
Zápisnica 
zo zasadnutia komisie finančnej, pre investície a rozvoj podnikania dňa 28. 2. 2011  

     ________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: pp. Ing. Weinštuk, Ing. Vojtaššák, Ing. Gašparová, Ing. Juhás, Pavelčík MBA,  
                   JUDr. Dujčík,  Marošová 
 
Program: 1. Vydávanie časopisu Naša Bystrica 
                  2. Prehľad nájomných zmlúv m.č. 
                   3. Nezisková organizácia Bystrický prameň 
 
K bodu č. 1 
     Na rokovanie komisie bol predložený  návrh na vydávanie periodika Naša Bystrica. 
V súčasnej dobe mestská časť prispieva na vydávanie časopisu Metropola, ktoré informuje 
o dianí nielen v mestskej časti Záhorská Bystrica ale aj Lamač.  Časopis Naša Bystrica by mal  
vychádzať  1 krát za 2 mesiace a obsahovo by mal  venovať prevažne „ regionálnej“ proble- 
matike mestskej časti, podrobnejšie informovať o dianí v Záhorskej Bystrici, rozhodnutiach 
miestneho zastupiteľstva a pod. Komisia zvažovala aj finančný dopad vydávania 2 periodík 
na rozpočet m.č., s tým, že sa predpokladá časť nákladov spojených s vydávaním Našej 
Bystrice pokryť inzerciou a reklamou. Po prehodnotení návrhu odporúča MZ schváliť 
vydávanie časopisu Naša Bystrica. 
 
K bodu č. 2 
     Na základe požiadavky p. Pavelčíka na zasadnutí komisie 9.2.2011  ing. Vojtaššák 
informoval členov komisie o prebiehajúcej  inventarizácii zmlúv uzavretých mestskou časťou.  
Jedná sa o zmluvy nájomné, darovacie, mandátne, kúpne. Vzhľadom na veľký počet zmlúv, 
komisia sa zaoberala najmä zmluvami nájomnými uzavretými na prenájom pozemkov 
a nebytových priestorov. Poukázal na niektoré zmluvy,  ktoré sa javia ako problematické, čo 
sa týka výšky nájomného, zohľadnenie inflácie a pod.  Komisia prehľad zmlúv zobrala na 
vedomie s odporúčaním zabezpečiť do budúcna jednotnú dikciu ustanovení a štruktúru 
uzatvorených zmlúv . 
 
K bodu č. 3 
     Komisia sa zaoberala návrhom založenia neziskovej organizácie Bystrický prameň. Projekt 
predstavil členom komisie pán starosta Ing. Krúpa, informoval, že mestská časť prejavila vôľu 
spolu s farnosťou Záhorská Bystrica založiť neziskovú organizáciu, ktorá by poskytovala 
občanom niektoré služby v oblasti sociálno-spoločenskej, ktoré v súčasnosti v mestskej časti 
absentujú.   
Po prerokovaní predloženého návrhu komisia odporúča MZ schváliť založenie neziskovej  
organizácie Bystrický prameň.  
 
 
 
 
 
Zapísala: A. Marošová 


