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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 15.6.2017 

 

 

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

Neprítomní: Bučan, Puliš 

 

Program: 

 

1. Záverečný účet, finančné vysporiadanie a vyhodnotenie prioritných cieľov za rok 2016 

2. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2017 

3. Návrh novely VZN o poskytovaní soc. služieb (prepravná služba) 

4. Návrh  Dodatku č.3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná služba) 

5. Návrh  Dodatku č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka (prepravná 

služba) 

6. Stanovisko MČ k návrhu VZN hlavného mesta o zeleni 

7. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 183/1 pre Maddox Corporation, s.r.o. 

8. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 4878 o výmere 388 m
2
 v k.ú. Petržalka pre 

Mgr. Jana Kamenská – 1. Súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND 

9. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 5194/1 pre Občianske združenie UM 

10. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 2845/14, pre PETRING s. r. o. 

11. Návrh  na  prenájom  pozemkov parc. č. 5736 a parc. č. 5756, k.ú. Petržalka pre Ota 

Dantsitsa 

12. Návrh  na  prenájom  časti pozemku parc. č. 1544, k.ú. Petržalka pre spoločnosť Bytové 

družstvo Petržalka v zastúpení vlastníkov bytov a NP bytového domu Topoľčianska ul. č. 

33  

13. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 3574/1 pre STEVE PRO, s.r.o. 

14. Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov parc.č. 3110/37, 3110/38, 3110/109 pre 

Develop BS, s.r.o. 

15. Návrh na predĺženie prenájmu NP v objekte na Haanovej 10 pre OZ Odyseus 

16. Návrh na predĺženie prenájmu časti NP pre spoločnosť ZDRAVOMAT, s. r. o. 

17. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov,  parc. č. 4580/8, 4580/9,4580/10,4580/11, 

4580/12 pre  BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o. a INTER Bratislava, o.z. 

18. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov – telocvične v ZŠ Prokofievova pre 

Klub modernej gymnastiky Danubia 

19. Naučiť lepšie, odmeniť viac 

20. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných MŠ 

21. Memorandum BSK a mestskej časti Bratislava-Petržalka o spolupráci pri zabezpečovaní 

ubytovania pre pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ 

22. 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/ Záverečný účet, finančné vysporiadanie a vyhodnotenie prioritných cieľov za 

rok 2016 
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     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Členov komisie stručne 

oboznámil s finančnými výsledkami dosiahnutými za rok 2016. V rámci diskusie odpovedal 

na otázky členov komisie. K uvedenému bodu prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  5 

Za               :  5 

Neprítomní: Gallo, Antošová 

 

K bodu 2/ Návrh úpravy rozpočtu na rok 2017 

     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. V rámci diskusie vysvetlil 

hlavné dôvody, pre ktoré musíme riešiť niektoré požiadavky na úpravu rozpočtu v tomto 

období. Zároveň objasnil rozhodujúce požiadavky na úpravu rozpočtu.  Po diskusii prijala 

finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za          :   5 

Neprítomní: Gallo, Antošová 

 

K bodu 3/ Návrh novely VZN o poskytovaní soc. služieb (prepravná služba) 
        Materiál uviedla riaditeľka SSS p. Chanečková. Informovala o predloženom návrhu 

VZN, ktorý rieši novú službu v sociálnej oblasti.  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 :  7 

Za          :   7 

 

 

K bodu 4/ Návrh  Dodatku č.3 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka 

(prepravná služba) 

       Materiál uviedla riaditeľka SSS p. Chanečková. Tento materiál nadväzuje na 

predchádzajúci bod a rieši s tým spojené legislatívne úpravy štatútu. Záverom prijala finančná 

komisia nasledovné uznesenie: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :    7 

Za          :     7 

 

K bodu 5/ Návrh  Dodatku č.4 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb 

Petržalka (prepravná služba) 
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     Materiál uviedla riaditeľka SSS p. Chanečková. Tento materiál nadväzuje na 

predchádzajúci bod a rieši s tým spojené legislatívne úpravy štatútu. Záverom prijala finančná 

komisia nasledovné uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 6/ Stanovisko MČ k návrhu VZN hlavného mesta o zeleni 

     Materiál uviedla vedúca oddelenia životného prostredia p. Juhásová. Stručne vysvetlila 

naše pripomienky k predloženému VZN hlavného mesta. Po krátkej diskusii prijala finančná 

komisia nasledovné uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

s predloženými pripomienkami 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

Neprítomní: Antošová 

 

K bodu 7/  Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 183/1 pre Maddox Corporation, 

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 parc.č. 4878 o výmere 388 m
2
 v k.ú. 

Petržalka pre Mgr. Jana Kamenská – 1. Súkromné opatrovateľské centrum 

BABYLAND 

     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 

sa členovia komisie pýtali, či uvedený priestor nebude chýbať naším škôlkam a žiadali 

doplniť materiál o požadovanú informáciu. O predloženom materiály na záver nehlasovali. 

 

K bodu 9/  Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 5194/1 pre Občianske združenie 

UM 
     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 
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Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  2 ( Gajdoš, Fiala ) 

Zdržal sa: 5 

 

Uznesenie nebolo schválené 

 

K bodu 10/ Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 2845/14, pre PETRING s. r. o. 

