
 

Zápisnica 

Zo zasadnutia Komisie finančnej, pre podporu investícií a rozvoj podnikania pri Miestnom 

zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 04.09.2018 o 17:30 

 

 

Prítomní členovia komisie: 

(Podľa prezenčnej listiny) 

Ing. JANATA Ján 

Ing. JUHÁS Pavel 

Ing. PROKOP Miroslav 

Ing. BOŠŇÁK Ivan 

Ospravedlnení členovia komisie: Ing. ŠRÁMEK Marián 

Prizvaní hostia: 

(Podľa prezenčnej listiny) 

Ing. Arch. Michala Kozáková 

Ing. Michal Kozák 

Program: 

 

1. Žiadosť o poskytnutie DODATOČNEJ dotácie právnickej osobe 

(OZ MKF Slovan Záhorská Bystrica) 

 

2. Opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku 

(p. Kozák, p. Kozáková) 

 

3. Návrh na 4. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 

(Mgr. Dagmar Krajčírová, organizačné oddelenie MiÚ BA-ZB) 

 

4. Žiadosť o dlhodobý prenájom častí pozemku za účelom vybudovania vodovodných šácht 

(p. Štepán) 

 

5. Žiadosť na prenájom obecného pozemku 

(p. Příhoda) 

 

6. Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme pozemku č. 32/2009 

(p. Pilárik) 

  



 

Bod 1 – Žiadosť o poskytnutie DODATOČNEJ dotácie právnickej osobe 

 

Komisia sa zaoberala žiadosťou o poskytnutie dodatočnej dotácie pre OZ MKF Slovan Záhorská             

Bystrica. Komisia pri vydávaní stanoviska brala do úvahy platné VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z                

rozpočtu MČ. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia žiadosti neodporúča vyhovieť. 

 

Hlasovanie: 

Spolu: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 2 – Opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku 

 

Komisia si vypočula žiadateľov o odkúpenie pozemkov p.č. 2164/90, 2165/9, 2165/10, 2164/91. 

Komisia sa predmetnou žiadosťou zaoberala v minulosti na svojom zasadnutí dňa 15.02.2018, kedy 

vydala kladné stanovisko, ktorým odpredaj predmetných pozemkov miestnemu zastupiteľstvu 

odporúča. Na základe uvedeného komisia na svojom stanovisku zo dňa 15.02.2018 trvá a nevydáva 

nové stanovisko. 

 

Stanovisko komisie: 

Bez stanoviska 

 

Hlasovanie: 

Bez hlasovania 

 

Bod 3 – Návrh na 4. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

Pani Krajčírová komisii predstavila návrh na 4. zmenu rozpočtu MČ BA - ZB. Podala informácie k 

jednotlivým úpravám programových prvkov a odpovedala na otázky členov komisie. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia návrh na 4. Zmenu rozpočtu MČ BA - ZB odporúča schváliť v predloženom znení. K návrhu                 

rozpočtu nemá výhrady. 

 

Hlasovanie: 

Spolu: 3 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Na zasadnutie komisie sa o 18:45 dostavil Ing. BOŠŇÁK Ivan. 

 

Bod 4 – Žiadosť o dlhodobý prenájom častí pozemku za účelom vybudovania vodovodných šácht 

 



 

Komisia sa žiadosťou zaoberala a pri diskusii brala ohľad na stanovisko komisie KPaLH, ktorá žiadosti 

neodporúča vyhovieť z dôvodu, že budovanie šácht je nekoncepčné a odporúča jednať so zástupcami 

BVS a.s. o systémovom riešení. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia žiadosti neodporúča vyhovieť. Komisia sa stotožňuje so stanoviskom komisie KPaLH k danej             

žiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Spolu: 4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 5 – Žiadosť na prenájom obecného pozemku 

 

Komisia sa žiadosťou zaoberala a pri diskusii brala ohľad na stanovisko komisie KPaLH, ktorá žiadosti 

neodporúča vyhovieť z dôvodu, že budovanie šácht je nekoncepčné a odporúča jednať so zástupcami 

BVS a.s. O systémovom riešení. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia žiadosti neodporúča vyhovieť. Komisia sa stotožňuje so stanoviskom komisie KPaLH k danej             

žiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Spolu: 4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 6 – Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme pozemku č. 32/2009 

 

Komisia sa zoberala žiadosťou o predĺženie zmluvy o nájme pozemku č. 32/2009. Jedná sa o nájom 

časti pozemku p.č. 1894/1 o výmere 120m2. Predmetný pozemok je evidovaný ako vodná plocha, 

nakoľko ním preteká koryto potoka (aktuálne zakryté pod povrchom). 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia odporúča žiadosti vyhovieť a uzavrieť nájomnú zmluvu na obdobie 5 rokov. 

 

Hlasovanie: 

Spolu: 4 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 



 

Bratislava 10.09.2018 

Zapísal: JANATA Ján 

 

 

…………………………………………………. 

JANATA Ján 

predseda komisie 

 


