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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 15.2.2018 

 
 
Prítomní: Cmorej, Antošová, Vydra, Gajdoš, Gallo, Jančovičová 
Neprítomní:  Puliš, Fiala 
 
Program: 
 
1. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
2. Novela VZN o miestnom poplatku za rozvoj 
3. Návrh VZN o zriadení MŠ Turnianska 
4. Návrh úpravy rozpočtu 
5. Návrh na vyhlásenie grantovej výzvy v oblasti životného prostredia     
6. Návrh na prevod NP na Bulíkovej 27, Bratislava  pre Martina Valentíka, 
7. Návrh na odpredaj  nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Petržalka, pozemky registra „C“ 

KN,  parc. č. 5214/10, parc. č.5388/6, parc. č. 5389/4, parc. č.5391/4, parc. č. 5391/8, 
parc. č. 5392/2 pre VODOTIKA – MG, spol. s r.o 

8. Návrh na odpredaj  nehnuteľnosti - pozemku  parc. č. 3662/95 pre STAVO-ing,  spol. s 
r.o 

9. Návrh na prenájom časti pozemku a časti NP v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké nám. 1, 
Bratislava, v k. ú. Petržalka pre Spojenú školu internátnu 

10. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 265 pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP 
Haanova č. 31-41, zastúpených spoločnosťou NÁŠ DOM 

11. Návrh na prenájom časti NP v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké nám. 1, Bratislava pre 
MUDr. Alenu Keskin 

12. Návrh na zmenu doby  nájmu NP v objekte DK Zrkadlový Háj pre G.MAL s.r.o. 
13. 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, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Členov komisie oboznámil 
s predloženým návrhom na zmenu VZN pre rok 2018. 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     :  6 
Za               :  6 
K bodu 2/ Novela VZN o miestnom poplatku za rozvoj 
     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Členov komisie oboznámil 
s predloženým návrhom na úpravu VZN, ktorým by sa mala upraviť úhrada poplatku 
v splátkach. Po rozsiahlejšej diskusii prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
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Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za          :   4 
Proti      :   2  ( Vydra, Gajdoš ) 
 
K bodu 3/ Návrh VZN o zriadení MŠ Turnianska 
        Materiál uviedla zamestnankyňa oddelenia školstva p. Sonneková. V úvode oboznámila 
členov komisie s novým VZN, ktorým sa mení otvorenie MŠ na Turnianskej na termín od 
1.1.2019. Po krátkej diskusii prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za          :   5 
Neprítomní pri hlasovaní:  Gallo  
 
K bodu 4/ Návrh úpravy rozpočtu 

       Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Členov komisie stručne 
oboznámil s navrhovanou úpravou rozpočtu na rok 2018. 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 :    5 
Za          :     5 
Neprítomní pri hlasovaní: Antošová,  
 
K bodu 5/ Návrh na vyhlásenie grantovej výzvy v oblasti životného prostredia     
       Materiál uviedol zástupca starostu p. Radosa. Členov komisie oboznámil s požiadavkou 
finančne podporiť výzvy v oblasti životného prostredia. V rámci rozsiahlej diskusie členovia 
komisie prijali dve pripomienky a to finančnú spoluúčasť žiadateľov a finančné zabezpečenie 
požiadavky. Na záver prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
s pripomienkami ( finančná spoluúčasť a finančné zabezpečenie ) 

Hlasovanie: 
Prítomní :    6 
Za          :     6  
  
K bodu 6/ Návrh na prevod NP na Bulíkovej 27, Bratislava  pre Martina Valentíka 

       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členovia  
komisie v rámci diskusie navrhli zvýšenie ceny na 70 000 €. K tomuto pozmeňujúcemu 
návrhu bolo hlasovanie nasledovné: 
 
Hlasovanie: 
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Prítomní :    6 
Za          :     3 
Zdržal sa :   3 ( Cmorej, Antošová, Gallo ) 
 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
     Následne členovia komisie hlasovali o materiály tak, ako bol predložený na rokovanie 
komisie nasledovne: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :    6 
Za          :     1 ( Antošová  
Zdržal sa :   5 
 
Uznesenie nebolo schválené 
 
K bodu 7/ Návrh na odpredaj  nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Petržalka, pozemky 
registra „C“ KN,  parc. č. 5214/10, parc. č.5388/6, parc. č. 5389/4, parc. č.5391/4, parc. č. 
5391/8, parc. č. 5392/2 pre VODOTIKA – MG, spol. s r.o 

       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 
oboznámila s navrhovaným odpredajom.  Na záver prijala finančná komisia nasledovné 
uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :    6 
Za          :     6  
 
K bodu 8/ Návrh na odpredaj  nehnuteľnosti - pozemku  parc. č. 3662/95 pre STAVO-
ing,  spol. s r.o 

       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 
oboznámila s predloženým návrhom. Po rozsiahlejšej diskusii  prijala finančná komisia 
nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :    6 
Za          :     5 
Zdržal sa:    1 ( Vydra )  
 
K bodu 9/ Návrh na prenájom časti pozemku a časti NP v objekte bývalej ZŠ 
Vlastenecké nám. 1, Bratislava, v k. ú. Petržalka pre Spojenú školu internátnu 

       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 
oboznámila s navrhovaným prenájmom. Na záver prijala finančná komisia nasledovné 
uznesenie: 
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Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :    6 
Za          :     6 
 
K bodu 10/ Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 265 pre Spoločenstvo vlastníkov 
bytov a NP Haanova č. 31-41, zastúpených spoločnosťou NÁŠ DOM 

       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 
oboznámila s prenájmom pozemkov. V rámci diskusie odpovedala na otázky členov komisie. 
Na záver prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :    6 
Za          :     6  
 
K bodu 11/ Návrh na prenájom časti NP v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké nám. 1, 
Bratislava pre MUDr. Alenu Keskin 

       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 
oboznámila s požadovaným prenájmom nebytových priestorov. V rámci diskusie odpovedala 
na otázky členov komisie. Na záver prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :    6 
Za          :     6  
 
K bodu 12/ Návrh na zmenu doby  nájmu NP v objekte DK Zrkadlový Háj pre G.MAL 
s.r.o. 

       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 
oboznámila s požadovaným prenájmom nebytových priestorov. V rámci diskusie odpovedala 
na otázky členov komisie. Na záver prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 

 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :    6 
Za          :     6  
 
K bodu 13/ Rôzne 
     V rámci tohto bodu sa rozoberal materiál, ktorý dostali poslanci na odvolanie riaditeľa 
KZP p. Litomerického. Vzájomne si vysvetľovali názory na tento návrh. Na záver predseda 
komisie poďakoval členom za aktívnu účasť na jej rokovaní. 
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               Cmorej Peter v.r. 
   predseda komisie 

V Bratislave 15.2.2018 
Zapísal: Ing. Lukáček 
 
Začiatok rokovania komisie: 16,00 hod 
Ukončenie:  18,15 hod 


