
Zápisnica
zo  zasadnutia  Komisie  finančnej,  pre  podporu  investícií  a  rozvoj  podnikania  pri  Miestnom
zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 14.04.2015

Prítomní členovia komisie:
(Podľa prezenčnej listiny)

Ing. JANATA Ján
MAROŠOVÁ Alena
Mgr. KRAJČÍROVÁ Henrieta
Ing. JUHÁS Pavel
Mgr. BESEDIČ Tomáš

Ospravedlnení členovia komisie: Ing. BOŠŇÁK Ivan
Ing. PROKOP Miroslav
Ing. ŠRÁMEK Marián

Prizvaní hostia:
(Podľa prezenčnej listiny)

-

Program:
1. Zahájenie zasadnutia komisie
2. Zmena plánu zasadnutí komisie na rok 2015
3. Správa o priebehu likvidácie obchodnej spoločnosti Bystrická rozvojová spoločnosť, spol. 

s.r.o. v likvidácii
4. Informácia o obchodnej verejnej súťaži „klubovňa a príležitostné reštauračné zariadenie“ v 

areáli futbalového ihriska na adrese Tatranská 40, Bratislava – Záhorská Bystrica
5. Nominovanie člena komisie do výberovej komisie pre hodnotenie návrhov k obchodnej 

súťaži podľa bodu 4.
6. Informácia o verejnom obstarávaní "Vytvorenie integračného rozhrania a úprava IS MČ 

Bratislava - Záhorská Bystrica pre prepojenie na integrovaný IS Bratislavy"
7. Rôzne
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Zasadnutie komisie začalo o 17:00.

Bod č. 1 – Zahájenie zasadnutia komisie

Komentár:
Predseda komisie zahájil zasadnutie a predstavil program.

Pripomienky komisie:
Bez pripomienok.

Stanovisko komisie:
Bez stanoviska.

Hlasovanie:
Bez hlasovania.

Bod č. 2 – Zmena plánu zasadnutí komisie na rok 2015

Komentár:
Predseda komisie  navrhol  zmenu plánu zasadnutí  komisie,  nakoľko plán  schválený na prvom
zasadnutí  komisie  dňa  17.03.2015  nereflektuje  reálne  postupy  -  dostupnosť  materiálov  na
hodnotenie  /  pripomienkovanie.  Tento  stav  je  do  istej  miery  dôsledkom  výrazného  (14  dní)
predstihu plánovaných zasadnutí komisie voči zasadnutiam zastupiteľstva MČ. Podľa informácií od
prednostky  úradu  Ing.  Ožvoldovej,  bývajú  materiály  poslancom  (zastupiteľstvu)  zasielané  7
kalendárnych dní pred termínom zasadnutia zastupiteľstva (teda v utorok). S ohľadom k tomu sa
ako  najvhodnejšie  javí  zmeniť  plán  zasadnutí  komisie  na  pondelok  v  týždni  pred  konaním
zasadnutia zastupiteľstva.

Termíny nasledujúcich zasadnutí pre rok 2015:
15.06.2015
31.08.2015
19.10.2015
07.12.2015

Pripomienky komisie:
Predseda  komisie  sa  na  podnet  členov  komisie  zaviazal  v  dostatočnom  predstihu  pred
zasadnutiami komisie pripomenúť blížiaci sa termín.

Stanovisko komisie:
Bez stanoviska. (Schválenie plánu hlasovaním)

Hlasovanie:
Zúčastnení: 5
Za: 5
Proti:0
Zdržal sa: 0

Bod č. 3 – Správa o priebehu likvidácie obchodnej spoločnosti Bystrická rozvojová spoločnosť, 
spol. s.r.o. v likvidácii

Komentár:
Komisia obdržala od prednostky úradu - Ing. Ožvoldovej dňa 25.03.2015 dokumenty vypracované
likvidátorom spoločnosti - JUDr. Michal Mišík:

• konečná  správa  o  priebehu  likvidácie  obchodnej  spoločnosti  Bystrická  rozvojová
spoločnosť, spol. s.r.o. v likvidácii,
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• návrh  na  rozdelenie  likvidačného  zostatku  obchodnej  spoločnosti  Bystrická  rozvojová
spoločnosť, spol. s.r.o. v likvidácii.

Pani Marošová ostatných členov komisie informovala o účele za ktorým bola spoločnosť založená 
a ktorý nebol plnený, čo bolo dôvodom k likvidácii spoločnosti.

Pripomienky komisie:
Bez pripomienok.

Stanovisko komisie:
Bez stanoviska. (Informácia, ktorú komisia vzala na vedomie)

Hlasovanie:
Bez hlasovania.

Bod  č.  4  –  Informácia  o  obchodnej  verejnej  súťaži  „klubovňa  a  príležitostné  reštauračné
zariadenie“ v areáli futbalového ihriska na adrese Tatranská 40, Bratislava – Záhorská Bystrica

Komentár:
Člen  komisie  Ing.  BOŠŇÁK  Ivan  (ospravedlnený)  elektronicky  zaslal  členom  komisie  znenie
obchodnej verejnej súťaže k nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe – futbalové
šatne na ulici Tatranská 40, Bratislava – Záhorská Bystrica. Predseda komisie ďalej informoval o
prioritách / kritériách posudzovania predložených návrhov (ponúk uchádzačov).

Pripomienky komisie:
Bez pripomienok.

Stanovisko komisie:
Bez stanoviska. (Informácia, ktorú komisia vzala na vedomie)

Hlasovanie:
Bez hlasovania.

Bod č. 5 – Nominovanie člena komisie do výberovej komisie pre hodnotenie návrhov k obchodnej
súťaži podľa bodu 4.

Komentár:
K predmetnej obchodnej verejnej súťaži podľa bodu 4. ustanovuje starosta MČ -Ing. KRÚPA Jozef
hodnotiacu komisiu do ktorej  požiadal o nominovanie zástupcu finančnej komisie, pre podporu
investícií a rozvoj podnikania.

Návrh na zástupcu komisie: 1. Ing. JUHÁS Pavel

Hlasovanie:
Zúčastnení: 5
Za: 4
Proti:0
Zdržal sa: 1

Pripomienky komisie:
Bez pripomienok.
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Stanovisko komisie:
Komisia nominovala Ing. JUHÁSA Pavla.

Bod č. 6 – Informácia o verejnom obstarávaní "Vytvorenie integračného rozhrania a úprava IS MČ
Bratislava - Záhorská Bystrica pre prepojenie na integrovaný IS Bratislavy"

Komentár:
Predseda komisie informoval členov o prebiehajúcom procese verejného obstarávania.

Pripomienky komisie:
Bez pripomienok.

Stanovisko komisie:
Bez stanoviska.

Hlasovanie:
Bez hlasovania.

Bod č. 7 – Rôzne

• Predseda komisie poďakoval členom za ústretovosť a kooperáciu pri hlasovaní per rollam
ukončeného 26.03.2015.

• Komisia diskutovala o problematike „Richtárskeho domu“, ktorý je v kritickom stave. Pani
Marošová informovala o pôvodnom zámere s ktorým MČ odkupovala „Richtársky dom“,
ktorý sa ale s ohľadom na priority MČ dodnes nepodarilo realizovať.

• Predseda informoval o prebiehajúcej zmene formulácie platných VZN, ktoré boli napadnuté
protestom prokurátora.

Bratislava 14.4.2015
Zapísal: JANATA Ján

……………………………………………………….
JANATA Ján

predseda komisie
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