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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 8.9.2016 

 

 

Prítomní: Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Fiala 

Neprítomní: Gallo, Puliš, Gajdoš, Jančovičová 

 

Program: 

1. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016 a monitoring 

PR k 30.06.2016 

2. Návrh na úpravu rozpočtu MČ BA-Petržalka k 30.9.2016 

3. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok a informácia o ďalšom postupe pri 

vymáhaní pohľadávok   

4. Návrh  na  predaj  pozemkov  registra „C“ KN, parc. č. 5834/7 a parc. č. 5834/8  pre 

Glock s.r.o. 

5. Návrh na výpožičku kamerového systému Hlavnému mestu Slovenskej republiky 

Bratislava pre potreby Okrskovej stanice Mestskej polície v Petržalke 

6. Návrh  na prenájom  časti  pozemkov  parc. č. 1045/1 a parc. č. 1045/2  na  Osuského 

ulici  pre LUXUS, spol. s r.o 

7. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – veľkej telocvične v ZŠ 

Turnianska 10, 851 07 Bratislava pre Školský športový klub VIVUS pri ZŠ Turnianska 

8. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. Č. 3626, pre Jozefa Laluhu, 

Belinského 11, 851 01 Bratislava 

9. Návrh na prenájom časti pozemkov pre: 

a) HUMANA People to People Slovakia, o.z., Sučianska 31, Martin, IČO: 420 

65534 

b) Juraj Kunák, spol. s.r.o., Ge., M.R. Štefánika 45, 060 01, Kežmarok, IČO: 

47572 047 

10. Návrh  na  prenájom  pozemku  v k.ú. Petržalka, parc. č.5394/2, k.ú. Petržalka pre 

spoločnosť  VODOTIKA-MG, spol. s.r.o 

11. Informácia o uzatvorených náj. zmluvách k obecným bytom za II. Q 2016 

12. Návrh podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy (Matador) 

13. Návrh projektu spolupráce s Prahou 5 v roku 2017 

14. Rôzne 

 

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

základe programu a dodaných materiálov. 

 

K bodu 1/ Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016 a 

monitoring PR k 30.06.2016 

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

stručne s čerpaním rozpočtu za I. polrok 2016.V rámci diskusie odpovedal na otázky členov 

komisie. Na záver k uvedenému bodu prijala finančná komisia nasledovné stanovisko : 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie predložený materiál 



 

 2 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za          :  5 

 

K bodu 2/ Návrh na úpravu rozpočtu MČ BA-Petržalka 

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

s rozhodujúcimi úpravami rozpočtu. V diskusii odpovedal na otázky členov komisie. 

Predseda komisie požiadal vedúceho finančného oddelenia o preformulovanie komentára 

k bežným výdavkom k programu č.8 Územný rozvoj, nakoľko je možné, že bude vybraná 

zóna, na ktorú sa bude obstarávať územný plán. Napriek možnému rozhodnutiu o obstaraní 

UPZ budú náklady na obstaranie fakturované až v roku 2017, kde budú aj narozpočtované. Na 

záver diskusie prijala finančná komisia nasledovné stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za          :  5 

 

K bodu 3/ Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok a informácia o ďalšom postupe 

pri vymáhaní pohľadávok   

Materiál uviedli vedúci finančného oddelenia v prvej časti a vedúceho právneho oddelenia 

v druhej časti.V diskusii k tomuto bodu boli zodpovedané všetky otázky k tomuto materiálu. 

Finančná komisia na záver prijala nasledovné stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  5 

 

K bodu 4/ Návrh  na  predaj  pozemkov  registra „C“ KN, parc. č. 5834/7 a parc. č. 

5834/8  pre Glock s.r.o. 

