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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 10.2.2014 

 

 

Prítomní: Ing. Štefanička,  Ing. Arnold,  p. Holzhauserová, Ing. Borotovský, 

Ing. Klein, Ing. Pašková 

 

Neprítomní: Ing. Kovár PhD, Mgr. Bučan  

 

Program : 

1. Otvorenie a schválenie programu           

2. Stanovisko k zmene Štatútu mesta 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o vylepovaní volebných plagátov 

6. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok 

7. Návrh na prenájom NP v objekte DK Lúky pre Ing. Michala Jarábeka 

8. Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k NP pre 

nájomcov 

9. Návrh na opätovný prenájom NP v objekte ZŠ Turnianska pre HSL s.r.o. 

10. Návrh na prenájom NP v objekte Univerzálnej prevádzkovej budovy na Kutlíkovej 

17, na 9. Poschodí pre nájomcu Sociálna poisťovňa, Bratislava 

11. Rôzne 

  

K bodu 1/ Otvorenie a schválenie programu 

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

na základe programu a dodaných materiálov.  

 

K bodu 2/ Stanovisko k zmene Štatútu mesta 
     Úvodné slovo mal  JUDr. Vernarský, pracovník právneho referátu. Informoval 

o navrhovaných zmenách štatútu hlavného mesta. Po krátkej diskusii prijala finančná komisia 

nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za          :   5 

 

K bodu 3/  Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

      Úvodné slovo mal vedúci  finančného oddelenia, ktorý informoval, že predložený návrh 

na zmenu VZN nemá žiaden dopad na rozpočet a slúži ako základ pre poskytovanie dotácií  
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súkromným materským školám a školským zariadeniam. Tieto vypláca hlavné mesto. K 

tomuto bodu prijala finančná komisia nasledovné stanovisko: 

 Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  5 

Zdržal sa:  1 

 

K bodu 4/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 
    Materiál uviedol vedúci  finančného oddelenia. Stručne informoval členov komisie 

s navrhovanými zmenami, ktoré nemajú dopad na rozpočet.  K tomuto bodu prijala finančná 

komisia nasledovné stanovisko: 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  5 

Zdržal sa:  1  

 

K bodu 5/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o vylepovaní volebných plagátov 

     Materiál uviedol vedúci  finančného oddelenia. Stručne informoval členov komisie 

s navrhovanými zmenami výlepových plôch.  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 na odpis nevymožiteľných pohľadávok 

     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia. Predložený materiál reaguje na požiadavky 

exekútorov na odpis predložených pohľadávok z dôvodu ich nevymožiteľnosti. K tomuto 

bodu prijala finančná komisia po diskusii nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  5 

Proti       :  1 
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K bodu 7/ Návrh na prenájom NP v objekte DK Lúky pre Ing. Michala Jarábeka 

       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 prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k NP pre 

nájomcov 

          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 odporúča miestnemu zastupiteľstvu  schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 9/ Návrh na opätovný prenájom NP v objekte ZŠ Turnianska pre HSL s.r.o. 

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

na otázky členov komisie. V diskusii navrhli členovia komisie zvýšiť cenu prenájmu z 11,-

€/m2 na 20,-€/m2. Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

a) Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zvýšiť cenu prenájmu na 

20€/m2 a rok 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  4 

Zdržal sa:  2 

 

b) Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál so 

zvýšeným nájomným. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  5 

Zdržal sa:  1 
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K bodu 10/ Návrh na prenájom NP v objekte Univerzálnej prevádzkovej budovy na 

Kutlíkovej 17, na 9. Poschodí pre nájomcu Sociálna poisťovňa, Bratislava 

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

oboznámila s preloženým materiálom. 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 11/ Rôzne 

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

komisie. 

 

  

         Ing. Štefanička Filip v.r. 

   predseda komisie 

V Bratislave 11.2.2014 

Zapísal: Ing. Lukáček 


