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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 5.12.2016 

 

 

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

Neprítomní: Gallo, Puliš 

 

Program: 

 

1.     Návrh rozpočtu na rok 2017  

2.      Stanovisko k návrhu dodatku štatútu mesta a VZN mesta o dočasnom parkovaní  

3.   Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ BA-Petržalka 

4.     Predĺženie prenájmu NP na Rovniankovej  ul. č. 5 pre Janu Bystričanovú 

5.     Predĺženie prenájmu NP v objekte budovy na Kutlíkovej ul. č. 17,  pre VZP, a.s. 

6.      Predĺženie prenájmu NP v objekte na Haanovej ul. č. 10 pre Luciu Ivanovú 

7.      Predĺženie prenájmu NP v ZŠ Turnianska 10 pre HSL s.r.o. 

8.      Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III. štvrťrok 2016. 

9.   Rôzne 

 

     Zasadnutie komisie viedol predseda komisie p. Cmorej. V úvode privítal členov komisie. 

Zasadnutie finančnej komisie sa konalo na základe programu a dodaných materiálov. 

 

K bodu 1/ Návrh rozpočtu na rok 2017 

     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 mnohé otázky členov komisie. 

Na záver k uvedenému bodu prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za          :   6 

 

K bodu 2/ Stanovisko k návrhu dodatku štatútu mesta a VZN mesta o dočasnom 

parkovaní 

     Materiál uviedol p. Bučan. Členovia v rámci diskusie diskutovali k otvoreným problémom 

pre riešení tohto štatútu a VZN. P. Cmorej vyjadril nasledovné nedostatky vo VZN: riešenie 

objednávania parkovania cez SMS, koľko áut na jeden byt, vyznačovanie  parkovacích miest. 

Na záver diskusie prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 

 

a) Finančná komisia  n e s ú h l a s í   s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu 

b) Finančná komisia schválila pripomienky k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o 

dočasnom parkovaní s návrhmi na doplnenie uznesenia o nasledovné pripomienky: 
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-          zapracovať do VZN možnosť diferenciácie ceny parkovného podľa metódy platby 

(možnosť zvýhodňovať platby cez mobilné aplikácie alebo znevýhodňovať platby 

prostredníctvom SMS a podobne) 

-          ujasniť vo VZN spôsob realizácie parkovacej politiky: značkami alebo kreslením čiar? 

(žiadame značkami) 

-          umožniť obmedzenie počtu kariet na bytovú jednotku 

-          umožniť viazať parkovaciu kartu na rodné číslo a nie na ŠPZ (ak niekto napr. mení 

služobné autá a pod., aby si mohol v aplikácií zmeniť ŠPZ) 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za          :  6 

 

K bodu 3/ Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ BA-Petržalka 

        Materiál uviedla vedúca právneho oddelenia p. Rožánková. V rámci diskusie k tomuto 

bodu boli zodpovedané otázky k tomuto materiálu. Členovia komisie boli požiadaný, aby 

svoje pripomienky zaslali p. Kordošovej. Finančná komisia na záver prijala nasledovné 

uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 4/ Predĺženie prenájmu NP na Rovniankovej  ul. č. 5 pre Janu Bystričanovú  
    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/ Predĺženie prenájmu NP v objekte budovy na Kutlíkovej ul. č. 17,  pre VZP, 

a.s.      
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová.  V diskusii 

vysvetlila bližšie informácie k prenájmu a jeho ďalšiemu pokračovaniu. Po diskusii prijala 

finančná komisia nasledovné uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           : 7 
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K bodu 6/ Predĺženie prenájmu NP v objekte na Haanovej ul. č. 10 pre Luciu Ivanovú 

     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           :  5 

Zdržal sa : 2 ( Cmorej, Vydra ) 

 

K bodu 7/  Predĺženie prenájmu NP v ZŠ Turnianska 10 pre HSL 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/  Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III. 

štvrťrok 2016.    
  Úvodné slovo k materiálu mala vedúca bytového oddelenia p. Podolayová. Po krátkej 

diskusii prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať predložený materiál na vedomie 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

 

K bodu 9/ Rôzne 

Na záver p. Cmorej poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na jej rokovaní. 
 

 

 

 

               Cmorej Peter v.r. 

   predseda komisie 

V Bratislave 5.12.2016 

Zapísal: Ing. Lukáček 

 

Začiatok rokovania komisie: 16,00 hod 

Ukončenie:  17,45 hod 


