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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 17.10.2016 

 
 
Prítomní: Bučan, Antošová, Vydra,  Gallo, Puliš, Gajdoš, Jančovičová  
Neprítomní: Cmorej, Fiala 
 
Program: 
1. Východiská rozpočtu 
2.  Zrušenie uznesení – odmena BPP 
3.  Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok HERMANN, spol. s r.o. a Aralia, s.r.o. 
4.  Návrh na prevod vlastníctva NP na Fedinovej 18 spoločnosti CRAZY-LAZY s.r.o., 
5.  Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pre Dunajklub Kamzík vodácky klub   
6.  Návrh na prenájom časti pozemku pre Zuzanu Vendlerovú 
7.  Návrh na prenájom časti pozemkov pre spoločnosť euroAWK, s.r.o. 
8. Návrh  na  prenájom  časti pozemku pre spoločnosť  FORESPO PETRŽALKA CITY, 

a.s.   
9. Návrh na prenájom NP - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre o.z. FC Petržalka 

akadémia 
10. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 5290 pre DAVE, spol. s r.o. 
11. Návrh na prenájom nebytových priestorov v MŠ Holíčska pre MC Budatko o.z. 
12. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy 
miestneho poplatku za rozvoj. 

13. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 
dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – solidarita a výnosy z 
priestupkov. 

14. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. 
mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva. 

15. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Petržalka k návrhu VZN hl. mesta SR 
Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj.  

16. Rôzne 

Zasadnutie komisie viedol p. Vydra, ktorého poveril predseda komisie vedením z dôvodu 
svojej neúčasti. V úvode privítal p. Vydra jej členov. Zasadnutie finančnej komisie sa konalo 
na základe programu a dodaných materiálov. 
 
K bodu 1/ Východiská rozpočtu 
     Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Členov komisie oboznámil 
stručne s prípravami rozpočtu a predbežnými problémami, ktoré sa v súčasnosti ešte majú 
riešiť v rámci hlavného mesta. V rámci diskusie odpovedal na otázky členov komisie. Na 
záver k uvedenému bodu prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie predložený materiál 
 



 

 2

Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za          :  6 
 
K bodu 2/ Zrušenie uznesení – odmena BPP 
     Materiál uviedol vedúca právneho oddelenia p. Rožánková. Členov komisie bližšie 
oboznámila s predloženým materiálom. V diskusii odpovedala na otázky členov komisie. Pán 
Vydra sa vyjadril, že tentoraz nebude hlasovať za ani proti, ale sa zdrží, lebo v utorok 18.10. 
je ešte zasadnutie Dozornej rady BPP, ktorej je členom a chce poznať názor jej ostatných 
členov, aj konateľa BPP. Na záver diskusie prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za          :  5 
Zdržal sa: 1 (p. Vydra ) 
 
K bodu 3/ Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok HERMANN, spol. s r.o. a 
Aralia, s.r.o. 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
k tomuto bodu boli zodpovedané všetky otázky k tomuto materiálu. Finančná komisia na 
záver prijala nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 
K bodu 4/ Návrh na prevod vlastníctva NP na Fedinovej 18 spoločnosti CRAZY-LAZY 
s.r.o., 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová.V rámci diskusie 
v krátkosti zodpovedala otázky členov komisie. Po  diskusii prijala finančná komisia 
nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           : 7 
 
 
K bodu 5/ Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pre Dunajklub Kamzík vodácky 
klub    
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová.V rámci diskusie p. 
Bučan požiadal, aby prenájom bol na čas určitý do 31.12.2045 obdobne ako má druhý 
nájomca v tomto objekte.  Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 



 

 3

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu upraviť nájomnú zmluvu na čas určitý 
do 31.12.2045 a schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           : 7 
 

K bodu 6/ Návrh na prenájom časti pozemku pre Zuzanu Vendlerovú  
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie. Po krátkej diskusii prijala finančná komisia nasledovné 
uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 

