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

 
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie  finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
zo dňa 27. 2.2015 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 
Otvorenie 
Prerokovávanie predložených materiálov  
Rôzne 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 16.00 h –  18.45 h. 
 
Na rokovaní komisie sa nezúčastnili a vopred sa ospravedlnili z neúčasti p. Ing. Pavol Bulla, 
Ing. Martin Borguľa a Mgr. Rastislav Žitný  
 
Zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta otvoril 
a viedol pán predseda Ján Budaj. Na začiatku privítal prítomných členov komisie, pána 
primátora JUDr. Iva Nesrovnala, jeho poradcov – Ing. Jána Marušinca, Mgr. Romana Holeša, 
JUDr. Milana Ježoviča a Ing. Radoslava Kasandra, pána riaditeľa Mgr. Martina Marušku, 
mestského kontrológa Ing. Petra  Šinályho, zástupcu riaditeľa a vedúceho finančného oddelenia 
Ing. Borisa Kotesa a Ing. Luciu Behuliakovú.   
 
Následne členovia komisie rokovali o zmene poradia prerokovavaných bodov podla pozvánky. 
Ako prvý jednohlasne odhlasovali prerokovánie návrhu rozpočtu 2015 
 
Potom pristúpili poslanci k prerokovávaniu predložených materiálov. Pán primátor spolu so 
spracovateľmi predstavili návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017 
  
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta prerušila rokovanie 
Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017 a bude pokračovať 
v rokovaní a v hlasovaní na zasadnutí komisie dňa 9.03.2015 v budove Novej radnice, I. 
poschodie, č. dverí 103 o 16,00 hod. 
 
 
Na konci zasadnutia komisie pán predseda Ján Budaj predniesol návrh podpredsedu komisie 
Ing. Pavla Bullu, (ktorý bol ospravedlnený a nezúčastnil sa zasadnutia komisie), aby sa 
prerokovávanie rokovacieho poriadku presunulo na ďalšie stretnutie členov komisie. Poslanci 
jednohlasne odsúhlasili prednesený návrh.  
Rokovací poriadok budú poslanci schvaľovať na zasadnutí komisie finančnej stratégie a pre 
správu a podnikanie s majetkom mesta v pondelok 9.3.2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Budaj 
predseda komisie 
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Ing.Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448 
 


