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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 26.4.2019 

 

 

Prítomní: Kleinert, Plšeková,  Šesták, Vydra, Demel, Jakubčová, Mráz 

Neprítomný:   
 

Program: 

1. Návrh VZN  mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní čistoty 

a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka  

2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú niektoré 

podmienky držania psov na území mestskej časti  Bratislava-Petržalka  

3. Návrh na zmenu VZN o poskytovaní sociálnych služieb 

4. Zmena VZN o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby 

5. Návrh na vytvorenie komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti 

6. Záverečný účet mestskej časti za rok 2018  

7. Návrh  na  predĺženie  nájmu  časti  pozemku  v k. ú. Petržalka, parc. č. 2844/1 pre 

Gavia s.r.o.  

8. Návrh  na  predĺženie nájmu  pozemku, parc. č. 4287  pre Ing. Jozefa Škaláka  a  Ing. 

Veroniku  Škalákovú. 

9. Návrh  na  predĺženie prenájmu  časti  pozemku, parc. č. 2843/47   pre  Martina  

Majora stánok so zmrzlinou. 

10. Návrh na predĺženie prenájmu pozemku,  parc. č. 4281, pre Ing. Petra Ševčoviča. 

11. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte PDI na Bulíkovej 27 

Bratislava pre Martina Valentíka  

12. Návrh na predĺženie prenájmu častí pozemkov parc. č. 1316, 1366 a 2200 pre 

spoločnosť MEDIAPRESS BRATISLAVA, spol. s r.o. 

13. Návrh  na  predĺženie prenájmu  časti  pozemku, parc. č. 3640/4 pre Outdoor  Media, 

s.r.o.  

14. Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým 

priestorom. 

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov – telocvične, skladu v objekte ZŠ Dudova 2 

Bratislava a školského areálu pre 1.školský lukostrelecký klub Petržalka o.z. 

16. Návrh na prenájom nebytového priestoru – skladu v objekte ZŠ Anatolija Karpova, 

Černyševského 8, Bratislava pre Športový klub FbO Florpédo Bratislava. 

17. Návrh na prenájom nebytového priestoru – telocvične  v objekte ZŠ Holíčska 50, 

Bratislava pre ROSLY s.r.o. – letný denný tábor pre deti. 

18. Návrh na prenájom pozemku v objekte ZŠ Dudova 2 Bratislava pre Adam Bohumil 

Bemer s.r.o.   

19. Rôzne 

     Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie p. Kleinert. V úvode  skonštatoval, 

že komisia je uznášaniaschopná. V rámci navrhovaného programu boli doplnené body 3.4 a 5.  

Následne bol program s úpravami schválený všetkými členmi komisie. 

 

K bodu 1/  Návrh VZN  mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní 

čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

         Materiál  uviedla vedúca oddelenia životného prostredia p. Berner Ďurinová. 

Oboznámila členov komisie s predloženým návrhom na zmenu VZN. V rámci diskusie 
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odpovedala na otázky členov komisie. K predloženému návrhu členovia komisie hlasovali 

nasledovne:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  5 

Za               :  5 

 

 

K bodu 2/  Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú 

niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti  Bratislava-Petržalka 

             Materiál uviedla vedúca oddelenia životného prostredia p. Berner Ďurinová. 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     :  7 

Za              :  5 

Zdržal sa    :  1 ( Jakubčová ) 

Proti           :  1 ( Vydra ) 

  

 

K bodu 3/ Návrh na zmenu VZN o poskytovaní sociálnych služieb 

         Materiál uviedla riaditeľka SSS p. Chanečková. Oboznámila členov komisie s dôvodmi 

na úpravu uvedeného VZN. Po krátkej diskusii prijala finančná komisia nasledovné 

stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  7 

Za              :  7 

 

 

K bodu 4/ Zmena VZN o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby 
          Materiál uviedol v zastúpení p. Ovečkovej vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. 

Členov komisie informoval o navrhovaných zmenách. V rámci rozsiahlej diskusie viacerí 

členovia komisie požadovali vzhľadom na nejednotnosť názorov riešiť uvedené VZN po 

dosiahnutí zhody neskôr a nie v máji. Na základe tohto návrhu hlasovali členovia komisie 

o posune termínu na rokovanie MZ nasledovne: 

 

Finančná komisia neodporúča miestnemu zastupiteľstvu riešiť uvedený materiál v máji 2019, 

ale až po dosiahnutí zhody. 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  6 

Za              :  3 ( Demel, Plšeková, Jakubčová ) 

Proti           :  3 ( Šesták, Kleinert, Vydra ) 
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Uznesenie nebolo schválené 

 

K bodu 5/ Návrh na vytvorenie komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti     
          Materiál uviedol poslanec p. Vydra. Oboznámil členov komisie s predloženým 

poslaneckým materiálom a predpokladaným zámerom navrhovateľa. Vzhľadom na nejasnosť 

predloženého materiálu o ňom nehlasovali. Členovia komisie môžu svoje pripomienky poslať 

predkladateľovi p. Krížovi. 

