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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 3.3.2016 

 
 
Prítomní:  Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Jančovičová, Puliš, Gajdoš,  
 
Neprítomní: Gallo, Fiala 
 
Program: 
1.  Návrh VZN, 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 

2. Návrh na rozšírenie predmetu nájmu – pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č.2844/1, 
k.ú.Petržalka pre firmu GAVIA s.r.o. 

3. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalej materskej školy na 
Fedinovej 7 pre žiadateľku Ladislavu Ďurčekovú – Kľúčik 

4. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalej materskej školy na 
Fedinovej 7 pre spoločnosť JOY ZONE s.r.o. 

5. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61, Bratislava pre 
MUDr. Ivicu Viskupovú 

6. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru na Haanovej 10, Bratislava pre  
spoločnosť REMBYT spol. s r.o. 

7. Návrh na predĺženie prenájmu – objektu ŠH Prokofievova  pre Romana Šuláka a 
manželku, 

8. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým 
priestorom 

9. Návrh na prenájom nebytového priestoru - zásobovacej rampy na Mánesovom nám. 3,  
Bratislava pre spoločnosť T.A. s.r.o. 

10. Žiadosť Ing. Ondreja Wenzla, Komárnická 8, 821 02 Bratislava o odpustenie úroku z 
omeškania, ktorý vznikol  neuhrádzaním predpísaných platieb nájomného a  služieb 
spojených s užívaním nebytového  priestoru na Beňadickej 7 v Bratislave 

11. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok 
12. Návrh na materiál MsZ – zverenie SJK  
13. Návrh na materiál MsZ – zverenie Tyršovho nábrežia 
14. PHSR – informácia 
15. Rôzne 

  

     V úvode privítal predseda komisie jej členov. Zasadnutie finančnej komisie sa konalo na 
základe programu a dodaných materiálov.  
 
K bodu 1/ Návrh VZN, 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 
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     Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia. Členov komisie oboznámil z dôvodmi 
prerokovania tohto materiálu a s hlavnými zmenami oproti roku 2015. Po krátkej diskusii 
prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za          :   5 
 
K bodu 2/  Návrh na rozšírenie predmetu nájmu – pozemku v k.ú. Petržalka, parc. 
č.2844/1, k.ú.Petržalka pre firmu GAVIA s.r.o. 
     Materiál uviedla vedúca referátu SMM p. Strapcová. Stručne oboznámila členov komisie s 
predmetom nájmu. Po krátkej diskusii prijala finančná komisia nasledovné stanovisko: 
 
 Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  6 
Zdržal sa :  1 ( p. Vydra )  
 
K bodu 3/ Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalej 
materskej školy na Fedinovej 7 pre žiadateľku Ladislavu Ďurčekovú – Kľúčik 
    Materiál uviedla vedúca referátu SMM p. Strapcová.  V diskusii bližšie oboznámila členov 
komisie s predloženým návrhom a 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 4/ Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalej 
materskej školy na Fedinovej 7 pre spoločnosť JOY ZONE s.r.o. 
     Materiál uviedla vedúca referátu SMM p. Strapcová.  V diskusii bližšie oboznámila členov 
komisie s predloženým návrhom.  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 5/ Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61, 
Bratislava pre MUDr. Ivicu Viskupovú 
     Materiál uviedla vedúca referátu SMM p. Strapcová. V rámci diskusie odzneli návrhy na 
zvýšenie ceny za prenájom z 50,5 €/m2/rok na 60 €/m2/rok. Po diskusii prijala finančná 
komisia nasledovné stanovisko: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zvýšiť cenu prenájmu na 60 €/m2/rok 
a následne schváliť  

Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  6 
Proti        : 1 ( p. Gajdoš ) 
 
K bodu 6/ Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru na Haanovej 10, 
Bratislava pre  spoločnosť REMBYT spol. s r.o. 
       Materiál uviedla vedúca referátu SMM p. Strapcová. V rámci diskusie odpovedala na 
otázky členov komisie. Po krátkej diskusii prijala finančná komisia nasledovné stanovisko: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 
K bodu 7/  Návrh na predĺženie prenájmu – objektu ŠH Prokofievova  pre Romana 
Šuláka a manželku, 
      Materiál uviedla vedúca referátu SMM p. Strapcová. V rámci rozsiahlej diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie. Po diskusii pristúpili členovia komisie k hlasovaniu, 
v ktorom uznesenie nezískalo potrebný nadpolovičný počet hlasov.  

