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

 
Zápisnica 

Z mimoriadneho zasadnutia komisie  finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta (v ďalšom len Komisia) 

zo dňa  05. 11. 2015 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 
 
Ospravedlnení::  
                                                  
 
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda komisie Ján Budaj. Program rokovania Komisie dňa: 
05.11.2015: pozri pozvánka na rokovanie Komisie. 
 
Následne pristúpili poslanci k prerokovávaniu predložených materiálov  
 

1. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 – doplňujúca 
informácia na základe požiadavky Komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 2.11.2015 – Predložiť pozmeňujúci návrh, 
vydokladovanie a predloženie na mimoriadnu komisiu vo štvrtok 5.11.2015 zvýšenie 
iných nedaňových príjmov – predpis premlčaných pohľadávok – Navrhovaná zmena 
príjmov +3 milióny eur.  

 
Komisii bol predložený materiál, ktorý bol dopracovaný v zmysle požiadaviek komisie zo dňa 
02.11.2015. 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ podľa navrhovaného uznesenia schváliť zmenu rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy na rok 2015 nasledovne: 

- zvýšenie bežných príjmov o 1 927 078 eur 
- zníženie bežných výdavkov o 588 679 eur 
- zníženie kapitálových príjmov o 315 770 eur 
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 2 199 987 eur. 

 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 13, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 3   
 
 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SB Bratislavy, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z 
nehnuteľností 

 
Komisii bol predložený materiál, ktorý bol dopracovaný v zmysle požiadaviek komisie zo dňa 
02.11.2015. 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ rokovala 
o predloženom materiáli. Rokovanie bolo prerušené so záverom, v ktorom bolo navrhnuté 
pokračovanie mimoriadneho zasadnutia komisie dňa 12.11.2015 o 16.30 hod. 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu: 

a) žiada predkladateľa materiálu o elektronické zaslanie tabuľkovej časti VZN o dani 
z nehnuteľnosti ako aj materiálu, ktorý bol poskytnutý starostom mestských častí 
Bratislavy všetkým členom komisie 
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b) berie na vedomie informáciu o výsledku pripomienkového konania verejnosti k návrhu 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 12/2014 o dani z nehnuteľnosti, počas ktorého 
v termíne od 06.10.2015 do 16.10.2015 neboli doručené žiadne pripomienky verejnosti. 
 

Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 
 
 

Jan Budaj 
predseda komisie 

 
 
 

 
Ing.Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, 
v.z. Bc. Adriana Renčková  
 


