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Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 21.1.2020 

 

 

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

Neprítomný:  Plšeková,  

 

 

Program: 
1. Otvorenie, privítanie členov komisie 

2. VZN o miestnych daniach 

3. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova pre FC Petržalka 

4. Návrh na prenájom nebytových priestorov – šatní v objekte ZŠ Pankúchova pre FC 

Petržalka 

5. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3234 pre OZ Kaspian 

6. Vrátenie Tyršovho nábrežia 

7. Koncepcia rozvoja MP VPS 

      8.   Rôzne 

 

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

že komisia je uznášaniaschopná. Následne bol program schválený všetkými prítomnými 

členmi komisie. 

 

K bodu 2/  VZN o miestnych daniach 

         Materiál  uviedol vedúci finančného oddelenia p. Lukáček. Členov komisie informoval 

o navrhovaných zmenách . 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     :  5 

Za              :  4 

Zdržal sa    :  1 ( Vydra ) 

 

 

K bodu 3/  Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova pre FC Petržalka 

       Materiál  uviedla vedúca referátu správa majetku p. Broszová. Členov komisie 

informovala o predloženom návrhu na prenájom pozemkov. Po rozsiahlejšej diskusii prijala 

finančná komisia nasledovné uznesenie: 

 

 Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

s podmienkou sprístupnenia ihriska pre verejnosť 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  6 

Za              :  6 

 

 

K bodu 4/ Návrh na prenájom nebytových priestorov – šatní v objekte ZŠ Pankúchova 

pre FC Petržalka   
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       Materiál uviedla vedúca referátu správa majetku p. Broszová. Oboznámila členov 

komisie s predloženým návrhom . Po krátkej diskusii prijala finančná komisia nasledovné 

stanovisko: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zvýšiť senu prenájmu na 500 € a 

schváliť predložený materiál s touto úpravou. 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  6 

Za              :  6 

 

 

K bodu 5/ Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3234 pre OZ Kaspian 

          Materiál uviedla vedúca referátu správa majetku p. Broszová. Členov komisie 

informovala o navrhovanom prenájme. V rámci  diskusie zodpovedala otázky členov komisie. 

Na základe diskusie hlasovali členovia komisie nasledovne: 

 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál   

 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  6 

Za              :  6 

 

K bodu 6/ Vrátenie Tyršovho nábrežia 

          Materiál uviedla vedúca referátu správa majetku 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     :  7 

Za              :  6 

Zdržal sa    :  1 ( Škápik ) 

 

 

K bodu 7/ Koncepcia rozvoja MP VPS 

           K tomuto bodu neboli predložené žiadne písomné podklady. Ústne o situácii v tejto 

organizáciii po rokovaní MZ v decembri 2019 informoval riaditeľ MP VPS p. Baumann. 

V rámci rozsiahlejšej diskusie odpovedal na otázky členov komisie.  

Informácia bola zobratá na vedomie.  

 

 

K bodu 8/ Rôzne 

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

 

Kleinert Branislav v.r. 

predseda finančnej komisie 

 

 

V Bratislave 22.1.2020 
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Zapísal: Ing. Lukáček 

 

Začiatok rokovania komisie: 16,30 hod 

Ukončenie:  18,30 hod 


