
Zápisnica č. 4 

 

zo zasadnutia Komisie finančnej,  

pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti 

konanej dňa 25. mája 2011 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1.    Otvorenie 
2.    Návrh na nájom pozemkov pod kontajnerovými stojiskami v k. ú. Nové Mesto. 
3.    Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k.  
       ú. Nové Mesto – spoločnosť R&A. 
4.    Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k.  
       ú. Nové Mesto – Ing. Bodický. 
5.    Postup pri jednotlivých formách oceňovania občanov MČ Bratislava – Nové Mesto. 
6.    Žiadosť o príspevok č. 8/2011 – Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova,  
       Bratislava – na Sociálno – rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov  
7.    Žiadosť o príspevok č. 10/2011 – ZO slovenského zväzu invalidov, Bratislava – na 
       Sociálno – rehabilitačný pobyt v Štúrove 
8.    Žiadosť o príspevok č. 21/2011 – PRESSBURG WATER POLO TEAM, Hnilická,  
       Bratislava – na PRESSBURG WATER POLO CUP     
9.    Žiadosť o príspevok č. 24/2011 – OZ Charita Blumentál, Vazovova, Bratislava - na letný  
       tábor 
10.  Žiadosť o príspevok č. 25/2011 – Petra Mikulová, Pluhová, Bratislava – na projekt Pocta  
       doc. Jánovi Jaborníkovi  
11.  Žiadosť o príspevok č. 26/2011 – Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha Milosrdní bratia,  
       Námestie SNP, Bratislava – na projekt „Domov sv. Jána z Boha“ 
12.  Žiadosť o príspevok č. 27/2011 – ASOCIÁCIA SKATEBOARDINGU SLOVENSKEJ            
       REPUBLIKY, Klemensova, Bratislava – na letnú prevádzku skateboardovej minirampy    
       v Intergalaktickej oblude 
13.  Žiadosť o príspevok č. 28/2011 – ZŠ Kalinčiakova, Bratislava – na korčuliarsky výcvik 
14.  Žiadosť o príspevok č. 29/2011 – ZŠ Kalinčiakova, Bratislava – na plavecký výcvik    
15.  Žiadosť o príspevok č. 30/2011 – ZŠ s MŠ Jeséniova, Bratislava – na plavecký výcvik         
16.  Žiadosť o príspevok č. 31/2011 – ZŠ s MŠ Sibírska, Bratislava – plavecký výcvik 
17.  Rôzne 
18.  Záver 
 
K bodu 1) 
Predseda finančnej komisie  Ing. Jozef Bielik otvoril  zasadnutie  komisie, privítal prítomných 
členov, oboznámil ich s programom a pristúpil k jeho rokovaniu. 
 
K bodu 2) 
Návrh na nájom pozemkov pod kontajnerovými stojiskami v k. ú. Nové Mesto – finančná 
komisia zobrala na vedomie Návrh na nájom pozemkov pod kontajnerovými stojiskami. 
 
Hlasovanie:   
Za: 6 
Proti: 0 



 
K bodu 3) 
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. 
Nové Mesto – spoločnosť R&A – finančná komisia zobrala na vedomie Návrh na schválenie 
prípadu osobitého zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku - spoločnosť R&A -
s pripomienkou: Finančná komisia navrhuje jednotnú cenu 10,00 €/m2/mesiac. 
Hlasovanie:   
Za: 6 
Proti: 0 
 
K bodu 4) 
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. 
Nové Mesto – Ing. Bodický - finančná komisia zobrala na vedomie Návrh na schválenie 
prípadu osobitého zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku – Ing. Bodický. 
Hlasovanie:   
Za: 6 
Proti: 0 
 
K bodu 5) 
Postup pri jednotlivých formách oceňovania občanov MČ Bratislava – Nové Mesto – 
finančná komisia zobrala na vedomie Postup pri jednotlivých formách oceňovania občanov 
MČ B-NM. 
Hlasovanie:   
Za: 6 
Proti: 0 
 

K bodu 6) 
Žiadosť o príspevok č. 8/2011 – Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova, Bratislava 
– na Sociálno – rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov - finančná 
komisia odsúhlasila príspevok vo výške 150,00 € z rozpočtu. 
Hlasovanie:   
Za: 6 
Proti: 0 
 
K bodu 7) 
Žiadosť o príspevok č. 10/2011 – ZO slovenského zväzu invalidov, Bratislava – na       
Sociálno – rehabilitačný pobyt v Štúrove - finančná komisia odsúhlasila príspevok vo výške 
150,00 € z rozpočtu. 
Hlasovanie:   
Za: 6 
Proti: 0 
 
