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Zápisnica 
zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov dňa  29.11. 2016 

 

 

Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Pavel Šesták,  Milan Molnár, 

Branislav Krištof,   Mgr. Ing. Michal Radosa, Ing. Ján Karman, Ing. Ján Hrčka, Miroslav 

Lažo,  

 

Neprítomný : JUDr. Mgr. Vladimír Gallo, PhD – ospr. 

 

Program: 

  
1. Návrh rozpočtu na rok 2017,   

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

3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom poplatku za rozvoj na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka,  

4. Predlženie 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. Predlženie 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. Rôzne 

 

    V úvode privítal predseda komisie jej členov, predložil návrh na doplnenie programu, ktorý 

členovia jednomyseľne schválili.   

 

K bodu 1/ Návrh rozpočtu na rok 2017  

Materiál uviedol Ing. Lukáček, vedúci FO. Oboznámil členov komisie s predloženým 

návrhom, podrobne uviedol zdroje financovania, prerozdelenie v rámci hlavného mesta. 

Uviedol niektorý priority, ktoré sú v návrhu rozpočtu na základe návrhov poslaneckých 

klubov.  

V diskusiu vystúpil poslanec Gaži, ktorý sa pýtal na financovanie opráv terás. Mal 

informáciu, že 25 000,00 €  na terasy si vyhradzuje p. poslanec Vetrák, chcel vedieť. Ktoré 

terasy sa budú robiť za ostatné plánované finančné prostriedky.  Podotkol, že sa v minulom 

roku schválil PHSR, poslanci sa podieľali na jeho tvorbe a chce vedieť, do akej miery sa budú 

plniť projekty z PHSR v rámci rozpočtu. 

Ďalej vystúpil p. poslanec Šesták, ktorý sa taktiež prikláňa  k plneniu projektov z PHSR   

v rámci rozpočtu. Predložil pripomienky – otázky  p. Ovečkovej týkajúce sa návrhu rozpočtu. 

K uvedeným pripomienkam podal podrobné vysvetlenie takmer ku všetkým dotazom p. 

Lukáček. 

Následne vystúpil p. predseda Uhlár, ktorý uviedol, že v rozpočte opäť nie sú vyčlenené 

prostriedky na opravu zatekajúcej strechy Domu kultúry Zrkadlový Háj. Uviedol, že 

v rozpočte na rok 2016 neboli peniaze na opravu tohto kultúrneho stánku MČ a v rozpočte na 

rok 2017 opäť Mestská časť nevyčlenila prostriedky na jeho opravu pričom udáva, že je to 

primárnym kultúrnym stánkom, kde sa usporadúva prevažná časť všetkých kultúrnych 

podujatí MČ. 

V diskusii tiež vystúpil poslanec Radosa, navrhuje v  rámci programu 5  vzdelávanie 

podprogram 5 3 – projekt zlepšenia technického stavu budov -  vyčleniť finančné prostriedky 

tak, aby bolo jasné, že budú použité na zvýšenie kapacity MŠ. K tomuto návrhu sa pridal aj 

poslanec Karman a Uhlár. 
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Po diskusii k návrhu komisia prijala nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť návrh rozpočtu  po 

doplnení poslaneckých priorít 

Hlasovanie: 

Prítomných:    9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0  

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

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

parkovaní 

Materiál uviedla Ing.  arch. Kordošová, vedúca OÚRaD. Oboznámila členov komisie 

s predloženým návrhom. Podrobne vysvetlila stanovisko mestskej časti k návrhu Štatútu, 

ktorý bol už predmetom rokovania MZ v máji tohto roka. Pripomienky MČ neboli 

akceptované. Ide predovšetkým o spôsob prerozdelenia výnosu.  

V diskusii vystúpil poslanec Hrčka, ktorý sa opýtal na prerozdelenie príjmov zo sankcií, či sa 

navrhuje prerozdeliť taktiež po odpočítaní nákladov – p. Kordošová odpovedala, že o tom sa 

nerokovalo.  Z pohľadu mestského poslanca doplnil, že napriek zvyšovaniu rozpočtu pre 

mestskú políciu, policajti na parkovanie tam nie sú. Poslanec Radosa  v diskusii taktiež 

konštatoval, že sa s návrhom nedá  súhlasiť, čo podotkol aj poslanec Šesták, ktorý sa taktiež 

prikláňa k návrhu, že delenie finančných prostriedkov musí byť jasné a odporučil držať sa  

záverov z RFSD, ktoré bolo rozšírené o viacerých poslancov. Poslanec Gaži tiež konštatoval, 

že je potrebné započítať náklady aj do sankcií. Oboznámil prítomných s priebehom verejného 

prerokovania parkovacej politiky, z jeho pohľadu sa ho zúčastnilo viac zástupcov menších 