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

predložený návrh na zvýšenie ceny na 100 €/m2.Po  diskusii prijala finančná komisia 

nasledovné stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál so 

zvýšenou cenou 100 €/m2 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           : 5 

 

 

K bodu 5/ Návrh na výpožičku kamerového systému Hlavnému mestu Slovenskej 

republiky Bratislava pre potreby Okrskovej stanice Mestskej polície v Petržalke 
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Materiál uviedla 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 :  5 

Za           : 5 

 

K bodu 6/ Návrh  na prenájom  časti  pozemkov  parc. č. 1045/1 a parc. č. 1045/2  na  

Osuského ulici  pre LUXUS, spol. s r.o 

Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová.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 :  5 

Za           :  5 

 

K bodu 7/  Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru – veľkej telocvične v ZŠ 

Turnianska 10, 851 07 Bratislava pre Školský športový klub VIVUS pri ZŠ Turnianska 
Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová.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 :  5 

Za           :  5 

 

K bodu 8/  Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. Č. 3626, pre Jozefa 

Laluhu, Belinského 11, 851 01 Bratislava 

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 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  5 
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K bodu 9/  Návrh na prenájom časti pozemkov pre: 

a) HUMANA People to People Slovakia, o.z., Sučianska 31, Martin, IČO: 

420 65534 

b) Juraj Kunák, spol. s.r.o., Ge., M.R. Štefánika 45, 060 01, Kežmarok, IČO: 

47572 047 

Úvodné slovo k materiálu mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. 

V rámci diskusie boli vyjadrené pochybnosti vo vzťahu k spoločnosti uvedené v bode a) 

a o veľkosti prenajímanej plochy. Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť prenájom pre Juraj Kunák, 

spol. s.r.o. a žiada prehodnotiť cenu prenájmu v závislosti od veľkosti plochy. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  5 

 

K bodu 10/  Návrh  na  prenájom  pozemku  v k.ú. Petržalka, parc. č.5394/2, k.ú. 

Petržalka pre spoločnosť  VODOTIKA-MG, spol. s.r.o 

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 :  5 

Za           :  5 

 

K bodu 11/  Informácia o uzatvorených náj. zmluvách k obecným bytom za II. Q 2016 

K tomuto bodu dala ústnu informáciu vedúca bytového oddelenia. Informovala o postoji 

hlavného mesta k požiadavke našej mestskej časti na riešenie uvoľnených bytov.  

 

K bodu 12/  Návrh podnetu na Zmeny a doplnky platného Územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy (Matador) 

Materiál uviedol pracovník oddelenia územného plánu p. Vasek. V rámci rozsiahlej diskusie 

odpovedal na otázky členov komisie. K tomuto bodu prijala finančná komisia nasledovné 

stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  5 
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K bodu 13/  Návrh projektu spolupráce s Prahou 5 v roku 2017 
Materiál uviedla pracovníčka oddelenia kultúry p. Emeljanová. V rámci diskusie odpovedala 

na otázky členov komisie a vysvetlila ďalšie zámery v oblasti spolupráce s Prahou 

5.Podiskusii  k tomuto bodu prijala finančná komisia nasledovné stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  5 

 

K bodu 14/ Rôzne 

V rámci bodu rôzne bol predložené písomné návrhy poslancov nasledovne: 

- p. Cmorej – obstaranie územných plánov  zón „ Centrálna Petržalka“, „ Sad Janka 

Kráľa“ a „ Einsteinova“. V rámci diskusie informoval p. Vasek o stanovisku oddelenia 

UPVaDako aj o pripravovaných úpravách predloženého materiálu. V rámci diskusie 

bolo odporúčané aby sa ďalší postup koordinoval s hlavným mestom.  

- p. Vydra – predložil ponuku na poistenie plavárne. V rámci diskusie bolo odporúčané, 

že poistenie plavárne má riešiť DR ŠZP sro. 

- p. Cmorej – Zverejňovanie platov poslancov a starostu. K preloženému materiálu bolo 

prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  5 

 

- p. Cmorej – navýšenie počtu detí v súkromných materských školách, ktorým majú byť 

poskytované príspevky. K tomuto materiálu prebehla krátka diskusia, v ktorej zaznela 

informácia, že o príspevok požiadalo menej žiadateľov ako bol doteraz schválený 

maximálny počet príspevkov. Na konci diskusie predkladateľ vzal svoj návrh späť. 

 

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

rokovaní. 
 

 

 

 

   Cmorej Peter v.r. 

predseda komisie 

V Bratislave 8.9.2016 

Zapísal: Ing. Lukáček 

 

Začiatok rokovania komisie: 16,00 hod 

Ukončenie:  18,30 hod 


