
  
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  14. 05. 2018 
 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 
 
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Ján Budaj. Program rokovania Komisie dňa: 
14.05.2018: pozri pozvánka na rokovanie. Na začiatku rokovania privítal prítomných 
poslancov, mestského kontrolóra Ing.Petra Šinályho. 
 
Na rokovaní boli prítomní členovia komisie :  
Ján Budaj, Ing. Martin Borguľa, Ing. Pavol Bulla, Mgr. Ján Buocik, Ing. Martin Chren , 
Mgr. Ondrej Dostál, Mgr. Gábor Grendel, Ing. Ignác Kolek, Ing. Ján Mrva, Ing. Mgr. 
Radoslav Olekšák, Mgr. Rastislav Žitný a Ing. Jarmila Tvrdá 
 
Ospravedlnení: JUDr.,Ing. Martin Kuruc, Ing. Roman Weinštuk 
 
k bodu 1 
Smart City koncepcia „Bratislava Rozumné mesto 2030“ 
 
Ján Budaj žiada o doplnenie materiálu s cieľom zosúladiť ho s koncepčným materiálom 
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Pán poslanec Kolek podal  
pozmeňujúci návrh, v ktorom žiada stiahnuť materiál z mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy a dopracovať ho o vzťahy medzi novou koncepciou 
„Bratislava Rozumné mesto 2030“ a PHSR. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 11, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 4 
 
 
k bodu 2 
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 
zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia 
cestovného ruchu 
 
Pán poslanec Kolek dáva pozmeňujúci návrh, v ktorom žiada o doplnenie analýzy 
podnikateľskej činnosti organizácie a finančných nákladov a výnosov, kde budú 
vysvetlené vstupy na nákladovej i príjmovej strane.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený 
materiál prerokovala a odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu o materiáloch, 
ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu podľa predloženého 
návrhu uznesenia 
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Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
k bodu 3 
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 
zhromaždením obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 
 
Návrh uznesenia: 
Ján Budaj a ďalší poslanci žiadali vysvetlenie dlhodobého využitia areálu. Komisia 
finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu o materiáloch, ktoré budú 
prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 
podľa predloženého návrhu uznesenia. 
 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
 
k bodu 4 
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 
zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a. s. 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta sa nechala 
informovať o zložitých vzťahoch medzi mestom a touto obchodnou organizáciou. Žiada 
vedenie spoločnosti METRO predložil  do mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude 
konať v mesiaci jún 2018, informáciu o spôsobe, ako vysporiadať vzťahy medzi 
obchodnou spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. a hlavným mesto SR Bratislavy.  
 
Zároveň žiada o doloženie listu audítora do informácie o materiáloch, ktoré budú 
prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO 
Bratislava, a. s. na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktoré sa bude konať dňa 31.5.2018.  
 
O 19 h zasadnutie komisie  finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 
mesta nebolo uznášaniaschopné. Pokračovanie zasadnutia bude v pondelok dňa 
21.5.2018 o 16 h.  
 
Poslanci rozšírili program pokračujúceho zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre 
správu a podnikanie s majetkom mesta o nový bod a to Finančnú situáciu hlavného 
mesta SR Bratislavy v rokoch 2018 a 2019 ohľadom na vývoj finančných 
požiadaviek Dopravného podniku Bratislava, a.s.. 
 
 
Jan Budaj,v.r.                              
predseda komisie                      
 
 
 
Zapísala v z. Mgr. et Mgr. Lucia Garajová , tel. 59 356 452,  
 


