
  
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  21. 11. 2016 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe )                                              
 
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Ján Budaj. Program rokovania Komisie dňa: 
21.11.2016: pozri pozvánka na rokovanie  
 
Predseda Komisie pán Ján Budaj privítal pána primátora Iva Nesrovnala a prítomných členov 
Komisie a na začiatku zasadnutia dal hlasovať o zaradení poslaneckého materiálu na rokovanie 
Komisie ako bod 16a „Plnenie uznesenia č.606/2008 v znení uznesenia č. 107/2011: Uvoľnenie 
finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta na vyplatenie účelovej dotácie na 
vybudovanie lodenice v Karloveskej zátoke“, ktorého predkladateľkou je pani poslankyňa Dana 
Čahojová.  Materiál bol hlasovaním zaradený na rokovanie Komisie. Následne Komisia 
odsúhlasila program zasadnutia a pristúpila rokovaniu k bodu 2, ktorý bol prezentovaný pánom 
primátorom Ivom Nesrovnalom. 
 
k bodu 2 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 - 2019 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 
– 2019 podľa predloženého návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:10 , za:4, proti: 0, zdržal sa:6    
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie 
uznesenia.  
 
k bodu 3 
Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam 
podľa čl.91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie 
príspevku malým mestským častiam podľa čl.91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy podľa predloženého návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:10, za: 9, proti: 0, zdržal sa:1 
 
k bodu 4 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 
rok 2016 podľa predloženého návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:10, za:5, proti:0, zdržal sa:5 
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie 
uznesenia.  
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k bodu 5 
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov (skrátený názov) s účinnosťou dňom 1. januára 2017 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (skrátený názov) s účinnosťou dňom 1. januára 
2017 podľa predloženého návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:9, za:9, proti:0, zdržal sa: 0 
 
k bodu 6 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o miestnom poplatku za rozvoj s predpokladanou účinnosťou dňom 1. januára 2017 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie a odporúča MsZ prerokovať Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj 
s predpokladanou účinnosťou dňom 1. januára 2017 
 
Hlasovanie: 
prítomní:9, za:9, proti:0, zdržal sa: 0 
 
k bodu 1 
Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia 
cestovného ruchu podľa predloženého návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:9 , za:2, proti:1, zdržal sa: 6 
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie 
uznesenia.  
 

k bodu 7 
Návrh na odpísanie pohľadávok vo výške 29 163,78 Eur spoločnosti BRIXI, a.s. so sídlom 
v Bratislave, vo výške 2 011,34 Eur spoločnosti CORA, s.r.o. so sídlom v Bratislave, vo výške 
61 624,01 Eur spoločnosti MOTA, spol. s r.o. so sídlom vo Zvolene 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť odpísanie nedobytných pohľadávok vo výške 29 163,78 Eur 
spoločnosti BRIXI, a.s. so sídlom v Bratislave, vo výške 2 011,34 Eur spoločnosti CORA, s.r.o. 
so sídlom v Bratislave, vo výške 61 624,01 Eur spoločnosti MOTA, spol. s r.o. so sídlom vo 
Zvolene podľa predloženého návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:9, za:8, proti:0, zdržal sa: 1 
 
 
 
 
 
Po odchode skupiny členov Komisie bolo rokovanie o 18,30 hod. prerušené vzhľadom na 
skutočnosť, že rokovanie  Komisie nebolo uznášaniaschopné.  Ostala poslankyňa 
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J.Tvrdá, ďalej poslanci Dostál, Grendel, Kolek, Mrva, Žitný a predseda J.Budaj. Pre 
neuznášaniaschopnosť komisie nemohli byť ostatné body programu prerokované.  
 
 
 
 

Jan Budaj,v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
Ing.Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448, 
v.z. Mgr. Adriana Renčková 


