
Zápisnica
zo  zasadnutia  Komisie  finančnej,  pre  podporu  investícií  a  rozvoj  podnikania  pri  Miestnom
zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica, konaného dňa 25.01.2016

Prítomní členovia komisie:
(Podľa prezenčnej listiny)

Ing. JANATA Ján
MAROŠOVÁ Alena
Ing. BOŠŇÁK Ivan
Ing. JUHÁS Pavel
Ing. PROKOP Miroslav

Ospravedlnení členovia komisie: Mgr. KRAJČÍROVÁ Henrieta
Ing. ŠRÁMEK Marián
Mgr. BESEDIČ Tomáš

Prizvaní hostia:
(Podľa prezenčnej listiny)

-

Program:
1. Návrh harmonogramu zasadnutí komisie na I. polrok 2016
2. Návrh prílohy č. 4 k VZN č. 1/2013
3. (709/2015) Žiadosť o prenájom pozemku

(p. BREISCHAFT)
4. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Záhorská Bystrica na rok 2016

(MAROŠOVÁ Alena)

1/3



Zasadnutie komisie začalo o 17:00 v zložení:
Ing. JANATA Ján
MAROŠOVÁ Alena
Ing. BOŠŇÁK Ivan
Ing. JUHÁS Pavel
Ing. PROKOP Miroslav

Bod  1 – Návrh harmonogramu zasadnutí komisie na I. polrok 2016

Plán zasadnutí komisie bol zostavený s ohľadom na plán zasadnutí MZ MČ 
Bratislava – Záhorská Bystrica nasledovne:

25.01.2015
11.04.2015
06.06.2015

Bod  2 – Návrh prílohy č. 4 k VZN č. 1/2013

Výšku poskytnutých finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a
školskom  klube  detí  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica
určuje mestská časť každoročne formou prílohy k VZN č. 1/2013. Výška poskytnutých finančných
prostriedkov  je  vypočítaná  ako  podiel  požiadaviek  školského  zariadenia  (určených  rozpočtom
základnej školy s materskou školou) a počtu detí v danom školskom zariadení. 

Stanovisko:

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh prílohy č. 4 k VZN č. 1/2013 schváliť.

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Bod  3 – (709/2015) Žiadosť o prenájom pozemku

Tajomníčka komisie p. MAROŠOVÁ pripomenula nedoriešený stav žiadosti o prenájom pozemku
zaslanej  p.  BREISCHAFT-om.  V  prípade,  že  zastupiteľstvo  k  žiadosti  nevydá  stanovisko
(uznesením), komisia pozve žiadateľa na nasledujúce zasadnutie dňa 11.04.2016.

Bod  4 - Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Záhorská Bystrica na rok 2016

Pani  MAROŠOVÁ  predstavila  návrh  rozpočtu  MČ Bratislava-Záhorská Bystrica  na  rok  2016
vypracovaný miestnym úradom MČ Bratislava-Záhorská Bystrica.

Stanovisko:

Komisia odporúča úpravy rozpočtu v znení predchádzajúcich odporúčaní komisie zo zasadnutia
dňa 25.11.2015. Tieto odporúčania komisia navrhla / navrhuje s ohľadom na priority spojené s
plánovanými investíciami, medzi ktorými je rozšírenie kapacity základnej školy, rozšírenie kapacity
materskej školy, rekonštrukcia telocvične a s ohľadom na obmedzený objem vlastných finančných
prostriedkov.
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Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 1

Bod  5 - Rôzne

Členovia komisie diskutovali o spôsobe poskytovania dotácií z rozpočtu MČ. K nahliadnutiu mali
jednotlivé  žiadosti,  medzi  ktorými  boli  značné  rozdiely  –  a  to  najmä  v  rozsahu  informácií  o
realizovanom  projekte  /  aktivite.  Laxný  prístup  niektorých  žiadateľov  si  do  budúcnosti  žiada
systematické posudzovanie jednotlivých žiadostí.  (Jedná sa najmä o prípady žiadostí  o  vyššie
sumy  finančných  prostriedkov  z  rozpočtu  MČ).  V  budúcnosti  komisia  po  termíne  podávania
žiadostí  (15. október)  na  svojom  zasadnutí  žiadosti  posúdi  jednotlivo,  nedostatočné  žiadosti
vyžiada doplniť a vypracuje hodnotiacu správu s odporúčaniami pre miestne zastupiteľstvo.

Bratislava 01.02.2016
Zapísal: JANATA Ján

……………………………………………………….
JANATA Ján

predseda komisie
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