
   
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  18. 06. 2018 
 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 
 
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Ján Budaj. Program rokovania Komisie dňa: 
18.06.2018: pozri pozvánka na rokovanie.. 
 
Na rokovaní boli prítomní členovia komisie :  
Ján Budaj, Ing. Pavol Bulla, Ing. Ján Mrva, Ing. Martin Chren, Ing. Ignác Kolek, Mgr., 
Ing. Radoslav Olekšák, Ing. Jarmila Tvrdá, Ing. Roman Weinštuk 
 
Ospravedlnení: Ing. Martin Borguľa, Mg. Ján Buocik, Mgr. Gábor Grendel, JUDr., Ing. 
Martin Kuruc, Mgr. Ondrej Dostál, Mgr. Rastislav Žitný 
 
 
Na začiatku rokovania privítal predseda Ján Budaj prítomných poslancov a mestského 
kontrolóra Ing. Petra Šinályho. 
Potom jednohlasne schválili zmenu programu - po bode č. 1 Návrh na zmenu rozpočtu 
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 bol prerokovaný bod Rôzne, kde boli 
preložené nasledovné materiály: 

- Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 
zhormaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. 
s., 

- Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 
zhormaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a. s., 

- Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným  
zhormaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 

 
 
k bodu 1 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 
 
Na otázky prítomných poslancov odpovedal riaditeľ Sekcie financií a zástupcovia 
oddelenia rozpočtu a kontrolingu. Rokovanie o zmene rozpočtu hlavného mesta na rok 
2018 bolo prerušené.  
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta nehlasovala 
o danom bode. 
 
k bodu Rôzne 
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 
zhormaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 
 
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 
zhormaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a. s. 
 
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným  
zhormaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 
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Na otázky prítomných poslancov odpovedali zástupcovia Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, Dopravného podniku Bratislava a Bratislavskej integrovanej dopravy. 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta nehlasovala 
o daných bodoch.  
 
O 19,00 hod. bolo zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta ukončené, pretože Komisia nebola uznášaniaschopná. 
 
Ďalšie zasadnutie komisie je plánované 25.júna 2018 o 16,30 hod. 
 
 
Ján Budaj 
predseda komisie 
 
Ing. Karol Horvát, tajomník komisie, tel. 59 356 335 
 
 


