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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 26.11.2013 

 

 

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

Ing. Klein, Ing. Pašková 

 

Neprítomní: p. Holzhauserová, Ing. Borotovský  

 

Program : 

1) Otvorenie, schválenie programu 

2) Návrh rozpočtu MČ BA-Petržalka na rok 2014 

3) Návrh na úpravu rozpočtu MČ BA-Petržalka na rok 2013 

4) VZN mestskej časti o dočasnom parkovaní 

5)  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

6) Návrh VZN, ktorým sa mení VZN, ktorým s upravujú  niektoré podmienky držania psov na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

7) Návrh na schválenie dodatku č.3 k nájomnej zmluve č.2/2004 o nájme nebytových priestorov 

v objekte ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava pre Veľvyslanectvo Líbye 

8) Návrh na predaj objektu so súp.č.1129, Fedinova 7 pre Vysnívaný domov n.o. 

9) Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre Basketbalový 

klub Petržalka 

10) Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre Archenland, 

občianske združenie 

11) Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Prokofievova 5 pre Umenie pre deti 

12) Návrh  na prenájom  časti pozemkov  pre  HUMANA People to People  Slovakia  o.z. 

13) Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 2120 pre Vladimíra Baláža-ZAS FANT 

14) Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 27 pre Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 

15) Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov a pozemku v objekte ZŠ Dudova pre 

Detské centrum KRTKO, s.r.o., Dudova 2 a Rodinné centrum KRTKO (OZ), 

16) Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov na Beňadickej 7 v Bratislave pre  Zuzanu 

Uhrínovú 

17) Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov na Topoľčianskej 12  v Bratislave pre  

spoločnosť Elektromontáže POGA s.r.o. 

18) Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Budatínska 61 pre Miestny 

športový klub ISKRA Petržalka, o.z. 

19) Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Lachova 1, Bratislava pre 

Johannes Senio Service s.r.o. 

20) Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5 pre 

Súkromnú základnú umeleckú školu, Prokofievova 

21) NsM - Návrh na opätovný prenájom pozemkov parc.č. 4877/12 a parc.č. 4883 v areáli ZŠ 

Nobelovo nám.6 pre TŠP - tenisovú školu Petržalka 

22) Návrh na opätovný prenájom pozemkov, parc. č. 5374/6, 5374/8 pre  spoločnosť DOS, s.r.o. 

23) Návrh na opätovný prenájom častí pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 

1898, a.s. 
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24) Návrh na opätovný prenájom časti pozemku, parc.č. 5454 pre  Milana Maráka -  CAFE 

CAPPUCCINO – PLATINY 

25) Návrh na opätovný prenájom časti pozemku, parc. č. 1209 pre  Ľuboslavu Mikulášovú 

26) Návrh na opätovný prenájom pozemkov parc.č.5875/86, parc.č.5875/73 pre RENTSTAV 

Ďurčo, spol. s r.o. 

27) Návrh na prenájom pozemku Furdekova 

28) Kritéria na poskytnutie vianočnej dávky - 2013 

29) Záver, rôzne 

  

K bodu 1/ Otvorenie a schválenie programu 

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

základe dodaných materiálov. Členovia komisie zaradili dodatočne do programu rokovania aj 

bod č. 27, ktorý bol doručený oneskorene. Následne bol program schválený.   

 

K bodu 2/ Návrh rozpočtu MČ BA-Petržalka na rok 2014 
     Úvodné slovo mal  vedúci  finančného oddelenia, ktorý v stručnosti informoval o hlavných 

prioritách, ktoré sú zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2014. K tomuto bodu už bolo 

predchádzajúce pracovné stretnutie všetkých poslancov mestskej časti, kde boli podrobne 

informovaný o rozpočte na budúci rok. Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné 

stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh rozpočtu na 

rok 2014 MČ BA-Petržalka s výhľadom do 2016. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za          :   5 

Zdržal sa : 1 

 

K bodu 3/  Návrh na úpravu rozpočtu MČ BA-Petržalka na rok 2013 

     Úvodné slovo mal vedúci  finančného oddelenia, ktorý informoval o predkladanej zmene 

rozpočtu na rok 2013 v zmysle prijatého uznesenia z predchádzajúceho rokovania MZ. K 

tomuto bodu prijala finančná komisia nasledovné stanovisko: 

 Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť preložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 4/ VZN mestskej časti o dočasnom parkovaní 

    Materiál uviedol vedúci  finančného oddelenia. Stručne informoval členov komisie so  

stanovisko mestskej časti a pripravovanými úpravami zákona o pozemných komunikáciách.  

K tomuto bodu prijala finančná komisia nasledovné stanovisko: 

 

Finančná komisia berie predložený materiál na vedomie. 
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Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  5 

Proti       :  1  

 

K bodu 5/ Návrh VZN, ktorým sa mení VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

     Úvodné slovo mal vedúci  referátu predbežnej právnej ochrany. V rámci  diskusie 

informoval členov komisie o zmenách VZN č.7/2012 v súlade s prijatým uznesením 

miestneho zastupiteľstva.  K tomuto bodu prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť preložený materiál. 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 6/ Návrh VZN, ktorým sa mení VZN, ktorým s upravujú  niektoré podmienky 

držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia. Predložený materiál je realizácia 

predchádzajúceho stanoviska mestskej časti k protestu prokurátora a aktualizácia v zmysle 

novely zákona. 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 schválenie dodatku č.3 k nájomnej zmluve č.2/2004 o nájme 

nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava pre 

Veľvyslanectvo Líbye 

     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom.  V rámci diskusie stručne 

odpovedala na otázky členov komisie. K tomuto bodu prijala finančná komisia nasledovné 

stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 8/  Návrh na predaj objektu so súp.č.1129, Fedinova 7 pre Vysnívaný domov n.o. 

          Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom. V rámci rozsiahlej diskusie 

odpovedala na otázky členov komisie. K tomuto bodu prijala finančná komisia nasledovné 

stanovisko:  

 

Finančná komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu  schváliť predložený materiál  
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Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 9/ Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky pre 

Basketbalový klub Petržalka 

     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom. V rámci diskusie vysvetlila 

dôvody vedúce k predloženému návrhu na prenájom. V diskusii žiadali členovia komisie 

rozdeliť príjmy z prenájmu za nájom a energie. Po krátkej diskusii prijala finančná komisia 

nasledovné stanovisko:  

 

a) Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

b) Žiada dopracovať materiál o príjmy z prenájmu a príjmy z úhrad energií 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  5 

Zdržal sa:  1 

 

K bodu 10/ Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky 

pre Archenland, občianske združenie 

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom. Členov komisie bližšie 

oboznámila s preloženým materiálom. Na záver prijala finančná komisia nasledovné 

stanovisko:  

a) Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

b) Žiada dopracovať materiál o príjmy z prenájmu a príjmy z úhrad energií 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  5 

Zdržal sa:  1 

 

Po skončení tohto bodu opustili rokovanie komisie p. Pašková a p. Klein. P. Pašková pri 

odchode oznámila, že súhlasí s ostanými bodmi rokovania s výnimkou bodu 27 – Návrh na 

prenájom pozemku Furdekova. 

 

K bodu 11/ Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Prokofievova 5 pre 

Umenie pre deti 

     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 odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 
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Za           :  5 

 

K bodu 12/ Návrh  na prenájom  časti pozemkov  pre  HUMANA People to People  

Slovakia  o.z. 

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom. Po diskusii prijala finančná 

komisia nasledovné stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  5 

 

K bodu 13/ Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 2120 pre Vladimíra Baláža-ZAS 

FANT 

     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 :  5 

Za           :  5 
 

K bodu 14/ Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 27 pre Bytový podnik Petržalka, 

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 :  5 

Za           :  5 

 

K bodu 15/ Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov a pozemku v objekte 

ZŠ Dudova pre Detské centrum KRTKO, s.r.o., Dudova 2 a Rodinné centrum KRTKO 

(OZ), 

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

finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu znížiť dobu prenájmu na 10 rokov  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  5 
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K bodu 16/ Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov na Beňadickej 7 v 

Bratislave pre  Zuzanu Uhrínovú 

     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 :  5 

Za           :  5 
 

K bodu 17/ Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov na Topoľčianskej 12  v 

Bratislave pre  spoločnosť Elektromontáže POGA 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 :  5 

Za           :  5 

 

K bodu 18/ Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ 

Budatínska 61 pre Miestny športový klub ISKRA Petržalka, o.z. 

     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 :  5 

Za           :  5 
 

K bodu 19/ Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Lachova 

1, Bratislava pre Johannes Senio Service s.r.o. 

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom. Po krátkej diskusii prijala 

finančná komisia nasledovné stanovisko:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  5 

 

K bodu 20/ Návrh na opätovný prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ 

Prokofievova 5 pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Prokofievova 
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     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 :  5 

Za           :  5 

 

K bodu 21/ Návrh na opätovný prenájom pozemkov parc.č. 4877/12 a parc.č. 4883 v 

areáli ZŠ Nobelovo nám.6 pre TŠP - tenisovú školu Petržalka 

     Materiál stručne uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom. V rámci diskusie 

vyjadril p. Bučan názor, že nevie, či došlo k dohode medzi obyvateľmi, tenisovou školou 

a mestskou časťou, preto sa zdržiava.  Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné 

stanovisko:  

 

Finančná komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  3 

Zdržali sa : 2 
 

K bodu 22/ Návrh na opätovný prenájom pozemkov, parc. č. 5374/6, 5374/8 pre  

spoločnosť DOS, s.r.o. 

     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 :  5 

Za           :  5 
 

K bodu 23/ Návrh na opätovný prenájom častí pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4 pre 

FC Petržalka 1898, a.s. 

     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 :  5 

Za           :  4 

Zdržal sa:  1 
 

K bodu 24/ Návrh na opätovný prenájom časti pozemku, parc.č. 5454 pre  Milana 

Maráka -  CAFE CAPPUCCINO – PLATINY 
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     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 :  5 

Za           :  5 
 

K bodu 25/ Návrh na opätovný prenájom časti pozemku, parc. č. 1209 pre  Ľuboslavu 

Mikulášovú 

          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 :  5 

Za           :  5 
 

K bodu 26/ Návrh na opätovný prenájom pozemkov parc.č.5875/86, parc.č.5875/73 pre 

RENTSTAV Ďurčo, spol. s r.o. 

     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 :  5 

Za           :  4 

Zdržal sa :  1 
 

K bodu 27/ Návrh na prenájom pozemku 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 :  5 

Za           :  3 

Zdržal sa:  2 
 

K bodu 28/ Kritéria na poskytnutie vianočnej dávky - 2013 

          Materiál stručne uviedol vedúci finančného oddelenia. Po krátkej diskusii prijala 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  5 

 

K bodu 29/ Rôzne 

V rámci bodu požiadal p. Arnold prednostu miestneho úradu o infomáciu v akom stave je 

investičný zámer Dalkie na prestavbu výmenníkových staníc. V prípade, že už je tento zámer 

niekde na území našej mestskej časti zrealizovaný požiadal, aby sa tam mohol pozrieť. 

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

komisie. 

 

  

         Ing. Štefanička Filip v.r. 

   predseda komisie 

V Bratislave 26.11.2013 

Zapísal: Ing. Lukáček 


