
 

 1 

Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 17.6.2013 

 

 

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

Ing. Borotovský, p. Holzhauserová, Ing. Klein, Ing. Pašková 

 

 

Program : 

1. Otvorenie 

2. Záverečný účet MČ BA-Petržalka za rok 2012 

3. Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb 

4. Návrh VZN o starostlivosti o verejnú zeleň 

5. Zmena štatútu – parkovanie 

6. VZN mesta o parkovaní 

7. Zmluva medzi mestom a mestskými časťami – parkovanie 

8. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN o poskytovaní soc.služieb + dodatok k zriaďovacej 

listine 

9. Zmena štatútu – DzN 

10. Plaváreň – návrh na založenie spoločnosti 

11. Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemkov parc. č. 1643/1 a 1643/2 pre spoločnosť 

WINNEX s.r.o 

12. Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava 

pre Plavecký klub ORCA SPORT 

13. Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava pre 

Plavecký klub ORCA SPORT 

14. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Gessayovej 43  v Bratislave pre  

spoločnosť LSR  PLUS s.r.o 

15. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 2324 pre žiadateľa AB spoločnosť s.r.o., 

16. Návrh na prenájom triedy v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre 

Súkromnú základnú umeleckú školu 

17. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013. 

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

nájomcu Jozefa Kozára, bytom Bzovícka 

19. Návrh na prenájom  pozemku, parc. č. 1045/5 o výmere 18 m2, ostatná plocha, pre 

Romana Rybára, bytom Furdekova 

20. Návrh na schválenie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.08-08-2012  PRÁVNIK-

tenisová škola TRČKA&KUREK – zníženie nájomného NP 

21. Návrh na schválenie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.08-09-2012  PRÁVNIK-

tenisová škola TRČKA&KUREK – zníženie nájomného pozemok 

22. Návrh na prenájom pozemku, parc. č. 2844/1 pre firmu GAZZI 

23. Návrh na prenájom časti pozemku, parc. č. 2120  pre pána Mira Nasarika, Miloslavov 

24. Návrh na zverenie pozemku parc. č. 3110/18 a časti pozemku parc. č. 3110/22 do 

správy VPS m.p. 

25. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome 

Topoľčianska 27 a 29  vlastníkov bytov a nebytových priestorov – druhonadobúdatelia 

26. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Ambroseho 1  v Bratislave pre  

združenie  Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, Starhradská 

27. Návrh na prenájom časti pozemku, parc.č. 4704/1  pre  BigBoard Slovensko, a.s., 
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28. Bučan, Antošová - Návrh koncepcie čipovania psov na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka   

29. Záver 

  

K bodu 1/ Otvorenie a schválenie programu 

     V úvode privítal podpredseda komisie jej členov. Zasadnutie finančnej komisie sa konalo 

na základe dodaných materiálov. Program bol doplnený o priamo predložený materiál 

k úprave rozpočtu. Následne bol program schválený.   

 

K bodu 2/ Záverečný účet MČ BA-Petržalka za rok 2012 

     Úvodné slovo mal  vedúci  finančného oddelenia, ktorý členov komisie informoval 

o plnení vybraných príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012, ako 

aj o návrhu uznesenia. Po rozsiahlejšej diskusii prijala finančná komisia nasledovné 

stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet MČ BA-

Petržalka za rok 2012 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za          :   6  

 

K bodu 3/ Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb 

     Úvodné slovo mal pracovník referátu právnych služieb p. Vernarský. Stručne infomoval 

členov komisie s protestom prokurátorky a stanoviskom mestskej časti. Na záver prijala 

finančná komisia nasledovné stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť preložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  6 

Zdržal sa : 1 

 

K bodu 4/ Návrh VZN o starostlivosti o verejnú zeleň 

     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia. V úvode zvýraznil, že táto zmena je 

v súlade s novou legislatívou v tejto oblasti a nemá finančný dopad na mestskú časť. Na záver 

prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť preložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 5-7/ Zmena štatútu – parkovanie, VZN mesta o parkovaní, Zmluva medzi 

mestom a mestskými časťami – parkovanie 
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     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku. V rámci 

širšej diskusie odpovedala na otázky členov komisie. Materiál je otvorený a členovia komisie 

môžu svoje vecné pripomienky zaslať mailom p. Kordošovej. Na záver prijala finančná 

komisia nasledovné stanovisko:  

Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  6 

Zdržal sa : 1 

 

K bodu 8/ Návrh VZN, ktorým sa mení VZN o poskytovaní soc.služieb + dodatok 

k zriaďovacej listine 

     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia. V rámci diskusie vysvetlil členom komisie 

zákonné dôvody na zmenu VZN. Na záver prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  8 

 

K bodu 9/ Zmena štatútu – DzN 

     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia. V rámci diskusie vysvetlil členom komisie 

dôvody uvedené v predloženom stanovisku. Po krátkej diskusii prijala finančná komisia 

nasledovné stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  8 

 

