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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 19.3.2018 

 

 

Prítomní: Cmorej, Antošová, Vydra, Gajdoš, Puliš, Jančovičová 

Neprítomní:  Fiala, Gallo 

 

Program: 

1. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre 

trhoviská a príležitostné trhy  

2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach  

3. Návrh na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislava –  

„Odkanalizovanie colného domčeka - Starý most, Bratislava-Petržalka“ 

4. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 113, k.ú. Petržalka pre spoločnosť Z&I Luigi, 

s.r.o. 

5. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 959/6 na Dudovej ul. pre spoločnosť Micho 

Gusto s.r.o. 

6. Návrh  na  prenájom  časti pozemku parc. č. 4375/1, k.ú. Petržalka pre vlastníkov bytov a 

NP Wolkrova 5,7,9 

7. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 10, 11/1 a časť parc. č. 12, k.ú. Petržalka pre 

spoločnosť Autoklub Slovakia Assistance s.r.o. 

8. Návrh na predĺženie prenájmu NP na Haanovej ul. pre ABO, a.s. 

9. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 5794/6 pre Belux, s.r.o. 

10. Návrh na predĺženie prenájmu NP na Vyšehradskej ul. č. 25 pre občianske združenie 

malíček 

11. Návrh riešenia ďalšieho využitia haly objektu športovej haly Prokofievova 

12. Koncepcia rozvoja BPP 

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, ktorým sa vydávajú trhové 

poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy  

     Materiál uviedol vedúci referátu predbežnej právnej ochrany p. Chlebec. Členov komisie 

oboznámil s predloženým návrhom na zmenu VZN. 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 

 

K bodu 2/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach  
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     Materiál uviedol vedúci referátu predbežnej právnej ochrany p. Chlebec. Členov komisie 

oboznámil s predloženým návrhom rozšírenia VZN o nové trhovisko. Po krátkej diskusii 

prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za          :   5 

 

K bodu 3/ Návrh na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva Hlavného mesta SR 

Bratislava –  „Odkanalizovanie colného domčeka - Starý most, Bratislava-Petržalka“ 
 

        Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V úvode 

oboznámila členov komisie so situáciou okolo mýtneho domčeka. V rámci diskusie 

odpovedala na otázky členov komisie. Po prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za          :   6 

 

K bodu 4/ Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 113, k.ú. Petržalka pre spoločnosť 

Z&I Luigi, s.r.o. 

 

       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 

stručne oboznámila s navrhovaným prenájmom. 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 5/ Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 959/6 na Dudovej ul. pre 

spoločnosť Micho Gusto s.r.o. 

 

       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 

oboznámil s požiadavkou spoločnosti na prenájom pozemku. Po krátkej diskusii  prijala 

finančná komisia nasledovné uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní :    6 

Za          :     6  

  

K bodu 6/ Návrh  na  prenájom  časti pozemku parc. č. 4375/1, k.ú. Petržalka pre 

vlastníkov bytov a NP Wolkrova 5,7,9 
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       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 :    6 

Za          :     6  

 

K bodu 7/ Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 10, 11/1 a časť parc. č. 12, k.ú. 

Petržalka pre spoločnosť Autoklub Slovakia Assistance s.r.o. 

       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 

oboznámila s navrhovaným prenájmom.  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 predĺženie prenájmu NP na Haanovej ul. pre ABO, a.s. 

       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 

oboznámila s predloženým návrhom. V rámci diskusie bolo navrhnuté zvýšiť prenájom na 

čiastku 3400 € ročne. O tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovali nasledovne: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zvýšiť cenu prenájmu na 3 400 € ročne 

a schváliť predložený materiál s touto úpravou  

Hlasovanie: 

Prítomní :    6 

Za          :     6 

 

K bodu 9/ Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 5794/6 pre Belux, s.r.o. 

 

       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 

oboznámila s navrhovaným prenájmom. V rámci diskusie odpovedala na otázky členov 

komisie. Na záver prijala komisia nasledovné uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál   

Hlasovanie: 

Prítomní :    6 

Za          :     6 

 

K bodu 10/ Návrh na predĺženie prenájmu NP na Vyšehradskej ul. č. 25 pre občianske 

združenie malíček 

       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 

oboznámila s prenájmom nebytových priestorov. V rámci diskusie odpovedala na otázky 

členov komisie. 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 11/ Návrh riešenia ďalšieho využitia haly objektu športovej haly Prokofievova 
       Materiál uviedol p. Hrádela konateľ spoločnosti Športové zariadenia Petržalky s.r.o. 

Členov komisie oboznámil s navrhovanými variantnými riešeniami využitia ŠH 

Prokofievova. V rámci diskusie bol prednesený tretí vatiant a to prenajať to ešte na rok p. 

Šulákovi a počas tohto obdobia hľadať finančné možnosti na rekonštrukciu objektu. 

K prednesenému návrhu bolo nasledovné hlasovanie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu predlžiť prenájom pre p. Šulíka o jeden 

rok a počas tohto obdobia hľadať finančné možnosti prefinancovania rekonštrukcie uvedenej 

športovej haly  

Hlasovanie: 

Prítomní :    6 

Za          :     5 

Zdržal sa :   1 ( Cmorej )  

 

K bodu 12/ Koncepcia rozvoja BPP 

       Materiál uviedli členovia dozornej rady BPP, ktorí sí aj členmi finančnej komisie. Členov 

komisie informovali o súčasnom stave v BPP s.r.o. a možnostiach riešenia vrátane odpredaja 

obchodného podielu. Členovia komisie sa kriticky vyjadrili k predloženej finančnej analýze ( 

chýba tam uviesť, kedy by táto spoločnosť dokázala skončiť bez straty. Na záver prijala 

finančná komisia nasledovné uznesenie: 

 

Finančná komisia berie preložený materiál na vedomie  

Hlasovanie: 

Prítomní :    6 

Za          :     5 

Zdržal sa :    1 ( Gajdoš )  

 

K bodu 13/ Rôzne 

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

 

 

 

               Cmorej Peter v.r. 

   predseda komisie 

V Bratislave 19.3.2018 

Zapísal: Ing. Lukáček 

 

Začiatok rokovania komisie: 16,00 hod 

Ukončenie:  17,15 hod 