K bodu 8) 
Žiadosť o príspevok č. 21/2011 – PRESSBURG WATER POLO TEAM, Hnilická, Bratislava 
– na PRESSBURG WATER POLO CUP – finančná komisia odsúhlasila príspevok vo výške 
500,00 € z účelového fondu.     
Hlasovanie:   
Za: 6 
Proti: 0 
 



K bodu 9) 
Žiadosť o príspevok č. 24/2011 – OZ Charita Blumentál, Vazovova, Bratislava - na letný  
tábor – finančná komisia neschválila vyplatenie príspevku na letný tábor. 
Hlasovanie:   
Za: 2 
Proti: 4 
 
K bodu 10) 
Žiadosť o príspevok č. 25/2011 – Petra Mikulová, Pluhová, Bratislava – na projekt Pocta  
doc. Jánovi Jaborníkovi - finančná komisia odsúhlasila príspevok vo výške 320,00 € 
z účelového fondu.     
Hlasovanie:   
Za: 6 
Proti: 0 
 
K bodu 11) 
Žiadosť o príspevok č. 26/2011 – Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha Milosrdní bratia,  
Námestie SNP, Bratislava – na projekt „Domov sv. Jána z Boha“- finančná komisia berie na 
vedomie vyplatenie príspevku, ktorý bol uhradený dňa 10.5.2011 vo výške 3 000,00 € 
z účelového fondu.  
Hlasovanie:   
Za: 6 
Proti: 0 
 
K bodu 12) 
Žiadosť o príspevok č. 27/2011 – ASOCIÁCIA SKATEBOARDINGU SLOVENSKEJ            
REPUBLIKY, Klemensova, Bratislava – na letnú prevádzku skateboardovej minirampy    
v Intergalaktickej oblude - finančná komisia berie na vedomie vyplatenie príspevku, ktorý bol 
uhradený dňa 10.5.2011 vo výške 800,00 € z účelového fondu. 
Hlasovanie:   
Za: 6 
Proti: 0 
 
K bodu 13) 
Žiadosť o príspevok č. 28/2011 – ZŠ Kalinčiakova, Bratislava – na korčuliarsky výcvik - 
finančná komisia preložila žiadosť o príspevok do ďalšej finančnej komisie v júni 2011. 
Hlasovanie:   
Za: 6 
Proti: 0 
 
K bodu 14) 
Žiadosť o príspevok č. 29/2011 – ZŠ Kalinčiakova, Bratislava – na plavecký výcvik   - 
finančná komisia odsúhlasila príspevok vo výške 380,00 € z rozpočtu len pre žiakov 3. 
ročníka. 
Hlasovanie:   
Za: 6 
Proti: 0 
 
Zostávajúci navrhovaný príspevok p. starostom vo výške  70 €  pre deti z ostatných ročníkov 
vyplatený nebude. 



Hlasovanie:   
Za: 3 
Proti: 1 
Zdržali sa: 2 
 
K bodu 15) 
Žiadosť o príspevok č. 30/2011 – ZŠ s MŠ Jeséniova, Bratislava – na plavecký výcvik - 
finančná komisia odsúhlasila príspevok vo výške 140,00 € z rozpočtu. 
Hlasovanie:   
Za: 6 
Proti: 0 
 
K bodu 16) 
Žiadosť o príspevok č. 31/2011 – ZŠ s MŠ Sibírska, Bratislava – plavecký výcvik - finančná 
komisia odsúhlasila príspevok vo výške 40,00 € z rozpočtu z rozpočtu. 
Hlasovanie:   
Za: 6 
Proti: 0 
 
K bodu 17) 
Rôzne: 
 

� Návrh na určenie vyvolávajúcej ceny pri dobrovoľnej dražbe bytu č. 11 na 
Kutuzovovej č. 25 – finančná komisia berie na vedomie Návrh na určenie 
vyvolávajúcej ceny pri dobrovoľnej dražbe bytu č. 11 na Kutuzovovej č. 25. 

            Hlasovanie:   
            Za: 6 
            Proti: 0 
 

� Návrh na určenie vyvolávajúcej ceny pri dobrovoľnej dražbe bytu č. 26 na Račianskej 
č. 91 – finančná komisia berie na vedomie Návrh na určenie vyvolávajúcej ceny pri 
dobrovoľnej dražbe bytu č. 26 na Račianskej č. 91.. 

            Hlasovanie:   
            Za: 6 
            Proti: 0       
 

� Štatút účelového mimorozpočtového peňažného fondu MČ Bratislava – NM 
schválený 20.4.2004 uznesením MZ MČ B-NM č. 9/08 – p. Ágoston mal pripomienku 
k prípadným zmenám v Štatúte, p. Ágoston pripraví návrh zmien. 

 
K bodu 18) 
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
finančnej komisie. 

 
 

                                                                        Ing. Jozef Bielik, v. r. 
                                                                   predseda finančnej komisie 
 
Bratislava, 26.5.2011 
Zapísala: Nagyová 


