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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 5.4.2017 

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

1. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady 
2. Návrh na novelu VZN o dotáciách 
3. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl.m. SR Bratislavy – procesné opatrovníctvo 
4. Fond rozvoja 
5. Návrh na predĺženie prenájmu – objektu ŠH Prokofievova  pre Romana Šuláka 

a manželku 
6. Návrh na predĺženie prenájmu – objektov u Medveďovej 2 a 4  pre OZ Brána do 

života 
7. Návrh na predĺženie prenájmu NP v Pavilóne detských ihrísk na Ambroseho ul.č.1a 

pre Alino s.r.o. 
8. Návrh na predlženie prenájmu NP v bytovom dome Gercenova 8/H pre OZ OKRAJ 
9. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pre Dunajklub Kamzík vodácky klub  
10. Návrh na opravu uznesenia č. 101/2015 zo dňa 22.09.2015 
11. Návrh na opravu uznesenia č. 155/2016 zo dňa 15.03.2016 
12. Návrh na odpustenie príslušenstva pohľadávok 
13. Začatie obstarávania UPN Z SJK 
14. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 7/2015 
15. 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.  
 
K bodu 1/ Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady 
     Materiál uviedla riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka p. Chanečková. Členov 
komisie stručne oboznámil so zmenami preloženého VZN, ktoré vyplývajú so zmeny zákona 
o sociálnych službách. K uvedenému bodu prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  7 
Za               :   6 
Nehlasovali: 1 ( Antošová ) 
 
K bodu 2/ Návrh na novelu VZN o dotáciách 
     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Novela VZN o dotáciách je 
opäť na základe legislatívnej zmeny zákona o rozpočtových pravidlách kde sa pri poskytovaní 
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dotácií vyžaduje aj potvrdenie, že právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu 
prijímať dotácie.  Po krátkej diskusii prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za          :   5 
Nehlasovali: 2 ( Antošová, Puliš ) 
 
 
K bodu 3/ Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl.m. SR Bratislavy – procesné 
opatrovníctvo 
        Materiál uviedla pracovníčka oddelenia sociálnych vecí p. Guľová. 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 
s doplnením odborných pripomienok miestneho úradu 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za          :   5 
 
 
K bodu 4/ Fond rozvoja 
    Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. V rozsiahlej diskusii odpovedal 
na otázky členov komisie, v ktorých vysvetlil základné princípy fungovania tohto 
mimorozpočtového fondu. Záverom prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :    7 
Za          :     5 
Nehlasovali: 2 ( Gallo, Puliš ) 
 
 
K bodu 5/ Návrh na predĺženie prenájmu – objektu ŠH Prokofievova  pre Romana 
Šuláka a manželku 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová.  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 :  8 
Za           :  8 
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K bodu 6/ Návrh na predĺženie prenájmu – objektov u Medveďovej 2 a 4  pre OZ Brána 
do života 
     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 :  8 
Za           :  8 
 

K bodu 7/  Návrh na predĺženie prenájmu NP v Pavilóne detských ihrísk na Ambroseho 
ul.č.1a pre Alino 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 zvýšiť cenu prenájmu na 89,- €/m2 
a následne schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  8 
Za           :  7 
Zdržal sa : 1 ( Antošová ) 
 

K bodu 8/ Návrh na predlženie prenájmu NP v bytovom dome Gercenova 8/H pre OZ 
OKRAJ 
     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 :  8 
Za           :  8 
 
K bodu 9/  Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pre Dunajklub Kamzík vodácky 
klub   
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie ako aj doplnila informáciu o stanoviskách odborných 
komisií.  Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  8 
Za           :  7 
Zdržal sa: 1 ( Cmorej ) 
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K bodu 10/ Návrh na opravu uznesenia č. 101/2015 zo dňa 22.09.2015 
     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 :  6 
Za           :  6 
 

K bodu 11/  Návrh na opravu uznesenia č. 155/2016 zo dňa 15.03.2016 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
vysvetlila dôvody, pre ktoré je potrebné predložiť uvedený materiál. Po diskusii prijala 
finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  6 
 

K bodu 12/ Návrh na odpustenie príslušenstva pohľadávok 
     Materiál uviedol zástupca starostu p. Radosa. V rámci diskusie vysvetlil dôvody, ktoré ho 
vedú k preloženiu uvedeného materiálu a odpovedal 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 ( Gajdoš ) 
 

K bodu 13/  Začatie obstarávania UPN Z SJK 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy p. Kordošová. V rámci 
rozsiahlej diskusie odpovedala na otázky členov komisie. Po diskusii prijala finančná komisia 
nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  8 
Za           :  5 
Zdržal sa : 1 ( Vydra ) 
Proti        : 2 ( Puliš, Gajdoš ) 
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K bodu 14/  Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 7/2015 
     Materiál uviedol zástupca starostu p. Radosa. V rámci diskusie vysvetlil postup pri 
posudzovaní žiadostí o dotácie. Predložený materiál zobrali členovia komisie na vedomie 
 
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 6.4.2017 
Zapísal: Ing. Lukáček 
 
Začiatok rokovania komisie: 16,00 hod 
Ukončenie:  17,30 hod 


