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

 
 

Zápisnica 
zo ZOOM videokonferencie spoločného zasadania Komisie  finančnej stratégie a pre 
správu a podnikanie s majetkom mesta, Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 
bývania a Komisie  územného a strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby ( ďalej len Komisie ) 

 
zo dňa  15.02. 2021 

 
 

Odôvodnenie rozhodnutia o spoločnom rokovaní komisií na diaľku podľa čl. 10b 
rokovacieho poriadku Komisie: 
 
Daná skutočnosť vzišla ako podmienka z rokovania MsR dňa 4.2.2021 -  uznesenie MsR 
k bodu č. 5 Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020-2030: „Mestská rada berie materiál na 
vedomie a odporúča ho prerokovať na MsZ s podmienkou prerokovania materiálu na 
samostatnom stretnutí spojených komisií sociálnej, územno-plánovacej a finančnej.“ 
 
Predsedovia Komisií sa dohodli na zvolaní zasadnutia Komisií na deň 15.02.2021 so začiatkom 
o 16:00 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. 
                                                  
ZOOM videokonferenciu otvorila predkladateľka materiálu pod por.č.1 Koncepcia mestskej 
bytovej politiky 2020 - 2030, Ing. arch. Lucia Štasselová, námestníčka primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy. Prezentáciu materiálu doplnili a na otázky členov komisie odpovedali aj 
Mgr. Ján Mazúr, PhD. a Ing. arch. Boris Hrbáň. 
 
Ing. Lucia Stasselová, privítala všetkých zúčastnených a pán predseda Mgr. Rastislav Tešovič 
oznámil členom finančnej komisie, že budú po skončení spoločného rokovania komisií k bodu  
č. 1 pokračovať v rokovaní samostatne, iba Komisia finančnej stratégie a pre správu a 
podnikania s majetkom mesta. 
 
Ing. Martin Chren, Mgr. Gábor Grendel, Mgr. Art. Adama Berka a JUDr. PhDr. Branislav 
Záhradník boli ospravedlnení, ostatní členovia komisie boli online prihlásení cez ZOOM.   
 
Program rokovania Komisie dňa: 15.02.2021 pozri pozvánka na videokonferenciu.  
 
Po prezentovaní návrhov predkladateľmi pristúpili členovia komisie k diskusii a k hlasovaniu                 
o predložených materiáloch.  
 
 
k bodu 1 
Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 - 2030  
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie Koncepciu mestskej bytovej politiky 2020 – 2030. Zároveň komisia 
žiada spracovateľa materiálu doplniť ciele koncepcie o vypracovanie samostatného materiálu 
o problematike zabezpečenia náhradného nájomného bývania pre nájomníkov z reštituovaných 
bytových domov, spolu s analýzou finančných modelov. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 12 , proti:0 , zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
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k bodu 2 
Návrh na zlúčenie spoločnosti Infra Services, a.s. so spoločnosťou Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s.  
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ  
 
 1. zobrať na vedomie 
návrh obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 
48, Bratislava, IČO 35850370, na zlúčenie obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s., so svojou dcérskou spoločnosťou Infra Services, a. s., so sídlom Hraničná 10, 
Bratislava, IČO 43898190, 
 
2. súhlasiť 
 
2.1 s tým, že zástupkyňa hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutí Výboru zástupcov 
akcionárov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom 
Prešovská 48, Bratislava, IČO 35850370, bude hlasovať za prijatie uznesenia, ktorým sa 
vysloví súhlas s tým, aby sa obchodná spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, 
a.s., zlúčila so svojou dcérskou spoločnosťou Infra Services, a. s., so sídlom Hraničná 10, 
Bratislava, IČO 43898190, 
 
2.2 s tým, že primátor hlavného mesta SR Bratislavy na Valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, Bratislava, IČO 
35850370, bude hlasovať za prijatie uznesenia, ktorým sa vysloví súhlas s tým, aby sa 
obchodná spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., zlúčila so svojou dcérskou 
spoločnosťou Infra Services, a. s., so sídlom Hraničná 10, Bratislava, IČO 43898190. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 3  
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 
 
k bodu 10 
Rôzne 
 
Bez ďalších návrhov a stanovísk. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Rastislav Tešovič, v.r. 
predseda komisie 
 
 
 
Ing. Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448 
 


