
 

Zápisnica 
Zo zasadnutia 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 otázke             
dodatočne doručenej zmluvy o postúpení práv a povinností medzispoločnosťou Centrop s.r.o.           
a spoločnosťou VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., ktorou Pôvodný budúci kupujúci (spoločnosť         
Centrop s.r.o.) postupuje všetky práva a povinnosti Novému budúcemu kupujúcemu          
(spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.) vyplývajúcich mu zo zmluvy o budúcej zmluve           
zo dňa 1.7.2015 uzavretej medzi spoločnosťou Centrop s.r.o. a Hlavným mestom Slovenskej           
republiky Bratislava. 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 predmetný materiál a požiadal           
členov o diskusiu a formulovanie pripomienok. Na základe diskusie a pripomienok následne            
spracoval návrh stanovíska o ktorých členovia komisie hlasovali – jednoznačným vyjadrením           
súhlasu / nesúhlasu. Svoje hlasy členovia komisie zasielali na adresu:          
financnakomisia@zahorskabystrica.sk do termínu: 11.05.2017. 
 
 

 Termín hlasovania (per rollam) 

Ing. JANATA Ján 10.5.2017 9:22 

Mgr. BESEDIČ Tomáš 10.5.2017 9:29 

Ing. BOŠŇÁK Ivan 11.5.2017 7:18 

Ing. JUHÁS Pavel 10.5.2017 16:38 

Ing. PROKOP Miroslav 10.5.2017 23:37 

Ing. ŠRÁMEK Marián 11.5.2017 0:18 

 
 
  



 

Bod č. 1 – Zmluva o postúpení práv a povinností medzispoločnosťou Centrop s.r.o.             
a spoločnosťou VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 
 
Komentár: 
Komisií bola doručená zmluva o postúpení práv a povinností medzi spoločnosťou Centrop s.r.o.             
a spoločnosťou VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., ktorou Pôvodný budúci kupujúci (spoločnosť         
Centrop s.r.o.) postupuje všetky práva a povinnosti Novému budúcemu kupujúcemu          
(spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.) vyplývajúcich mu zo zmluvy o budúcej zmluve           
zo dňa 1.7.2015 uzavretej medzi spoločnosťou Centrop s.r.o. a Hlavným mestom Slovenskej           
republiky Bratislava. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia odporúča žiadosti vyhovieť v prospech Nového budúceho kupujúceho - spoločnosť           
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.. Zároveň odporúča zohľadniť minimálnu cenu pozemkov         
stanovenú vlastníkom (magistrát hl. Mesta SR Bratislavy) vo výške 100 €/m2. 
 
Hlasovanie (per rollam): 6 
Za: 6 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 14.05.2017 
Zapísal: JANATA Ján 

 
 

…………………………………………………. 
JANATA Ján 

predseda komisie 

 


