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Zápisnica 

 Vážení členovia Finančnej komisie, pozývam Vás na zasadnutie Finančnej komisie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré sa uskutoční  

08.06.2022 o 16:30 hod. 

Online – Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84648554569?pwd=WEhZUWhZRGVyb3I0ekFxcnhvbkltZz09 

 

Prítomný: 

 

Plšeková - neprítomná 

Vydra  - prítomný 

Kleinert  - prítomný 

Demel  - neprítomný 

Šmíd  - neprítomný 

Škápik  - prítomný 

Mráz   - prítomný 

Šesták  - prítomný 

 

 

Program zasadnutia:  

 

Doplnenie do programu informaciu ohladom pripomienok k mestskeho VZN o dani 

z nehnutelnosti c. 13/2019 - p. Orságová,  berieme na vedomie 

Za: 5  

1. Schválenie programu zasadnutia 

Za:  Proti:  Zdržali sa: 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 

zo dňa ... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava – 

p. Sonneková 

 

Za: 3  Proti:  Zdržali sa: 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 

zo dňa ... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 Bratislava – p. 

Sonneková 

https://us02web.zoom.us/j/84648554569?pwd=WEhZUWhZRGVyb3I0ekFxcnhvbkltZz09
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Za: 3  Proti:  Zdržali sa: 

 

4. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka– p. 

Sonneková 

 

Za: 4  Proti:  Zdržali sa: + p. Vydra prítomný 

 

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2022 

zo dňa ..... o organizácii miestneho referenda – p. Neuschlová 

 

Za:  Proti:  Zdržali sa: 

Berieme na vedomie, nemali sme materiál  

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č... /2022 

z ......, o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a 

invalidného dôchodku – p. Gulová 

 

Za: 4  Proti:  Zdržali sa: 1 + p. Mráz prítomný 

 

 

7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – p. Gulová 

Za: 5  Proti:  Zdržali sa: 

 

8. Stanovisko k návrhu 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 – p. Horniaková 

 

Za: 5  Proti:  Zdržali sa: 

 

9. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 

2021 – p. Orsagová 

 

Za: 5  Proti:  Zdržali sa: 

 

10. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 – p. Orsagová 
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Za: 4  Proti:  Zdržali sa: 1 

 

 

11. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku registra ,,C" KN parc. č. 4098/8 pre pána 

Ladislava Szalacsiho a pani Evu Hipkú, rod. Szalacsiovú ako prípad hodný osobitného 

zreteľa – p. Baumann 

 

Za: 4  Proti:  Zdržali sa: 1 

 

12. Návrh na prenájom časti pozemku registra ,,C" KN parc. č. 2843/30 pod stavebným 

objektom SO 11 - Južná pláž, ktorý bude dotknutý umiestnením stavby ,,Polyfunkčný 

objekt - Tematínska" pre spoločnosť V.D. LAKE, a.s. ako prípad hodný osobitného 

zreteľa – p. Baumann 

 

Za:  Proti: 1 Zdržali sa: 3  Nehlasoval:1 

 

13. Návrh zámeru prenájmu pozemku registra ,,C" KN parc. č. 5812 pre spoločnosť 

KOPČIANSKA, s.r.o. – p. Baumann 

 

Za:  Proti: 5 Zdržali sa: 

 

 

14. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké námestie 

1 ako prípad hodný osobitného zreteľa – p. Baumann 

 

Alt. a :  Za:  Proti: 1 Zdržali sa: 4 

Alt. b :  Za: 2  Proti:  Zdržali sa: 3 

Alt. c :  Za: 1  Proti:  Zdržali sa: 4 

 

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre 

Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, o.z., ako 

prípad hodný osobitného zreteľa – p. Baumann 

 

Za: 5  Proti:  Zdržali sa: 

 

 

16. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre 

BITTER SWEET spol. s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa – p. Baumann 

 

Za: 5  Proti:  Zdržali sa: 
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17. Návrh na prenájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 1922 pre Dana Voleníková 

- VOMA, Jakabova 27, 821 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľav– p. 

Baumann 

 

Za: 4  Proti:  Zdržali sa: 1 nehlasoval 

 

 

18. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov č. 26 a 27 v objekte na 

Gercenovej 8, Bratislava pre Uhrín Patrik - svetelná technika, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa – p. Baumann 

 

Za:  Proti:  Zdržali sa: 5 

 

19. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov na Fedinovej 7 pre neziskovú 

organizáciu Vysnívaný domov ako prípad hodný osobitného zreteľa – p. Baumann 

 

Za:  Proti: 5  Zdržali sa: 

 

20. Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 

za II. štvrťrok 2022 – p. Nemcová 

 

Za:  Proti:  Zdržali sa: 

 Nehlasovali sme – nemali sme predstavený materiál 

21. 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 II. štvrťrok 2022 p. Nemcová 

 

Za:  Proti:  Zdržali sa: 

Nehlasovali sme – nemali sme predstavený materiál 

 

 

22. Rôzne 

 

Informačný materiál:  
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1. Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení školského roka 2022/2023 v 

materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

 

Branislav Kleinert  

 predseda komisie 