Uznesenie nebolo schválené. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  3 
Zdržal sa : 4 ( p. Bučan, p. Antošová, p. Puliš, p. Vydra ) 
 
Uznesenie nebolo schválené 
 
K bodu 8/  Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov pod prístupovými chodníkmi k 
nebytovým priestorom 
      Úvodné slovo k materiálu mala vedúca referátu SMM p. Strapcová. Po krátkej 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 9/  Návrh na prenájom nebytového priestoru - zásobovacej rampy na 
Mánesovom nám. 3,  Bratislava pre spoločnosť T.A. s.r.o. 
     Úvodné slovo k materiálu mala vedúca referátu SMM p. Strapcová. 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 10/  Žiadosť Ing. Ondreja Wenzla, Komárnická 8, 821 02 Bratislava o 
odpustenie úroku z omeškania, ktorý vznikol  neuhrádzaním predpísaných platieb 
nájomného a  služieb spojených s užívaním nebytového  priestoru na Beňadickej 7 
v Bratislave 
      Materiál uviedla vedúca referátu SMM p. Strapcová. V rámci diskusie odzneli návrhy na 
neodpustenie úrokov z omeškania v celej výške, ale žiadať aspoň 10 % z vypočítaných 
úrokov. Po rozsiahlejšej diskusii  k tomuto bodu prijala finančná komisia nasledovné 
stanovisko:  
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu odpustiť 90 % úrokov z omeškania  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  5 
Zdržal sa : 1 ( p. Cmorej ) 
Proti        : 1 ( p. Gajdoš ) 
 
K bodu 11/  Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok 
      Materiál uviedla vedúca referátu SMM p. Strapcová. V rámci diskusie boli bližšie 
objasnené postupy pri zabezpečení tejto pohľadávky.  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. Gajdoš, p. Vydra ) 
 
K bodu 12/  Návrh na materiál MsZ – zverenie SJK  
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      Materiál uviedla vedúca referátu SMM p. Strapcová. K tomuto bodu sa bližšie vyjadril p. 
Bučan, kde vysvetlil dôvody vedúce k takémuto návrhu. Po diskusii  k tomuto bodu, prijala 
finančná komisia nasledovné stanovisko:  
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. V prípade 
nezverenia komisia navrhuje uvedený priestor vrátiť hlavnému mestu  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 
K bodu 13/  Návrh na materiál MsZ – zverenie Tyršovho nábrežia 
      Materiál uviedla vedúca referátu SMM p. Strapcová. K tomuto bodu sa bližšie vyjadril p. 
Bučan, kde vysvetlil dôvody vedúce k takémuto návrhu. Po diskusii  k tomuto bodu, prijala 
finančná komisia nasledovné stanovisko:  
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. V prípade 
nezverenia komisia navrhuje uvedený priestor vrátiť hlavnému mestu  
 

Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 
K bodu 14/  PHSR – informácia 
      Materiál uviedla vedúca oddelenia projektového riadenia p. Jecková. V rámci diskusie 
reagovala a odpovedala na otázky členov komisie. Po diskusii  k tomuto bodu, prijala 
finančná komisia nasledovné stanovisko:  
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  6 
Zdržal sa :  1 ( p. Puliš ) 
 
K bodu 15/ Rôzne 
 

     V rámci tohto bodu predseda komisie požiadal p. Vydru o informáciu k navrhovanej 
parkovacej politike. V diskusii odzneli návrhy na dopracovanie a skonkretizovanie 
predloženého poslaneckého materiálu. P. Bučan informoval o plánovanom zasadnutí Rady 
fondu statickej dopravy v pondelok budúci týždeň, kde sa budú jej členovia odborne 
vyjadrovať k materiálu. Záverom sa vyjadril p. Vydra, že vzhľadom na nedopracovaný 
materiál tento nebude predmetom rokovania najbližšieho miestneho zastupiteľstva. Na záver 
predseda finančnej komisie poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na jej rokovaní. 
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            Cmorej Peter v.r. 
predseda komisie 

V Bratislave 3.3.2016 
Zapísal: Ing. Lukáček 
 
Začiatok rokovania komisie: 16,00 hod 
Ukončenie:  17,15 hod 


