KOMISIA FINANČNEJ STRATÉGIE A PRE SPRÁVU A PODNIKANIE S MAJETKOM MESTA
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Zápisnica
zo ZOOM videokonferencie zasadania komisie finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta (v ďalšom len Komisia)
zo dňa 27.04. 2020

Odôvodnenie rozhodnutia o rokovaní komisie na diaľku podľa čl. 10b rokovacieho
poriadku Komisie:
Predseda Komisie rozhodol o zvolaní zasadnutia Komisie na deň 27.04.2020 so začiatkom
o 13:00 h vo forme rokovania na diaľku prostredníctvom elektronických prostriedkov
z preventívnych a karanténnych dôvodov pri ochrane zdravia ľudí počas mimoriadnej situácie
vyhlásenej Vládou Slovenskej republiky s účinnosťou od 12.03.2020.
ZOOM videokonferenciu otvoril a viedol pán predseda Mgr. Rastislav Tešovič. Všetci členovia
Komisie boli online prihlásení cez ZOOM.

Program rokovania Komisie dňa: 27.04.2020 pozri pozvánka na videokonferenciu.
Na začiatku rokovania privítal pán predseda prítomných členov Komisie.
Potom predseda Komisie Rastislav Tešovič oznámil, že spracovateľ stiahol materiály
pod por. č. 5 a pod por. č. 6 a navrhol upraviť program rokovania komisie nasledovne:
-

materiál pôvodne zaradený pod por. č. 9 „Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení
na finančnú situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť“ sa
prerokuje ako materiál pod č. 1a.

Procedurálny návrh členovia Komisie schválili
Hlasovanie:
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
Následne dal predseda komisie hlasovať o programe rokovania Komisie ako celku.
Hlasovanie:
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
Potom pristúpili členovia komisie k rokovaniu a hlasovaniu o predložených materiáloch.

