
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia komisie finančnej, pre investície a rozvoj podnikania dňa 29. 11. 2011 

 

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

Ospravedlnení: Ing. Gašparová, JUDr. Dujčík 

Program: 1. Prehľad žiadostí o pridelenie dotácií na rok 2012 

                2. Návrh rozpočtu m.č. na rok 2012 

                3. Zmluva o spolupráci – DHZ 

                4. Žiadosť o predĺženie doby nájmu – OZ Hlas nádeje 

                5. Návrh VZN ktorým sa určuje výška dotácie na dieťa v MŠ, ŠKD 

                6. Návrh VZN o miestnych daniach 

                7. Dodatok Štatútu hl. m. SR Bratislavy 

                8. Návrh na vyčlenenie fin. prostriedkov z rozpočtu m.č. na projekt obnovy sakr.  

                    architektúry 

K bodu č. 1 

Členovia sa oboznámili s jednotlivými žiadosťami miestnych organizácií, občianskych združení a  

podnikateľských subjektov o poskytnutie dotácie z rozpočtu na rok 2012. Vzhľadom na obmedzený 

objem finančných prostriedkov bolo možné  vyhovieť žiadostiam len čiastočne, v niektorých 

prípadoch sa komisia stotožnila s návrhom  neposkytnúť  finančné prostriedky na dotácie. 

Žiadosťou subjektu, ktorý nemá voči mestskej časti vyrovnané podlžnosti sa komisia nemohla 

zaoberať. Po prehodnotení žiadostí  komisia odporúča premietnuť navrhnuté sumy do rozpočtu 

mestskej časti na rok 2012.  

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa  0 

 

K bodu č. 2 

 Hlavným bodom rokovania komisie bol návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2012.  

Návrh rozpočtu je zostavený nasledovne: 

Bežné príjmy                         1.346.552,- € 

Kapitálové príjmy                    180.000,- € 

Príjmové finančné operácie     313.394,- € 

Príjmy spolu:                       1.839.946,- € 

Bežné výdavky                      1.500.147,- € 

Kapitálové výdavky                 284.511,- €   

Výdavkové fin. operácie            55.288,- € 

Výdavky spolu :                  1.839.946,- € 

V rámci bežných výdavkov je tvorená rezerva vo výške 85 % (153.595,- €) na súdny spor, ktorá 

bude krytá prostriedkami rezervného fondu. Po prerokovaní materiálu komisia odporúča: 

- trvať na pokrytí výdavkov na kultúrne podujatia  príjmami z dotácií a príspevkov určených 

na rozvoj kultúry 

- zvážiť využitie veľkej sály SD 

- zvážiť poskytnutie fin. príspevku pre SPST z dôvodu celoročného poskytovania sály 

na činnosť za symbolickú cenu 

Po zapracovaní pripomienok komisia odporúča MZ schváliť návrh rozpočtu m.č. na rok 2012. 

Hlasovanie:  za 5, proti  0, zdržal sa  0 

 

K bodu č. 3 

Komisia zobrala na vedomie návrh Zmluvy o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred 

požiarmi medzi MČ Záhorská Bystrica a DHZ Záhorská Bystrica. Účelom spolupráce 

je plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi na území MČ. Po prehodnotení návrhu Zmluvy  

komisia odporúča MZ tento schváliť.  

Hlasovanie: za  5, proti  0, zdržal sa  0 

 



K bodu č. 4 

OZ Hlas nádeje požiadalo mestskú časť o predĺženie doby prenájmu nebytových priestorov 

v budove zdravotného strediska na činnosť materského centra bl. sestry Zdenky do 30. 6. 2012.  

MČ má uzatvorenú zmluvu o nájme nebytových priestorov s OZ na dobu počas rekonštrukcie 

priestorov farského úradu do 31. 12. 2011.  

Komisia po prorokovaní žiadosti odporúča MZ schváliť predĺženie nájmu v zmysle žiadosti. 

Hlasovanie :  za  5,  proti  0, zdržal sa  0  

 

K bodu č. 5 

Komisia sa zaoberala Návrhom VZN  MČ BA-ZB, ktorý sa určuje výška dotácie na dieťa 

v materskej škole a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou. 

Výška dotácie na rok 2012 na prevádzku a mzdové náklady na 1 dieťa je navrhnutá : 

- v materskej škole            1224,- € 

- v školských zariadeniach: 

    školský klub detí          357,- € 

    školská jedáleň               92,- € 

Finančná komisia odporúča MZ predložený návrh VZN schváliť. 

Hlasovanie: za  5, proti  0, zdržal sa  0 

 

K bodu č. 6 

VZN o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné 

hracie prístroje bol pripravený vzhľadom  na to, že v doteraz platnom VZN nebola definovaná 

sadzba dane za psa chovaného v objekte na individuálnu rekreáciu. Taktiež bol cestou svojho 

predsedu predložený návrh na úpravu sadzieb jednotlivých daní čo by malo zabezpečiť 

predpokladaný  prínos do rozpočtu r. 2012  cca 1.000,-  Eur.   

Komisia po prehodnotení predloženého návrhu odporúča MZ schváliť VZN o miestnych daniach 

1  navrhovanom znení.  

Hlasovanie:  za  4, proti 0, zdržal sa  1 

   

K bodu č. 7 

    Hlavné mesto SR Bratislava v zmysle Pravidiel pre prípravu a schvaľovanie Štatútu hl. mesta 

 požiadalo mestskú časť o stanovisko k Dodatku  Štatútu hl. m. SR Bratislavy čl. 80, ktorý sa týka 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR – komisia nemá pripomienky k navrhovanému 

Dodatku pripomienky. 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa  0 

  

K bodu č. 8 

Poslanec  MZ pán M. Besedič požiadal o vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu m.č. 

v  roku 2012  na vypracovanie Projektu dokumentácie a návrhu pamiatkovej obnovy a ochrany 

drobnej sakrálnej architektúry v Záhorskej Bystrici. Projekt by mal byť vypracovaný v časovom  

horizonte  január 2012 – jún 2013. V rozpočte na rok 2012 navrhuje na technické zabezpečenie 

projektu  a externú odbornú spoluprácu vyčleniť 800 €. Komisia po posúdení žiadosti odporúča 

uvedenú sumu zahrnúť do rozpočtu m.č. na rok 2012.  

Hlasovanie: za 5,  proti 0, zdržal sa  0  

 

 

 

Zapísala: A. Marošová 


