
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Z á p i s n i c a  

z 1. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, 

konaného dňa 25.1.2011 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

  

Rokovanie miestneho zastupiteľstva viedol starosta MČ B – ZB  Ing. Jozef Krúpa. 

 

Prítomní: Ing. Krúpa, Mgr. Besedič,  PhDr. Besedič,  p. Fatyka, p. Gašpáreková, p. Kristl, 

Ing. Malinovský, p. Pavelčík MBA, p. Sajan, Ing. Weinštuk, Ing. Vojtaššák, p. Letko 

 

Prizvaní: 

Mgr. Kubovič, poslanec MsZ  

PaedDr. Jančeková, riaditeľka ZŠ s MŠ, Hargašova 5 

p. Mazáčková, zástupkyňa pre MŠ v Záhorskej Bystrici 

Mgr. Stanko, riaditeľ MsP Bratislava – Dúbravka 

Ing. Machaňkov, pracovník MsP Bratislava – Dúbravka 

Ing. Schustr, pracovník MsP Bratislava – Dúbravka  

 

Návrhová komisia:    p. Sajan, p. Gašpáreková 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Besedič, p. Fatyka 

 

Program: 

 

1. Návrh na určenie zapisovateľa miestneho zastupiteľstva 

2. Voľba zástupcu starostu 

3. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva a postavenie a úlohy (plán 

činnosti) 

4. Návrh na schválenie predsedov a členov komisií miestneho zastupiteľstva 

5. Návrh na schválenie platu starostu 

6. Právna analýza sporu medzi MČ Bratislava – Záhorská Bystrica a RETEP 

SLOVAKIA s.r.o – stiahnuté z rokovania 

7. Návrh na schválenie rozpočtového provizória mestskej časti 

8. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2011 

9. Informácia o sťaţnosti 

10. Organizačný poriadok, rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva, rokovací 

poriadok komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, zásada odmeňovania poslancov 

11. Rôzne 

1. p. Sajan poţiadal o súhlas s prednesením správy o činnosti OZ Spolok priateľov 

stolného tenisu a o vyúčtovanie dotácie od mestskej časti 

           2.  Mgr. Stanko, riaditeľ MsP  Bratislava – Dúbravka informácia o činnosti MsP 

3.  Mgr. Besedič, informácia o príprave krojovaného plesu v Záhorskej Bystrici. 

 

             Návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a program rokovania poslanci 

jednomyseľne schválili. 
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K bodu č. 1 

                 Návrh na určenie zapisovateľa miestneho zastupiteľstva – predniesol starosta 

Ing. Krúpa. Navrhol za zapisovateľky pracovníčky mestskej časti p. Boţenu Kubíkovú a  

p. Denisu Tirschelovú. 

 

U z n e s e n i e    1/2011 

Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

na volebné obdobie rokov 2010 – 2014  za zapisovateľky miestneho zastupiteľstva  

p. Boţenu Kubíkovú a p. Denisu Tirschelovú. 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu č. 2  

                 Voľba zástupcu starostu  – za zástupcu starostu na volebné obdobie rokov 

2010 – 2014 starosta Ing. Krúpa navrhol poslanca Ing. Romana Weinštuka. 

 

U z n e s e n i e   č. 2/2011 

Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  

za zástupcu starostu na volebné obdobie rokov 2010 – 2014  Ing. Romana Weinštuka. 

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

 

K bodu č. 3 

                  Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva a Postavenie a úlohy 

komisií (náplň činnosti)  – predloţil starosta Ing. Krúpa. Na volebné obdobie rokov 2011 

– 2014 navrhol zriadiť nasledovné komisie miestneho zastupiteľstva: 

1. finančnú, pre podporu investícií a rozvoj podnikania 

2. výstavby a dopravy 

3. sociálnych vecí, zdravotníctva a kultúry 

4. pozemkovú a lesného hospodárstva 

5. na ochranu verejného poriadku a ţivotného prostredia 

6. športu a cestovného ruchu 

7. školstva, mládeţe a informatizácie 

8. na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Ďalej bol predloţený materiál Postavenie a úlohy komisií miestneho zastupiteľstva (náplň 

ich činnosti). Po vznesení pripomienok k tomuto materiálu poslanci prijali nasledovné 

uznesenie: 

 

U z n e s e n i e   č. 3/2011 

Miestne zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e  

na volebné obdobie rokov 2010 – 2014  

a) komisie: 

1. finančnú, pre podporu investícií a rozvoj podnikania 

2. výstavby a dopravy 

3. sociálnych vecí, zdravotníctva a kultúry 
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4. pozemkovú a lesného hospodárstva 

5. na ochranu  verejného poriadku a ţivotného prostredia 

6. športu a cestovného ruchu 

7. školstva, mládeţe a informatizácie 

8. na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

 

b) Postavenie a úlohy komisií (plán činnosti).  

