
Zápisnica zo zasadnutia komisie finančnej, pre investície a rozvoj podnikania 

dňa 16. 6. 2014  

 

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

Ospravedlnení: Ing. Zárišová 

 

Program:  

1.  Nominácie na ocenenie občanov ZB pri príležitosti 700. výročia ZB 

2. Návrh Zásad poskytovania dávok sociálnej pomoci občanom MČ BA-ZB 

3. Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku – Bc. Baranovičová 

4. Žiadosť o prenájom pozemkov a zriadenie vecného premena – TIRELLUS 

5. Správa o stave záväzkov a pohľadávok MČ k 31. 12. 2013  

6. Návrh kúpnej zmluvy na pozemky v lokalite Vlkovky 

7. Návrh záverečného účtu MČ za rok 2013 

8. Návrh 1. zmeny rozpočtu MČ na rok 2014  

 

K bodu č. 1 

     Na zasadnutie komisie bol predložený zoznam občanov navrhnutých na ocenenie pri 

príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o ZB. Komisia odporúča vzhľadom 

k významnosti pripravovaného spoločenského podujatia zúžiť zoznam navrhnutých 

nominantov na ocenenie. 

Hlasovanie:               Za:  4                       Proti:  0 

 

K bodu č. 2 

     Komisia prerokovala návrh Zásad na poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom MČ 

BA-ZB a odporúča:  

- doplniť názov: Zásady na poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom s trvalým   

  pobytom v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica  

- v článku  Ostatné dávky sociálnej pomoci  doplniť poslednú vetu  ods. 2: 

  Výšku príspevku navrhne sociálna komisia maximálne do výšky 200,- € v jednom    

  kalendárnom roku.   

Po doplnení textu návrhu Zásad ... komisia odporúča MZ schváliť tieto schváliť.  

Hlasovanie:    Za:  4                    Proti:  0 

 

K bodu č. 3 

     Po prerokovaní žiadosti pani Baranovičovej o dlhodobý prenájom pozemku na Gbelskej ul. 

vo výmere 18 m2 komisia prednostne odporúča pozemok odpredať za cenu 100,- €/m2. 

Hlasovanie:       Za:  4                 Proti:  0 

 

K bodu č. 4 

     Komisia sa opätovne zaoberala žiadosťou firmy TIRRELLUS o prenájom pozemkov 

v lokalite Vápenický potok v celkovej výmere 269 m2 za účelom uloženia potrubia dažďovej 

kanalizácie. Situáciu prišiel členom komisie objasniť aj zástupca menovanej firmy.  

Po prehodnotení predmetnej žiadosti komisia odporúča MZ: 



- počas výstavby diela uzatvoriť nájomnú zmluvu pričom cenu za prenájom odporúčame na    

  4,- € za 1 m2/rok. 

- po skončení výstavby uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena 

Hlasovanie:    Za:  4                    Proti:   0 

 

K bodu č. 5 

      Správu o stave pohľadávok a záväzkov za rok 2013, ktorá bude aj predmetom rokovania 

MZ dňa 24. 6. 2014 komisia prerokovala a zobrala na vedomie. 

 

K bodu č. 6 

     Na zasadnutie komisie boli predložené návrhy kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je 

prevod pozemkov v lokalite Vlkovky v celkovej výmere 242 m2 za účelom vybudovania 

komunikácie, ktorá by v budúcnosti mala odľahčiť dopravné zaťaženie Pútnickej ulice. 

Komisia podporuje aktivity mestskej časti  smerujúce k riešeniu dopravnej situácie na 

Pútnickej ul. a lokalite Vlkovky, avšak vzhľadom na krátky časový priestor kedy bol materiál 

dodaný  pred zasadnutím komisie , návrhom zmlúv sa komisia nezaoberala.  

 

K bodu č. 7 

Komisia sa podrobne zaoberala výsledkami hospodárenia MČ   a návrhom Záverečného účtu 

MČ BA-ZB za rok 2013. V tabuľke je uvedený stručný prehľad výsledkov rozpočtu za rok 

2013: 

 

Názov Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť k 31. 12. 

2013 

% plnenia 

Bežné príjmy 1.542.962,- 1.597.893,67 103 

Kapitálové príjmy  528.083,- 505.966,- 95 

Príjmové fin. operácie 263.974,- 263.973,96 100 

Bežné príjmy RO 11.000,- 5.467,70 51 

Príjmy spolu: 2.346.019,- 2.373.301,32 101 

    

Bežné výdavky 983.504,- 934.672,54 95 

Kapitálové výdavky 725.174,- 700.439,95 56 

Výdavkové fin. operácie 55.288,- 76.613,24 100 

Bežné výdavky RO 582.053,- 582.053,22  

Výdavky spolu: 2. 214.019,- 2.293.778,95 103 

    

    

 

    Po podrobnom prehodnotení predloženého materiálu komisia odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu Bratislava – Záhorská Bystrica: 

-  schváliť Záverečný účet MČ Bratislava – Záhorská Bystrica za rok 2013  

-  schváliť tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z celkového výsledku hospodárenia    

   76 947,61 EUR t.j. 7.694,70 EUR 

- zvyšok finančných prostriedkov vo výške 69 252,91 EUR použiť na tvorbu fondu rozvoja  

  mestskej časti 



   

K bodu č. 8 

     Členovia komisie podrobne po jednotlivých položkách príjmovej aj výdavkovej časti  

rozpočtu prehodnotili návrh 1. zmeny rozpočtu MČ BA-ZB na rok 2014.  

     Návrh zmeny predpokladá zvýšenie finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu 

o 35 639,- Eur, vo výdavkovej časti rozpočtu je  zvýšenie o 34 814,- Eur, pričom 2 175,- € 

 predstavujú kapitálové výdavky.  

Komisia po prehodnotení predloženého návrhu odporúča: 

- znížiť rozpočet výdavkov  v Programe 2 –  oceňovanie občanov pri príležitosti 700. výr. ZB    

   o 2 500,- € (z  5 000,- €  na  2 500 €)   

- zvýšiť rozpočet výdavkov  v Programe 10  o 1 500,- € na náklady na futbalové ihrisko   

- zvýšiť rozpočet výdavkov v Programe 7  o 1 000,- € na dotácie pre farský úrad na   

  zabezpečenie  inžinieringu v súvislosti s rekonštrukciou Domu smútku   

     Po zapracovaní uvedených pripomienok komisia finančná, pre investície a rozvoj 

podnikania odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh 1. zmeny rozpočtu m.č. BA-

ZB na rok 2014.  

Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2014 tvorí prílohu zápisnice.  

 

 

 

Zapísala: Alena Marošová 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

      


