Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 13.3.2019
Prítomní: Plšeková, Šesták, Vydra
Neprítomný: Kleinert
Program:
1. VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach
2. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia
3. VZN o poskytovaní dotácií
4. Zásady hospodárenia s bytmi na Čapajevovej ulici – v prílohe Analýza výdavkov na
prevádzku bytov vo vlastníctve mestskej časti – kúpa starších bytov v mestskej časti
Bratislava-Petržalka
5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
6. Metodické usmernenie - postup pri prenájme nehnuteľného majetku
7. Informácia o prenajatých a voľných nebytových priestoroch
8. Návrh na predlženie prenájmu pozemkov pre Ladislava Oláha
9. Návrh na predlženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 5454 pre Milana Maráka
CAFE CAPPUCCINO
10. Návrh na rozšírenie nájmu NP v objekte DK Zrkadlový Háj pre G.MAL s.r.o.
11. Návrh na prenájom časti NP v objekte na Gercenovej ul. č. 8/F Bratislava pre
občianske združenie V-FIT-športovo-relaxačné cebtrum pre deti, mládež a ženy
12. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov pod prístupovými chodníkmi a nástupnými
schodmi do nebytových priestorov
13. Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Petržalka pre spoločnosť VODOTIKA-MG,
spol. s r.o.
14. Návrh na prenájom pozemkov pre OZ Koza v háji
15. Rôzne
Zasadnutie komisie otvoril a viedol poverený člen finančnej komisie p. Vydra. V úvode
skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. V rámci navrhovaného programu bol
vypustený bod 7 a doplnený o bod 14. Následne bol program s úpravami schválený všetkými
členmi komisie.
K bodu 1/ VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
Materiál uviedla zamestnankyňa oddelenia školstva p. Sonneková. Oboznámila členov
komisie s predloženým návrhom na zmenu VZN a úpravami príspevkov od obyvateľov na
úhradu nákladov. V rámci diskusie odpovedala na otázky členov komisie. P. Šesták podal
procedurálny návrh zvýšiť príspevok pre zamestnancov na 1 €. K predloženému návrhu
členovia komisie hlasovali nasledovne:
Finančná komisia odporúča zvýšiť výšku poplatku pre zamestnancov na 1 €
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Hlasovanie:
Prítomní : 3
Za
: 2
Zdržal sa : 1 ( Plšeková )
Následne členovia komisie hlasovali k predloženému materiálu s pripomienkou:
Finančná komisia odporúča schváliť predložený materiál s úpravou navýšenia poplatku pre
zamestnancov na 1 €.
Hlasovanie:
Prítomní : 3
Za
: 3
K bodu 2/ VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
dieťa školského zariadenia
Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Členov komisie informoval
o dôvodoch zmeny uvedeného VZN. Po krátkej diskusii prijala finančná komisia nasledovné
uznesenie:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál
Hlasovanie:
Prítomní : 3
Za
: 3
K bodu 3/ VZN o poskytovaní dotácií
Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Oboznámil členov komisie aj so
stanoviskami predchádzajúcich komisií a odpovedal na otázky členov komisie. V rámci
diskusie boli vznesené návrhy na úpravu predloženého VZN nasledovne:
a) v prípade poskytnutia dotácií do 5 000 € poukázať dotáciu v plnej výške a v prípade
nad 5 000 € poukázať 90 % po schválení dotácie a 10 % po vydokladovaní dotácie
b) zrušiť povinnosť vydokladovať celú akciu
c) v mimoriadnych prípadoch splnomocniť starostu poskytnúť dotáciu do 5 000 €
a následne informovať MZ
Hlasovanie bolo ku každému návrhu na zmenu VZN jednotlivo:
k bodu a) Hlasovanie:
Prítomní : 3
Za
: 3
Uznesenie bolo schválené
k bodu b) Hlasovanie:
Prítomní : 3
Za
: 1 ( Plšeková )
Proti
: 1 ( Šesták )
Zdržal sa : 1 ( Vydra )
Uznesenie nebolo schválené
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k bodu c) Hlasovanie:
Prítomní : 3
Za
: 1 ( Vydra )
Zdržal sa : 2
Uznesenie nebolo schválené
Na záver hlasovali členovia komisie k materiálu ako celku nasledovne:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál s úpravou
podľa bodu a)
Hlasovanie:
Prítomní : 3
Za
: 3
K bodu 4/ Zásady hospodárenia s bytmi na Čapajevovej ulici – v prílohe Analýza
výdavkov na prevádzku bytov vo vlastníctve mestskej časti – kúpa starších bytov v
mestskej časti Bratislava-Petržalka
Materiál uviedla p. Podolayová vedúca bytového oddelenia. Členov komisie informovala
o doplnenej analýze k odpredaju a následnej kúpe starších bytov. Po diskusii prijala komisia
nasledovné stanovisko:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál
Hlasovanie:
Prítomní : 3
Za
: 2
Zdržal sa : 1 ( Šesták )

K bodu 5 a 6/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom, Metodické usmernenie postup pri prenájme nehnuteľného majetku
Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie
informovala o zmenách oproti starým zásadám. Po diskusii prijala komisia nasledovné
uznesenie:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál
Hlasovanie:
Prítomní : 3
Za
: 3
K bodu 8/ Návrh na predlženie prenájmu pozemkov pre Ladislava Oláha
Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. v rámci diskusie
bola vznesená pripomienka upraviť výšku prenájmu na 0,50 €/m2. Po diskusii prijala komisia
nasledovné uznesenie:
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Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál s úpravou
nájomného na 0,50 € / m2
Hlasovanie:
Prítomní : 3
Za
: 3
K bodu 9/ Návrh na predlženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 5454 pre Milana
Maráka CAFE CAPPUCCINO
Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie
oboznámila členov komisie s požiadavkou p. Maráka. Po krátkej diskusii prijala komisia
nasledovné uznesenie:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál
Hlasovanie:
Prítomní : 3
Za
: 3
K bodu 10/ Návrh na rozšírenie nájmu NP v objekte DK Zrkadlový Háj pre G.MAL
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 : 3
Za
: 3
K bodu 11/ Návrh na prenájom časti NP v objekte na Gercenovej ul. č. 8/F Bratislava
pre občianske združenie V-FIT-športovo-relaxačné cebtrum pre deti, mládež a ženy
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 : 3
Za
: 3
K bodu 12/ Návrh na predĺženie nájmu pozemkov pod prístupovými chodníkmi a
nástupnými schodmi do nebytových priestorov
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:
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Prítomní
Za

: 3
: 3

K bodu 13/ Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Petržalka 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. Po krátkej diskusii prijala finančná komisia
nasledovné uznesenie:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál.
Hlasovanie:
Prítomní : 3
Za
: 3
K bodu 14/ Návrh na prenájom pozemkov pre OZ Koza v háji
Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie
odpovedala na otázky členov komisie. Po rozsiahlej diskusii všetkými členmi komisie prijala
finančná komisia nasledovné uznesenie:
Finančná komisia neodporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva
a odporúča zjednotiť vzťah s vlastníkom pozemku (hlavné mesto SR) v rámci starostlivosti
o zeleň formou adopcie zelene v súlade s §269 Obchodného zákonníka.
Hlasovanie:
Prítomní : 3
Za
: 3
K bodu 15/ Rôzne
Na záver p. Vydra poďakoval členom komisie za účasť na jej rokovaní.
Vydra Jozef v.r.
poverený vedením finančnej komisie

V Bratislave 14.3.2019
Zapísal: Ing. Lukáček
Začiatok rokovania komisie: 16,30 hod
Ukončenie: 18,15 hod
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