Informácia o implementácii CAF (informačný materiál) 

28. Záver 

 

 

K bodu 1/ Otvorenie a schválenie programu 

     V úvode privítal predseda komisie jej členov. Požiadal ich o dochvíľnosť, aby neboli 

zasadnutia komisie zdržiavané. Zasadnutie finančnej komisie sa konalo na základe dodaných 

materiálov. Program rokovania bol jednomyseľne schválený.   

 

K bodu 2/ Správa o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2012 

     Úvodné slovo mal  vedúci finančného oddelenia. V diskusii objasnil členom komisie 

dosiahnuté hospodárske výsledky mestskej časti za I. polrok 2012.  Zároveň doplnil niektoré 

skutočnosti, ktoré obsahuje materiál. Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné 

stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  5 

 

K bodu 3/ Návrh na úpravu rozpočtu k 30.9.2012 

     Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia. V rámci rozsiahlej diskusie vysvetlil 

hlavné zmeny v rozpočte pre rok 2012. Zároveň upozornil na neplnenie kapitálových príjmov 

a príp. dopady.  Na záver prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 4/ Návrh priorít zahraničných vzťahov 

     Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia. Vysvetlil doterajší stav v uvedenej oblasti 

ako aj zámery mestskej časti pre najbližšie obdobie. V rámci diskusie vyjadrili členovia 

komisie podporu zámerom mestskej časti v oblasti zahraničných vzťahov. Na záver prijala 

finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 
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K bodu 5/ Žiadosť Športového klubu Tatran Bratislava, Ondrejovova 17, 821 03 

Bratislava o predĺženie doby nájmu v nebytovom priestore  na Mánesovom nám. 3 

v Bratislave 

 

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Strapcová. V rámci 

diskusie odpovedala  na otázky členov komisie. Na záver prijala finančná komisia nasledovné 

stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 6/ Žiadosť spoločnosti ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova o predĺženie 

doby nájmu v nebytových priestoroch na Haanovej 10 v Bratislave 

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Strapcová. V rámci 

diskusie členovia komisie vyjadrili svoj nesúhlas s postupom vzhľadom na nevyrovnané 

záväzky nájomcu voči mestskej časti. Na záver prijala finančná komisia nasledovné 

stanovisko:  

 

Finančná komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  3 

Zdržal sa : 3 

 

K bodu 7/ Žiadosť spoločnosti ALK VARIANT spol. s r.o., Haanova 10 o predĺženie 

doby nájmu v nebytových priestoroch na Haanovej 10 v Bratislave 

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Strapcová. V rámci 

diskusie členovia komisie tak ako v predchádzajúcom bode vyslovili svoj nesúhlas. Na záver 

prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  3 

Zdržal sa : 3 

 

K bodu 8/ Návrh na  prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava  pre 

DEMALIA, s.r.o., za účelom výstavby multi-športovej haly 

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Strapcová. V rámci 

diskusie odpovedala  na otázky členov komisie. Diskusiu doplnil p. Kovár o informáciu 

z prezentácie projektu konateľom spoločnosti na komisii kultúry a športu. Na záver prijala 

finančná komisia nasledovné stanovisko:  
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Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  4 

Zdržal sa :  2 

 

K bodu 9/ Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4, pre 

FC Petržalka 1898, a.s.,  

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Strapcová. V rámci 

diskusie odpovedala  na otázky členov komisie. Po krátkej diskusii prijala finančná komisia 

nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  5 

Zdržal sa : 1 

 

K bodu 10/ Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu 

vlastníctva nebytového priestoru  č. 904 v bytovom  dome Vyšehradská 25-33, vchod 29 

v Bratislave, k. ú. Petržalka 

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Strapcová. V rámci 

diskusie odpovedala  na otázky členov komisie. Po rozsiahlejšej diskusii prijala finančná 

komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  5 

Zdržal sa : 1 

 

K bodu 11/ Návrh na bezodplatný prevod  nehnuteľného majetku – pozemku p.č. 

5758/3, druh pozemku záhrady o výmere 3 519 m
2
, Kaukazská ulica v k.ú. Petržalka do 

správy Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Strapcová. V rámci 

diskusie odpovedala  na otázky členov komisie. Členovia komisie nevideli problém v užívaní 

uvedeného pozemku pre potreby MP VPS, aj keď je zverený mestskej časti.  Na základe 

uvedených skutočností prijala finančná komisia nasledujúce stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu neschváliť prevod do správy MP VPS, 

ale riešiť užívanie formou prenájmu za 1 €/ rok za celý pozemok. 
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Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  5 

Zdržal sa : 1 

 

K bodu 12/ Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom 

nebytových priestorov objektu bývalého LUDUS na Tupolevovej ul. č. 7a, Bratislava-

Petržalka. 

