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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 13.9.2018 

 

 

Prítomní: Cmorej, Puliš, Jančovičová  

Neprítomní:  Antošová, Gallo, Vydra - ospravedlnený, Gajdoš - ospravedlnený, Fiala - 

ospravedlnený 

 

Program: 
1. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o dodrţiavaní čistoty a poriadku  

2. VZN, ktorým sa bliţšie upravujú niektoré podmienky drţania psov  

3. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petrţalka k 30.6.2018 

4. Projekt: „Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul., Bratislava“ 

5. Návrh na predĺţenie prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Černyševského 8 pre KMG 

DANUBIA o.z. 

6. Návrh na predĺţenie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Mánesovom námestí č. 

6, 851 04 Bratislava pre Biliard s.r.o. 

7. Návrh na predĺţenie prenájmu nebytových priestorov Rovniankovej 16, 851 02 Bratislava 

pre Radoslavu Kepenešovú 

8. Návrh na predĺţenie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Gessayovej ul. č. 43, 

851 03 Bratislava pre LSR PLUS s.r.o. 

9. Návrh na predĺţenie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Ambroseho 1, 851 04 

Bratislava pre Slovenské centrum pre tradičnú kultúru 

10. Návrh na predĺţenie prenájmu časti pozemku parc.č. 3189/1 pre MUDr. Gundrun 

Vavrovú,  Markova 15, 851 01 Bratislava 

11. Návrh na predĺţenie prenájmu časti pozemku parc.č. 1398 pre Róberta Schochmanna – 

AUTO TEST SERVIS,  Rovniankova 2/A, 851 02 Bratislava 

12. Návrh na prenájom pozemkov  pre  Univerzitnú nemocnicu Paţítková 4, Bratislava 

13. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Nobelovo nám.č.6 pre TŠP-tenisová škola 

Petrţalka 

14. Návrh na  prenájom  pozemku  pre  Bawer-trans, s.r.o.,Vígľašská 5, Bratislava 

15. Návrh na prenájom časti nebytového priestoru pre spoločnosť VERY GOODIES SK, 

s.r.o., Nová Roţňavská 134/A, 831 04 Bratislava 

16.  Návrh na predĺţenie prenájmu pozemkov parc. č.5875/86 a parc. č. 5875/73 pre 

RENSTAV Ďurčo, spol. s r.o. , Topoľčianska 29, Bratislava  

17.  Návrh na predĺţenie prenájmu pozemkov parc.č. 5374/6, 5374/78 pre DOS spol. s r.o., 

Rajecká 28, 821 07 Bratislava, IČO: 31 339 212 

18. Ţiadosť o prevod bytu č. 11, Lietavská 8, Bratislava, do osobného vlastníctva, ţiadateľ 

Ladislav Medve 

19. Ţiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva, č. bytu 22, Rovniankova 14, Bratislava, 

ţiadateľ Kvetoslava Pederová 

20. Rôzne 

     Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda finančnej komisie p. Cmorej. V úvode 

skonštatoval, ţe komisia nie je uznášania schopná. Po krátkej diskusii sa prítomní členovia 

komisie dohodli, ţe si vypočujú predloţené materiály, prípadne sa opýtajú na niektoré veci, 

ktoré im nebudú jasné. Zasadnutie finančnej komisie sa konalo na základe programu a 

dodaných materiálov.  
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K bodom 1 – 2 

     Materiály  uviedol p. Milincký pracovník oddelenia ţivotného prostredia. Oboznámil ich 

so zmenou cestného zákon, ktorým sú prevedené povinnosti za udrţiavanie chodníkov 

v celom rozsahu prenesené na obce.  

 

K bodu 3  

Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Členov komisie informoval 

o hospodárení mestskej časti za I. polrok.   

 

K bodu 4 

Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia a oboznámil členov komisie so zámerom 

mestskej časti prihlásiť sa o projekt na podporu nových a existujúcich zariadení sociálnych 

sluţieb na Vavilovovej ulici č. 18. Realizácia sa predpokladá v roku 2019, teraz je potrebné 

iba uznesenie MZ, ţe v rozpočte vyčlení finančné prostriedky na spoluúčasť. 

 

K bodom 5 - 17 

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

informovala o návrhoch na predĺţenie prenájmov. V prípade otázok objasnila prenájmy ako aj 

stanoviská ostatných komisií. 

 

K bodom 18 - 19 

Materiály uviedla vedúca bytového oddelenia p. Podolayová. Návrhy na odpredaje dvoch 

bytov boli odsúhlasené hlavným mestom a cena je stanovená súdnoznaleckými posudkami. 

 

K bodu 20/ Rôzne 

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

 

Cmorej Peter v.r. 

predseda finančnej komisie 

 

 

V Bratislave 14.9.2018 

Zapísal: Ing. Lukáček 

 

Začiatok rokovania komisie: 16,00 hod 

Ukončenie:  17,15 hod 