     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 

odpovedala na otázky členov komisie. P. Gallo dal protinávrh na zvýšenie ceny prenájmu na 1 

€/m2 a rok. O predloženom protinávrhu sa hlasovalo nasledovne: 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  3 ( Gallo, Gajdoš, Vydra ) 

Proti       :  4 

 

Protinávrh nebol schválený 

 

Následne sa hlasovalo o materiály tak ako bol predložený: 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  5 

Zdržal sa :  1 ( Gallo ) 

Proti        :  1 ( Vydra ) 

 

K bodu 11/  Návrh  na  prenájom  pozemkov parc. č. 5736 a parc. č. 5756, k.ú. Petržalka 

pre Ota Dantsitsa 

     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 

vysvetlila dôvody, pre ktoré žiadajú o prenájom. V  diskusii dal p. Gallo návrh na dobu 

prenájmu na 5 rokov.  Hlasovalo sa o celom materiály s predloženou úpravou doby prenájmu 

nasledovne: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál s úpravou 

doby prenájmu na 5 rokov 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  4 

Zdržal sa :  3 ( Cmorej, Antošová, Jančovičová ) 

 

K bodu 12/ Návrh  na  prenájom  časti pozemku parc. č. 1544, k.ú. Petržalka pre 

spoločnosť Bytové družstvo Petržalka v zastúpení vlastníkov bytov a NP bytového domu 

Topoľčianska ul. č. 33  

     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 

odpovedala na otázky členov komisie. V diskusii dal p. Gallo návrh na zvýšenie ceny 

prenájmu na 1 €/m2/rok.  Hlasovalo sa o celom materiály s predloženou úpravou ceny 

prenájmu nasledovne: 
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Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál s úpravou 

ceny prenájmu na 1 €/m2/rok 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  5 

Zdržal sa : 2 ( Cmorej, Antošová ) 

 

K bodu 13/ Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 3574/1 pre STEVE 

PRO, 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 

stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 14/ Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov parc.č. 3110/37, 3110/38, 3110/109 

pre Develop BS, 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 

stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 15/ Návrh na predĺženie prenájmu NP v objekte na Haanovej 10 pre OZ 

Odyseus     
      Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 

odpovedala na otázky členov komisie. Po krátkej diskusii prijala finančná komisia nasledovné 

stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

Nehlasoval : p. Gallo 

 

K bodu 16/ Návrh na predĺženie prenájmu časti NP pre spoločnosť ZDRAVOMAT,s.r.o. 

      Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 

odpovedala na otázky členov komisie. V  diskusii dal p. Gallo návrh na dobu prenájmu na 5 

rokov.  Najprv sa hlasovalo o protinávrhu p. Galla úprave doby prenájmu na 5 rokov 

nasledovne: 
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Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  3 ( Gallo, Vydra, Gajdoš ) 

Zdržal sa : 4 

Protinávrh nebol schválený. 

 

Následne sa hlasovalo o materiály, tak ako bol predložený: 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  5  

Zdržal sa : 2 ( Gallo, Vydra, ) 

 

K bodu 17/ Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov,  parc. č. 4580/8, 

4580/9,4580/10,4580/11, 4580/12 pre  BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o. a INTER Bratislava, 

o.z. 
      Materiál uviedol zástupca starostu p. Radosa. Ako predkladateľ informoval o zámere 

vybudovania športovej haly na území Petržalky. V rámci diskusie niektorí členovia komisie 

žiadali o informáciu, aký bude prínos tejto športovej haly pre obyvateľov našej mestskej časti. 

Následne hlasovali o predloženom návrhu: 

  

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  4  

Zdržal sa : 3 ( Gallo, Vydra, Gajdoš ) 

 

K bodu 18/ Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov – telocvične v ZŠ 

Prokofievova pre Klub modernej gymnastiky Danubia 

      Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 

odpovedala na otázky členov komisie. Po krátkej diskusii prijala finančná komisia nasledovné 

stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 19/ Naučiť lepšie, odmeniť viac 

      Materiál uviedol zástupca starostu p. Radosa. Ako predkladateľ informoval o zámere 

ďalšieho pokračovania v tomto projekte. V rámci diskusie odpovedal na niektoré otázky 

členov komisie. Následne hlasovali o predloženom návrhu: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

Neprítomní: Fiala 
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K bodu 20/ Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v 

súkromných MŠ 

      Materiál uviedol zástupca starostu p. Radosa. Ako predkladateľ informoval o zámere 

ďalšieho pokračovania v tomto projekte. V rámci diskusie odpovedal na niektoré otázky 

členov komisie. Následne hlasovali o predloženom návrhu: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  5 

Neprítomní: Fiala, Vydra 

 

 

K bodu 21/ Memorandum BSK a mestskej časti Bratislava-Petržalka o spolupráci pri 

zabezpečovaní ubytovania pre pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ 

      Materiál uviedol pracovník oddelenia školstva p. Monsberger.  Informoval o memorande 

a jeho výhodách pre pedagogických zamestnancov. V rámci krátkej diskusie odpovedal na 

niektoré otázky členov komisie. Následne hlasovali o predloženom návrhu: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za           :  7 

 

K bodu 22/ Rôzne 

     V rámci tohto bodu žiadal p. Gajdoš pri materiáloch, ktoré už boli prerokované v iných 

komisiách, aby predkladateľ informoval o prijatých stanoviskách týchto komisií. Hlasovaním 

sa členovia komisie vyjadrili nasledovne: 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  4 

Zdržal sa : 1 ( Cmorej ) 

Neprítomní: Gallo, Antošová 

 

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

 

 

               Cmorej Peter v.r. 

   predseda komisie 

V Bratislave 15.6.2017 

Zapísal: Ing. Lukáček 

 

Začiatok rokovania komisie: 16,00 hod 

Ukončenie:  18,00 hod 


