
  
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  24.01. 2022 
 

 

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

poriadku Komisie: 

 
Predseda Komisie rozhodol o zvolaní zasadnutia Komisie na deň 24.01.2022 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 otvoril a viedol pán predseda Ing. Roman Lamoš.  
Členovia komisie Ing. Lamoš, Ing. Chren, JUDr. Komorová, Ing. Krúpa, Mgr. Tešovič, 
JUDr. Surkoš, Ing. Vician a Gabriela Ferenčáková boli online prihlásení cez ZOOM 
a ostatní členovia komisie boli ospravedlnení. 
 
Program rokovania Komisie dňa: 24.1.2022 pozri pozvánka na videokonferenciu.  
 
Pán predseda Komisie privítal online prihlásených členov komisie a dal hlasovať 
o programe rokovania komisie ako celku. 
 
Hlasovanie: 

prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh programu bol prijatý. 
 
 
 
k bodu 1 

Návrh na odpustenie odplaty za vecné bremeno pre žiadateľov  Ing. Vladimíra Tomka 
a JUDr. Barboru Tomkovú 
 
Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ 
schváliť odpustenie odplaty za zriadenie vecného bremena vo výške 1 999,36 Eur 
žiadateľom Ing. Vladimírovi Tomkovi a JUDr. Barbore Tomkovej. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 

 

k bodu 2 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy – (čl. 103 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy) vo veci 
prevádzkových poriadkov pohrebísk a obchodných verejných súťaží 
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Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta po prerokovaní 
materiálu 
 
a) berie na vedomie 

 

návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (zmena čl. 33 
ods. 1 písm. c) a čl. 34 ods. 1 písm. f) v predloženom znení, vypustenie čl. 33 ods. 1 
písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g),  zmena čl. 80 ods. 2 písm. c) v predloženom znení, 
 
b) odporúča 

 
pokračovať v procese prerokovania návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) a čl. 34 ods. 1 písm. f), vypustenie čl. 
33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g), zmena čl. 80 ods. 2 písm. c) v predloženom 
znení a teda primátor požiada starostov mestských častí o písomné stanovisko 
miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu a  
 
c) odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť 
návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (zmena čl. 33 
ods. 1 písm. c) a čl. 34 ods. 1 písm. f), vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 
písm. g), zmena čl. 80 ods. 2 v predloženom znení. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 
 
 
 

k bodu 3 

Rôzne 
 
Bez ďalších návrhov a stanovísk. 
 
 
 
 
 
Ing. Roman Lamoš, v.r. 
predseda komisie 
 
 
 
 
Ing. Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448 