                                                                                        

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené s pripomienkami. 

 

K bodu č. 4 

                  Návrh na schválenie predsedov a členov komisií miestneho zastupiteľstva  – 

predloţil starosta Ing. Krúpa. Na volebné obdobie rokov 2010 – 2014 navrhol nasledovné 

zloţenie komisií:  

Finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania 

Predseda  Ing. Roman Weinštuk 

Členovia Vladimír Pavelčík, MBA 

  Ing. Peter Vojtaššák 

  Alena Marošová 

  JUDr. Tomáš Dujčík 

  Ing. Pavel Juhás 

  Ing. Jana Gašparová 

Komisia výstavby a dopravy 

Predseda Ing. Pavel Malinovský 

Členovia Ing. Katarína Macáková 

  Ing. František Starý 

  Ing. Štefan Jánoš 

  Miloslav Sajan 

  Ing. Pavol Spielbock 

  Ing. Peter Kopčák 

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a kultúry 

Predseda Martina Gašpáreková 

Členovia MUDr. Dagmar Cingelová 

  Ľudmila Moková 

  Boţena Kubíková 

  Magdaléna Mišovská 

  Mgr. Mária Fumačová 

  Miroslav Marciš 

  Mgr. Martin Besedič 

  Mgr. Denisa Pogačová 

  Mgr. Viera Jurčeková 

Komisia pozemková a lesného hospodárstva 

Predseda PhDr. Tomáš Besedič 

Členovia Ing. Jaroslava Liďáková 

  Jozef Rác 

  Ing. Jozef Mok 
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  RNDr. Rudolf Polák 

  Marián Turanský 

   Mgr. Tomáš Krátky 

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

Predseda Mgr. Martin Besedič 

Členovia Ján Hasoň 

  Miloslav Sajan 

  JUDr. Zlata Treichelová 

  JUDr. Mária Filová 

  Miroslav Butkovič 

  Ing. Jaroslav Machaňkov  

Komisia športu a cestovného ruchu 

Predseda Miloš Fatyka 

Členovia Ing. Martin Fillo 

  Vladimír Kristl 

  Mgr. Šimon Dudík 

  Milan Bilačič 

  Ing. Stanislav Vaňo 

Komisia školstva, mládeže a informatizácie 

Predseda Vladimír Pavelčík, MBA 

Členovia Ing. Alexander Lipčák 

  Ing. Mária Okálová 

  Mgr. Ţelmír Reguliová 

  Mgr. Anna Chrenková 

  PhDr. Pavol Bryndzák PhD. 

  Jana Krettová 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Predseda Miloslav Sajan 

Členovia Ing. Roman Weinštuk 

  PhDr. Tomáš Besedič 

 

Diskusia: 

p. Sajan 

 - za predsedu komisie športu  a cestovného ruchu navrhol p. Vladimíra Kristla.  

Hlasovanie: 

za 3 

proti 6  

- navrhol neschváliť za členku komisie školstva Ing. Máriu  Okálovú a  navrhol schváliť 

Ing. Jána Janatu 

Hlasovanie: 

za: 3  

proti 5  

zdrţal sa  1  

p. Kristl  

-  navrhol za člena komisie športu a cestovného ruchu p. Ľuboša Telekyho 
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Hlasovanie: 

za 3  

proti 6  

Ţiadny z doplňujúcich návrhov nebol schválený. 

