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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 18.2.2013 

 

 

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

Ing. Borotovský, p. Holzhauserová, Ing. Klein 

 

Ospravedlnení : Ing. Pašková 

 

Program : 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a dieťa predškolského zariadenia 

3. Návrh na prevod vlastníctva garáže č.18 na Medveďovej ul. Č. 18 v Bratislave 

nájomcu  

Jozefa Kozára  

4. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 pre spoločnosť KIMALL,  

spol. s r.o. 

5. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 33 pre spoločnosť  ABO, a.s. 

6. Návrh na prenájom nebytových na Topoľčianskej 12 pre Ing. Jaromíra Sýsa 

7. Návrh na prenájom pozemku pre firmu Gazzi s.r.o. 

8. Návrh na prenájom pozemku pre firmu HJ INVEST s.r.o. 

9. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Tupolevova pre SZUŠ ART PEGAS,  

Pri Kríži 11 

10. Rôzne 

K bodu 1/ Otvorenie a schválenie programu 

     V úvode privítal predseda komisie jej členov. Zasadnutie finančnej komisie sa konalo na 

základe dodaných materiálov. Program rokovania bol jednomyseľne schválený.   

 

K bodu 2/ Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a dieťa predškolského zariadenia 

     Úvodné slovo mal  vedúci finančného oddelenia, ktorý v úvodnom slove zdôvodnil výšku 

stanovených dotácií a dôvody prijatia novely VZN. Po krátkej diskusii prijala finančná 

komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za          :   6  

 

K bodu 3/ Návrh na prevod vlastníctva garáže č.18 na Medveďovej ul. Č. 18 v Bratislave 

nájomcu Jozefa Kozára  

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

členovia komisie navrhovali zvýšiť cenu odpredaja. P. Bučan navrhol cenu odpredaja stanoviť 

vo výške 7 000,- €. Za boli 3, zdržali sa 3. Návrh nebol schválený.  
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Následne navrhol cenu za odpredaj vo výške 6 300,-€ tak ako bola schválená v majetkovej 

komisii. Za boli 3, zdržali sa 3. Návrh nebol schválený.  

Ďalší návrh bol stanoviť cenu za odpredaj tak ako je uvedené v materiály t.j. 5 600,- €. Za 

tento návrh nebol nikto a zdržali sa 6 členovia komisie. Na záver prijala finančná komisia 

nasledovné stanovisko:  

Finančná komisia nesúhlasí s predloženým materiálom. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  4 

Zdržal sa :  2 

 

K bodu 4/ Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 pre spoločnosť 

KIMALL, spol. s r.o. 

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

členovia komisie oboznámení  z dôvodmi prenájmu na čas neurčitý. Na záver prijala finančná 

komisia nasledovné stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 5/ Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 33 pre spoločnosť  

ABO, a.s. 

     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 :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 6/ Návrh na prenájom nebytových na Topoľčianskej 12 pre Ing. Jaromíra Sýsa 

     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 :  7 

Za           :  6 

Zdržal sa : 1 
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K bodu 7/ Návrh na prenájom pozemku pre firmu Gazzi s.r.o. 

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Strapcová. Po krátkej 

diskusii prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  6 

Zdržal sa : 1 

 

K bodu 8/ Návrh na prenájom pozemku pre firmu HJ INVEST s.r.o. 

     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 :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 9/ Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Tupolevova pre SZUŠ ART 

PEGAS,  Pri Kríži 11 

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

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

nasledovné stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  6 

Zdržal sa:  1 

 

K bodu 10/ Rôzne 

V rámci tohto bodu požiadal p. Borotovský o zasielanie informácií o pripravovaných 

opravách a nových investíciách nad 3 300,- € do finančnej komisie. K tomuto návrhu prijala 

finančná komisia nasledovné uznesenie: 

 

Finančná komisia žiada prednostu miestneho úradu o predkladanie informácií 

o pripravovaných akciách opráv a nových investícií nad 3 300,- € na rokovanie finančnej 

komisie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 
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Na záver poďakoval predseda finančnej komisie za aktívnu účasť na rokovaní komisie. 

 

  

         Ing. Štefanička Filip v.r. 

   predseda komisie 

V Bratislave 18.2.2013 

Zapísal: Ing. Lukáček 

 

 

 

 


