
 

  
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 
(v ďalšom len Komisia) 

zo dňa  2. 12. 2015 
 

 

Prítomní:  p. Budaj, p.Bulla, p. Buocik, p.Dostál, p.Kolek, p.Kuruc, p.Mrva, p. Žitný, 
p.Weinštuk a pani Tvrdá.   (v prílohe prezenčná listina) 
Ospravedlnení:: p. Chren, p.  Borguľa, p.  Grendel a p.  Olekšák 
 
Pre naliehavé dôvody niektorí poslanci museli rokovanie v jeho priebehu opustiť (na istý čas, 
alebo natrvalo), kvôli čomu  prišlo opakovane k neuznášania schopnosti Komisie.  
Členovia Komisie sa uzniesli  uvádzať v týchto prípadoch menovite  prítomných poslancov.  
 
                                                  
Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie Ján Budaj. Program rokovania Komisie dňa 
02.12.2015: pozri pozvánka na rokovanie Komisie. 
 
Pán Budaj privítal prítomných členov komisie a pána mestského kontrolóra Ing. Petra  Šinályho. 
(Striedavo sa rokovania zúčastnili : p. primátor Nesrovnal, p. riaditeľ magistrátu Maruška, pán 
Kasander a ďalší vedúci odb. oddelení magistrátu).  
 
 
 
Program rokovania  
 
Po otvorení a diskusii , na návrh predsedu pána Budaja, pristúpili poslanci ku  hlasovaniu 
o programe rokovania podľa pozvánky  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
Po schválení programu a na úvod rokovania Komisie  vystúpil pán primátor a poprosil 
členov komisie aby prerokovali návrh rozpočtu a odporučili ho MsZ na prerokovanie (z 
ďalšieho rokovania Komisie sa ospravedlnil pre odlet na zahraničnú pracovnú cestu do Bruselu) 
 
 
Rokovanie podľa programu : 
 

1. Informácia poslancov – členov komisie pre overenie nákladov vo verejnom 
záujme Dopravného podniku Bratislava, a.s., za rok 2014 

 
 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ si vypočula a 
vzala na vedomie informáciu členov subkomisie pre overenie nákladov vo verejnom záujme 
Dopravného podniku Bratislava, a.s., za rok 2014.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2   
 
Komisia žiada aby na mestskom zastupiteľstve bola podaná informácia, či boli uzatvorené 
zmluvy o výkonoch DPB  na rok 2015 , ako aj na rok 2016 - a na aký objem boli uzatvorené? 
Komisia konštatovala, že pri skúmaní oprávnenosti požiadaviek DPB za rok 2014 zistila viaceré 
prejavy nehospodárnosti, ale z hľadiska platnej Zmluvy o výkonoch vo verejnej službe ich mesto 
bude musieť považovať za nárokovateľné a Dopravnému podniku ich uhradiť.   
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0   
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Komisia na základe mnohých znepokojujúcich informácií o nehospodárnych rozhodnutiach 
minulého vedenia DPB, odporúča pánovi primátorovi usporiadať odborné stretnutie, resp. 
seminár  poslancov a nového manažmentu DPB  na tému : budúci rozvoj a hospodárnosť 
služieb  Dopravného podniku Bratislava, a.s. 
 
V tejto súvislosti poukázali poslanci, a v reakcii na ich vystúpenia aj pán riaditeľ Maruška, na 
problémy a náklady mesta vyplývajúce so zavedenia  BID.  
Komisia odporúča vedeniu mesta, ako hlavnému akcionárovi DPB,  prehodnotiť zmluvu o BID - 
pokiaľ ide o podiely účastníkov BID, o efektivitu BID a najmä pokiaľ ide o  prínos BID pre 
obyvateľov hlavného mesta.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
Na záver  sa predseda Komisie, p. Budaj, poďakoval členom Komisie pracujúcim v subkomisii 
pre overenie nákladov a výkonov DPB vo verejnom záujme, osobitne pánovi I.Kolekovi a 
mestskému kontrolórovi, p. P.Šinálymu.  
 
