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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 11.9.2019 

 

 

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

Neprítomný:   
 

 

Program: 
1. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019 

2.  Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 

3. Všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní 

sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom 

sociálnych služieb Petržalka, v znení neskorších predpisov 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

4/2012 zo dňa 25.septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 

sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 

5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015 , VZN č. 2/2016, VZN č. 

6/2017, VZN č. 8/2017, VZN č. 6/2018a VZN č.3/2019. 

5. Výzva na poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí 

v súkromných materských škôlkach 

6. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Lietavskej 8, 851 

06 Bratislava pre Viditeľne Nový Pohľad n.o. 

7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 25 pre BRISK 

PRINT s.r.o. 

8. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Lietavská 14 pre KOMA 

SECURITY s.r.o. 

9. Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR 

Bratislavou s prílohou 

10. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 1257 pre Michaelu Kolářsku 

11. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 25 pre Ing. Milan 

 Chudada-MERIX 

12. Rôzne 

 

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

že komisia je uznášaniaschopná. Po vysvetlení s riaditeľkou Strediska sociálnych služieb 

Petržalka p. Chanečkovou bol bod č. 3 vypustený z rokovania. Následne bol program 

schválený všetkými členmi komisie. 

 

K bodu 1/  Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2019 

         Materiál  uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Oboznámil členov komisie 

s predloženým materiálom. V rámci diskusie odpovedal na otázky členov komisie. 

K predloženému návrhu členovia komisie hlasovali nasledovne:  

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  6 ( nepr. p. Mráz ) 

Za              :  6 
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K bodu 2/ Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019              
       Materiál  uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Členov komisie informoval 

o navrhovaných zmenách na úpravu rozpočtu. Po rozsiahlejšej diskusii prijala finančná 

komisia nasledovné uznesenie: 

 

 Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  6 ( nepr. p. Mráz ) 

Za              :  6 

 

 

K bodu 4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25.septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške 

úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení 

VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015 , VZN č. 2/2016, VZN č. 

6/2017, VZN č. 8/2017, VZN č. 6/2018a VZN č.3/2019. 
         Materiál uviedla riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka p. Chanečková. 

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     :  7 

Za              :  7 

 

 

K bodu 5/ Výzva na poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie 

detí v súkromných materských škôlkach 
          Materiál uviedla zástupkyňa starostu p. Hrehorová. Členov komisie informovala 

o schválenom VZN a teraz predloženej výzve na realizáciu uvedeného VZN. V rámci  

diskusie zodpovedala otázky členov komisie. Na základe diskusie hlasovali členovia komisie 

nasledovne: 

 

Finančná komisia súhlasí s predloženým návrhom  

 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  7 

Za              :  7 

 

K bodu 6/ Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Lietavskej 

8, 851 06 Bratislava pre Viditeľne Nový Pohľad n.o. 

          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. 
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Hlasovanie: 

Prítomní     :  7 

Za              :  7 

 

 

K bodu 7/ Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 25 pre 

BRISK PRINT s.r.o. 
           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     :  7 

Za              :  7 

 

K bodu 8/ Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Lietavská 14 pre 

KOMA SECURITY s.r.o. 

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

rozsiahlejšej diskusie oboznámila členov komisie s predloženým návrhom.  Členovia komisie 

navrhli zvýšiť cenu prenájmu na 60 €. Po diskusii prijala komisia nasledovné uznesenie: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zvýšiť cenu prenájmu na 60 € a 

schváliť predložený materiál s touto pripomienkou.  

Hlasovanie: 

Prítomní     :  7 

Za              :  7 

 

K bodu 9/ Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR 

Bratislavou s prílohou 
        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 10/ Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 1257 pre Michaelu 

Kolářsku 

        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. Zároveň 

odporúča, aby sa drobné prístupy k nebytovým zariadeniam riešili zmluvne na čas neurčitý. 
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Hlasovanie: 

Prítomní     :  7 

Za              :  7 

 

K bodu 11/ Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 25 pre 

Ing. Milan Chudada-MERIX 
        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 12/ Rôzne 

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

 

Kleinert Branislav v.r. 

predseda finančnej komisie 

 

 

V Bratislave 12.9.2019 

Zapísal: Ing. Lukáček 

 

Začiatok rokovania komisie: 16,30 hod 

Ukončenie:  18,30 hod 


