
Zápisnica
z  rokovania  Komisie  finančnej,  pre  podporu  investícií  a  rozvoj  podnikania  pri  Miestnom
zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica na diaľku (per rollam)

Predseda komisie JANATA Ján požiadal členov komisie o hlasovanie per rollam o otázkach, ktoré
sa  týkali  dodatočne  doručených  materiálov  pripravených  na  predloženie  zastupiteľstvu  MČ
Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční 31.03.2015. (Pozn.:  Materiály boli  doručené
18.3.2015 - t.j.  nasledujúci deň po dni konania riadneho zasadnutia komisie.) Ide o výnimočný
prípad, kedy je takého hlasovanie z časového a ekonomického hľadiska účelné.

Na základe súhlasu  všetkých členov komisie s  takouto formou vyjadrenia stanoviska komisie
zaslal predseda JANATA Ján elektronickou formou členom predmetné materiály a požiadal členov
o diskusiu a formulovanie pripomienok. Na základe diskusie a pripomienok následne spracoval
návrhy stanovísk o ktorých členovia komisie hlasovali – jednoznačným vyjadrením k jednotlivým
stanoviskám – forma „Áno,  Nie,  Zdržal  sa“.  Svoje  hlasy členovia  komisie  zasielali  na  adresu:
janata.jan@gmail.com do stanoveného termínu: 26.03.2015.

Hlasovanie členov komisie je v tlačenej forme archivované spolu so zápisnicou.

Priebeh hlasovania:

Termín hlasovania (per rollam)

Ing. JANATA Ján 24.03.2015 09:47

MAROŠOVÁ Alena 24.03.2015 11:21

Mgr. KRAJČÍROVÁ Henrieta 24.03.2015 17:13

Ing. BOŠŇÁK Ivan 24.03.2015 09:11

Ing. JUHÁS Pavel 24.03.2015 07:49

Ing. PROKOP Miroslav 24.03.2015 06:50

Ing. ŠRÁMEK Marián 24.03.2015 03:16

Mgr. BESEDIČ Tomáš 24.03.2015 10:04
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Bod č. 1 – žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – kancelárske priestory (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Komentár:
Komisia  sa  zaoberala  zámerom  prenájmu  majetku  vo  vlastníctve  Mestskej  časti  Bratislava  –
Záhorská Bystrica – dôvod osobitný zreteľ.

Žiadateľ požiadal o predĺženie nájmu dlhodobo prenajatých priestorov za účelom poskytovania
peňažných a bankových služieb a s výkonom s tým spojených činností.

Dôvodová správa uvádza fakty, ktoré preukazujú prínos prevádzky vo forme udržiavania predmetu
prenájmu, rovnako ako záujem obyvateľov o poskytované služby.

Pripomienky komisie:
Člen komisie upozornil na typografickú chybu v dôvodovej správe v časti „Ročné nájomné:“ - je
nesprávne uvedené „činní“.

Stanovisko komisie:
Komisia  odporúča schváliť  predĺženie  prenájmu žiadateľovi  v  súlade s dodanými  materiálmi  a
platným VZN 7/2012.

Hlasovanie (zúčastnení): 8
Za: 8
Proti:0
Zdržal sa: 0

Bod č. 2 – žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – veterinárna ambulancia (MVDr. Radoslav Riegler)

Komentár:
Komisia  sa  zaoberala  zámerom  prenájmu  majetku  vo  vlastníctve  Mestskej  časti  Bratislava  –
Záhorská Bystrica – dôvod osobitný zreteľ.

Žiadateľ požiadal o predĺženie nájmu dlhodobo prenajatých priestorov za účelom pokračovania v
nájme a prevádzkovania súkromnej veterinárnej ambulancie.

Dôvodová správa uvádza fakty, ktoré preukazujú prínos prevádzky vo forme udržiavania predmetu
prenájmu, rovnako ako priebežne zvyšujúci sa záujem o poskytované služby z dôvodu nárastu
počtu majiteľov spoločenských zvierat.

Pripomienky komisie:
Člen komisie upozornil na nesprávne uvedenie mena žiadateľa v oboch materiáloch (V dôvodovej
správe a rovnako v zverejnenom zámere).

Člen komisie upozornil na nesprávne uvedenie dátumu v časti „Doba prenájmu:“ - v zverejnenom
zámere: „na dobu určitú do 31.4.2020“ má byť správne „na dobu určitú do 30.4.2020“

Stanovisko komisie:
Komisia  odporúča schváliť  predĺženie  prenájmu žiadateľovi  v  súlade s dodanými  materiálmi  a
platným VZN 7/2012.
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Hlasovanie (zúčastnení): 8
Za: 8
Proti:0
Zdržal sa: 0

Bod č. 3 – Návrh dodatku č. 1 k VZN 7/2012

Komentár:
Komisii  na  zasadnutí  dňa  17.03.2015  prednostka  MÚ  MČ  Bratislava  –  Záhorská  Bystrica
Ing. OŽVOLDOVÁ Ingrid predstavila dokument „Zásady rozpočtového hospodárenia Mestskej časti
Bratislava  –  Záhorská  Bystrica“.  Komisia  sa  k  danému  materiálu  vyjadrila  nasledovne:  „Po
zapracovaní pripomienok odporúča schváliť návrh zásad rozpočtového hospodárenia Mestskej
časti Bratislava – Záhorská Bystrica v upravenom znení.“

Dodatočne (18.03.2015) bol komisii doručený predmetný návrh dodatku č. 1 k VZN 7/2012, ktorý s 
ohľadom na predstavené „Zásady rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava – 
Záhorská Bystrica“ upravuje znenie VZN 7/2012 – uznesením zruší ods. 11. a ods. 12. §17.

Pripomienky komisie:
Člen komisie upozornil na chybné číslovanie odsekov §17 v platnom VZN 7/2012, ktoré vedie k 
nejednoznačnosti aplikácie navrhovaného dodatku č. 1 – nakoľko chyba v číslovaní spôsobila 
viacnásobné použitie č. 11 pri číslovaní odsekov.

Člen komisie vyjadril svoj nesúhlas so zmenou platného VZN a rovnako s novým materiálom 
„Zásady rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica“.

Člen komisie vyjadril procedurálny nesúhlas s prejednávaním predmetného dodatku, nakoľko tento
bol komisii dodaný dodatočne a nie v termíne prejednávania „Zásad rozpočtového hospodárenia
Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica“ dňa 17.03.2015.

Stanovisko komisie:
Komisia  odporúča  zmeniť  formuláciu  dodatku č.  1  k  VZN 7/2012  tak,  aby  v  §1  boli  citované
zrušované odseky, čim sa zabezpečí jednoznačná identifikácia zrušovaných odsekov.

Po zapracovaní zmeny odporúča návrh dodatku č. 1 k VZN 7/2012 schváliť v upravenom znení.

Hlasovanie (zúčastnení): 8
Za: 6
Proti:2
Zdržal sa: 0

Bratislava 26.3.2015
Zapísal: JANATA Ján

……………………………………………………….
JANATA Ján

predseda komisie
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