
  
KOMISIA FINANČNEJ STRATÉGIE A PRE SPRÁVU A PODNIKANIE S MAJETKOM MESTA 
                 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie  finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
(v ďalšom len Komisia) 

zo dňa  24. 10. 2016 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 
                                                  
 
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Ján Budaj. Program rokovania Komisie dňa: 
24.10.2016: pozri pozvánka na rokovanie  
 
Rokovanie otvoril a viedol predseda Komisie pán Ján Budaj. Na jeho návrh, pristúpili poslanci 
k hlasovaniu o predloženom programe, kde by bol dodatočne doručený materiál predložený v 
poradí pred materiál „Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s. na základe časti B uznesenia MsZ č. 609/2016 zo dňa 29.9.2016“ ako  bod 1a) 
„Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zre teľa týkajúceho sa nájmu častí 
pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc.č. 3047, pre spolo čnos ť 
Avestus Petržalka s.r.o. so sídlom v Bratislave“  a hneď ako príde pán primátor, by sa 
predložil materiál v pozvánke pod por.č.2 „Parkovacia politika“  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
Následne pristúpili poslanci k prerokovávaniu predložených materiálov  
 
Pán Budaj na začiatku rokovania privítal prítomných poslancov, mestského kontrolóra Ing.Petra 
Šinályho a komisia začala rokovanie, ale po príchode pána primátora JUDr. Iva Nesrovnala, 
rokovanie prerušili s tým, že budú v diskusii pokračovať po materiály „Parkovacia politika“ 
 
 
k bodu 2 
Parkovacia politika 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu  

a.) berie na vedomie informáciu o parkovacej politike hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 8 , proti: 1, zdržal sa: 0, nehlasovali:2    
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu  

b.) odporú ča zahájiť  verejné prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, 
výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia 
a preukázanie jej zaplatenia na rokovanie mestského zastupiteľstva 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 7 , proti: 0, zdržal sa: 4    
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu  
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c.) odporú ča pokračovať v procese prerokovania návrhu Dodatku štatútu hlavného mesta 
SR Bratislavy so zapracovaním možnosti vydávania kariet bez určenia zóny hlavným 
mestom pre obyvateľov mestských častí nezapojených do parkovacej politiky 
a s definovaním výnosov zo sankcií ako rozpočtovým príjmom hlavného mesta. 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 7 , proti: 0, zdržal sa: 4    
 
 
k bodu 3 
Návrh nákupu a financovanie 88 ks autobusov 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ zobra ť na vedomie  Návrh nákupu a financovanie 88ks autobusov 
pod ľa predloženého návrhu uznesenia.  
  
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 3 , proti: 3, zdržal sa: 5    
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie 
uznesenia.  
 
Návrh uznesenia: 
     Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  žiada 

Dopravný podnik Bratislava, a.s., aby pripravil zoznam, kde budú určené autobusové linky, 
na ktorých budú nové autobusy premávať 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 2    
 
 
k bodu 1a) 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa  týkajúceho sa nájmu častí 
pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka. Parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047, pre spolo čnos ť 
Avestus Petržalka s.r.o. so sídlom v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa  
týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka. parc.č. 2150/1 a parc.č. 3047, 
pre spoločnosť Avestus Petržalka s.r.o. so sídlom v Bratislave, pod ľa predloženého návrhu 
uznesenia.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 4 , proti: 0, zdržal sa: 6    
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie 
uznesenia.  
 
 
 
k bodu 1 
Návrh zmeny stanov obchodnej spolo čnosti Bratislavská vodárenská spolo čnos ť,a.s. na 
základe časti B uznesenia MsZ č. 609/2016 zo dňa 29.9.2016 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ zobra ť na vedomie zobrať na vedomie návrh zmeny stanov 
obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 
46 Bratislava, ICO: 35850370, ktorým sa mení a dopĺňa čl. 10 bod 10.4 stanov spoločnosti a 
jeho úplné znenie je nasledovné: 
„Na prijatie rozhodnutia o zvýšení alebo znížení základného imania (10.1.2), o rozdelení, 
zlúčení, splynutí alebo zmene právnej formy spoločnosti (10.1.3), o zrušení spoločnosti 
(10.1.4), o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku 
(10.1.10), o predchádzajúcom schválení právneho úkonu, ktorým spoločnosť bude nakladať 



3  

s majetkom tvoriacim verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu v zmysle bodu 10.1.12 
týchto stanov a prijatie rozhodnutia o zmene stanov (10.1.1) sa vyžaduje nadpolovičná väčšina 
hlasov všetkých akcionárov. Na prijatie rozhodnutia v ostatných záležitostiach sa vyžaduje 
jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ platné právne predpisy a tieto 
stanovy nevyžadujú prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia iným počtom hlasov.“ 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 10 , proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
O materiáloch pod por.č. 5 a pod por.č.6 (podľa pozvánky) oboznámili predkladatelia 
prítomných poslancov , ale keďže neboli uznášaniaschopní, pán predseda Komisie prerušil 
rokovanie s tým, že budú pokračovať v rokovaní na ďalšom zasadnutí Komisie. 
 
 
 

Jan Budaj 
predseda komisie 

 
 
 

 
Ing.Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448, 
 
 


