
  
KOMISIA FINANČNEJ STRATÉGIE A PRE SPRÁVU A PODNIKANIE S MAJETKOM MESTA 
                 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia mimoriadnej komisie  finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta (v ďalšom len Komisia) 

zo dňa  9.12. 2019 
 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( v prílohe ) 
 
Ospravedlnení: Ján Budaj, Ing. Martin Chren, JUDr. Marko Surkoš PhD., Mgr.art.Adam Berka, 
Ing. Juraj Káčer, Ing. Roman, Lamoš,  
                                                  
Zasadnutie otvoril a viedol pán predseda Mgr. Rastislav Tešovič. Program rokovania Komisie 
dňa: 9.12.2019 pozri pozvánka na rokovanie.  
 
Na začiatku rokovania privítal pán predseda prítomných členov Komisie, následne dal  hlasovať 
o programe rokovania komisie. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Zasadnutia komisie sa zúčastnila aj verejnosť - zástupci spoločnosti Slovnaft a.s. a Volkswagen 
Slovakia a.s., pán Michalík a pán Molnár, ktorí požiadali o možnosť na zasadnutí vystúpiť. Vo 
svojom stanovisku k prerokovávanému bodu č. 1 zaujali postoj, že zmena výšky dane 
z nehnuteľností nepriaznivo ovplyvňuje konkurencie schopnosť ich spoločností, keďže so 
zmenami nevedia rátať v rozpočtovom roku. 
 
Predseda komisie p. Tešovič na to reagoval, že samospráva v Bratislave – Devínskej Novej Vsi 
vychádza spoločnosti VW v ústrety pri budovaní infraštruktúry – obchvatu závodu VW 
z účelovej dotácie od Vlády SR a tiež, že prítomnosť veľkých zamestnávateľov, ako je VW 
a Slovnaft nás síce z hľadiska zamestnanosti teší, ale vyvoláva to mnohé externality a zvýšené 
výdavky, na ktorých kompenzácii sa musí podieľať predovšetkým priemysel. 
 
 
k bodu 1 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani  
z nehnuteľnosti 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  
 

1. pôvodný návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o dani  z nehnuteľnosti , ktorý bol vyvesený a zverejnený 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 
 

2. predložený pozmeňujúci návrh všeobecne záväzného nariadenia k pôvodnému 
návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o dani  z nehnuteľnosti so zohľadnením pripomienok mestských častí 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 5, proti: 1, zdržal sa: 3 
 
 
k bodu 
Rôzne 
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Bez prijatia uznesenia. 
 
 
 
Mgr.Rastislav Tešovič ,v.r. 
predseda komisie 
 
 
 
Ing.Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448,  


