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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 9.2.2017 

 
 
Prítomní: Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Gajdoš,  
Neprítomní: Gallo, Puliš, Jančovičová, Fiala 
 
Program: 
 

1. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 
8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia 

2. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 13/2015 o 
školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

3. Návrh VZN k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od  
1. septembra 2018 

4. Návrh VZN k zriadeniu Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava 
vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. 
septembra 2018 

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

6. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 5290 pre DAVE, spol. s r.o. 
7. Návrh na predĺženie prenájmu NP v PDI na Gessayovej ul. č. 22 pre Petra Rybára 
8. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 5410 pre spoločnosť  Starý Otec, a.s. 
9. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 1209 pre Karin Toráčovú 
10. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1453  pre BPP s.r.o., zastupujúcich 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Starhradskej 2-4 
11. Návrh na prenájom časti pozemku pre MIKOSTAR s.r.o. 
12. Návrh na prenájom bazéna MŠ Bzovícka 
13. Projekt: „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“ 
14. Obnova DOS Medveďova 21 
15. Stavebný zámer na rekonštrukciu objektu Hrobákova pre účely SSS Petržalka 
16. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. štvrťrok 

2016 
17. BPP – Koncepcia rozvoja 
18. Rôzne 

 
     Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie p. Cmorej. V úvode privítal členov 
komisie. Zasadnutie finančnej komisie sa konalo na základe programu a dodaných materiálov. 
Vzhľadom na skutočnosť, že konateľ BPP s.ro. je chorý, tento bod programu č.18 sa 
neprerokovával. 
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K bodu 1/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia 
     Úvodné slovo mal vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Členov komisie stručne 
oboznámil so zámerom uvedeného VZN. Na záver k uvedenému bodu prijala finančná 
komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za          :   5 
 
K bodu 2/ Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 
13/2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Petržalka 
     Materiál uviedla pracovníčka oddelenia školstva a športu p. Sonneková. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie. Na záver diskusie prijala finančná komisia nasledovné 
uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za          :   5 
 
 
K bodu 3/ Návrh VZN k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 
Bratislava od 1. septembra 2018 
        Materiál uviedla pracovníčka oddelenia školstva a športu p. Sonneková. V rámci krátkej 
diskusie odpovedala na otázky členov komisie. Na záver prijala finančná komisia nasledovné 
uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za          :   5 
 
K bodu 4/ Návrh VZN k zriadeniu Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 
Bratislava vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava 
od 1. septembra 2018 
    Materiál uviedla pracovníčka oddelenia školstva a športu p. Sonneková. V rámci krátkej 
diskusie odpovedala na otázky členov komisie na zmenu pôvodného uznesenia. Záverom 
prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za          :   5 
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K bodu 5/ Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy p. Kordošová. Členom 
komisie  v rámci diskusie odpovedala na ich doplňujúce otázky. Neboli vznesené žiadne 
pozmeňujúce návrhy.  Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  5 
 
K bodu 6/ Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 5290 pre DAVE, 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 
uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  3 
Zdržal sa : 2 ( Cmorej, Vydra ) 
 

K bodu 7/  Návrh na predĺženie prenájmu NP v PDI na Gessayovej ul. č. 22 pre Petra 
Rybára 
     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 :  5 
Za           :  5 
 

K bodu 8/ Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 5410 pre spoločnosť  Starý Otec, 
a.s. 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie. Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné 
uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  4 
Zdržal sa : 1 ( Vydra ) 
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K bodu 9/  Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 1209 pre Karin Toráčovú 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie. Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné 
uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  5 
 

K bodu 10/ Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1453  pre BPP s.r.o., 
zastupujúcich vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Starhradskej 2-4 
     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 :  5 
Za           :  5 
 

K bodu 11/  Návrh na prenájom časti pozemku pre MIKOSTAR s.r.o. 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
odzneli požiadavky členov komisie zachovať súčasné parkovacie miesta pre verejnosť 
a ďalšie novovybudované po pracovnej dobe taktiež poskytnúť obyvateľom. Po diskusii 
prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál za 
podmienky zachovanie súčasných šiestich parkovacích miest pre verejnosť 
a novovybudované taktiež po pracovnej dobe poskytnúť verejnosti. 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  5 
 

K bodu 12/ Návrh na prenájom bazéna MŠ Bzovícka 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie. Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné 
uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu skrátiť dobu prenájmu na 5 rokov 
a následne materiál schváliť 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
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Za           :  4 
Zdržal sa : 1 ( Gajdoš ) 
 

K bodu 13/  Projekt: „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia 
kapacít MŠ“ 
     Materiál uviedol pracovník oddelenia projektového riadenia p. Nemec. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie. Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné 
uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  5 
 

K bodu 14/  Obnova DOS Medveďova 21 
     Materiál uviedol pracovník oddelenia projektového riadenia p. Nemec. V rámci 
rozsiahlejšej diskusie žiadali členovia komisie preveriť možnosť financovania systémových 
porúch z účelových dotácií Ministerstva dopravy a výstavby SR. Zároveň požiadali 
o doplnenie finančných možností a časového harmonogramu  alternatívy 1. Po diskusii prijala 
finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál v alt. 1 
s požadovanými doplňujúcimi údajmi. 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  4 
Zdržal sa :  1 ( Gajdoš ) 
 

K bodu 15/  Stavebný zámer na rekonštrukciu objektu Hrobákova pre účely SSS 
Petržalka 
     Materiál uviedla riaditeľka SSS Petržalka p. Chanečková.  V rámci rozsiahlejšej diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie. Členovia komisie sa v diskusii priklonili k riešeniu 
podľa alt. 1 s tým, že je potrebné bližšie vyšpecifikovať požiadavky a taktiež časový 
harmonogram podľa finančných možností našej mestskej časti. Po diskusii prijala finančná 
komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál v alt. 1 
s požadovanými doplňujúcimi údajmi. 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  5 
 

K bodu 16/  Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. 
štvrťrok 2016.    
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  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 :  5 
Za           :  5 
 
K bodu 17/ Rôzne 
Na záver p. Cmorej poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na jej rokovaní. 
 

 
 
 

               Cmorej Peter v.r. 
   predseda komisie 

V Bratislave 9.2.2017 
Zapísal: Ing. Lukáček 
 
Začiatok rokovania komisie: 16,00 hod 
Ukončenie:  17,30 hod 


