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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 13.6.2018 

 
 
Prítomní: Antošová, Vydra, Gajdoš, Puliš, Fiala 
Neprítomní:  Gallo, Cmorej - ospravedlnený, Jančovičová - ospravedlnená 
 
Program: 
1. Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a 

výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 
2. Program: Naučiť lepšie, odmeniť viac pre školský rok 2018/2019 
3. Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných 

materských školách 
4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka na 

nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022 
5. Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2018 
6. Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 2 pre 

OZ CHARLIE dance studio 
7. Návrh na prenájom pozemkov pre Nostri effercio s.r.o. 
8. Rôzne 

     Zasadnutie komisie otvoril a viedol p. Vydra, ktorého poveril vedením komisie jej 
predseda 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. 4/2012 o poskytovaní 
sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 
služieb Petržalka 
     Materiál uviedla riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka p. Chanečková. Členov 
komisie oboznámila s navrhovanými zmenami VZN o poskytovaní sociálnych služieb.  
V rámci diskusie odpovedala 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/ Program: Naučiť lepšie, odmeniť viac pre školský rok 2018/2019 
     Materiál uviedol zástupca starostu p. Radosa. Členov komisie oboznámil s výsledkami 
tohto projektu a s jeho ďalším pokračovaním v školskom roku 2018/2019. Po krátkej diskusii 
prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za          :   5 
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K bodu 3/ Poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v 
súkromných materských školách 
        Materiál uviedol zástupca starostu p. Radosa. V úvode stručne oboznámil členov komisie 
s doterajšími skúsenosťami pri poskytovaní tohto príspevku. V rámci diskusie odzneli rôzne 
návrhy na zvýšenie príspevku, príp. zmenu podmienok. Na tieto návrhy odpovedal 
predkladateľ a vysvetľoval akým spôsobom je možné riešiť príp. zmeny alebo zvýšiť počet 
záujemcov o tento príspevok. Po diskusii nakoniec prijala finančná komisia nasledovné 
uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za          :   5 
 
K bodu 4/ Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-
Petržalka na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022 
       Materiál uviedla vedúca organizačného oddelenia p. Paulenová. Členov komisie stručne 
oboznámila so zákonnou úpravou riešenia rozsahu výkonu starostu. Po krátkej diskusii prijala 
finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :    5 
Za          :     5 
 
K bodu 5/ Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2018 
       Materiál uviedla vedúca organizačného oddelenia p. Paulenová. Členov komisie 
oboznámil s návrhom na počet poslancov a počet volebných obvodov v Petržalke. V rámci 
rozsiahlejšej diskusie odpovedala na otázky členov komisie. Na záver prijala finančná 
komisia nasledovné stanovisko: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál, pričom 
súhlasí s počtom volebných obvodov: 6 a počtom poslancov za Petržalku: 35 

Hlasovanie : 
Prítomní: 5 
Za:           4 
Proti :       1 (Gajdoš) 
 
K bodu 6/ Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ 
Dudova 2 pre OZ CHARLIE dance studio 
       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
boli vznesené p. Vydrom návrh na zníženie doby prenájmu na 20 rokov. Po rozsiahlejšej  
diskusii finančná komisia hlasovala o návrhu na zníženie doby prenájmu na 20 rokov: 
 
Finančná komisia odporúča znížiť dobu prenájmu na 20 rokov  



 

 3

Hlasovanie: 
Prítomní :    5 
Za          :     1 (Vydra) 
Proti   :         4  
 
Uznesenie nebolo schválené 
 
Následne finančná komisia hlasovala o návrhu, tak ako bol predložený: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :    5 
Za          :     4  
Proti   :        1 (Vydra)  
 
 
K bodu 7/ Návrh na prenájom pozemkov pre Nostri effercio s.r.o. 
       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 
oboznámila s navrhovaným prenájmom pozemkov. V rámci diskusie odpovedala na otázky 
členom komisie. Na záver prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní :    5 
Za          :     0 
Proti   :        5  
 
Uznesenie nebolo schválené 
 
 
K bodu 12/ Rôzne 
     V tomto bode informoval vedúci finančného oddelenia o pripravovanom materiály 
k úprave rozpočtu na rok 2018 na realizáciu uznesenia č. 471/2018. Na záver poverený 
predsedajúci komisie poďakoval členom za aktívnu účasť na jej rokovaní. 
 

Vydra Jozef v. r. 
poverený predsedom  
vedením komisie 
 
 

V Bratislave 14.6.2018 
Zapísal: Ing. Lukáček 
 
Začiatok rokovania komisie: 16,00 hod 
Ukončenie:  17,15 hod 