K bodu 7/  Návrh na prenájom časti pozemkov pre spoločnosť euroAWK, 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 
uznesenie: 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 

K bodu 8/  Návrh  na  prenájom  časti pozemku pre spoločnosť  FORESPO 
PETRŽALKA CITY, a.s.   
     Úvodné slovo k materiálu mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Po 
krátkej diskusii prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 

Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 
K bodu 9/  Návrh na prenájom NP - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre o.z. FC 
Petržalka akadémia 
     Úvodné slovo k materiálu mala vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Po 
krátkej diskusii prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
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Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 
K bodu 10/  Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 5290 pre DAVE, spol. 
s r.o. 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Po krátkej diskusii  
k tomuto bodu prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 
K bodu 11/  Návrh na prenájom nebytových priestorov v MŠ Holíčska pre MC Budatko 
o.z. 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie. V rozsiahlejšej diskusii  k tomuto bodu pán Gallo 
navrhoval znížiť sumu za prenájom, hoci neuviedol na akú sumu a pán Vydra navrhoval tiež 
zníženie, ako príklad uviedol 8 €/m² a rok. Nakoniec sa o týchto návrhoch nehlasovalo pre 
nesúhlasné stanovisko zvyšných členov komisie. Finančná komisia prijala nasledovné 
uznesenie: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  6 
Proti       :  1 ( p. Gallo ) 
 
K bodu 12/  Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 
návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy 
miestneho poplatku za rozvoj. 
     Materiál uviedla vedúca právneho oddelenia p. Rožánková. Členov komisie bližšie 
oboznámila s predloženým materiálom ako aj s rôznymi názormi na tento miestny poplatok. 
V diskusii odpovedala na otázky členov komisie. Na záver diskusie prijala finančná komisia 
nasledovné uznesenie: 

 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
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K bodu 13/  Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 
návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – solidarita 
a výnosy z priestupkov. 
     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. V rámci diskusie odpovedal na 
otázky členov komisie a vysvetlila navrhované úpravy štatútu. Po diskusii  k tomuto bodu 
prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 

 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  6 
 
K bodu 14/  Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Petržalka k návrhu dodatku 
Štatútu hl. mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva. 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia životného prostredia p. Juhásová. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie a vysvetlila nesúhlasné stanovisko mestskej časti k 
navrhovanej úprave štatútu. Po diskusii  k tomuto bodu prijala finančná komisia nasledovné 
uznesenie: 

 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  5 
Zdržal sa :  1 ( p. Gajdoš ) 
 
K bodu 15/  Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Petržalka k návrhu VZN hl. 
mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj.  
     Materiál uviedla vedúca právneho oddelenia p. Rožánková. Členov komisie bližšie 
oboznámila s predloženým materiálom ako aj s rôznymi názormi na tento miestny poplatok 
a s nesúhlasným stanoviskom mestskej časti. V diskusii odpovedala na otázky členov 
komisie. Na záver diskusie prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 

 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 

K bodu 16/ Rôzne 
V rámci bodu rôzne požiadal p. Bučan o vytvorenie pracovnej skupiny tak ako bola vytvorená 
pri úvere od VUB na posúdenie návrhu p. Cmoreja na posúdenie a prehodnotenie prijatých 
úverov. K tomuto návrhu sa vyjadrili členovia komisie a schválili nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia navrhuje posúdiť návrh p. Cmoreja a prehodnotiť prijaté úvery v komisii 
zloženej nasledovne: Bučan, Šesták, Cmorej, Antošová, Štefánik  
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Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  5 
Zdržal sa:  1 ( p. Gallo ) 
 
Na záver p. Vydra poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na jej rokovaní. 
 

 
 
 

               Vydra Jozef v.r. 
poverený vedením komisie 

V Bratislave 17.10.2016 
Zapísal: Ing. Lukáček 
 
Začiatok rokovania komisie: 16,30 hod 
Ukončenie:  17,45 hod 


