
 

Zápisnica zo zasadnutia komisie finančnej pre investície a rozvoj podnikania 

dňa 11. 4. 2013  

 

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

Ospravedlnení: Ing. Juhás, JUDr. Dujčík 

 

Program: 1. Žiadosť o prenájom pozemku – PIESOK SK s.r.o. 

                  2. Žiadosť o prenájom pozemku – Jaroslav Spál 

                  3. Žiadosť o prenájom pozemku – Jaroslav Mojto 

                  4. Žiadosť o odpredaj pozemkov Ing. Vokaľ, Ing. Murgaš  

                  5. Informácia o výsledkoch inventarizácie m.č. za rok 2012 

                  6. VZN o určení podrobností financovania MŠ a ŠKD v zriaď. pôsobnosti m.č. 

                  7. Návrh Zmluvy o nájme NP pre ZUŠ 

K bodu č. 1 

     Spoločnosť PIESOK –SK požiadal mestskú časť o prenájom pozemku parc. č.2708/3 

a 2708/11 za účelom zriadenia prejazdu k ich pozemkom.  

Komisia odporúča prenájom pozemku za cenu 4,50 €/m2/rok. 

Hlasovanie:       Za: 4                      proti: 0                 zdržal sa:  0 

  

K bodu č. 2  

     Komisia za zaoberala žiadosťou J. Spála o prenájom pozemku parc. č. 2711/2  o výmere 

500 m 2 za účelom parkovania nákladného motorového vozidla a krátkodobé uskladnenie 

palivového dreva.  

Po prehodnotení žiadosti komisia neodporúča prenájom pozemku na vyššie uvedené účely 

v danej lokalite. Žiadateľovi odporúča komisia vyhliadnuť si pozemok v inej lokalite. 

Hlasovanie:   Za:  3                        proti: 0              zdržal sa: 1 

 

K bodu č. 3  

          Komisia opätovne prerokovala  žiadosť Jaroslava Mojta týkajúceho sa prenájmu 

pozemku za účelom vybudovania športovo rekreačného areálu . Tento pozemok , ktorý 

užívala v minulosti spoločnosť T & T staving je v súčasnosti  značne znečistený množstvom 

odpadu a jeho vyčistenie by si vyžadovalo značné finančné prostriedky.  Komisia odporúča  

prenájom uvedeného pozemku za cenu minimálne  0,50 €/m2/rok, za podmienky, že nájomca 

zabezpečí odstránenie jestvujúceho objektu(budovy) a vyčistenie pozemkov na vlastné 

náklady. Nakoľko nebol do termínu zasadnutia komisie predložený požadovaný materiál 

ohľadom nákladov na likvidáciu objektu nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch, 

komisia odporúča špecifikáciu podmienok prenájmu zapracovať do návrhu nájomnej zmluvy 

až po jeho predložení. 

Hlasovanie:    Za:  4                  proti: 0                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 4 

     Ing. Vokaľ a Ing. Murgaš požiadala mestskú časť o odpredaj pozemkov parc. č. 2661/75 

a  2661/62 spolu vo výmere 525 m2 za účelom vybudovania prístupovej komunikácie 

k pozemkom v ich vlastníctve.  

Komisia po posúdení žiadosti odporúča odpredaj pozemkov za cenu 155,- €/m2. 

Hlasovanie:   Za  :   4                  proti :  0                  zdržal sa:  0 



 

 K bodu č. 5 

     Komisia zobrala na vedomie výsledky inventarizácie majetku MČ Bratislava – Záhorská  

Bystrica k 31. 12. 2012 vykonanej v dňoch 10. – 14. 1. 2013. Záznam z vykonanej fyzickej  

inventarizácie  majetku tvorí prílohu zápisnice.  

Hlasovanie:   Za:  4                       proti:  0                   zdržal sa :  0      

 

K bodu č. 6 

     Vzhľadom na to, že materiál na prerokovanie (Návrh VZN) bol predložený členom 

komisie  krátko pred zasadnutím, komisia v zmysle platných ustanovení Rokovacieho 

poriadku o tomto nerokovala.  

Hlasovanie:  Za :  4                        proti:  0                  zdržal sa :  0 

 

K bodu č. 7 

    Komisia prerokovala Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Ľudového 

domu pre Základnú umeleckú školu Jozefa Kresánka Bratislava za účelom výučby predmetov 

umeleckej školy – výučba hudobných odborov.    

Komisia odporúča MZ schváliť Zmluvu o nájme nebytových  priestorov  v predloženom 

znení.    

Hlasovanie:   Za:  4                       proti:   0                  zdržal sa  :  0 

 

 

Zapísal: Alena Marošová 

Schválil: Roman Weinštuk 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

   

  


