
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie finančnej, pre podporu investícií a rozvoj podnikania 

 dňa 9. 2. 2011 

Prítomní: Ing. Weinštuk, Ing. Vojtaššák, Ing. Gašparová, V. Pavelčík MBA, Ing. Juhás,           

                 JUDr. Dujčík, A. Marošová             

                  

Program: 1. Voľba podpredsedu a tajomníka komisie 

                 2. Informácia o náplni činnosti komisie 

                  3. Stanovisko komisie k Dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy 

                  4. Návrh nájomnej zmluvy – Materské centrum (v budove zdravot. strediska) 

                  5. Informácia – Bystrická rozvojová spoločnosť spol. s r.o. 

                  6. Časopis Metropola – príspevok na vydávanie časopisu 

                  7. Rôzne 

K bodu č. 1 

Za podpredsedu komisie bol navrhnutý p. Vladimír Pavelčík MBA a tajomníčku komisie p.  

Alena Marošová. Predloţený návrh bol jednomyselne schválený.  

K bodu č. 2  

Členovia komisie dostali písomný materiál, v ktorom sa oboznámili s postavením a úlohami -

náplňou činnosti komisie pre nasledujúce volebné obdobie.  

K bodu č. 3 

Komisia sa zaoberala návrhom Dodatku k Štatútu hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa  prenášajú 

niektoré kompetencie v oblasti zdravotníctva na mestské časti. Dodatok sa týka čl. 33 a čl. 34 

Štatútu. Po prerokovaní materiálu členovia komisie nemajú námietky proti predloţenému 

návrhu Dodatku k Štatútu hl. m. SR Bratislavy.  

K bodu č. 4  

OZ Hlas nádeje poţiadalo mestskú časť o prenájom nebytových priestorov o výmere 52,31 

m2 v objekte Zdravotného strediska Záhorská Bystrica na Gbelskej ul. na činnosť Materského 

centra na prechodnú dobu (najneskôr do 31.12.2011) počas rekonštrukcie priestorov v budove 

farského úradu, v ktorom MC pracuje v súčasnosti. Vzhľadom na to, ţe  poţadované priestory 

v zdravotnom stredisku (v minulosti boli vyuţívané ako zberňa prádla) sú v súčasnosti 

nevyuţité, komisia odporúča MZ prenajať priestory OZ Hlas nádeje za cenu 1,- €/mesačne + 

vodné, stočné.  

K bodu č. 5  

V roku 1999 mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica zaloţila Bystrickú rozvojovú 

spoločnosť spol. s r.o.  so základným imaním 200.000,- Sk.  Táto spoločnosť uţ dlhšiu dobu 

nevykonáva ţiadnu činnosť. Podľa účtovných výkazov výška vlastného  imania spoločnosti 

klesla z dôvodu generovania sluţby v minulých rokoch pod hodnotu základného  imania. 

Spoločnosť eviduje pohľadávky a záväzky uţ niekoľko rokov bez zmeny. Podľa výpisu 



z obchodného registra v dozornej rade figurujú osoby, ktoré nie sú poslancami MZ 

m.č.Bratislava-Záhorská Bystrica. Komisia po prerokovaní materiálu: 

a)  odporúča starostovi m.č. vyzvať konateľa spoločnosti o predloţenie účtovnej závierky 

spoločnosti v čo moţno najkratšom termíne s identitikáciou pohľadávok a záväzkov 

b) odporúča MZ vykonať zmenu štatutárneho orgánu spoločnosti a dozornej rady spoločnosti 

 

K bodu č. 6   

Komisia sa zaoberala návrhom Zmluvy o spoloupráci so spoločnosťou STAR production, 

s.r.o., ktorá je vydavateľom mesačníka METROPOLA.  Uvedenou Zmluvou o spolupráci sa  

zaväzuje spoločnosť Star production v roku 2011 vydať a distribuovať do domácností m.č. 

BA-ZB  11 čísel mesačníka Metropola za cenu 600,- € vrátane DPH. V minulosti bola cena za 

1 číslo časopisu bola 789,92 €. Komisia odporúča schváliť MZ Návrh zmluvy o spolupráci  so 

spoločnosťou STAR producion s úpravou čl. 1 bod 3 (okrem mesiaca august). 

K bodu č. 7 – Rôzne 

Ţiadosť o odkúpenie pozemku – Mgr. Kavec 

 - Mgr. Kavec poţiadal o odkúpenie pozemku v správe m.č. o výmere 15 m2. Jedná sa 

o pozemok, ktorý ţiadateľ potrebuje na zabezpečenie prístupu zo svojho pozemku, na ktorom 

hodlá postaviť rodinný dom na pozemnú komunikáciu. Na tomto pozemku v budúcnosti bude 

vybudovaný chodník. Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 100,- €/m2 za podmienky 

práva spätnej kúpy za 1 €. 

- p. Pavelčík poţiadal o predloţenie prehľadu príspevkov na budovanie inţ. sietí a rozvoj      

m.č. a pouţitie zinkasovaných finančných prostriedkov za obdobie 5 rokov. Ďalej poţiadal 

o prehľad uzatvorených nájomných zmlúv na nebytové priestory a pozemky a súpis 

pozemkov m.č. 

- ing. Vojtaššák informoval členov komisie o predbeţných výsledkoch čerpania rozpočtu m.č 

za rok 2010 

- prerokovaná bola otázka auditu účtovníctva m.č. – komisia odporúča auditora, ktorý 

poskytoval sluţby  v minulom roku 

- informácia o príprave rozpočtu mestskej časti,  

- informácia o nadstavbe SD nad kaviarňou – účel budúceho vyuţitia 

- kontrola hospodárenia v ZŠ s MŠ – komisia odporúča starostovi m.č. vymenovať komisiu 

pre kontrolu účelovosti vynakladania finančných prostriedkov na investície a opravy. Jedná sa 

o prostriedky, ktoré boli pouţité z prostriedkov m.č.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: A. Marošová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                 


