
  
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  30.11. 2020 
 

 

Odôvodnenie rozhodnutia o rokovaní komisie na diaľku podľa čl. 10b rokovacieho 

poriadku Komisie: 

 

Predseda Komisie rozhodol o zvolaní zasadnutia Komisie na deň 30.11.2020 so 

začiatkom o 16:00 hod. vo forme rokovania na diaľku prostredníctvom elektronických 

prostriedkov z preventívnych a karanténnych dôvodov pri ochrane zdravia ľudí počas 

mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou Slovenskej republiky.  

                                                  

ZOOM videokonferenciu otvoril a viedol pán predseda Mgr. Rastislav Tešovič. 

Ospravedlnení: JUDr. PhDr. Branislav Záhradník a PaedDr. Oliver Kríž 

 

Program rokovania Komisie dňa: 30.11.2020 pozri pozvánka na videokonferenciu.  

 

Na začiatku rokovania privítal pán predseda prítomných členov Komisie a dal hlasovať 

o programe rokovania Komisie. 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Potom pristúpili členovia komisie k rokovaniu a hlasovaniu o predložených 

materiáloch.  

 

k bodu 1 

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021-2023 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený 

materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť Návrh rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2021 – 2023 podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 14, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1  

 

 

 

k bodu 2 

Návrh VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy  

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený 

materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť Návrh  všeobecne záväzného 

nariadenia o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 
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Hlasovanie: 

prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0  

 

 

 

k bodu 3 

Rôzne 

Bez ďalších návrhov a stanovísk 

 

 

 

 

Mgr. Rastislav Tešovič, v.r. 

predseda komisie 

 

 

 

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


