
Zápisnica zo zasadnutia FK – 14. September 2021, 17.00 hod, prezenčne 

 

Prítomní členovia: Kleinert, Demel, Šesták, Plšeková,  

Neprítomní členovia:  Mraz, Vydra, Škápik, Šmíd 

 

1. Schválenie programu zasadnutia 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

2. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 1045/2 

pre LUXUS spol. s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 16, 811 01 Bratislava ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

3. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 3626 pre 

Jozefa Laluhu, Belinského 11, Bratislava ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

4. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 5735 a 5734 pre 

Zdenku Oláhovú, Mlynarovičova 7, Bratislava ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

5. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov – zubnej 

ambulancie v objekte ZŠ A. Karpova Černyševského 8 pre AK SMILE, s. 

r. o. 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

6. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na 

Námestí republiky 

Za: 4  

Proti: 0 



Zdržal sa: 0 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

7. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte 

Blagoevovej 22, Bratislava pre spoločnosť Dare Group s. r. o. ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

8. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte 

Ambroseho 15, Bratislava pre spoločnosť Sweet Group s. r. o. ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

FK odporúča zvýšenie nájomného na 1,5 €/m2 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

9. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte na Topoľčianskej 14, 

851 05 Bratislava pre MUDr. Denisu Fecmanovú ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

10. Návrh na odplatný prevod majetku do vlastníctva Hlavného mesta SR 

Bratislavy – objekty na Tyršovom nábreží 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

11. Návrh zámeru kúpy pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5734, 5735, 5736, 

5756, 5758/3, 5759/1 a 5759/2 pre Lukáša Hargaša 

Za: 0 

Proti: 4  

Zdržal sa: 0  

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

12. Návrh zámeru kúpy pozemku registra „E“ KN parc. č. 14822/1 pre Jána 

Vaškoviča 



Za: 0 

Proti: 4  

Zdržal sa: 0  

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

13. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte bývalého 

pavilónu detských ihrísk na Gessayovej 9 v Bratislave pre Pro Gastro s. r. 

o. ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

14. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte bývalého 

pavilónu detských ihrísk na Hrobákovej 25 v Bratislave pre Letterpress s. 

r. o. ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

15. Návrh  na  nájom pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2843/48 k. ú.  

Petržalka  pre  Pixxla s. r. o., Vajnorská 135, 831 04  Bratislava 

Za: 1 

Proti: 0  

Zdržal sa: 3 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

  

16. Návrh na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2843/30 a 2843/64 

pod stavebným objektom SO  11 – Južná pláž, ktoré budú dotknuté 

umiestnením stavby „Polyfunkčný objekt - Tematínska“ pre spoločnosť 

V.D. LAKE, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Za: 0 

Proti: 3  

Zdržal sa: 1 

Diskusia : P. Šesták žiada prerušenie do vyjasnenia stanovísk dotknutých 

vlastníkov  

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

 

17. 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 MČ Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 

4/2013, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020 

Za: 4 



Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Diskusia : P. Plšeková žiada vyčíslenie do MZ dopad na rozpočet MČ. 

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

18. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených 

týmto všeobecne záväzným nariadením 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

19. Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa 

obchodnej spoločnosti Bytový podnik Petržalka, s. r. o. 

Za: 0 

Proti: 3 

Zdržal sa: 1 

Diskusia : P. Plšeková vyjadrila spokojnosť so súčasným konateľom. Podľa jej 

názoru neexistuje relevantné odôvodnenie vyhlásenie výberového konania.  

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

20. Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa 

obchodnej spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s. r. o. 

Za: 1 

Proti: 3 

Zdržal sa: 0  

Diskusia : Finančná komisia konštatovala, že  od DR spoločnosti neeviduje 

vyjadrenie k vyhláseniu výberového konania. P. Plšeková odporúča diskusiu so 

súčasným konateľom, nakoľko nemá dostatok informácií. P. Šesták konštatuje, 

že si vie predstaviť vyhlásenie výberového konania, nakoľko si nemyslí, že 

súčasný konateľ je dostatočne aktívny. Komisia sa zhodla, že DR má 

konštatovať problém s konateľom. 

 

Uznesenie : Finančná komisia navrhla aby sa k problematike vyjadrila DR do 

konania MZ - Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

 

21. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2021 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 



22. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a 

schválenie výdavkov čerpaných z úveru 

Za: 4 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

23. Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených 

do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislava a informácia o uzavretých nájomných 

zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na nájom 

bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok 

2021 

Za: 0 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

K tomuto bodu sa nezúčastnil nikto na odkomunikovanie materiálu. Členovia 

komisie nehlasovali.  

Finančná komisia nebola uznášaniaschopná.  

 

 

 

 

 

 

 
Kleinert Branislav 

predseda finančnej komisie 

 

 

 

 

V Bratislave 14.09.2021 

Zapísal: Mário Turan 

 

 