 

 
 
 
 

2. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018 – 
pokračovanie rokovania z 23.11.2015 

 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ pokračovala v 
diskusii o rozpočte 2016, ktorú prerušila 23.11.2015. Komisia po objasnení p. riaditeľa Marušku 
konštatovala, že  väčšinu návrhov, ktoré v diskusii o rozpočte 2016 odzneli, predložia poslanci 
prostredníctvom svojich klubov. Pán riaditeľ magistrátu Maruška  uistil členov komisie, že 
predložený návrh rozpočtu 2016 bude pozmenený na základe rokovaní predsedov 
poslaneckých klubov s pánom  primátorom. Predpokladá, že z  návrhov  poslaneckých klubov 
vznikne spoločný pozmeňovací návrh, ktorým sa odhlasujú úpravy predloženého rozpočtu 
2016.  
 
Komisia preto materiál „Rozpočet 2016“ vzala na vedomie a odporúča, aby sa prerokoval 
v mestskom zastupiteľstve. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2   
Uznesenie nebolo prijaté 
Komisia nebola uznášaniaschopná - hlasovali 7 poslanci – p. Budaj, p. Bulla, p. Dostál, p. 
Kolek, p. Kuruc, p. Mrva a pani Tvrdá.  
 
 
 

Návrhy na úpravy a čiastkové presuny v rámci rozpočtu 2016.  
1. 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ si vypočula  
návrh Ing. Tvrdej o  presunutí sumy 78 366,40 Eur v návrhu rozpočtu z 6.1.1.- 6.1.7. ( Dom 
tretieho veku, Dom jesene života, Petržalský domov seniorov, Domov seniorov Archa, Domov 
seniorov Lamač, Gerium a Domov pri kríži)  - do programu 6.2.2.( Podpora práce 
s bezdomovcami).   Po diskusii a vypočutí si stanovísk odborných pracovníkov odporúča návrhu 
vyhovieť.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 2 
Návrh bol prijatý.  
 
2. 
Komisia si vypočula návrh Ing. Weinštuka, aby sa  v podprograme 7.5. – Organizácia podujatí 
a podpora občianskych aktivít  - spojili 3 podkapitoly do jednej – šport, sociálne veci 
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a voľnočasové aktivity. Po diskusii a vypočutí si stanovísk odborných pracovníkov Komisia 
odporúča návrhu vyhovieť.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 
Návrh bol prijatý.  
 
3. 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ prerokovala 
návrhy člena komisie p.Koleka  na  :  
1. zrušenie bodu D3 v texte Uznesenia o rozpočte 2016 
2. zrušenie bodu D4 v texte Uznesenia o rozpočte 2016,  
3. návrh obmedziť jednorázové presuny v rozpočte 2016  sumou 100 000 Eur. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 4, proti: 1, zdržal sa: 3 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 4, proti: 1, zdržal sa: 3 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 4, proti: 1, zdržal sa: 3 
 
Návrhy nezískali dostatočný počet hlasov.  
 

 
 
 
Návrh na „Zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015“  
 
Materiál bol predmetom rokovania na komisii dňa 23.11.2015 a na žiadosť poslancov bol 
doplnený v dôvodovej správe o informácie, odkiaľ sa navrhujú presunúť  prostriedky, ako  aj o 
odôvodnenie týchto presunov.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7, za: 4, proti: 2, zdržal sa: 1   
Komisia nebola uznášaniaschopná  
hlasovali  poslanci – p. Budaj, p.Buocik, p.Dostál, p.Kolek, p.Kuruc, pani Tvrdá a p. Žitný 
 

 
 
 
3. Návrh na percentuálne podiely „solidarity“ mestských častí a návrh na určenie 
príspevku malým mestským častiam podľa čl.91 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

Komisia sa nezaoberala alternatívnymi percentuálnymi  návrhmi, ktoré boli predložené na 
minulom rokovaní Komisie dňa 23.11.2015, pretože nedostala informáciu o politickej dohode 
mesta a mestských častí, ktorú požadovala od vedenia mesta na rokovaní 23.11.2015. 
V diskusii sa členovia komisie venovali téme zvýšeného odhadu príjmov mesta z podielových 
daní na rok 2016.  
Komisia odporúča pánovi primátorovi, aby prerokoval použitie 2,5 mil. Eur z celkovej sumy , 
o ktorú  sa na rok 2016 navyšuje odhad MF SR z príjmov fyzických osôb, s poslaneckými 
klubmi a zaradil túto sumu do rozpočtovaných výdajov mesta podľa návrhov 
poslaneckých klubov.    
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 5, proti: 2, zdržal sa: 1 
Návrh bol prijatý 
 

Jan Budaj 
predseda komisie 

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