 

U z n e s e n i e   č. 4/2011 

Miestne zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e 

na volebné obdobie rokov 2010 – 2014 nasledovné zloţenie komisií miestneho 

zastupiteľstva: 

Finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania 

Predseda  Ing. Roman Weinštuk 

Členovia Vladimír Pavelčík MBA 

  Ing. Peter Vojtaššák 

  Alena Marošová 

  JUDr. Tomáš Dujčík 

  Ing. Pavel Juhás 

  Ing. Jana Gašparová 

Komisia výstavby a dopravy 

Predseda Ing. Pavel Malinovský 

Členovia Ing. Katarína Macáková 

  Ing. František Starý 

  Ing. Štefan Jánoš 

  Miloslav Sajan 

  Ing. Pavol Spielbock 

  Ing. Peter Kopčák 

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a kultúry 

Predseda Martina Gašpáreková 

Členovia MUDr. Dagmar Cingelová 

  Ľudmila Moková 

  Boţena Kubíková 

  Magdaléna Mišovská 

  Mgr. Mária Fumačová 

  Miroslav Marciš 

  Mgr. Martin Besedič 

  Mgr. Denisa Pogačová 

  Mgr. Viera Jurčeková 

Komisia pozemková a lesného hospodárstva 

Predseda PhDr. Tomáš Besedič 

Členovia Ing. Jaroslava Liďáková 

  Jozef Rác 

  Ing. Jozef Mok 

  RNDr. Rudolf Polák 

  Marián Turanský 

  Mgr. Tomáš Krátky 
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Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

Predseda Mgr. Martin Besedič 

Členovia Ján Hasoň 

  Miloslav Sajan 

  JUDr. Zlata Treichelová 

  JUDr. Mária Filová 

  Miroslav Butkovič 

  Ing. Jaroslav Machaňkov  

Komisia športu a cestovného ruchu 

Predseda Miloš Fatyka 

Členovia Ing. Martin Fillo 

  Vladimír Kristl 

  Mgr. Šimon Dudík 

  Milan Bilačič 

  Ing. Stanislav Vaňo 

Komisia školstva, mládeže a informatizácie 

Predseda Vladimír Pavelčík MBA 

Členovia Ing. Alexander Lipčák 

  Ing. Mária Okálová 

  Mgr. Ţelmír Reguliová 

  Mgr. Anna Chrenková 

  PhDr. Pavol Bryndzák PhD. 

  Jana Krettová 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Predseda Miloslav Sajan 

Členovia Ing. Roman Weinštuk 

  PhDr. Tomáš Besedič. 

Hlasovanie:    

za 7 

proti 2  

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu č. 5 

                   Návrh na určenie platu starostu  – predloţil zástupca starostu Ing. Weinštuk. 

Spôsob výpočtu platu starostu je podľa zákona číslo 253/1994 Z.z. v znení následných 

zmien a doplnkov a je uvedený v dôvodovej správe. 

 

U z n e s e n i e   č. 5/2011 

Miestne zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e  

starostovi Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica mesačný plat vo výške 2000 € 

s účinnosťou od 22.12.2010. 

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
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K bodu č. 6 

                   Právna analýza súdneho sporu medzi Mestskou časťou Bratislava – 

Záhorská Bystrica a spoločnosťou Retep Slovakia s.r.o., ktorý sa týka zaplatenia 

sumy 180917,67 € – predloţil starosta Ing. Krúpa. Poslanci obdrţali písomný materiál 

vypracovaný právnikom JUDr. Mišíkom. 

Poslanec MsZ Mgr. Kubovič upozornil, ţe pri prerokovávaní tohto bodu by mal byť 

prítomný právny zástupca MČ a upozornil na platné uznesenie MZ z roku 2010 o zvolaní 

pracovného rokovania terajších a bývalých poslancov, ktorí k celej kauze majú zaujať 

stanovisko. 

Toto pracovné stretnutie sa uskutoční ihneď po obdrţaní písomného rozhodnutia 

z Najvyššieho súdu SR. 

Vzhľadom na uvedené starosta Ing. Krúpa stiahol tento bod z rokovania. 

 

K bodu č. 7  

                  Návrh na schválenie rozpočtového provizória v roku 2011 – predloţil 

starosta Ing. Krúpa. V dôvodovej správe je uvedený dôvod prijatia rozpočtového provizória 

a výška výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória, t.j. 1/12 celkových 

výdavkov rozpočtu mestskej časti predchádzajúceho rozpočtového roka. Poslanec MsZ 

Mgr. Kubovič upozornil, ţe rozpočet mestskej časti je úzko spätý so schvaľovaním 

rozpočtu Hl.m.SR Bratislavy, ktorý bude schválený aţ v marci 2011. 

 

U z n e s e n i e   č. 6/2011 

Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

rozpočtové provizórium Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v roku 2011  

do schválenia ročného rozpočtu 2011.  

