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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 13.9.2017 

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

1. Návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka 

2. Správa o plnení rozpočtu k 30.6.2017 
3. Návrh na úpravu rozpočtu MČ BA-Petržalka na rok 2017 
4.  Rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a 

športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na 
rok 2017 

5.  Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR 
6.  Návrh na predaj NP na Osuského ul. č. 1, 1A, spoločnosti V.O.K. Slovensko s.r.o. 
7. Návrh  na predaj pozemku parc. č. 3086 pre JUDr. J. Hudeka a manželku Mgr. A. 

Hudekovú 
8. Návrh na predlženie prenájmu NP Gercenova ul. č. 8/H,  Bratislava pre OZ  OKRAJ 
9.  Návrh na predĺženie prenájmu NP v Pavilóne detských ihrísk Bzovícka 8 pre IGA 

Group s.r.o. 
10. Návrh na predlženie prenájmu NP v objekte na Ambroseho ul. č. 2 pre P – MAT n. o. 
11. Návrh na predlženie prenájmu NP v objekte na Jasovskej ul. č. 25 pre Romana Mocka 
12. Návrh na predĺženie prenájmu NP v objekte na Mánesovom námestí č. 3, pre ŠK 

Tatran 
13. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 5736 a 5756, k.ú. Petržalka pre žiadateľa O. 

Dantsitsa 
14. Návrh na prenájom časti  pozemkov parc. č. 5284/20 a 5284/21 pre Akzent BigBoard 
15. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 3459/5 pre Bajram AZIRI, Zmrzlina 

u Bajrama 
16. Návrh na prenájom časti pozemkov parc. č. 4590, 3612 a 4584, pre vlastníkov bytov 

a NP 
17. 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 priamych finančných dotácií pre oblasť športu z 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
     Materiál uviedol prvý zástupca starostu p. Bučan. Členov komisie oboznámil 
s predloženým návrhom VZN. V rámci diskusie odpovedal na otázky členov komisie 
a dopĺňujúce požiadavky na úpravu VZN. K uvedenému bodu prijala finančná komisia 
nasledovné uznesenie: 
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Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  6 
Za               :  5 
Zdržal sa    :  1 ( Cmorej ) 
Neprítomní: Gallo,  
 
K bodu 2/ Správa o plnení rozpočtu k 30.6.2017 
 
     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. V rámci diskusie bližšie 
oboznámil členov komisie s plnením rozpočtu za I. polrok 2017.  Po diskusii prijala finančná 
komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za          :   6 
Neprítomní: Bučan 
 
K bodu 3/ Návrh na úpravu rozpočtu MČ BA-Petržalka na rok 2017 
        Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Informoval členov komisie 
s jednotlivými návrhmi na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov.  V rámci diskusie odpovedal 
na otázky členov komisie. Na záver prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za          :   6 
Neprítomní: Bučan 
 
K bodu 4/ Rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na 
rok 2017 
       Materiál uviedla vedúca oddelenia projektového riadenia p. Jecková. Členov komisie 
oboznámila s predloženými požiadavkami na rekonštrukcie telocviční ZŠ zo štátneho 
rozpočtu.  Záverom prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :    5 
Za          :     5 
Neprítomní: Bučan, Gallo 
 
K bodu 5/ Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom 
SR 
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     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Po krátkej diskusii a odpovede 
na otázky členov komisie prijala komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  6 
Neprítomní: Bučan 
 
K bodu 6/ Návrh na predaj NP na Osuského ul. č. 1, 1A, spoločnosti V.O.K. Slovensko 
s.r.o. 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členom komisie. P. Antošová dala návrh na zvýšenie ceny na 200 tis. €. 
Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál so 
zvýšenou cenou za odpredaj 200 tis. € 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  3 
Zdržal sa :  2 ( Vydra, Cmorej ) 
Neprítomní: Bučan, Gallo 
 
K bodu 7/  Návrh  na predaj pozemku parc. č. 3086 pre JUDr. J. Hudeka a manželku 
Mgr. A. Hudekovú 
 
     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           :  4 
Zdržal sa :  1 ( Vydra ) 
Neprítomní: Bučan, Gallo 
 

K bodu 8/ Návrh na predlženie prenájmu NP Gercenova ul. č. 8/H,  Bratislava pre OZ  
OKRAJ 
     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 
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Za           :  5 
Neprítomní: Bučan, Gallo 
 
K bodu 9/  Návrh na predĺženie prenájmu NP v Pavilóne detských ihrísk Bzovícka 8 pre 
IGA Group s.r.o. 
     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 :  5 
Za           :  5 
Neprítomní: Bučan, Gallo 
 
K bodu 10/ Návrh na predlženie prenájmu NP v objekte na Ambroseho ul. č. 2 pre P – 
MAT n. o 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Po krátkej diskusii 
prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  5 
Neprítomní: Bučan, Gallo 
 
K bodu 11/  Návrh na predlženie prenájmu NP v objekte na Jasovskej ul. č. 25 pre 
Romana Mocka 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie. Po diskusii prijala komisia uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  5 
Neprítomní: Bučan, Gallo 
 

K bodu 12/ Návrh na predĺženie prenájmu NP v objekte na Mánesovom námestí č. 3, 
pre ŠK Tatran 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie. Hlasovaním prijala komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  5 
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Neprítomní: Bučan, Gallo 
 

K bodu 13/ Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 5736 a 5756, k.ú. Petržalka pre 
žiadateľa O. Dantsitsa 
     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 :  5 
Za           :  5 
Neprítomní: Bučan, Gallo 
 
K bodu 14/ Návrh na prenájom časti  pozemkov parc. č. 5284/20 a 5284/21 pre Akzent 
BigBoard 
     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 :  5 
Za           :  4 
Proti        : 1 ( Vydra ) 
Neprítomní: Bučan, Gallo 
 
K bodu 15/ Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 3459/5 pre Bajram AZIRI, 
Zmrzlina u Bajrama 
      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 :  5 
Za           :  5 
Neprítomní: Bučan, Gallo 
 
K bodu 16/ Návrh na prenájom časti pozemkov parc. č. 4590, 3612 a 4584, pre 
vlastníkov bytov a NP 
 
      Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie. Po krátkej diskusii prijala nasledovné uznesnie: 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
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Za           :  5 
Neprítomní: Bučan, Gallo 
 
 
 
 
K bodu 17/ Rôzne 
     Na záver predseda komisie poďakoval členom za aktívnu účasť na jej rokovaní. 
 

 
 

               Cmorej Peter v.r. 
   predseda komisie 

V Bratislave 14.9.2017 
Zapísal: Ing. Lukáček 
 
Začiatok rokovania komisie: 16,00 hod 
Ukončenie:  17,45 hod 


