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Zápisnica zo zasadnutia FK – 24.11.2021 o 16:30 hod., online 

Prítomní členovia: Kleinert, Demel, Šesták, Mraz, Vydra, Škápik, Šmíd (od bodu 2) 

Neprítomní členovia:  Plšeková 

Program zasadnutia :  

1. Schválenie doplnenia programu zasadnutia o bod 3., 4., 6. a 8. 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok za nájom a služby spojené 

s užívaním obecného bytu  

Diskusia: Materiál odprezentovala p. Nemcová. P. Šesták žiada informáciu 

k exekúciám, aký mala MČ nárok a čo sa podarilo vymôcť. Tiež informoval o p. 

Matulovej, ktorá bola neplatič a požaduje doplnenie informácie o stave pohľadávok. 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Hlasovanie s podmienkou doplnenia materiálu o stave exekúcií (nárok vs čo sa podarilo 

vymôcť) a informácia o stave pohľadávok p. Matulovej 

 

3. Návrh na predĺženie nájmu častí pozemkov v k.ú. Petržalka , pre EKOCHARITA 

SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Diskusia: Materiál odprezentoval p. Baumann. P. Kleinert požiadal o vysvetlenie, či 

ide o dva samostatné subjekty, nakoľko z predmetu podnikania sa javí ako by šlo 

o totožný subjekt.  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

4. Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Petržalka pre HUMANA People to People 

Slovakia o.z. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Diskusia: Materiál odprezentoval p. Baumann. 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

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

určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia 

povinné predprimárne vzdelávanie  
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Diskusia : Materiál odprezentovala p. Garanová.  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2021 

zo dňa ... ... 2021 k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava  

Diskusia : Materiál odprezentovala p. Garanová. P. Vydra sa informoval, či kapacitne 

bude stačiť.  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Diskusia : Materiál odprezentoval p. Hasička. P. Škapik sa informoval o výške 

vybraného poplatku za rozvoj.  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

8. Návrh na kúpu objektu  materskej školy  v zóne Slnečnice 

Diskusia : P. Kleinert informoval, že materiál podporí. V komisii vznikla všeobecná 

zhoda o podpore. Požadujú odprezentovanie materiálu 30.11.2021. P. Turan 

informoval o finančnom krytí.  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

 

9. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 s výhľadom do roku 

2024 

Diskusia : Materiál odprezentoval p. Turan. P. Šesták požiadal o doplnenie 

programového rozpočtu. P. Turan potvrdil, že bude poslaný v priebehu týždňa. Na 

komisii vznikla všeobecná zhoda o ďalšom stretnutí po stretnutí s poslancami, ktoré sa 

uskutoční 30.11.2021. Termín konania komisie sa dohodol na 3.12.2021.  

Komisia materiál berie na vedomie. 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 
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10. Rôzne: 

 

P. Šesták požiadal o zverejňovanie zákaziek podľa §117 na stránke MČ. 

 

 

 

Branislav Kleinert  

 predseda komisie 


