
  
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 22. 03. 2011 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 
Otvorenie 
Prerokovávanie predložených materiálov  
Rôzne 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 9.00 h –  12.50 h. 
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie JUDr. Ivo Nesrovnal  
 
 
K materiálu „Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011-2013 “, informoval pán 
riaditeľ Ing. Viktor Stromček a pán primátor doc. RNDr. Milana Ftáčnik, CSc.  
Návrh rozpočtu bol doplnený o zoznam žiadostí o odkúpenie pozemkov pod stavbami 
vo vlastníctve hlavného mesta a pozemkov pod stavbami v správe mestských častí aj s cenami 
pozemkov a stavieb, vyčíslených podľa znaleckých posudkov vyhotovených v danom 
katastrálnom území. 
 
 
K bodu č. 1 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011-2013 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 s pripomienkami a odporúča 
zobrať na vedomie návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012-2013 
a konštatuje, že poslanci v súčasnosti nemajú možnosť kontrolovať plnenie povinností 
príjemcov rozpočtových zdrojov prostredníctvom dozorných rád obchodných spoločností. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
 
Po tomto bode bol predložený ako bod č.2 dopracovaný materiál  „Doplnenie informácie 
o zmluvách na ZŠ O.Nepelu týkajúcich sa športového využitia.“, ktorý predkladal pán riaditeľ 
STARZu Ing. Jozef Chynoranský a Ing. Zlatica Čemanová  
 
K bodu č. 2 
Doplnenie informácie o zmluvách na ZŠ O.Nepelu týkajúcich sa športového využitia. 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta žiada predložiť 
inovovaný biznis plán do 30.6.2011 
16.mája 2011, po skončení MS, pán riaditeľ STRARZu Ing. Jozef Chynoranský dohodne termín, 
v ktorom sa poslanci, ktorí budú mať záujem, môžu zúčastniť obhliadky, či investície boli  
vykonané v takom rozsahu, ako mali byť. 
Do 30. marca 2011 pripraví Ing. Jozef Chynoranský novú zmluvu o budúcej zmluve 
č. 6/2010, kde budú vyššie ceny v kontexte s novou pripravenou cenovou mapou  
 
 
K bodu č. 3 
Návrh na zmenu rozhodnutia č.4/2010 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 
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Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
stiahla z rokovania a bude predložený neskôr, z dôvodu potreby dlhšieho času na  
naštudovanie.  
 
 
 
K bodu 4. 
Prerokovanie a schválenie náplne činnosti komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta 
 
Náplň činností komisia po oboznámení pánom predsedom JUDr. Ivom Nesrovnalom zobrala na 
vedomie, ale ešte žiada doplniť o bod s.)  právo vyjadrovať sa k iným, pre financie a 
hospodárenie mesta dôležitým otázkam a predložiť na legislatívno - právne oddelenie na 
prepracovanie bodov d.),  l.)  a m.)  podľa novej právnej úpravy. 
 
 
 
K bodu č. 5 
Doplnenie a zmeny v schválenom rokovacom poriadku 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta schválený rokovací 
poriadok doplnila v článku 7 o bod 6/ Na zasadnutí komisie sú oprávnení zúčastniť sa aj iní 
občania, v prípade pozvania predsedom komisie k prerokovávanej problematike 
a v článku 10 v bode 2/ sa doplní , že zápisnica sa zverejňuje na internetovej stránke 
hlavného mesta 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7 , za: 7 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
  
 
 
K bodu č. 6 
Prerokovanie a pripomienkovanie Priorít Bratislavy na roky 2011-2014 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta berie na vedomie 
predložený materiál a konkrétne sa k tomu vráti v súvislosti s tvorbou rozpočtu na rok 2012 a 
2013 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7 , za: 7 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
 
K bodu č. 7 
Výber kandidátov do komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
 
Členov komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta teší záujem 
z radov občanov o prácu v komisii, ale spoluprácu budú využívať na báze ad hoc. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7 , za: 7 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
 

JUDr. Ivo Nesrovnal 
predseda komisie 

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


