
 

Zápisnica zo zasadnutia komisie finančnej, pre investície a rozvoj podnikania 

dňa 20. 8. 2012 

 

 

Prítomní: Ing. Weinštuk, Ing. Gašparová, Ing. Juhás, A. Marošová 

Hosť: Ing. Ingrid Ožvoldová – prednostka MÚ 

          Ing. Ivan Bošňák 

 

Program:  

1. Žiadosť o prevod motorového vozidla do vlastníctva DHZ 

2. Plnenie rozpočtu mestskej časti BA-ZB za 1. polrok 2012  

3. Žiadosť o prenájom alebo predaj pozemku – V. Vokaľ 

4. Žiadosť o predaj pozemku ako prípad hodný osob. zreteľa – p. Veruzáb 

5. MAPEKA s.r.o. – žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku 

6. Žiadosť o predaj pozemku – Ing. Juhás 

7. Informácia o výške nájomného nebytových priestorov v ZS 

8. Rôzne 

 

K bodu č. 1 

     DHZ Záhorská Bystrica požiadal mestskú časť o prevod hasičského motorového vozidla 

AVIA,  rok výroby 1977, ktoré i doteraz DHZ užíval do vlastníctva DHZ. Zostatková hodnota 

vozidla je 0,-€.  Komisia odporúča odpredaj predmetného vozidla do vlastníctva DHZ Záhorská 

Bystrica za symbolickú sumu 1,- €.  

 

K bodu č. 2 

     Komisia prerokovala vecné a finančné plnenie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská 

Bystrica za 1. polrok 2012. Bilancia príjmov a výdavkov  je nasledovná: 

 

                                                    Schválený rozpočet         Skutočnosť k 30.6. 2012       % 

Bežné príjmy                                1 346 552,-                                749 695,-                   56  

Kapitálové príjmy                           180 000,-                                 114 467,-                   64 

Finančná operácie                           159 799,-                                        0                           0 

Spolu:                                          1 686 351,-                                 864 415,-                   51 

 

Bežné výdavky                            1 346 552,-                                  645 224,-                   48 

Kapitálové výdavky                       284 511,-                                    35 444,-                    12 

Finančné operácie                            55 288,-                                    31 295,-                    57 

Spolu:                                         1 686 351,-                                   711 963,-                   42 

 

Ing. Ožvoldová, prednostka MÚ BA - Záhorská Bystrica  informovala členov komisie o stave a 

dôvodoch čerpania niektorých položiek na výdavkovej strane rozpočtu ako i o vývoji jeho príjmov.   

Pri podrobnom hodnotení jednotlivých príjmových a výdavkových položiek rozpočtu dáva komisia 

miestnemu zastupiteľstvu do pozornosti čerpanie výdavkových položiek rozpočtu, ktoré neboli 

súčasťou schváleného rozpočtu, alebo boli v niekoľkých prípadoch prekročené.  

Po prehodnotení správy o plnení programového rozpočtu MČ BA-ZB za 1. polrok  komisia odporúča 

MZ túto zobrať na vedomie.  

Hlasovanie:  Za: 4  Zdržal sa: 0  Proti: 0 

 



K bodu č. 3    

     Komisia prerokovala žiadosť V. Vokaľa, v ktorej požaduje  návrh ceny za   prenájom alebo predaj 

pozemku v správe m.č. parc. č. 2661/62  o výmere 338 m2, parc.č. 2661/48 o výmere 186 m2.  

Komisia odporúča prednostne odpredaj pozemku, pričom odporúča prerokovať túto žiadosť v 

Komisii pozemkovej a lesného hospodárstva. K návrhu ceny  sa komisia vyjadrí po stanovisku 

Komisii pozemkovej, resp. po predložení znaleckého posudku.  

Hlasovanie:  Za: 4  Zdržal sa: 0  Proti: 0 

 

K bodu č. 4  

     Na rokovanie komisie bola predložená žiadosť M. Veruzába o predaj pozemku vo výmere 597 

m2. Vzhľadom na to, že sa jedná o pozemok, ktorý nie je prístupný zo žiadnej komunikácie, len 

z pozemku žiadateľa, komisia odporúča odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa 

za cenu 170,- €/m2. Na odpredaj predmetných nehnuteľností bol udelený súhlas primátora Hl. m. 

SR Bratislavy. 

Hlasovanie:  Za: 4  Zdržal sa: 0  Proti: 0 

 

K bodu č. 5 

     Spoločnosť MAPEKA s.r.o. požiadala mestskú časť o dlhodobý prenájom pozemku za účelom 

zriadenia strediska služieb pre zákazníkov žiadateľa.  Komisia odporúča:  

-  prerokovať predmetnú žiadosť najskôr v pozemkovej komisii 

-  zistiť, či účel prenájmu je v súlade s platným územným plánom v danej lokalite,  

-  zistiť, či m. č. vlastní okolité pozemky  

- prizvať zástupcu firmy na ďalšie zasadnutie  komisie za účelom predstavenia zámeru 

 

K bodu č. 6 

     Komisia sa zaoberala žiadosťou Ing. Juhása o odpredaj pozemku parc. č. 2663/28 o výmere 

 166 m2. Predmetný pozemok sa nachádza mimo zastaveného územia obce a susedí priamo 

s pozemkom žiadateľa parc. č. 2663/27.  

Vzhľadom na to, že pozemok sa nachádza v ochrannom pásme koridoru Vápenického potoka, 

 na ktorý sa vzťahuje stavebná uzávera, komisia odporúča odpredať predmetný pozemok za cenu 

90,-/m2.  

Hlasovanie:  Za: 3  Zdržal sa: 1  Proti: 0 

 

K bodu č. 7  

     Finančná komisia zobrala na vedomie informáciu o výške nájomného jednotlivých subjektov 

v zdravotnom stredisku. K zaujatiu stanoviska pre úpravu výšky nájomného k nájomným zmluvám 

v ZS je potrebné FK predložiť predmetné nájomné zmluvy. Komisia k predmetnej téme dáva do 

pozornosti stanovisko uvedené v zápisnici z FK  zo dňa 7. 3. 2012 bod č. 5. Zároveň sa FK  bude 

zaoberať konkrétnou výškou nájomného po predložení požadovaných dokladov  na ďalšom 

zasadnutí.       

Hlasovanie:  Za: 4  Zdržal sa: 0  Proti: 0 

 Rôzne     

V rámci tohto bodu vystúpil pán I.Bošňák, a predniesol  informáciu ohľadom tvorby VZN, ktorým sa 

určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v škole... 

Vzhľadom na obsiahlosť materiálu a dĺžku dnešného zasadnutia členovia komisie rozhodli, že sa 

budú  uvedenou problematikou ako i ďalšími otázkami zaoberať na najbližšom zasadnutí a to už. 

22.8.2012 

 

Zapísala: A. Marošová   

Schválil: Ing. Weinštuk                                                 


