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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 19.10.2015 

 

 

 

Prítomní: Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Jančovičová, Puliš, Gajdoš, Fiala 

 

Neprítomní: Gallo 

 

 

 

Program: 

1.  Návrh VZN o zriadení Materskej školy Nobelovo nám. č. 6 

2.  Návrh VZN o zriadení Materskej školy Holíčska 50 

3.  Návrh VZN o zriadení Materskej školy Gessayova 2 

4.  Návrh VZN o zriadení Materskej školy Tupolevova 20 

5.  Stanovisko mestskej časti k VZN hlavného mesta o dani z nehnuteľností 

6.  Stanovisko mestskej časti k VZN hlavného mesta o nájme bytov 

7.  Stanovisko mestskej časti k zmene Štatútu – verejný poriadok 

8. Stanovisko mestskej časti k zmene Štatútu - parkovanie 

9.  Prerokovanie protestu prokurátora k VZN 9/2008 (prechod zo slovenskej koruny na 

euro) 

10.  Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 

11. Úver – MŠ Vyšehradská + plaváreň 

12. Návrh na prenájom nebytového priestoru - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4,                    

pre o.z. FC Petržalka akadémia 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre 

Súkromnú základnú umeleckú školu 

14. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5830/12  pre Natáliu Pavlíkovú, 

Brunnenstrasse 17, 2410 Hainburg an der Donau, Rakúsko 

15. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Ba-Petržalka 

16. Rôzne 

  

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

základe programu a dodaných materiálov.  

 

K bodu 1/ Návrh VZN o zriadení Materskej školy Nobelovo nám. č. 6 

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia školstva p. Redechová. V krátkosti vysvetlila 

dôvody na predloženie uvedeného VZN na rokovanie miestneho zastupiteľstva.  Po krátkej 

diskusii prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za          :   7 
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K bodu 2/  Návrh VZN o zriadení Materskej školy Holíčska 50 

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia školstva p. Redechová. Opätovne vysvetlila dôvody 

na predloženie uvedeného VZN na rokovanie miestneho zastupiteľstva.  Po diskusii prijala 

finančná komisia nasledovné stanovisko: 

 

 Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 3/ Návrh VZN o zriadení Materskej školy Gessayova 2 

    Materiál uviedla vedúca oddelenia školstva p. Redechová. V diskusii bližšie oboznámila 

členov komisie s navrhovaným rozšírením kapacity materských škôl.  Po diskusii prijala 

finančná komisia nasledovné stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 4/ Návrh VZN o zriadení Materskej školy Tupolevova 20 

     Úvodné slovo mala vedúca oddelenia školstva p. Redechová. Opätovne vysvetlila dôvody 

na predloženie uvedeného VZN na rokovanie miestneho zastupiteľstva.  Po diskusii prijala 

finančná komisia nasledovné stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

 

K bodu 5/ Stanovisko mestskej časti k VZN hlavného mesta o dani z nehnuteľností   

     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia. Informoval členov komisie o zámere 

hlavného mesta na zvýšenie dane z nehnuteľnosti.  Členovia komisie v diskusii vyjadrili svoj 

nesúhlas s predloženým navrhovaným jednorázovým zvýšením DzN.  Po rozsiahlejšej 

diskusii prijala finančná komisia nasledovné stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál t.z 

nesúhlasné stanovisko. 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  8 
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K bodu 6/ Stanovisko mestskej časti k VZN hlavného mesta o nájme bytov 

       Materiál uviedla vedúca bytového oddelenia p. Podolayová. 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 7/  Stanovisko mestskej časti k zmene Štatútu – verejný poriadok 

      Stanovisko k materiálu predložila písomne p. Rožánková vedúca právneho referátu.    

K tomuto bodu prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  7 

Zdržal sa :  1 

 

K bodu 8/  Stanovisko mestskej časti k zmene Štatútu - parkovanie 

      Materiál bol stiahnutý z rokovania na základe odporúčania hlavného mesta a opätovne sa 

predpokladá jeho zaradenie v mesiaci november. 

 

K bodu 9/  Prerokovanie protestu prokurátora k VZN 9/2008 (prechod zo slovenskej 

koruny na euro) 

      Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia. 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 10/  Východiská pre prípravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na 

rok 2016 

      Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia. Po rozsiahlejšej diskusii  k tomuto bodu 

prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  8 
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K bodu 11/  Úver – MŠ Vyšehradská + plaváreň 

      Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia. V rámci diskusie vysvetlil zámer na vzatie 

úveru na financovanie rekonštrukcie MŠ Vyšehradská a dofinancovanie plavárne. Po 

rozsiahlejšej diskusii  k tomuto bodu prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  8 

 

K bodu 12/  Návrh na prenájom nebytového priestoru - telocvične v objekte ZŠ 

Pankúchova 4, pre o.z. FC Petržalka akadémia 

      Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Po krátkej                 

diskusii  k tomuto bodu, prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  8 

 

K bodu 13/  Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava 

pre Súkromnú základnú umeleckú školu 

      Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Po krátkej                 

diskusii  k tomuto bodu, prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  8 

 

K bodu 14/  Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5830/12  pre Natáliu Pavlíkovú, 

Brunnenstrasse 17, 2410 Hainburg an der Donau, Rakúsko 

      Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Po krátkej                 

diskusii  k tomuto bodu, 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 15/  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Ba-Petržalka 

      Materiál uviedla vedúca oddelenia projektového riadenia p. Jecková. V úvode 

informovala členov komisie so zámerom vypracovania nového PHSR pre ďalších 7 rokov. 

K predloženému návrhu prijala finančná komisia hlasovaním nasledovné stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  8 

 

K bodu 16/ Rôzne 

 

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

rokovaní. 
 

 

 

  

            Cmorej Peter v.r. 

predseda komisie 

V Bratislave 19.10.2015 

Zapísal: Ing. Lukáček 

 

Začiatok rokovania komisie: 16,30 hod 

Ukončenie:  18,00 hod 


