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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 12.6.2019 

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

1. Návrh  na  predĺženie prenájmu  časti  pozemku, parc. č. 2844/1   pre  Great Foods 
Slovakia, s.r.o. 

2. Návrh na prenájom pozemku v k. ú. Petržalka , parc. č. 5357/29  pre  Popper  Capital, 
s.r.o.  

3. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Osuského 1, 851 03   
     Bratislava pre D&T CARS s.r.o. 
4. Návrh na odpredaj  nehnuteľností - pozemkov  parc. č. 3662/140 a parc. č. 3662/142 

pre VI  GROUP, spol. s.r.o. 
5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre MUDr. Annu    

Takáčovú  
6. Návrh na predlženie prenájmu časti pozemku,  parc. č. 155 pre Reného Krumpála – 

Mareti,  Furdekova 8, 851 03 Bratislava 
7. Návrh VZN  MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 

17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov v  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015 a VZN č. 4/2019 

8. Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú 
úhradu  výdavkov za pobyt dieťaťa v  materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti  Bratislava-Petržalka  

9. Rôzne 

     Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie p. Kleinert. V úvode  skonštatoval, 
že komisia je uznášaniaschopná. Následne bol program schválený všetkými členmi komisie. 
 
K bodu 1/  Návrh  na  predĺženie prenájmu  časti  pozemku, parc. č. 2844/1   pre  Great 
Foods Slovakia, s.r.o. 
 
         Materiál  uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Oboznámila 
členov komisie s predloženým návrhom. V rámci diskusie odpovedala na otázky členov 
komisie. K predloženému návrhu členovia komisie hlasovali nasledovne:  
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  
 
Hlasovanie: 
Prítomní     :  4 
Za              :  4 
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K bodu 2/ Návrh na prenájom pozemku v k. ú. Petržalka , parc. č. 5357/29  pre  Popper  
Capital, s.r.o.  
              
       Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 
informovala o predloženom návrhu. Po krátkej diskusii prijala finančná komisia nasledovné 
uznesenie: 
 
 Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  4 
Za              :  4 
 
 
K bodu 3/ Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Osuského 
1, 851 03  Bratislava pre D&T CARS s.r.o. 
 
         Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Oboznámila 
členov komisie s požiadavkou na predĺženie prenájmu. Po krátkej diskusii prijala finančná 
komisia nasledovné stanovisko: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  4 
Za              :  4 
 
 
K bodu 4/ Návrh na odpredaj  nehnuteľností - pozemkov  parc. č. 3662/140 a parc. č. 
3662/142 pre VI  GROUP, spol. s.r.o. 
 
          Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Členov komisie 
informovala o predloženej požiadavke. V rámci rozsiahlej diskusie viacerí členovia komisie 
požadovali doriešiť aktuálne stanovisko vedenia mesta a taktiež zaktualizovať znalecký 
posudok. Na základe týchto návrhov hlasovali členovia komisie nasledovne: 
 
Finančná komisia žiada obnoviť súhlas hlavného mesta k odpredaju nehnuteľnosti. 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  4 
Za              :  4  
 
Finančná komisia žiada vypracovať nový znalecký posudok 
 
Hlasovanie: 
Prítomní     :  4 
Za              :  4  
 
Finančná komisia súhlasí s predloženým návrhom s uvedenými pripomienkami 
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Hlasovanie: 
Prítomní     :  4 
Za              :  4  
 
K bodu 5/ Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre 
MUDr. Annu    Takáčovú 
 
          Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Oboznámila 
členov komisie s predloženým materiálom. Po krátkej diskusii prijala finančná komisia 
nasledovné stanovisko: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  4 
Za              :  4 
 
 
K bodu 6/ Návrh na predlženie prenájmu časti pozemku,  parc. č. 155 pre Reného 
Krumpála – Mareti,  Furdekova 8, 851 03 Bratislava 
 
           Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci 
rozsiahlejšej diskusie odpovedala na otázky členov komisie.  Po diskusii prijala komisia 
nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  4 
Za              :  4 
 
K bodu 7/ Návrh VZN  MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 
úhradu nákladov v  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015 a VZN č. 
4/2019      
       Materiál uviedla p. Sonneková z oddelenia školstva a športu. V rámci rozsiahlej diskusie 
oboznámila členov komisie s predloženým návrhom.  Po diskusii prijala komisia nasledovné 
uznesenie: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 
Prítomní     :  4 
Za              :  4 
 
K bodu 8/ Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na 
čiastočnú úhradu  výdavkov za pobyt dieťaťa v  materskej škole v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti  Bratislava-Petržalka  
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        Materiál uviedla p. Sonneková z oddelenia školstva a športu. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie. Členovia komisie mali výhrady k čl. II bod 3 
uvedeného VZN. Na záver prijala finančná komisia nasledovné uznesenie: 
 
Finančná komisia žiada doriešiť systémovo riešenie uvedené v čl. II bod 3 VZN 

Hlasovanie: 
Prítomní     :  4 
Za              :  4 
 
 
K bodu 19/ Rôzne 
     V rámci bodu rôzne sa prednosta vyjadril k navrhovaným zmenám VZN v oblasti školstva 
a oboznámil členov komisie s technickým riešením, ktoré by nemalo byť napadnuteľné 
prokurátorom. Zároveň členov komisie informoval o navrhovaných zmenách na úpravu 
rozpočtu a to vyčleniť 600 tis. € z rezervného fondu na rekonštrukciu ŠH Prokofjevova a 50 
tis. na nevyhnutnú opravu bytov. S predloženými návrhmi neboli zo strany členov komisie 
vznensené žiadne pripomienky. Na záver p. Kleinert poďakoval členom komisie za účasť na 
jej rokovaní. 
 

Kleinert Branislav v.r. 
predseda finančnej komisie 
 
 

V Bratislave 13.6.2019 
Zapísal: Ing. Lukáček 
 
Začiatok rokovania komisie: 16,30 hod 
Ukončenie:  18,45 hod 


