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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 18.11.2015 

 
 
Prítomní:  Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Jančovičová, Puliš, Gajdoš,  
 
Neprítomní: Gallo, Fiala 
 
Program: 
1.  Návrh rozpočtu na r. 2016  
2.  Návrh na navýšenie základného imania Športových zariadení Petržalky s.r.o.  
3. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v ZŠ 
4. Návrh VZN o školských obvodoch ZŠ 
5. Návrh VZN k zriadeniu MŠ Vyšehradská ul. č. 17 vrátane jej súčasti Školskej jedálne od 

1. 9. 2017 
6. Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka 
7. Stanovisko k  návrhu VZN hl.mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 
8. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 5374/6, 5374/8 pre  DOS, s.r.o. 
9. Návrh na prenájom časti pozemkov registra „E“ parc. č. 4325, parc. č. 4326 a parc. č. 

4327 pre Jána Bariho s manželkou 
10. Návrh  predĺženie prenájmu časti  pozemku, parc. č. 5290  pre  DAVE, spol. s.r.o. 
11. Návrh na predĺženie prenájmu NP na Rovniankovej 16 pre spoločnosť REVA 

SLOVAKIA  s.r.o. 
12. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 56 pre Katarínu Gajdošovú 
13. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3073/66 pre Ministerstvo vnútra SR   
14. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 

01 Bratislava pre  OZ Jednotka - tenisová škola 
15. Rôzne 

  

     V úvode privítal predseda komisie jej členov. Zasadnutie finančnej komisie sa konalo na 
základe programu a dodaných materiálov.  
 
K bodu 1/ Návrh rozpočtu na r. 2016 
     Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia. Členov komisie oboznámil s hlavnými 
zmenami oproti roku 2015 ako aj s kritickými položkami hlavne v oblasti príjmov ( napr. daň 
z nehnuteľnosti ). V rámci diskusie niektorí členovia avizovali navrhované úpravy. Po 
rozsiahlej 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 na navýšenie základného imania Športových zariadení Petržalky s.r.o. 
     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia. Vysvetlil dôvody na predloženie uvedeného 
materiálu a zvýšenie základného imania v uvedenej obchodnej spoločnosti. Po krátkej 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 určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v ZŠ 
    Materiál uviedla pracovníčka oddelenia školstva p. Sonneková.  V diskusii bližšie 
oboznámila členov komisie s predloženým VZN.  Po diskusii prijala finančná komisia 
nasledovné stanovisko: 

 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  6 
 
K bodu 4/ Návrh VZN o školských obvodoch ZŠ 
     Materiál uviedla pracovníčka oddelenia školstva p. Sonneková.  V diskusii bližšie 
oboznámila členov komisie s predloženým VZN.  Po krátkej diskusii prijala finančná komisia 
nasledovné stanovisko: 

 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  5 
Zdržal sa : 1 ( p. Puliš )  
 
 
K bodu 5/ Návrh VZN k zriadeniu MŠ Vyšehradská ul. č. 17 vrátane jej súčasti Školskej 
jedálne od 1. 9. 2017 
     Materiál uviedla pracovníčka oddelenia školstva p. Sonneková. Informovala členov 
komisie o zámere rekonštrukcie novej materskej školy.  Po krátkej diskusii prijala finančná 
komisia nasledovné stanovisko: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  6 
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Zdržal sa : 1 ( p. Gajdoš ) 
 
K bodu 6/ Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
       Materiál uviedla vedúca organizačného oddelenia p. Paulenová. 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 :  7 
Za           :  7 
 
K bodu 7/  Stanovisko k  návrhu VZN hl.mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 
ovzdušia 
      Materiál uviedla vedúca oddelenia životného prostredia p. Juhásová. 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 8/  Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 5374/6, 5374/8 pre  DOS, s.r.o. 
      Úvodné slovo k materiálu mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. 
V rámci diskusie bol predložený návrh na zvýšenie ceny za odpredaj na 250 tis. €. Po diskusii 
prijala finančná komisia nasledovné stanovisko: 
 
Finančná komisia odporúča zvýšiť cenu za odpredaj na 250 tis. € 
 

Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  5 
Zdržal sa : 1 ( p. Puliš ) 
 
K bodu 9/  Návrh na prenájom časti pozemkov registra „E“ parc. č. 4325, parc. č. 4326 a 
parc. č. 4327 pre Jána Bariho s manželkou 
     Úvodné slovo k materiálu mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. 
V rámci diskusie odpovedala na otázky členov komisie. Po diskusii prijala finančná komisia 
nasledovné stanovisko: 
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Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  6 
 
K bodu 10/  Návrh  predĺženie prenájmu časti  pozemku, parc. č. 5290  pre  DAVE, spol. 
s.r.o. 
      Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová.  Po rozsiahlejšej 
diskusii  k tomuto bodu prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  5 
Zdržal sa : 2 ( p. Vydra a p. Puliš ) 
 
K bodu 11/  Návrh na predĺženie prenájmu NP na Rovniankovej 16 pre spoločnosť 
REVA SLOVAKIA  s.r.o. 
      Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie.  Po rozsiahlejšej diskusii  k tomuto bodu prijala 
finančná komisia nasledovné stanovisko:  
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 
K bodu 12/  Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 56 pre Katarínu 
Gajdošovú 
      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 :  7 
Za           :  7 
 
K bodu 13/  Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3073/66 pre 
Ministerstvo vnútra SR   
      Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Po                
diskusii  k tomuto bodu, prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  
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Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 
K bodu 14/  Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ 
Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre  OZ Jednotka - tenisová škola 
      Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
boli avizované drobné nedostatky v spolupráci školy a tenisového klubu. Po diskusii  
k tomuto bodu, prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 
K bodu 16/ Rôzne 
 

     V rámci tohto bodu vedúci finančného oddelenia informoval členov komisie o záveroch 
komisie pre prijatie úveru a o ďalšom postupe pri výbere najlepšej ponuky. Na záver predseda 
finančnej komisie poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na jej rokovaní. 
 

 
 
  

            Cmorej Peter v.r. 
predseda komisie 

V Bratislave 18.11.2015 
Zapísal: Ing. Lukáček 
 
Začiatok rokovania komisie: 16,00 hod 
Ukončenie:  17,30 hod 


