Zápisnica
zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov dňa 16.10.2017
Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Pavel Šesták, PhD, Branislav
Krištof, Ing. Ján Karman, Miroslav Lažo, Milan Molnár, Ing. Ján Hrčka,
Neprítomní : JUDr. Mgr. Vladimír Gallo – osprav., Mgr. Ing. Michal Radosa – osprav.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VZN o miestnych daniach
Komunitný plán
Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 1271/1 pre spoločnosť SUZA
Návrh na prenájom NP - telocvične v ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka družstvo
Návrh na ďalšie využitie ŠH Prokofievova
Rôzne

V úvode privítal predseda komisie jej členov, predložil návrh programu, ktorý členovia
jednomyseľne schválili.
K bodu 1/ Návrh VZN o miestnych daniach , doplnenie VZN č. 5/2004 o miestnych
daniach
K uvedenému materiálu úvodné slovo uviedol Ing. Lukáček, vedúci FO. Po krátkej diskusii
komisia pristúpila k hlasovaniu o predloženom návrhu:
Hlasovanie:
Prítomných: 6
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
K bodu 2/ Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti BratislavaPetržalka na roky 2018-2020
Materiál uviedla Mgr. Halčáková, vedúca OSV. Poslanci navrhli pre porovnanie údajov
týkajúcich sa trvalého pobytu obyvateľov zo Štatistického úradu získať údaje o trvalom
pobyte z REGOBU prostredníctvom ohlasovne obyvateľstva na miestnom úrade. Komisia po
krátkej diskusii prijala nasledovné uznesenie:
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál
Hlasovanie:
Prítomní : 8
Za:
8
Proti :
0
Zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
K bodu 3/ Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 1271/1 pre spoločnosť SUZA
Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. Po krátkej diskusii komisia pristúpila
k hlasovaniu o predloženom návrhu:
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Hlasovanie:
Prítomní : 8
Za
: 8
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Záver: Uznesenia bolo schválené
K bodu 4/ Návrh na prenájom NP - telocvične v ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka
družstvo
Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. Po krátkej diskusie prijala komisia
nasledovné stanovisko k predloženému materiálu:
Hlasovanie:
Prítomní : 8
Za
: 8
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu 5/ Návrh na ďalšie využitie ŠH Prokofievova
Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. Poslanci žiadajú doložiť výkaz výmer, na
základe ktorého bol spracovaný predbežný rozpočet, taktiež nesúhlasili ani s jednou
alternatívou v návrhu uznesenia, konštatovali, že pozemok nie je v správe mestskej časti.
Súčasne Vzhľadom na nutnosť opravy budovy a jej rozsah, požadovali členovia komisie
vykonať geologický prieskum pod objektom. Po ukončení diskusie prijali nasledovné
stanovisko:
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu:
požiadať starostu,
aby požiadal primátora hlavného mesta o zverenie pozemku pod stavbou
požiadať prednostu,
aby zabezpečil geologický prieskum pod objektom.
Hlasovanie:
Prítomní : 8
Za
: 8
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
K bodu 19/ Rôzne
V tomto bode predseda komisie informoval poslancov o následnej kontrole na MP VPS,
ktorého sa zúčastnili p. poslanci Uhlár, Hrčka, Šesták. Cieľom následnej kontroly bolo zistiť
čerpanie PHM, na ktoré upozornili v rámci kontroly. V rámci kontroly zistili vo vozidlách
a v dokumentoch udávanú vysokú nadspotrebu voči technickému preukazu. P. riaditeľ to
udával tým, že vozidlá sa využívajú len v rámci krátkych tratí, na to poslanci počas kontroly
pozreli námatkovo len 1 vozidlo SKODA FABIA 1,2 , kde spotreba v rámci technického
preukazu bola okolo 5L, v rámci priemerného účtovného vykazovania spotreby bola udávaná
hodnota 13 až 13,5 L. Poslanci preverili 1 mesiac a v ňom počet najazdených km
s množstvom jednotlivých tankovaní. V rámci 1 mesiaca a 3 tankovaní bolo zistené, že
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predmetné vozidlo vykazuje spotrebu okolo 7 – 8L/100km a v jednom tankovaní sa spotreba
vyšplhala na 18,5L/100 km. Súčasne poslanci chceli vykonať kontrolu ďalších vozidiel, ale
vzhľadom na časovú obmedzenosť to nebolo možné. Ku príkladu predseda uviedol, že
podozrivé sú aj ďalšie vozidlá, kde napr. pri vozidle CITROEN JUMER sa udáva spotreba
17,5L s tým, že ešte aj nad túto spotrebu sa udáva ďalšia nadspotreba 40L, čo v končenom
dôsledku vykazuje spotrebu cca 22L a ďalšie. Súčasne predseda poznamenal, že tieto
spotreby sú takto uvádzané každomesačne a nejedná sa len o papierové výkyvy. V rámci
tohto bodu prebehla diskusia.
Na záver predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť na jej zasadnutí.
Zasadnutie bolo ukončené o 18,45 hod.
JUDr. Ivan Uhlár v.r.
predseda komisie
Bratislava 16.10. 2017
Zapísala: A. Broszová
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