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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 21.1.2019 

 
 
Prítomní: Kleinert,  Šesták  
Neprítomní:  Plšeková 
 
Program: 

1. Návrh rozpočtu MČ BA-Petržalka na rok 2019 s výhľadom do roku 2021 
2. Návrh zámeru VZN, ktorým sa dopĺňajú VZN o školských obvodoch základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
3. Projekt: „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“ 
4. Návrh  na  predĺženie  prenájmu  pozemku  v k.ú. Petržalka, parc. č.1209  pre  
Ľuboslavu  Mikulášovú   

5. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3073/66 pre MV SR 
6. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 2810/2 pre Zuzanu Serinovú 
7. Návrh na predĺženie prenájmu NP v objekte Fedinovej 18, 851 01 Bratislava pre 

CRAZY - LAZY s.r.o. 
8. Návrh na prenájom NP v objekte ZŠ Lachova 1 Bratislava pre  Súkromnú strednú 

odbornú školu Johannes Senio Service s.r.o. 
9. Návrh na prenájom NP - šatní v objekte ZŠ Budatínska 61 Bratislava pre  MŠK 

ISKRA Petržalka, o.z. 
10. Návrh na prenájom NP – školského bazéna v objekte ZŠ Budatínska 61 Bratislava pre  

Happy Kids o.z. 
11. Návrh na prenájom dvoch časti pozemku parc. č. 1466  pre vlastníkov bytov a NP na 

Starhradskej 2 - 4 v zastúpení BPP s.r.o. 
12. Návrh  na  prenájom  pozemkov  v k.ú. Petržalka, parc. č.5394/1  a 5394/2  pre 

spoločnosť  VODOTIKA-MG, spol. s r.o.   
13. Dodatok k zmluve o nájme NZ č. 08-52-2015 na prenájom časti pozemku parc. č. 

1494  pre Haruna Eleziho 
14.  Rôzne 

     Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda finančnej komisie p. Kleinert. V úvode 
privítal ďalšieho člena komisie a skonštatoval, že komisia je uznášania schopná. Zasadnutie 
finančnej komisie sa konalo na základe doručeného programu doplneného o bod 2 a dodaných 
materiálov.  
 
 
 
K bodu 1/  Návrh rozpočtu MČ BA-Petržalka na rok 2019 s výhľadom do roku 2021 
 
     Materiál  uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Oboznámil členov komisie 
s nárhom rozpočtu na rok 2019 a so zapracovanými požadovanými zmenami, ktoré boli 
odprezentované poslancami na spoločnom prerokovaní rozpočtu v CIK CAK centre dňa 
17.1.2019. V rámci diskusie odpovedal na otázky členov komisie. Na záver prijala finančná 
komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
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Hlasovanie: 
Prítomní     :  2 
Za               :  2 
  
 
K bodu 2/  Návrh zámeru VZN, ktorým sa dopĺňajú VZN o školských obvodoch 
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
    Materiál uviedol zamestnanec školstva a športu p. Monsberger. Členov komisie informoval 
o zámeroch na zmenu školských obvodov v nadväznosti na sídlisko Slnečnice. V diskusii 
odpovedal na otázky členov komisie a formálne pripomienky k predloženému materiálu. 
Záverom prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
 Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  2 
Za               :  2 
  
 
K bodu 3/ Projekt: „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít 
MŠ“ 
 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia projektové riadenia p. Semanková. Oboznámila členov 
komisie so zámerom mestskej časti prihlásiť sa opakovane s projektom na zvýšenie kapacít 
MŠ na území Petržalky. V diskusii zodpovedala otázky členov komisie. Po diskusii prijala 
finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  2 
Za               :  2 
 
 
K bodu 4/ Návrh  na  predĺženie  prenájmu  pozemku  v k.ú. Petržalka, parc. č.1209  pre  
Ľuboslavu  Mikulášovú   
 
     Materiál uviedla p. Broszová vedúca oddelenia nakladania s majetkom. Členov komisie 
informovala o návrhu na predĺženie prenájmu. Zároveň objasnila ako postupuje MČ pri 
stanovovaní ceny prenájmu. Po krátkej diskusii prijala komisia nasledovné stanovisko: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  2 
Za               :  2 
 
 
 
 
 



 

 3

K bodu 5/ Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3073/66 pre MV SR 
 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Po krátkej diskusii 
prijala komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  2 
Za               :  2 
 
K bodu 6/ Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 2810/2 pre Zuzanu 
Serinovú 
 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Po krátkej diskusii 
prijala komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  2 
Za               :  2 
 
K bodu 7/ Návrh na predĺženie prenájmu NP v objekte Fedinovej 18, 851 01 Bratislava 
pre CRAZY - LAZY s.r.o. 
 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
predložil p. Šesták požiadavku, aby prenájom bol do 31.12.2023. Po diskusii prijala komisia 
nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
s podmienkou predĺženia prenájmu do 31.12.2023. 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  2 
Za               :  2 
 
K bodu 8/ Návrh na prenájom NP v objekte ZŠ Lachova 1 Bratislava pre  Súkromnú 
strednú odbornú školu Johannes Senio Service s.r.o. 
 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. 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     :  2 
Za               :  2 
 
K bodu 9/ Návrh na prenájom NP - šatní v objekte ZŠ Budatínska 61 Bratislava pre  
MŠK ISKRA Petržalka, o.z. 
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     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie. Opätovne bola vznesená požiadavka na predĺženie 
prenájmu do 31.12.2023. Na záver prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
s podmienkou predĺženia prenájmu do 31.12.2023. 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  2 
Za               :  2 
 
K bodu 10/ Návrh na prenájom NP – školského bazéna v objekte ZŠ Budatínska 61 
Bratislava pre  Happy Kids o.z. 
 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. 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     :  2 
Za               :  2 
 
K bodu 11/ Návrh na prenájom dvoch časti pozemku parc. č. 1466  pre vlastníkov bytov 
a NP na Starhradskej 2 - 4 v zastúpení BPP s.r.o. 
 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. 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     :  2 
Za               :  2 
 
K bodu 12/ Návrh  na  prenájom  pozemkov  v k.ú. Petržalka, parc. č.5394/1  a 5394/2  
pre spoločnosť  VODOTIKA-MG, spol. s r.o.   
 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie. P. Šesták vzniesol požiadavku, aby parkoviská boli ako 
verejné a zverené mestskej časti. Na záver prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
s podmienkou, aby parkoviská boli verejné a zverené mestskej časti. 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  2 
Za               :  2 
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K bodu 13/ Dodatok k zmluve o nájme NZ č. 08-52-2015 na prenájom časti pozemku 
parc. č. 1494  pre Haruna Eleziho 
 
     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. 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     :  2 
Za               :  2 
 
 
 
K bodu 20/ Rôzne 
     Na záver predseda komisie poďakoval členom za účasť na jej rokovaní. 
 

Kleinert Branislav v.r. 
predseda finančnej komisie 
 
 

V Bratislave 22.1.2019 
Zapísal: Ing. Lukáček 
 
Začiatok rokovania komisie: 16,00 hod 
Ukončenie:  17,15 hod 