 

K bodu 6/ Záverečný účet mestskej časti za rok 2018 
           Materiál uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. V rámci rozsiahlejšej 

diskusie odpovedal na otázky členov komisie.  Po diskusii prijala komisia nasledovné 

uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  6 

Za              :  6 

 

K bodu 7/ Návrh  na  predĺženie  nájmu  časti  pozemku  v k. ú. Petržalka, parc. č. 

2844/1 pre Gavia s.r.o.  

     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 

oboznámila členov komisie s predloženou požiadavkou.  Po diskusii prijala komisia 

nasledovné uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní     :  7 

Za              :  7 

 

K bodu 8/ Návrh  na  predĺženie nájmu  pozemku, parc. č. 4287  pre Ing. Jozefa Škaláka  

a  Ing. Veroniku  Škalákovú. 
     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     :  7 

Za              :  7 

 

K bodu 9/ Návrh  na  predĺženie prenájmu  časti  pozemku, parc. č. 2843/47   pre  

Martina  Majora stánok so zmrzlinou.    
     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     :  7 

Za              :  7 

 

K bodu 10/ Návrh na predĺženie prenájmu pozemku,  parc. č. 4281, pre Ing. Petra 

Ševčoviča.     
       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     :  7 

Za              :  7 

 

K bodu 11/ Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte PDI na 

Bulíkovej 27 Bratislava pre Martina Valentíka  

     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     :  7 

Za              :  7 

 

K bodu 12/ Návrh na predĺženie prenájmu častí pozemkov parc. č. 1316, 1366 a 2200 pre 

spoločnosť MEDIAPRESS BRATISLAVA, spol. s r.o. 

     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 

odpovedala na otázky členov komisie. Členovia komisie žiadali udržiavať stánok v čistote. Po  

diskusii  prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  7 

Za              :  7 

 

K bodu 13/ Návrh  na  predĺženie prenájmu  časti  pozemku, parc. č. 3640/4 pre Outdoor  

Media, s.r.o.   
    Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 

odpovedala na otázky členov komisie. Po rozsiahlej diskusii  prijala finančná komisia 

nasledovné uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  7 

Za              :  3 ( Demel, Plšeková, Mráz ) 

Zdržal sa    :  3 ( Vydra, Jakubčová, Kleinert ) 

Proti           :  1 ( Šesták ) 
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Uznesenie nebolo schválené  

 

 

K bodu 14/ Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k 

nebytovým priestorom. 

     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     :  7 

Za              :  7 

 

K bodu 15/ Návrh na prenájom nebytových priestorov – telocvične, skladu v objekte ZŠ 

Dudova 2 Bratislava a školského areálu pre 1.školský lukostrelecký klub Petržalka o.z. 

     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     :  7 

Za              :  7 

 

K bodu 16/ Návrh na prenájom nebytového priestoru – skladu v objekte ZŠ Anatolija 

Karpova, Černyševského 8, Bratislava pre Športový klub FbO Florpédo Bratislava.  
    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     :  7 

Za              :  7 

 

K bodu 17/ Návrh na prenájom nebytového priestoru – telocvične  v objekte ZŠ 

Holíčska 50, Bratislava pre ROSLY s.r.o. – letný denný tábor pre deti. 

     Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 

odpovedala na otázky členov komisie. Členovia komisie upozorňovali na cenu prenájmu, 

ktorú navrhli vo výške 100€/týždeň. Po diskusii  prijala finančná komisia nasledovné 

uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál s úpravou 

ceny prenájmu na 100 €/ týždeň. 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  7 

Za              :  7 
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K bodu 18/ Návrh na prenájom pozemku v objekte ZŠ Dudova 2 Bratislava pre Adam 

Bohumil Bemer s.r.o.      
  Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 

odpovedala na otázky členov komisie. Členovia komisia vyjadrili nesúhlas s takouto 

činnosťou v areáli školy. Po diskusii  prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  7 

Za              :  0 

Proti           :  7 

 

Uznesenie nebolo schválené  

 

 

K bodu 19/ Rôzne 

     Na záver p. Kleinert poďakoval členom komisie za účasť na jej rokovaní. 

 

Kleinert Branislav v.r. 

predseda finančnej komisie 

 

 

V Bratislave 29.4.2019 

Zapísal: Ing. Lukáček 

 

Začiatok rokovania komisie: 16,30 hod 

Ukončenie:  19,00 hod 