K bodu 10/ Plaváreň – návrh na založenie spoločnosti 

     Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia. Členov komisie bližšie oboznámil 

s preloženým materiálom a harmonogramom prác. Na záver prijala finančná komisia 

nasledovné stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  7 

Zdržal sa : 1 
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K bodu 11/ Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemkov parc. č. 1643/1 a 1643/2 pre 

spoločnosť WINNEX s.r.o 

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

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

stanovisko:  

 

Finančná komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  5 

Zdržal sa:  3 

 

K bodu 12/ Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova 4, 851 04 

Bratislava pre Plavecký klub ORCA SPORT 

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

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

stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  8 

 

K bodu 13/ Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50, 851 05 

Bratislava pre Plavecký klub ORCA SPORT 

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

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

stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  8 
 

K bodu 14/ Návrh na prenájom nebytových priestorov na Gessayovej 43  v Bratislave 

pre  spoločnosť LSR  PLUS s.r.o 

     Materiál stručne uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom. Po  diskusii prijala 

finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  8 
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K bodu 15/ Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 2324 pre žiadateľa AB 

spoločnosť s.r.o., 

     Materiál stručne uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom. Po  diskusii prijala 

finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  8 
 

K bodu 16/ Návrh na prenájom triedy v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava 

pre Súkromnú základnú umeleckú školu 

     Materiál stručne uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom. Po  diskusii prijala 

finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  7 

Zdržal sa : 1 
 

K bodu 17/ Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013. 

     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia. V úvode informoval členov komisie 

o výsledkoch rokovania ZMOS a vlády SR k memorandu o spolupráci pri uplatňovaní 

rozpočtovej politiky a o dosiahnutom hodnotení našej mestskej časti. Členov komisie bližšie 

oboznámil s navrhovanými úpravami rozpočtu, tak aby boli dodržaná konsolidácia 

hospodárskych výsledkov. Na záver po diskusii prijali členovia komisie nasledovné 

stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh na úpravu 

rozpočtu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  8 

 

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

Bratislave pre nájomcu Jozefa Kozára, bytom Bzovícka 

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

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

stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 
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Za           :  4 

Zdržal sa : 2 
 

K bodu 19/ Návrh na prenájom  pozemku, parc. č. 1045/5 o výmere 18 m2, ostatná 

plocha, pre Romana Rybára, bytom Furdekova 

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

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

stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 20/ Návrh na schválenie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.08-08-2012  

PRÁVNIK-tenisová škola TRČKA&KUREK – zníženie nájomného NP 

     Materiál stručne uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom. Po krátkej diskusii 

prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  4 

Zdržal sa : 2 

 

K bodu 21/ Návrh na schválenie dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.08-09-2012  

PRÁVNIK-tenisová škola TRČKA&KUREK – zníženie nájomného pozemok 

     Materiál stručne uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom. Po krátkej diskusii 

prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  4 

Zdržal sa : 2 
 

K bodu 22/ Návrh na prenájom pozemku, parc. č. 2844/1 pre firmu GAZZI 

     Materiál stručne uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom. Po krátkej diskusii 

prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  4 
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Zdržal sa : 2 
 

K bodu 23/ Návrh na prenájom časti pozemku, parc. č. 2120  pre pána Mira Nasarika, 

Miloslavov 

     Materiál stručne uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom. Po krátkej diskusii 

prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  4 

Zdržal sa : 2 
 

K bodu 24/ Návrh na zverenie pozemku parc. č. 3110/18 a časti pozemku parc. č. 

3110/22 do správy VPS m.p. 

     Materiál stručne uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom. 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 25/ Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome 

Topoľčianska 27 a 29  vlastníkov bytov a nebytových priestorov – druhonadobúdatelia 

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

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

stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  5 

Zdržal sa : 1 
 

K bodu 26/ Návrh na prenájom nebytových priestorov na Ambroseho 1  v Bratislave pre  

združenie  Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, Starhradská 

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

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

stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
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Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 
 

K bodu 27/ Návrh na prenájom časti pozemku, parc.č. 4704/1  pre  BigBoard Slovensko, 

a.s., 

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

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

stanovisko:  

Finančná komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Zdržal sa:  6 
 

K bodu 28/ Bučan, Antošová - Návrh koncepcie čipovania psov na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka   

     Pretože sa jedná o poslanecký návrh materiál uviedol p. Bučan.. V rámci diskusie vysvetlil 

zámer predkladateľov a odpovedal na otázky členov komisie. Členovia komisie sa zhodli na 

názore, že materiál treba doplniť o prednostné čipovanie psov z útulkov pre obyvateľa 

Petržalky. Po  diskusii prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča schváliť predložený materiál s doplnením prednostného čipovania 

psov z útulkov pre obyvateľa Petržalky. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  4 

Zdržal sa : 2 

 

K bodu 29/ Rôzne 

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

 

  

         Ing. Štefanička Filip v.r. 

   predseda komisie 

V Bratislave 17.6.2013 

Zapísal: Ing. Lukáček 