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Strapcová. V rámci 

diskusie odpovedala  na otázky členov komisie. V rámci diskusie boli ujasnené stanoviská 

členov komisie a následne prijala komisia stanovisko:  

 

Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 13/ Návrh na predaj pozemku, parc. 1444/11 pre TECHNOPOL SERVIS, a.s. 

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Strapcová. V rámci 

diskusie odpovedala  na otázky členov komisie. Členovia komisie vzhľadom na niektoré 

neujasnené otázky prijali nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  2 

Zdržal sa : 4 

 

K bodu 14/ Protest prokurátora voči VZN 2/1997 o zákaze požívania alkoholu na 

ver.priestranstvách 

     Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia. V rámci diskusie odpovedal  na otázky 

členov komisie. Na záver prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 15/ VZN o poskytovaní sociálnych služieb 

     Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia. V rámci diskusie odpovedal  na otázky 

členov komisie. Na záver prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 
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Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 16/ Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 

2/2005 

Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia. V rámci diskusie odpovedal  na otázky 

členov komisie. Na záver prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia berie predložený materiál na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 17/ ISRMO 

     Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia. V rámci diskusie odpovedal  na otázky 

členov komisie. Na záver prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 18/ Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách 

     Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia. V rámci diskusie odpovedal  na otázky 

členov komisie. Na záver prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 19/ Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania 

     Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia. V rámci diskusie odpovedal  na otázky 

členov komisie. Pretože komisia nemá k dispozícii konkrétne majetkové pomery žiadateľov, 

prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia sa stotožňuje so stanoviskom sociálnej a bytovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 
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K bodu 20/ Žiadosť o odpustenie príslušenstva pohľadávky 

          Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia. V rámci diskusie odpovedal  na otázky 

členov komisie. Pretože komisia nemá k dispozícii konkrétne majetkové pomery žiadateľov, 

prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia sa stotožňuje so stanoviskom sociálnej a bytovej komisie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 21/ Rozvojový plán Strediska služieb školám 

          Po krátkej diskusii  hlasovala finančná komisia o nasledovnom stanovisku:  

 

Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  1 

Zdržal sa : 5 

 

Uznesenie nebolo schválené 

 

K bodu 22/ Rozvojový plán Strediska sociálnych služieb 

          Po krátkej diskusii  hlasovala finančná komisia o nasledovnom stanovisku:  

 

Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  1 

Zdržal sa : 5 

 

Uznesenie nebolo schválené 

 

K bodu 23/ Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka 

          Po krátkej diskusii  hlasovala finančná komisia o nasledovnom stanovisku:  

 

Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  1 

Zdržal sa : 5 

 

Uznesenie nebolo schválené 
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K bodu 24/ Rozvojový plán KZP Petržalka 

          Po krátkej diskusii  hlasovala finančná komisia o nasledovnom stanovisku:  

 

Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  1 

Zdržal sa : 5 

 

Uznesenie nebolo schválené 

 

K bodu 25/ Rozvojový plán MP VPS Petržalka 

          Po krátkej diskusii  hlasovala finančná komisia o nasledovnom stanovisku:  

 

Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  1 

Zdržal sa : 5 

 

Uznesenie nebolo schválené 

 

K bodu 26/ Rozvojový plán BPP s.r.o. 

          Po krátkej diskusii  hlasovala finančná komisia o nasledovnom stanovisku:  

 

Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  1 

Zdržal sa : 5 

 

Uznesenie nebolo schválené 

 

K bodu 27/ Informácia o implementácii CAF (informačný materiál) 

          Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia. V diskusii vysvetlil členom komisie 

zámer mestskej časti v oblasti ďalšieho skvalitnenia poskytovaných služieb. Po krátkej 

diskusii  prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 
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K bodu 28/ Rôzne 

Na záver poďakoval predseda finančnej komisie za aktívnu účasť na rokovaní komisie. 

 

  

         Ing. Štefanička Filip v.r. 

   predseda komisie 

V Bratislave 13.9.2012 

Zapísal: Ing. Lukáček 


