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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 31.10.2012 

 

 

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

Ing. Borotovský, p. Holzhauserová, Ing. Klein 

 

Ospravedlnení: Ing. Pašková  

 

Program : 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Návrh na prenájom strešnej plochy na budove bývalej ZŠ Beňadická 38,            

Bratislava-Petržalka spoločnosti ORANGE Slovensko, a.s. za účelom umiestnenia 

základňovej stanice, IČO: 35 697 270 

3. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre Františka 

Nemca STAVREM, Pezinská 22, 903 01 Senec 

4. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Medveďovej 21 v Bratislave pre MUDr. 

Evu Žlnkovú, Tupolevova 10, 851 01 Bratislava 

5. Návrh na prenájom pozemku za účelom umiestnenia  reklamného zariadenia pre firmu 

RENGL Slovensko, Nám. Š. Moyzesa 4, Banská Bystrica, IČO: 35 877 979 

6. Návrh na prenájom časti pozemku p.č. 4704/1 pre spoločnosť BigBoard Slovensko, a.s. 
IČO: 44  540 957 

7. Návrh na prenájom časti objektu a časti pozemku na bývalej Základnej škole Vlastenecké 

námestie č. 1, Bratislava pre spoločnosť Štefan Ba – PRO SET, Wolkrova 37 za účelom 

prevádzky tenisovej školy a tenisových kurtov 

8. Návrh na prenájom telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava pre FC 

Petržalka 1898, a.s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 45 469 725 

9. Návrh dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.08-27-2012 uzavretej medzi prenajímateľom ZŠ 

Prokofievova 5, 851 01 Bratislava a nájomcom Tanec proti drogám, občianske združenie, 

Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36 076 228 

10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Budatínska 61, 851 06 Bratislava 

pre MŠK ISKRA Petržalka, o.z., Údernícka 20, 851 01 Bratislava, IČO: 00 686 743 

11. Návrh na schválenie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve č. 215/2007 na prenájom 

nebytových priestorov v objekte prevádzkovej budovy na Kutlíkovej ul. č. 17 v Bratislave pre 

Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 

12. Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7 pre CMZ MATKA, s.r.o., 

13. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.    zo dňa , 

ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Námestí českého ľudu, 851 01  

Bratislava 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o školských obvodoch základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka VZN č.  

/2012, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

2/1997, zo dňa 06.05.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných 

priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení VZN č. 4/1997 zo dňa 

23.09.1997.     

16.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb a ostatných podnikateľských činností v 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN MČ BA-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach. 

18. Návrh stanoviska MČ BA-Petržalka k VZN hlavného mesta o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a doplnení VZN hlavného mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

19. Návrh aktualizácie Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb MČ BA- Petržalka. 

20. Žiadosť o odpustenie príslušenstva pohľadávky za užívanie bytu 

21. Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného 

22. Žiadosti o poskytnutie dotácií pre LUKYBO s.r.o., pre Martina Kubalca, pre ULITA n.o., 

pre FC Petržalka 1898 a.s. 

23. Rôzne a 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/ Návrh na prenájom strešnej plochy na budove bývalej ZŠ Beňadická 38,            

Bratislava-Petržalka spoločnosti ORANGE Slovensko, a.s. za účelom umiestnenia 

základňovej stanice, IČO: 35 697 270 

     Úvodné slovo mala  vedúca oddelenia nakladania s majetkom. V diskusii objasnila členom 

komisie vývoj a porovnanie cien prenájmu. Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné 

stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  5 

 

K bodu 3/ Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre 

Františka Nemca STAVREM, Pezinská 22, 903 01 Senec 

     Úvodné slovo mala  vedúca oddelenia nakladania s majetkom. V rámci rozsiahlej diskusie 

vysvetlila tvorbu ceny prenájmu. Na záver prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  4 

Zdržal sa :  1 

 

K bodu 4/ Návrh na prenájom nebytových priestorov na Medveďovej 21 v Bratislave 

pre MUDr. Evu Žlnkovú, Tupolevova 10, 851 01 Bratislava 

     Úvodné slovo mala  vedúca oddelenia nakladania s majetkom. V rámci diskusie členovia 

komisie vyjadrili svoj nesúhlas s navrhovanou dobou prenájmu. Na záver prijala finančná 

komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu skrátiť dobu prenájmu na 5 rokov 

a následne materiál schváliť. 
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Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 5/ Návrh na prenájom pozemku za účelom umiestnenia  reklamného zariadenia 

pre firmu RENGL Slovensko, Nám. Š. Moyzesa 4, Banská Bystrica, IČO: 35 877 979 

     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/ Návrh na prenájom časti pozemku p.č. 4704/1 pre spoločnosť BigBoard 

