
 

Zápisnica  

zo zasadnutia komisie finančnej, pre investície a rozvoj podnikania dňa 4. 6. 2012 
 

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

 

Program: 1. Návrh záverečného účtu mestskej časti za rok 2011 

                2. Informácia o zrušení zámeru predať budovu bývalej „Policajnej veže“ 

                3. Návrh na prenájom NP pre DHZ ako prípad osobitného zreteľa 

                4. Informácia o postúpení práv a prevzatí dlhov zo zmluvy o prenájme fy Antena Plus 

                5. Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme NP  pre OZ Hlas nádeje  

 

K bodu č. 1 

     Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica bol predložený na 

prerokovanie finančnej komisii v zmysle § 16  zák. 583/2004 Z.z. V Záverečnom účte sú spracované  

údaje o celoročnom hospodárení mestskej časti za rok 2011, prehľad plnenia programov mestskej  

časti, bilancia aktív a pasív za rok 2011, návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2011.  

Stručný prehľad plnenia rozpočtu za rok 2011 je nasledovný: 
 V tis. € 

 Rozpočet na rok            

2011 

Rozpočet na rok 

2011  po zmene 

Skutočnosť  

k 31. 12. 2011 

   % 

plnenia 

Bežný rozpočet   1.363.734,-   1.307.956,-    1.418.253,-      108 

Kapitálový rozpočet      135.000,-      151.066,-       153.889,-      102 

Finančné príjmové operácie      369.744,-      309.363,-       309.363,-      100 

Príjmy RO (sú súčasťou rozpočtu 

m.č.)  
            0            0             0       

     

 Príjmy celkom   1.868.478,-    1.768.685    1.881.505,-      106 

     

Bežné výdavky   1.152.698,-      996.255,-       860.626,-         86 

Kapitálové výdavky      113.033,-        79.266,-         54.322,-        69 

Finančné výdavkové operácie        55.288,-        55.288,-         55.288,-      100 

Výdavky RO      547.459,-       547.459,-       531.676,-        97 

     

Výdavky celkom   1.868.478,-   1.678.268,-     1.501.912,-  

     

Rozpočet m.č. za rok 2011              0    +  90.117,-   +   379.593,-  

     

Úplný materiál Záverečného účtu mestskej  časti BA-ZB je súčasťou zápisnice. 

Po jeho  prehodnotení  komisia odporúča MZ schváliť celoročné hospodárenie a Záverečný účet 

mestskej  časti BA-ZB za rok 2011.   

 

K bodu č. 2 

     Predseda komisie Ing. Weinštuk oboznámil členov komisie, že na poslednom rokovaní MZ  

bola prezentovaná pre členov zastupiteľstva nová skutočnosť zo strany predsedu DHZ, a to záujem 

o prenájom bývalej „Policajnej veže“ pri Poľnom mlyne. Po diskusii došlo následne zo strany 

predkladateľa k stiahnutiu zámeru odpredať túto nehnuteľnosť z rokovania MZ. Po vypočutí 

okolností ako i informácie od pána starostu o strate záujmu  o kúpu predmetnej nehnuteľnosti berie 

komisia na vedomie zrušenie zámeru predať budovy bývalého kontrolného stanovišťa PZ SR  tzv. 

Policajnú vežu v lokalite Poľný mlyn. 

 



 

K bodu č. 3 

    Dobrovoľný hasičský zbor Záhorská Bystrica požiadal MČ BA-ZB o prenájom nehnuteľnosti – 

stavby bývalej „ Policajnej  veže“ v lokalite Poľný mlyn za účelom umiestnenia, uskladnenia  

a prezentácie súčasnej a historickej hasičskej techniky, výstroja a výzbroje vzhľadom na to, že DHZ 

nemá na tento účel vhodné priestory.  Prihliadnuc  na nekomerčné využitie nehnuteľnosti, 

spoločensky prospešný charakter svojej činnosti a tiež skutočnosť, že príjmy DHZ väčšinou  tvoria 

dotácie mestskej časti vedenie dobrovoľného hasičského zboru prosí  o schválenie ceny za prenájom 

nehnuteľnosti za symbolickú cenu. 

Komisia po zvážení žiadosti odporúča  miestnemu zastupiteľstvu, vzhľadom na vyššie uvedené 

dôvody a taktiež preto, že členovia DHZ sa aktívne zúčastňujú na kultúrnych a spoločenských 

podujatiach mestskej časti, schváliť prenájom budovy „Policajnej veže“ za symbolickú cenu 1,- €  

za rok ako prípad hodný osobitného zreteľa.   

 

K bodu č. 4 

Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o postúpení práv a dlhov zo zmluvy o prenájme 

nebytových priestorov v ZS z firmy Antena Plus na firmu Omega TS s.r.o. 

 

K bodu č. 5 

OZ Hlas nádeje požiadalo mestskú časť o predĺženie  nájomnej zmluvy na prenájom nebytových  

priestorov v zdravotnom stredisku na činnosť Materského centra blahoslavenej  sestry Zdenky  

do 31. 12. 2011. Súčasná  nájomná zmluva je uzatvorená do 30. 6. 2011. Komisia po zvážení žiadosti 

odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predĺženie nájmu v zmysle žiadosti do 31. 12. 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Alena Marošová 

 

Schválil: Roman Weinštuk 


