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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 22.4.2015 

 
 
Prítomní:  Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Gallo, Fiala, Jančovičová, Puliš 
 
Neprítomní: 0  
 
Program: 

1. Návrh novely VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne 
služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 

2. Zámer spracovania PHSR 
3. Predaj pozemku, parc.č. 4098/4  pre  Ladislava Szalacsiho 
4. Návrh na predĺženie nájmu NP v ZŠ Turnianska 10, pre  Združenie na pomoc ľuďom s 

mentálnym postihnutím v Petržalke  
5. Návrh na predĺženie prenájmu NP v ZŠ Prokofievova 5, pre Klub modernej 

gymnastiky DANUBIA, o.z.  
6. Návrh na  predĺženie nájmu strechy objektu ZŠ Tupolevova 20, pre Veolia  Energia 

Slovensko, a.s. 
7. Návrh na prenájom častí pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4 pre občianske združenie 

FC Petržalka akadémia  
8. Rôzne 

  
     V úvode privítal predseda komisie jej členov. Zasadnutie finančnej komisie sa konalo na 
základe programu a dodaných materiálov.  
 
K bodu 1/ Návrh novely VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 
sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 
 
     Úvodné slovo mala riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka p. Chanečková. 
Predstavila materiál a oboznámila členov komisie s hlavnými navrhovanými zmenami 
v úhradách za opatrovateľské služby. Tieto navrhované poplatky porovnala z ostatnými 
mestskými časťami v Bratislave. Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  8 
Za          :   8 
 
K bodu 2/  Zámer spracovania PHSR 

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia projektového riadenia p. Jecková. Oboznámila 
členov komisie s hlavnými zámermi a dôvodmi pre spracovanie PHSR. Po rozsiahlej diskusii 
prijala finančná komisia nasledovné stanovisko: 
 
 Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
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Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 
K bodu 3/ Predaj pozemku, parc.č. 4098/4  pre  Ladislava Szalacsiho 
 
    Materiál uviedla poverená vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. 
V diskusii bližšie oboznámila členov komisie s navrhovaným odpredajom.  Po krátkej 
diskusii prijala finančná komisia nasledovné stanovisko: 

 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  8 
Za           :  7 
Zdržal sa:  1 
 
K bodu 4/ Návrh na predĺženie nájmu NP v ZŠ Turnianska 10, pre  Združenie na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke  

     Materiál uviedla poverená vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. 
Informovala členov komisie o podmienkach prenájmu.  Po krátkej diskusii prijala finančná 
komisia nasledovné stanovisko: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  8 
Za           :  8 
 
K bodu 5/ Návrh na predĺženie prenájmu NP v ZŠ Prokofievova 5, pre Klub modernej 
gymnastiky DANUBIA, o.z.  

     Materiál uviedla poverená vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. 
Informovala členov komisie o podmienkach prenájmu.  Po krátkej diskusii prijala finančná 
komisia nasledovné stanovisko: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  8 
Za           :  8 
 
K bodu 6/ Návrh na  predĺženie nájmu strechy objektu ZŠ Tupolevova 20, pre Veolia  
Energia Slovensko, a.s. 

       Materiál uviedla poverená vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci 
diskusie odpovedala na otázky členov komisie. Bol podaný návrh na zvýšenie ceny za 
prenájom na 6 000 eur. K tomuto návrhu prebehlo hlasovanie : 
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Hlasovanie: 
Prítomní :  8 
Za           :  2 
Zdržal sa:  6 
 
Návrh nebol schválený 
 
Následne prebehlo hlasovanie k predloženému materiálu bez zmeny nasledovne:  
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  8 
Za           :  6 
Zdržal sa:  1 
Proti       :  1 
 
K bodu 7/  Návrh na prenájom častí pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4 pre občianske 
združenie FC Petržalka akadémia  
 
      Materiál uviedla poverená vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. 
Informovala členov komisie o rokovaniach so žiadateľom. V rámci diskusie boli vysvetlené 
dôvody k cene prenájmu, najmä, že sa jedná o deti z našej mestskej časti. Po diskusii  
k tomuto bodu prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  8 
Za           :  8 
 
K bodu 8/ Rôzne 
 

     Predseda finančnej komisie poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na jej rokovaní. 
 

 
 
  

            Cmorej Peter v.r. 
predseda komisie 

V Bratislave 22.4.2015 
Zapísal: Ing. Lukáček 
 
Začiatok rokovania komisie: 16,00 hod 
Ukončenie:  17,20 hod 


