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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 16.6.2016 

 

 

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

Neprítomní: Gallo, Fiala 

 

Program: 

1.  Záverečný účet 

2. Info o stave a riešení pohľadávok 

3. Stanovisko MČ k návrhu VZN mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

4. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného mesta SR 

Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

5. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2015 o 

školských obvodoch ZŠ 

6. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 

materských školách 

7. Informácia o postupe krokov potrebných k prevodu vlastníctva obecných bytov do 

osobného vlastníctva formou dobrovoľnej dražby prípadne verejnou obchodnou 

súťažou 

8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – zubnej ambulancie v ZŠ 

Černyševského 8 Bratislava pre MUDr. Annu Kubačkovú 

9. Návrh na predĺženie prenájmu – objektu ŠH Prokofievova  pre Romana Šuláka a 

manželku, Tupolevova 14, 851 01 Bratislava 

10. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru  v ZŠ Černyševského 8 Bratislava 

pre Danu Hanákovú 

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

Brunnenstrasse 17, 2410 Hainburg an der Donau, Rakúsko 

12. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 347 v areáli ZŠ Pankúchova 4, Bratislava 

pre bilingválne gymnázium  C. S. Lewisa 

13. Návrh na prenájom pozemku parc.č. 3135/a a parc.č. 3169/a pre Ján Ďurovčík - JAN, 

Pribinova 25, Bratislava  811 09 

14. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Fedinovej 18 v Bratislave   v 

správe mestskej časti Bratislava-Petržalka  spoločnosti CRAZY-LAZY s.r.o., 

Mandľová 69, 851 10 Bratislava 

15. Rôzne 

  

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

základe programu a dodaných materiálov.  

 

K bodu 1/ Záverečný účet 

     Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Členov komisie oboznámil 

stručne s predloženým materiálom a zdôraznil niektoré skutočnosti z hospodárenia za rok 
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2015.V rámci diskusie požiadal p. Cmorej o poskytnutie vybraných údajov za ostatné 

poskytnuté úvery mestskej časti. Na záver k uvedenému bodu prijala finančná komisia 

nasledovné stanovisko : 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za          :  7 

 

K bodu 2/  Info o stave a riešení pohľadávok 

     Materiál uviedla vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Členov komisie oboznámil 

s postupmi mestskej časti pri zabezpečení a vymáhaní pohľadávok. Na záver diskusie prijala 

finančná komisia nasledovné stanovisko: 

 

 Finančná komisia berie predložený materiál na vedomie 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 3/ Stanovisko MČ k návrhu VZN mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

    Materiál uviedla zamestnankyňa oddelenia životného prostredia p. Špodová.  V diskusii 

k tomuto bodu poukazovali členovia komisie na problémy v zabezpečení zberu niektorých 

druhov odpadov. Finančná komisia na záver prijala nasledovné stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 4/ Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hlavného 

mesta SR Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

     Materiál uviedol vedúci referátu predbežnej právnej ochrany p. Chlebec. V diskusii bližšie 

oboznámil členov komisie s predloženým návrhom hlavného mesta pri používaní 

pyrotechniky na území hl. mesta.  Po krátkej diskusii prijala finančná komisia nasledovné 

stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           : 6 
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K bodu 5/ Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

13/2015 o školských obvodoch ZŠ 

     Materiál uviedol z poverenia vedúcej oddelenia školstva, vedúci finančného oddelenia  

p. Lukáček. V rámci diskusie odpovedal 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 6/ Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v 

súkromných materských školách 

       Materiál uviedol zástupca starostu p. Radosa. Stručne vysvetlil zámer na pokračovanie 

projektu v poskytovaní dotácií pre rodičov detí, ktorým sa nepodarí dostať do MŠ v Petržalke. 

Po krátkej diskusii prijala finančná komisia nasledovné stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 7/  Informácia o postupe krokov potrebných k prevodu vlastníctva obecných 

bytov do osobného vlastníctva formou dobrovoľnej dražby prípadne verejnou 

obchodnou súťažou 

      Materiál uviedla vedúca bytového oddelenia p. Podolayová. V rámci diskusie odzneli 

doplňujúce informácie zástupcov starostu p. Bučana a p. Radosu k zámeru mestskej časti pri 

ďalšom nakladaní s bytmi. Po diskusii pristúpili členovia komisie k hlasovaniu:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 8/  Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – zubnej ambulancie v 

ZŠ Černyševského 8 Bratislava pre MUDr. Annu Kubačkovú 

      Úvodné slovo k materiálu mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. 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 predĺženie prenájmu – objektu ŠH Prokofievova  pre Romana 

Šuláka a manželku, Tupolevova 14, 851 01 Bratislava 

     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: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 10/  Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru  v ZŠ Černyševského 8 

Bratislava pre Danu Hanákovú 

      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 11/  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 :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 12/  Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 347 v areáli ZŠ Pankúchova 4, 

Bratislava pre bilingválne gymnázium  C. S. Lewisa 

 

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

k tomuto bodu prijala finančná komisia nasledovné stanovisko:  

 



 

 5 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 13/  Návrh na prenájom pozemku parc.č. 3135/a a parc.č. 3169/a pre Ján 

Ďurovčík - JAN, Pribinova 25, Bratislava  811 09 

      Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci rozsiahlej 

diskusie boli vysvetlené všetky aspekty týkajúce sa uvedeného dlhodobého prenájmu 

pozemku za účelom výstavby multifunkčnéko kultúrneho centra. Po 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. Puliš, p. Vydra ) 

 

K bodu 14/  Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Fedinovej 18 v 

Bratislave   v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka  spoločnosti CRAZY-LAZY 

s.r.o.,  

      Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci krátkej  

diskusie 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           :  7 

 

K bodu 15/ Rôzne 

     V rámci bodu rôzne bol predložený návrh p. poslancov Vetráka a Vydru na zmenu 

uznesenia MZ mestskej časti BA-Petržalka č. 130/2015 bodu 1 písm. b), ktorým bol starosta 

poverený vykonávať zmeny rozpočtu podľa § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách 

samosprávy. Po diskusii k tomuto bodu členovia komisie hlasovali o predloženom návrhu 

nasledovne: 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  1  ( p. Vydra ) 

Zdržali sa : 6 

 

Finančná komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  
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Na záver predseda finančnej komisie poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na jej 

rokovaní. 
 

 

 

  

            Cmorej Peter v.r. 

predseda komisie 

V Bratislave 16.6.2016 

Zapísal: Ing. Lukáček 

 

Začiatok rokovania komisie: 16,00 hod 

Ukončenie:  18,30 hod 


