
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie finančnej, pre investície a rozvoj podnikania dňa  6. 2. 2012 

 

Prítomní:  Ing. Weinštuk, Ing.  Gašparová, Ing. Juhás, V. Pavelčík MBA, A. Marošová 

Ospravedlnení: Ing. Vojtaššák, JUDr. Dujčík 

 

Program: 

1.  Spoločnosť TIRRELLUS  - zverejnenie zámeru predaja pozemku 

2. Star production – návrh zmluvy o spolupráci 

3. OPERA SL GROUP – žiadosť o predloženia návrhu na zmenu uznesenia č. 67/2011 

4. DEKOS – žiadosť o odpustenie zmluvnej pokuty 

5. M. Palkovič – žiadosť o prenájom pozemku 

6. M.  Dúbravík – žiadosť o zámenu a odpredaj pozemku 

7. Ing. S. Konrád – žiadosť o odpredaj pozemku 

8. Rôzne 

 

K bodu č. 1 

Spoločnosť Tirrellus a.s. za účelom usporiadania majetkových vzťahov pod budúcou komunikáciou 

v lokalite Boháčky požiadala o odkúpenie 6 parciel v celkovej výmere 219 m2. Po ich vybudovaní 

budú tieto komunikácie prevedené do správy MČ. 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť odpredaj predmetných pozemkov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v cene 70,-€/m2. 

Hlasovanie: Za: 5  zdržal sa: 0  Proti: 0 

 

K bodu č. 2   

Po prerokovaní návrhu spoločnosti Star production na uzatvorenie zmluvy o spolupráci na 

vydávanie regionálnych novín METROPOLA  komisia neodporúča MZ uzatvoriť uvedenú 

zmluvu.  

Dôvody: Členovia komisie sa zhodli, že od posledného prejednávania tejto veci (október 2011) 

nenastali dôvody, ktoré by viedli k zmene stanoviska. Napätá finančná situácia  rozpočtu MČ , 

nezmenená štruktúra časopisu, kde naďalej pretrváva zhoršená kvalita papiera, duplicitné 

informácie s novinami Naša Bystrica, ktoré vydáva MČ  

Hlasovanie: Za: 5  zdržal sa: 0  Proti: 0 

 

K bodu č. 3  

Po prerokovaní predloženej žiadosti komisia odporúča: 

a) miestnemu zastupiteľstvu zmeniť uznesenie č. 69/2011 zo dňa 6. 9. 2011 v zmysle návrhu  

    spol. OPERA SL GROUP  a to na postupné uhrádzanie príspevku na budovanie technickej   

    infraštruktúry s úhradou prvej jednorazovej čiastky vo výške 21.200,- € 

b) starostovi mestskej časti pri kolaudačnom konaní na stavbu „Blok A a infraštruktúra subsektoru   

    H2“ v lokalite Krče  trvať na podmieňujúcej investícii – vybudovanie a skolaudovanie okružnej  

    Križovatky na Bratislavskej ul.  

Hlasovanie: Za: 5  zdržal sa: 0  Proti: 0 

 

K bodu č. 4 

Komisia posúdila žiadosť firmy DEKOS o odpustenie zmluvnej pokuty za oneskorenú úhradu 

nájomného za pozemok vo výške 426,80 €. Nakoľko ide o spoločnosť, ktorá v priebehu roka 2011 

vykonala ústretovo stavebné práce pre MČ odporúča komisia MZ odpustenie zmluvnej pokuty 

v prípade, že do 15. 2. 2012 bude mať firma uhradené záväzky na rok 2012 vyplývajúce zo zmluvy 

o nájme. 

Hlasovanie: Za: 5  zdržal sa: 0  Proti: 0 

 



K bodu č. 5 

M. Palkovič požiadal mestskú časť o prenájom pozemku vo výmere 241 m2, ktorý je priľahlý 

k pozemku, ktorého je vlastníkom. Komisia po prehodnotení žiadosti odporúča MZ prenajať 

uvedený pozemok za cenu 1,-/m2/rok. 

Hlasovanie: Za: 5  zdržal sa: 0  Proti: 0 

 

 

K bodu č. 6  

M. Dúbravík požiadal o zámenu a odkúpenie pozemku v celkovej výmere 219 m2 za účelom  

vysporiadania vlastníctva a vybudovanie nového telesa chodníka.  Komisia odporúča MZ 

vyhovieť žiadosti na odpredaj pozemku MČ za cenu 155,- €/m2. ako i odkúpenie pozemku od 

žiadateľa vo výmere 26m2, na časti ktorého bude vybudovaný chodník 

Hlasovanie: Za: 5  zdržal sa: 0  Proti: 0 

 

K bodu č. 7 

Ing. Konrád požiadal o odpredaj pozemku v celkovej výmere 445 m2. Jedná sa o pozemok, ktorý je 

v susedstve s pozemkom, ktorého vlastníkom je žiadateľ. Komisia odporúča MZ  

odpredaj predmetného pozemku za cenu 155,- €/m2.  

Hlasovanie: Za: 5  zdržal sa: 0  Proti: 0 

 

K bodu č. 8 – Rôzne 

a) B. Hurbanič  požiadal o poskytnutie finančného príspevku na podporu činnosti Spolku zamato- 

     vého kladiva na rok 2012. Vzhľadom na to, že rozpočet mestskej časti bol schválený 20.12.2011,  

     komisia odporúča žiadosť zaevidovať a zaoberať sa ňou pri najbližšej úprave rozpočtu m.č.  

    na rok 2012.  

b) Členovia komisie boli informovaní o podaní dovolania mestskej časti na Okresný súd Ba IV 

    vo veci súdneho sporu s firmou RETEP a doručení návrhu dohody o finančnom vysporiadaní    

   firmy RETEP.  

   Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu vyjadriť súhlas s postupom starostu pri podaní 

   dovolania na Okr. Súd Ba IV a návrhu na odloženie vykonateľnosti rozsudku. Zároveň komisia  

   neodporúča schváliť návrh dohody firmy RETEP  na finančné  usporiadanie.     

Hlasovanie: Za: 5  zdržal sa: 0  Proti: 0 

 

 

 

 

Zapísala: Alena Marošová       

 

 

 