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.     

                                                                              

K bodu č. 8 

                  Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2011  – predloţil 

miestny kontrolór p. Letko. 

 

U z n e s e n i e   č. 7/2011 

Miestne zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2011. 

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

 

K bodu č. 9 

                  Informáciu miestneho kontrolóra o riešení sťažnosti – predloţil miestny 

kontrolór p. Letko. Menovaný sa neustále sťaţuje na nerešpektovanie svojich vlastníckych 

práv k pozemku, na ktorom má postavený rodinný dom. Z predloţeného prehľadu vyplýva, 

ţe menovaného sťaţnosť je neopodstatnená a celý spor môţe vyriešiť len súd. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 8/2011 
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Miestne zastupiteľstvo 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu miestneho kontrolóra o riešení sťaţnosti 

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

 

K bodu č. 10 

                    Poslanci obdrţali informatívny materiál:  organizačný poriadok, rokovací 

poriadok miestneho zastupiteľstva, rokovací poriadok komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a zásady odmeňovania poslancov 

miestneho zastupiteľstva. Starosta poslancov vyzval, aby materiály preštudovali a na 

nasledujúcich rokovaniach miestneho zastupiteľstva predloţili prípadné dodatky alebo 

pripomienky. 

 

 

K bodu č. 11                     

R ô z n e  

 

1)  Správu o vyúčtovaní finančnej dotácie od mestskej časti na činnosť občianskeho 

     zdruţenia  Spolok priateľov stolného tenisu v Záhorskej Bystrici a o činnosti  zdruţenia   

     za rok 2010 predniesol  člen organizácie Ing. Vaňo. Písomná správa bola doručená 

     na miestny úrad. 

 

2)  Riaditeľ MsP Mgr. Stanko informoval o práci MsP, o počte jej pracovníkov 

     o právomociach a kompetenciách, predstavil pracovníkov MsP pre Záhorskú Bystricu 

     (okrskár), vyzval poslancov na diskusiu. 

     p. Kristl – poţiadal pracovníkov polície o zvýšenú ostraţitosť počas jarných prázdnin 

     p. Sajan – poţiadal o dohľad polície na odstraňovanie motorových vozidiel 

                      z komunikácií, z dôvodu zimnej údrţby komunikácií 

     p. Pavelčík MBA – poţiadal o dozor, aby občania neznečisťovali chodníky. 

     Mgr. Besedič – poţiadal o obšírnejšiu písomnú správu o činnosti MsP na niektorom  

                              z nasledujúcich rokovaní miestneho zastupiteľstva. 

 

3)  Poslanec Mgr. Besedič informoval o príprave 1. ročníka krojovaného plesu vo februári 

     2011 v Záhorskej Bystrici, vymenoval folklórne súbory, ktoré sa zúčastnia plesu,  

     zúčastní sa dychová hudba Bojanka z Dolných Bojanovíc (Morava), zároveň pozval 

     poslancov na toto podujatie. Dňa 19.2.2011 sa Miestny odbor Matice Slovenskej  

     zúčastní podobného podujatia v druţobnej obci Brumovice.  

     Diskusia: 

     p.Sajan  sa  informoval, či bude pokračovať druţba s talianskym mestom Riese Pio X. 

     Starosta oboznámil, ţe uţ podnikol určité kroky, aby sa táto spolupráca naďalej   

     rozvíjala. 

     Zároveň vyzval poslancov, aby sa zúčastnili  krojovaného  plesu v druţobnej obci  

     Brumovice. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 9/2011 
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Miestne zastupiteľstvo 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. správu o činnosti Občianskeho zdruţenia Spolok priateľov stolného tenisu za rok 2010 

    a o čerpaní finančného príspevku od mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica   

    v roku 2010 

2. správu o činnosti MsP Bratislava – Dúbravka 

3. informáciu o pripravovanom 1. ročníku Krojovaného plesu v Záhorskej Bystrici  

    vo februári 2011, usporiadaného Miestnym odborom Matice Slovenskej. 

    Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

 

 

Rokovanie miestneho zastupiteľstva ukončil starosta Ing. Krúpa. 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice 

                                              Ing. Jozef  K r ú p a   

...............................................           starosta 

  

............................................... 

 

                    Ing. Peter  V o j t a š š á k  

                        prednosta  

 

 


