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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 14.5.2018 

 
 
Prítomní: Cmorej, Antošová, Vydra, Gajdoš, Jančovičová, Puliš 
Neprítomní:  Gallo, Fiala 
 
Program: 
1. Záverečný účet MČ BA-Petržalka za rok 2017 
2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké 

kluby v oblasti športu 
3. Návrh na predĺženie prenájmu NP v PDI na Šustekovej  35 pre ENERGOCORP, s.r.o. 
4. Návrh na predĺženie prenájmu – objektu ŠH Prokofievova  pre Romana Šuláka 
5. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Černyševského 8 pre Futbalový klub  Scorpions 

Bratislava o.z. 
6. Návrh  na dlhodobý prenájom pozemku parc. č. 4373/7, k.ú. Petržalka pre spoločnosť 

Regent and Co, spol. s r. o., v zastúpení spoločnosti PETRING, s. r. o. 
7. Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na odpredaj garážových státí na Gercenovej 
8. Koncepcia regionálneho periodika pre Petržalku 
9. Pravidlá kontrolnej činnosti 
10. 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 MČ BA-Petržalka za rok 2017 
     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Členov komisie oboznámil 
s dosiahnutými výsledkami hospodárenia za rok 2017. 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 č. 12/2017 o poskytovaní dotácií 
pre veľké kluby v oblasti športu 
     Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček na základe poverenia p. Bučana. 
Členov komisie oboznámila s predloženým návrhom na úpravu VZN pre rok 2018. Po krátkej 
diskusii prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za          :   6 
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K bodu 3/ Návrh na predĺženie prenájmu NP v PDI na Šustekovej  35 pre 
ENERGOCORP, s.r.o. 
        Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V úvode stručne 
oboznámila členov komisie s preloženou požiadavkou. 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 predĺženie prenájmu – objektu ŠH Prokofievova  pre Romana 
Šuláka 
       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 
stručne oboznámila s navrhovaným predĺžením prenájmu o rok. 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 pozemkov v areáli ZŠ Černyševského 8 pre Futbalový 
klub  Scorpions Bratislava o.z. 
       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 
oboznámil s požiadavkou klubu na prenájom pozemkov. Hlasovanie bolo nasledovné: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie : 
Prítomní: 6 
Za:           6 
 
K bodu 6/ Návrh  na dlhodobý prenájom pozemku parc. č. 4373/7, k.ú. Petržalka pre 
spoločnosť Regent and Co, spol. s r. o., v zastúpení spoločnosti PETRING, s. r. o. 
       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
boli vznesené p. Vydrom a p. Cmorejom zásadné pripomienky k prenájmu. Po rozsiahlejšej  
diskusii prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :    6 
Za          :     0 
Zdržal sa :    4 
Proti   :         2   ( Jančovičová, Puliš )  
 
Uznesenie nebolo schválené 
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K bodu 7/ Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na odpredaj garážových státí na 
Gercenovej 
       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 
oboznámila s navrhovanými podmienkami verejnej obchodnej súťaže. V rámci diskusie 
požiadal p. Cmorej, aby inzerát bol uverejnený aj v Petržalských novinách. Na záver prijala 
finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :    6 
Za          :     5 
Zdržal sa :   1 ( Vydra ) 
 
K bodu 8/ Koncepcia regionálneho periodika pre Petržalku 
       Materiál uviedol predseda finančnej komisie p. Cmorej. Členov komisie oboznámil 
s predloženým návrhom na vydávanie nového periodika pre Petržalku. V rámci diskusie boli 
vznesené rôzne pripomienky k predloženému materiálu a k alternatívam. Na záver prijala 
finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
v alternatíve 1  

Hlasovanie: 
Prítomní :    5 
Za          :     4 
Proti     :      1 
 
K bodu 9/ Pravidlá kontrolnej činnosti 
       Materiál uviedol miestny kontrolór p. Fiala. Členov komisie oboznámil s navrhovanými 
pravidlami kontrolnej činnosti.  V rámci diskusie odpovedal na otázky členov komisie. Na 
záver prijala komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :    5 
Za          :     5 
 
K bodu 12/ Rôzne 
     V tomto bode informoval vedúci finančného oddelenia o pripravovanom materiály 
k úprave rozpočtu na rok 2018 v súlade s uznesením č. 401/2017. Na záver predseda komisie 
poďakoval členom za aktívnu účasť na jej rokovaní. 
 

               Cmorej Peter v.r. 
   predseda komisie 

V Bratislave 15.5.2018 
Zapísal: Ing. Lukáček 
 
Začiatok rokovania komisie: 16,00 hod 
Ukončenie:  17,15 hod 