MČ, ktorých sa parkovacia politika natoľko netýka. Priebeh prirovnal k „Babylonu“.   Po 

ukončení diskusie členovia komisie pristúpili k hlasovaniu. 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča – a) nesúhlasiť s návrhom dodatku 

Štatútu, b) schváliť pripomienky k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom 

parkovaní tak ako sú predložené 

Hlasovanie: 

Prítomní :     9 

Za:           9  

Proti :            0 

Zdržal sa:      0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3/ Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom poplatku za 

rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Materiál uviedla Ing. arch. Kordošová,  vedúca OÚRaD. V krátkosti oboznámila členov 

komisie s návrhom, poukázala na podstatu návrhu, odporučila predložený materiál zobrať na 

vedomie a požiadala poslancov, aby jej pripomienky a návrhy na výšku sadzby zaslali 

mailom. 

V diskusii sa poslanec  Karman opýtal, ako budú vedieť z ktorej lokality poplatok príde a či 

sa tam aj vráti. P. Kordošová odpovedala, že lokalita – presné miesto stavby je zrejmé zo 

stavebného povolenia, ale asi nie je možné vždy  vrátiť príjmy do tej istej lokality kde sa 

vytvorili. Poslanec Radosa navrhol, aby sa stanovil kľúč na prerozdelenie príjmu z poplatku. 

Po týchto informáciách a  diskusii členovia komisie pristúpili k hlasovaniu:  

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča zobrať na vedomie predložený 

návrh VZN 
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Hlasovanie: 

Prítomní :  9 

Za          :   9   

Proti:        0 

Zdržal sa:   0   

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 4/ Predlženie prenájmu NP na Rovniankovej  ul. č. 5 pre Janu Bystričanovú 

Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. V krátkosti uviedla materiál. V diskusii sa  

poslanec Gaži, opýtal na nájomné za prechádzajúce obdobie.  Predkladateľ  poskytol 

informáciu o výške nájomného . Následne komisia prijala nasledovné stanovisko: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

predložený materiál tak, ako je predložený 

Prítomní :  9 

Za          :   9   

Proti:        0 

Zdržal sa:   0   

Záver: Uznesenia bolo schválené 

 

 

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

a.s.,  

Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. V krátkosti uviedla dôvod níženia 

prenajímanej plochy.  Po krátkej diskusii prijala komisia nasledovné  stanovisko: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

uvedený materiál tak, ako bol predložený. 

Hlasovanie: 

Prítomní :   9 

Za          :    8   

Proti:         0 

Zdržal sa:    0  

Nehlasoval: 1  

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 6/ Predlženie prenájmu NP v objekte na Haanovej ul. č. 10 pre Luciu Ivanovú 

Materiál  uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. Po krátkej diskusii komisia prijala 

nasledovné stanovisko:  

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

predložený materiál.  

Hlasovanie: 

Prítomní :    9 

Za          :     8   

Proti:          0 

Zdržal sa:     0 

Nehlasoval:  1   

Záver: Uznesenie bolo schválené 
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K bodu 7/ Predĺženie prenájmu NP v ZŠ Turnianska 10 pre HSL s.r.o.,  

Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. Po krátkej diskusii pristúpili členovia 

komisie k hlasovaniu. 

Komisia prijala nasledovné stanovisko:  

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

predložený materiál   

Hlasovanie: 

Prítomní :   9 

Za          :    8   

Proti:         0 

Zdržal sa:    0 

Nehlasoval: 1     

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 8/Rôzne 

V tomto bode sa poslanec Gaži opýtal, na koho sa majú obrátiť obyvatelia, ktorých vyrušuje 

nadmerný hluk z diaľnice za Panónskou cestou smerom na Rakúsku (D2), obyvatelia spísali 

petíciu, opýtal sa, či nie je na mestskej časti. Pán poslanec odporučí obyvateľom, aby sa 

obrátili na NDS. Taktiež sa opýtal, či nemá komisia prijať uznesenie, že sa nebudú prenajímať 

pozemky pod reklamné stavby. Po krátkej diskusii sa členovia komisie dohodli, že nie je 

potrebné prijať uznesenie, ponechalo to na rozhodnutie zastupiteľstva. Ďalej sa opýtal, prečo 

sa opravovalo parkovisko a komunikácia na Lietavskej, má informácie od obyvateľov, že 

parkovisko na Budatínskej je v horšom stave – ide o parkovisko v správe hlavného mesta. 

Členovia komisie sa dohodli uskutočniť návštevu plavárne v mesiaci január 2017. 

Na záver predseda  komisie poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na jej zasadnutí. 

Zasadnutie bolo ukončené o 19,35 hod. 

 

  

             

         JUDr. Ivan Uhlár v.r. 

 predseda komisie 

 

Bratislava  29. 11. 2016 

Zapísala:  A. Broszová 

 

 

 