k bodu 1
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál
prerokovala a odporúča MsZ schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
prítomní: 14, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1
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k bodu 1a.)
Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku
Bratislava, akciová spoločnosť
V rámci zaradeného bodu vysvetlil za predkladateľa pán Matúš Lupták aktuálnu hospodársku
situáciu v DPB a.s., ktorá je nepriaznivá z hľadiska aktuálneho cashflow, ale aj z hľadiska
schopnosti podniku uhrádzať svoje záväzky voči zamestnancom a obchodným partnerom po
júni 2020.
V diskusii vystúpili aj Ing. Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s. a Ing. Ivan
Bošňák, člen predstavenstva DPB a.s. Vysvetlili aktuálnu situáciu a vymenovali úsporné
a protikrízové opatrenia, ktoré podnik vykonal v snahe dosiahnutia úspor. Napriek týmto
opatreniam je výpadok mesačných tržieb v čase mimoriadnej situácie viac než 90%, čo tlačí
podnik do straty likvidity, pretože s takým výpadkom pôvodne rozpočtovaný transfer pre DPB
a.s. nepočítal. Podľa odhadu zástupcov DPB a.s. potrebuje podnik na krytie výpadku tržieb len
do septembra 2020 približne 15 – 20 miliónov eur dodatočných zdrojov.
Predseda komisie Mgr. Rastislav Tešovič uviedol, že v DPB a.s. nevykonáva samostatnú
podnikateľskú činnosť, ale gro jeho činnosti je prevádzka MHD vo výkonoch v rozsahu
objednanom hlavným mestom písomnou zmluvou. Hlavné mesto zároveň určuje tarify
cestovného a zaväzuje sa uhrádzať rozdiel medzi skutočnými nákladmi a tržbami za takto
objednané výkony. Je preto nevyhnutné DPB a.s. dofinancovať.
Námestník primátora Ing. Juraj Káčer navrhol namiesto jednorazového 15 mil. zvýšenia
transferu pre DPB a.s. zvyšovanie po častiach každomesačnou zmenou rozpočtu hlavného
mesta. S týmto návrhom nesúhlasil predseda Komisie Mgr. Rastislav Tešovič ani podpredseda
Komisie Mgr. Ján Buocik, ktorí dôvodili, že rozpočet sa zostavuje ako ročný plán príjmov
a výdavkov a nie ako mesačný rozpočet a rozpočtovým obdobím je kalendárny rok a nie
kalendárny mesiac. Navyše podľa Tešoviča 15 mil. dodatočných zdrojov pre DPB a.s.
v rozpočte neznamená, že sa celá suma okamžite pošle podniku, ale na základe písomnej
zmluvy s DPB a.s. bude hlavné mesto podniku posielať mesačné alikvotné časti po preukázaní
výpadku tržieb za ten ktorý mesiac.
Podpredseda Komisie Mgr. Ján Buocik predložil pozmeňujúci návrh k predloženému uzneseniu,
ktorým sa do textu zapracovalo aj vyčíslenie chýbajúcich zdrojov so špecifikáciou účelu, na
ktorý majú byť vynaložené.
Predseda Komisie Mgr. Rastislav Tešovič predložil pozmeňujúci návrh k predloženému
uzneseniu, ktorým Komisia žiada riaditeľa magistrátu hlavného mesta o predloženie zoznamu
nemandatórnych výdavkov, ktoré sú rozpočtované v rozpočte hlavného mesta v roku 2020,
s termínom do najbližšieho riadneho zasadania Komisie.
Pozmeňujúci návrh (Mgr. Buocik)
V texte návrhu uznesenia sa za doterajší odsek „B“ vkladá nový odsek „C“, ktorý znie:
„C. odporúča
Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy navýšiť v rozpočte
hlavného mesta na rok 2020 bežný transfer pre Dopravný podnik Bratislava a.s. o sumu 15
miliónov eur v členení:
- zvýšenie ekonomicky oprávnených nákladov z dôvodu očakávaných výpadkov tržieb o
12,6 mil Eur;
- suma na vyplatenie úhrady starých exekúcií vo výške 1,8 mil. eur;
- suma nákladov náhrady mzdy za sviatky vo výške 0,6 mil. eur.“.
Hlasovanie:
prítomní: 14, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 3
Pozmeňujúci návrh (Mgr. Tešovič)
V texte návrhu uznesenia sa za doterajší odsek „B“ a doplnený odsek „C“ vkladá nový odsek
„D“, ktorý znie:
„D. žiada
riaditeľa magistrátu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predložiť v termíne do
konania najbližšieho riadneho zasadnutia Komisie zoznam nemandatórnych výdavkov, ktoré sú
rozpočtované v rozpočte hlavného mesta na rok 2020, spolu s vyčíslením ich objemu.“.
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Hlasovanie:
prítomní: 14, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 4
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál
prerokovala a odporúča MsZ schváliť návrh uznesenia ako celok so schválenými
pozmeňujcimi návrhmi.
Hlasovanie:
prítomní: 14, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 3
k bodu 2
Návrh na refinancovanie existujúceho úveru vo výške 19.0 mil. Eur z dôvodu pretrvávajúcich
nízkych úrokových sadzieb
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál
prerokovala a odporúča MsZ schváliť návrh uznesenia podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
k bodu 3
Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach
a zmeny termínov 2. a 3. splátky pre rok 2020
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál
prerokovala a odporúča MsZ schváliť návrh uznesenia podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0

k bodu 4
Návrh na zriadenie Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál
prerokovala a odporúča MsZ schváliť návrh uznesenia podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
prítomní: 11, za: 9, proti: 1, zdržal sa: 1

k bodu 5
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre
nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Materiál bol spracovateľom stiahnutý z rokovania – bude predložený na ďaľšom rokovaní
Komisie

k bodu 6
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Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov s príslušenstvom na Zimnom
štadióne Ondreja Nepelu pre Občianske združenie Jumping Jou ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Materiál bol spracovateľom stiahnutý z rokovania – bude predložený na ďaľšom rokovaní
Komisie
k bodu 7
Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej
stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie
v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica – Janíkov dvor “ – Kaufland Slovenská republika v.o.s., so
sídlom v Bratislave
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál
prerokovala a odporúča MsZ schváliť návrh uznesenia podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
k bodu 8
Návrh na ukončenie vybraných nájomných zmlúv v prípade nebytových priestorov v podchode
na Hodžovom námestí v Bratislave, k.ú. Staré Mesto
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál
prerokovala a odporúča MsZ schváliť návrh uznesenia podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
k bodu 9
Rôzne
Pani Ing. Monika Debnárová vystúpila s návrhom, predložiť na májové zasadnutie Komisie
materiál, ktorý sama pripravuje na rokovanie Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú
spoluprácu. Ako Ing. Debnárová informovala, materiál rieši spôsob financovania niektorých
kultúrnych aj infraštruktúrnych akcií cestou Bratislava Turist Board s určením účelu ich
objednania u hlavného mesta a jeho organizácií, čím možno dosiahnuť multiplikačný efekt pri
získaní príspevku štátu na účely podpory cestovného ruchu.

Mgr. Rastislav Tešovič, v.r.
predseda komisie

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

