
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie finančnej, pre podporu investícií a rozvoj podnikania  

 

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

               A. Marošová 

Ospravedlnený: JUDr. Dujčík 

Program:  

1. Vyhodnotenie rozpočtového provozória 

2. Rozpočet  školy - informácia 

3. Návrh  záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica 

4. Schválenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov spoločnosti Antena Plus, a.s. 

5. Ţiadosť o odpredaj pozemkov 

6. Informácia o podnikateľskom zámere Coffee & Via s.r.o. v priestoroch jedálne ZŠ s MŠ 

7. Vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti zakúpenia netbookov pre poslancov MZ 

8. Rôzne 

 

K bodu č. 1 

     Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica hospodárila v mesiacoch január-marec 2011  

v rozpočtovom provizóriu. V zmysle zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v období  

rozpočtového provizória nesmú výdavky v kaţdom mesiaci  prekročiť 1/12 celkových výdavkov 

rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. V uvedenom období sa nečerpajú ani ţiadne 

kapitálové výdavky okrem úhrad istiny úveru. Čerpanie výdavkov v období RP: 

Rozpočet r. 2010 :          2.076.185,- € 

Rozpočt. provizórium:      519.046,- € 

Skutočnosť 01-03/2011:   322.843,- € 

Za obdobie január – marec 2011 príjmy mestskej časti dosiahli výšku 330.091,- €. Komisia 

odporúča MZ zobrať na vedomie vyhodnotenie rozpočtového provizória r. 2011. 

 

K bodu č. 2 

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ predloţilo vyčíslenie výdavkov  schváleného rozpočtu školy na 

prenesené a originálne kompetencie  podľa platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Členovia 

komisie odporúčajú MZ uvedenú štruktúru výdavkov zobrať na vedomie.  

 

K bodu č. 3 

     Členom komisie bol predloţený návrh záverečného účtu mestskej časti za rok 2010, ktorý 

obsahoval rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov podľa štruktúry programového rozpočtu,  

informáciu o tvorbe a čerpaní sociálneho a rezervného fondu, finančné usporiadanie vzťahov 

voči štátnemu rozpočtu, zriadenej RO a ostatným právnickým osobám, bilanciu aktív a pasív 

a informácie o stave a vývoji dlhu.  Po prerokovaní predloţeného návrhu komisia odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť záverečný účet m.č. za rok 2010. Návrh záverečného účtu tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 4 

     Spoločnosť Antena Plus a.s.  poţiadala mestskú časť o prenájom nebytového priestoru 

v objekte Zdravotného strediska ZB o výmere 14,6 m2. Komisia prehodnotila návrh zmluvy 

o nájme, v ktorom je navrhnutá cena prenájmu 120,- €/m2/rok  + zálohové platby na úhradu 

sluţieb a energií a odporúča MZ tento schváliť, tak ako je navrhnutý.  

 

K bodu č. 5 

     Komisia sa zaoberala ţiadosťou pána M. Veruzába o odpredaj pozemkov (parc. č. 2572/1, 

2584/1, 2581/6 ) v celkovej výmere 579 m2. O jednu z parciel má záujem ešte jeden záujemca  



- p. I. Baláţová. Prístup k uvedeným parcelám je moţný len z pozemkov, ktorých vlatníci prejavili 

záujem o ich odkúpenie.  Komisia odporúča pozemky odpredať za cenu 170,- € /m2 s tým, ţe 

mestská časť osloví obidvoch záujemcov o odkúpenie všetkých pozemkov. 

 

K bodu č. 6 

     Podpredseda komisie p. Pavelčík oboznámil ostatných členov komisie so ţiadosťou spoločnosti 

Coffee & Via s.r.o. o prenájom priestorov v budove školskej jedálne, konkrétne kuchyne, 

skladových priestorov a kuchynky v MŠ za účelom prípravy jedál pre deti ZŠ a MŠ Záhorská  

Bystrica. Spoločnosť je ochotná  opäť sprevádzkovať kuchyňu, ktorá je v súčasnosti v nevyhovu- 

júcom stave. Po prerokovaní ţiadosti komisia odporúča  prvotne ţiadosť riešiť v Rade školy  

a komisii školstva, mládeţe a informatizácie v zmysle platných zákonných noriem.  

 

K bodu č. 7 

      V zmysle uznesenia MZ č. 24/2011 sa komisia zaoberala vyhodnotením ekonomickej efektív- 

nosti zakúpenia nových netbookov pre poslancov MZ. Komisia aktuálne ich  zakúpenie neodporúča. 

 

K bodu č. 8 

     Prednosta  miestneho úradu p. Ing. Vojtaššák informoval členov komisie o vykonanej kontrole  

účelovosti vynakladania finančných prostriedkov na investície a opravy v Základnej škole 

s materskou školou a odporúča MZ správu o kontrole zobrať na vedomie.  

 

 

 

 

Zapísala: A. Marošová 

 

      

 

      

 

    

   