Slovensko, a.s. IČO: 44  540 957 

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

diskusie odpovedala na otázky členov komisie  a na záver prijala finančná komisia 

nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 7/ Návrh na prenájom časti objektu a časti pozemku na bývalej Základnej škole 

Vlastenecké námestie č. 1, Bratislava pre spoločnosť Štefan Ba – PRO SET, Wolkrova 

37 za účelom prevádzky tenisovej školy a tenisových kurtov 

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

diskusie členovia komisie vyslovili svoj nesúhlas s predloženým návrhom. 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 telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava 

pre FC Petržalka 1898, a.s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 45 469 725 
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     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           :  5 

Zdržal sa :  1 

 

K bodu 9/ Návrh dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.08-27-2012 uzavretej medzi 

prenajímateľom ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava a nájomcom Tanec proti drogám, 

občianske združenie, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36 076 228 

     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           :  6 

 

K bodu 10/ Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Budatínska 61, 851 

06 Bratislava pre MŠK ISKRA Petržalka, o.z., Údernícka 20, 851 01 Bratislava, IČO: 

00 686 743 

     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 neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  3 

Zdržal sa : 3 

 

K bodu 11/ Návrh na schválenie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve č. 215/2007 na 

prenájom nebytových priestorov v objekte prevádzkovej budovy na Kutlíkovej ul. č. 17 

v Bratislave pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s., Mamateyova 17, 850 05 

Bratislava, IČO: 35 937 874 

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

diskusie odpovedala  na otázky členov komisie. Záverom prijala finančná komisia 

nasledujúce stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 



 

 5 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 12/ Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7 pre CMZ 

MATKA, s.r.o., 

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

diskusie odpovedala  na otázky členov komisie. Členovia komisie vyjadrili svoj nesúhlas 

s prenájmom obchodnej spoločnosti. Po rozsiahlej diskusii prijala komisia stanovisko:  

 

Finančná komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť materiál v predloženom 

znení. V prípade zmeny nájomcu na neziskovú organizáciu odporúča schváliť. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 13/ Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č.    zo dňa , ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Námestí 

českého ľudu, 851 01  Bratislava 

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

členov komisie najmä organizácie a technického zabezpečenia Petržalských vianočných 

trhov. Členovia komisie následne prijali nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 14/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o školských obvodoch základných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

     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 :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 15/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

VZN č.  /2012, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 2/1997, zo dňa 06.05.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na 
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verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení VZN č. 4/1997 zo 

dňa 23.09.1997.     

     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 :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 16/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a ostatných 

podnikateľských činností v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

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

otázky členov komisie. Na záver prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 17/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BA-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach. 

     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 :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 18/ Návrh stanoviska MČ BA-Petržalka k VZN hlavného mesta o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a doplnení VZN hlavného mesta o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi 

     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 :  7 

Za           :  7 
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K bodu 19/ Návrh aktualizácie Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb MČ BA- 

Petržalka. 

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

členov komisie. Následne prijala finančná komisia stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 20/ Žiadosť o odpustenie príslušenstva pohľadávky za užívanie bytu 

          Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia. V rámci diskusie oboznámil členov 

komisie so stanoviskom sociálnej a bytovej komisie. Na základe toho prijala finančná komisia 

nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia neodporúča schváliť žiadosť o odpustenie pohľadávky. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 21/ Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného 

          Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia. V rámci diskusie oboznámil členov 

komisie so stanoviskom sociálnej a bytovej komisie. Na základe toho prijala finančná komisia 

nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia neodporúča schváliť žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 22/ Žiadosti o poskytnutie dotácií pre LUKYBO s.r.o., pre Martina Kubalca, pre 

ULITA n.o., pre FC Petržalka 1898 a.s. 

          Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia.  Po rozsiahlej diskusii v ktorej 

vystúpili viacerí členovia komisie prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť poskytnutie dotácie pre FC 

Petržalka vo výške 8 500,-€. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 
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Za           :  5 

Zdržal sa : 2 

 

 

K bodu 23/ Rôzne 

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

a opätovne požiadal členov komisie o dochvíľnosť. 

 

  

         Ing. Štefanička Filip v.r. 

   predseda komisie 

V Bratislave 31.10.2012 

Zapísal: Ing. Lukáček 

 

 

 

 


