
 

Zápisnica zo zasadnutia komisie finančnej, pre investície a rozvoj podnikania 

dňa 16. 4. 2012 
 

Prítomní: Ing. Weinštuk, Ing. Juhás,  Ing. Vojtaššák, V. Pavelčík MBA, A. Marošová 

 

Ospravedlnení: Ing. Gašparová, JUDr. Dujčík, 

 

Hostia:    Ing. Krúpa - starosta  

 

Program: 1. Žiadosť o predaj pozemku – O.Belko 

                2. Návrh na spoluprácu – Nivel Plus, s.r.o. 

                3. Informácia o príjmoch a výdavkoch rozpočtu ZŠ s MŠ 

                4. Posúdenie zámeru predať budovu pri Poľnom mlyne 

                5. Zmluva o výpožičke majetku so ZŠ s MŠ 

     6. X Linebus – žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku 

     7. Návrh štatútu novín Naša Bystrica 

     8. Výška nájomného za nebytové priestory – ZS 

     9. Rôzne 

 

 

K bodu č. 1: 

FK po prehodnotení žiadosti zobrala do úvahy osobité dôvody a odporúča odpredaj pozemku 

ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 90,-/m2. 

Za: 4   Zdržal sa:1  Proti:0 

 

 

K bodu č. 2: 

FK zobrala na vedomie ponuku na spoluprácu s uvedenou spoločnosťou na využívanie 

priestoru v periodiku Bratislavské noviny. V súčasnosti komisia  nevidí priestor na pravidelné 

využívanie priestoru v tomto periodiku. 

 

 

K bodu č. 3 

FK berie na vedomie informáciu o príjmoch a výdavkoch ZŠ s MŠ s výnimkou stĺpca s 

nesprávne uvedených percentuálnych porovnaniach na niektorých riadkoch. 

 

 

K bodu č. 4 

Finančná komisia zobrala do úvahy žiadosť o kúpu budovy pri Poľnom mlyne, vzhľadom na 

stav a majetkové nevysporiadanie pozemku pod touto budovou odporúča predať budovu 

formou verejnej súťaže. 

Za: 5    Zdržal sa:0  Proti:0 

 

 

K bodu č. 5 

Finančná komisia odporúča schváliť MZ Zmluvu o výpožičke majetku  medzi m.č. 

a Základnou školou. 

Za: 5    Zdržal sa:0  Proti:0 

 



 

K bodu č. 6 

Nakoľko pred časom prejavil záujem o prenájom tohto priestoru okrem spoločnosti X- 

Linebus (za účelom parkovania autobusov) aj  p.Mojto, finančná komisia odporúča 

pracovníkom miestneho úradu pozvať si oboch žiadateľov na podrobnejšiu prezentáciu 

svojich podnikateľských aktivít , s prípadným dopadom na rozpočet m.č. 

 

 

K bodu č. 7 

Po zapracovaní pripomienok odporúča finančná komisia  MZ návrh Štatútu Naša Bystrica 

schváliť. Súčasne odporúča MZ schváliť so redakčnej rady novín Naša Bystrica Ing.Romana 

Weinštuka. 

Za: 5    Zdržal sa:0  Proti:0 

 

Pripomienky k štatútu: 

- Doplniť na číslo zákona skratku Z.z. 

- čl. IV- vypustiť v názve odmeňovanie 

- čl. IV, bod 2 – doplniť: Ostatné príjmy plynú... 

- čl. VII, bod 5, vypustiť vetu: Redakčná rada môže prizvať na rokovanie......... vydavateľa. 

- čl. VIII, doplniť o bod:  

     11) Činnosť členov redakčnej rady bude vykonávaná bez nároku na odmenu. 

- čl. IX doplniť o bod : 

    3) V prípade neprítomnosti zastupuje predsedu redakčnej rady ďalší člen  

zvolený redakčnou spomedzi svojich členov na celé funkčné obdobie. 

- čl. X, bod 4- vypustiť 

- čl. X, bod 5,(po úprave 4): úplné znenie: 

- čl. X, bod e) – označiť správne čislicou 5 (čl.X, bod 5) 

- čl. X – doplniť o bod : 6) Zodpovedný redaktor bude za svoju činnosť odmeňovaný. 

- čl. XIII, bod 3) bude upravený takto: Noviny budú udržiavať spravodajský charakter, 

doplnený komentármi a stanoviskami. 

 

K bodu č. 8 

Tento bod programu bol na žiadosť pána prednostu  presunutý na najbližšie rokovanie 

finančnej komisie. 

 

 

K bodu č. 9 

- Finančná komisia zobrala na vedomie informáciu, ktorú predniesol pán prednosta a to, že 

m.č. si uplatnila právo úpravy nájomného o infláciu za príslušné obdobie v zmluvách   

o nájme nebytových priestoroch 

- Finančná komisia odporúča zapracovanie výdavkov na „jarnú akciu“ do úpravy rozpočtu 

m.č. 

 

 

 

 

Zapísala: Alena Marošová     

   

Schválil:  Roman Weinštuk  

 


