
Zápisnica zo zasadnutia komisie finančnej, pre investície a rozvoj podnikania  

dňa 12. 12. 2012 

 

Prítomní: Ing. Weinštuk, Ing. Juhás, Ing. Gašparová, JUDr. Dujčík, . Marošová 

Hostia:  Ing. Ožvoldová, D. Szabó, J. Szabóová 

Ospravedlnený: V. Pavelčík, MBA 

 

Program:  

1. Návrh rozpočtu MČ BA-ZB na rok 2013 

2. Prenájom nebytových priestorov ZŠ pre ZUŠ 

3. Správa o stave pohľadávok m.č. k 30. 11. 2012  

4. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Szabó 

 

K bodu č. 1 

     Rozpočet MČ BA-ZB na rok 2013 je zostavený v oblasti príjmov aj výdavkov  vo výške 

2.214.436,- €. Štruktúra navrhnutého rozpočtu je nasledovná:  

 

Bežné príjmy                                         1.480.328,- 

Kapitálové príjmy                                     550.820,- 

Príjmové finančné operácie                      183.288,- 

 Spolu:                                                    2.214.436,- EUR  

 

Bežné výdavky                                       1.488.328,- 

Kapitálové výdavky                                  670.820,- 

Výdavkové finančné operácie                     55.288,- 

 Spolu:                                                    2.214.436,- EUR   

 

Schodok bežného rozpočtu vo výške 8.000,- € predstavuje náklady na výsadbu a údržbu stromov 

a bude krytý prevodom z účelového účtu na zeleň (finančné operácie). 

Komisia sa podrobne zaoberala príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu po jednotlivých 

programoch, po prerokovaní navrhnutého materiálu komisia odporúča zapracovať do návrhu 

rozpočtu pozmeňujúci návrh, ktorý tvorí prílohu zápisnice. Zmeny sú navrhnuté v rámci bežných 

aj kapitálových výdavkov formou presunu finančných prostriedkov bez celkového navýšenia 

rozpočtu výdavkov.  Komisia odporúča MZ zvážiť použitie finančných prostriedkov vo výške 

6.095,- EUR na obstaranie plastového hracieho systému (Program 10, prvok 10.4.2)  

Po zapracovaní pozmeňujúceho návrhu komisia odporúča MZ návrh rozpočtu na rok 2013 

s prognózou na roky 2014 a 2015 schváliť.   

Hlasovanie:   Za:  5                        Proti:  0                          Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2 

     ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava mala so ZŠ s MŠ Záhorská Bystrica uzatvorenú nájomnú  

zmluvu, ktorej skončila platnosť. Učebňu ZUŠ J . Kresánka využívala a naďalej mieni využívať 

ako detašované pracovisko ZUŠ na vyučovanie žiakov ZUŠ. Komisia po prehodnotení žiadosti 

odporúča prenajať na dobu 5 rokov za cenu 1,- €/rok + náklady na energie ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

Hlasovanie:    Za :  5                     Proti :  0                        Zdržal sa :  0   

K bodu č. 3 

     Komisia sa zaoberala predloženou správou o stave pohľadávok mestskej časti BA-ZB  

k 30. 11. 2012. Mestská časť k uvedenému obdobiu eviduje pohľadávky v celkovej sume  

27.111,36 €, z toho po lehote splatnosti 12.213,28 €. Jedná sa o pohľadávky vyplývajúce z : 

-  daňového konania  vo výške  864,74 € - vymáhanie je v zmysle zák. 563/2009 daňového     



   poriadku 

- zmluvných vzťahov vo výške 24.517,07 €, po lehote splatnosti 11.348,54 € - vymáhanie  

  prostredníctvom exekútora (1.518,26 €), pokus o zmier (9.830,28 €)  

- odberateľských faktúr vo výške 211,20 €  - sú v lehote splatnosti 

Komisia po prehodnotení správy o stave pohľadávok túto vzala na vedomie.  

Hlasovanie:     Za :  5              Proti:  0                          Zdržal sa :  0  

 

K bodu č. 4 

     Na rokovanie komisie bola predložená žiadosť p. Szabóa o odpredaj pozemku vo vlastníctve 

mestskej časti pred bytovým domom na ul. Strmý vŕšok. Uvedený pozemok  žiadatelia už 14 

rokov udržiavajú a v budúcnosti mienia využívať ako zelenú predzáhradku. Výmera pozemku 

o ktorý žiadajú je 100 m2. Vzhľadom na to, že sa jedná o pozemok pred bytovým domom, 

komisia odporúča predloženie súhlasného stanoviska k odpredaju pozemku  suseda žiadateľa. 

Odporúčaná cena za odpredaj pozemku je 90,- €/m2. 

 

Hlasovanie:   Za :  5               Proti :  0                           Zdržal sa :  0       

 

 

 

 

 

Zapísala: Alena Marošová 

 


