
Zápisnica č. 6

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 19. septembra 2011


Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.    Otvorenie
2.    Informácia o plnení rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2011 – Monitorovacia správa
3.    Návrh na schválenie osobitého zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku pre 
       spoločnosť Riazanská-invest, s.r.o.
4.    Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej zmluve – projekt TEN-T
5.    Návrh na schválenie prípadu osobitého zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku pre MUDr. 
       Dušekovú, Bc. Chudého a Mgr. Chudú
6.    Návrh na schválenie osobitého zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku pre ŽSR
7.    Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podnik VPS
8.    Žiadosť o príspevok č. 14/2011 – Karate Klub IPPON, Bratislava – doplnenie žiadosti 
       o menný zoznam členov z MČ B-NM – k žiadosti o príspevok na celoročnú činnosť vo 
       FK dňa 13.4.201
9.    Žiadosť o príspevok č. 40/2011 – Slovenská únia sluchovo postihnutých, Boreková, 
       Bratislava – na príspevok k 50. výročiu založenia ZO
10.  Žiadosť o príspevok č. 41/2011 – ZŠ s MŠ Cádrova, Bratislava – doplnenie žiadosti – 
       príspevok na plavecký výcvik
11.  Žiadosť o príspevok č. 43/2011 – ZŠ s MŠ Za kasárňou, Bratislava – na plavecký výcvik
12.  Žiadosť o príspevok č. 45/2011 – DEPAUL SLOVENSKO, Kapitulská, Bratislava – na 
       zabezpečenie stravy pre klientov
13.  Žiadosť o príspevok č. 47/2011 – Centrum samostatného života, Tehelná, Bratislava – na 
       chod telocvične a doplnenie športového náradia
14.  Žiadosť o príspevok č. 51/2011 – KO Jednoty dôchodcov na Slovensku, Bratislava  
       -  na aktivity JDS
15.  Žiadosť o príspevok č. 54/2011 – Petra Mikulová, Pluhová, Bratislava – na poplatok na 
       kurz 
16.  Rôzne
17.  Záver




K bodu 1)
Predseda finančnej komisie  Ing. Jozef Bielik otvoril  zasadnutie  komisie, privítal prítomných, oboznámil ich s programom a pristúpil k jeho rokovaniu.

K bodu 2)
Informácia o plnení rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2011 – Monitorovacia správa - finančná komisia zobrala Informáciu o plnení rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2011 na vedomie.

K bodu 3)
Návrh na schválenie osobitého zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku pre spoločnosť Riazanská-invest, s.r.o. – materiál bol stiahnutý z rokovania Miestneho zastupiteľstva.

K bodu 4, 6, a dodatočne priloženému Návrhu na schválenie Zmluvy o majetkovom vyrovnaní poskytnutom za stavebný objekt – železničnej lávky v súvislosti so stavbou „Projekt TEN-T“
Členovia finančnej komisie sa dohodli o odložení uvedených materiálov – návrhov týkajúcich sa „Projektu TEN-T“.

K bodu 5)
Návrh na schválenie prípadu osobitého zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku pre MUDr.        Dušekovú, Bc. Chudého a Mgr. Chudú - členovia finančnej komisie súhlasili s návrhom na schválenie. 
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 7)
Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podnik VPS – finančná komisia zobrala na vedomie Návrh na vyradenie prebytočného majetku EKO-podniku VPS.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0

K bodu 8)
Žiadosť o príspevok č. 14/2011 – Karate Klub IPPON, Bratislava – doplnenie žiadosti        o menný zoznam členov z MČ B-NM k žiadosti o príspevok na celoročnú činnosť vo  FK dňa 13.4.2011 - finančná komisia odsúhlasila príspevok vo výške 200,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0

K bodu 9)
Žiadosť o príspevok č. 40/2011 – Slovenská únia sluchovo postihnutých, Boreková,        Bratislava – na príspevok k 50. výročiu založenia ZO - finančná komisia neschválila príspevok vo výške 800,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 10

K bodu 10) a 11)
Žiadosť o príspevok č. 41/2011 – ZŠ s MŠ Cádrova, Bratislava – doplnenie žiadosti – na plavecký výcvik - finančná komisia zobrala na vedomie vyplatenie príspevku 20,00 € na plavecký výcvik pre ZŠ s MŠ Cádrova.
Žiadosť o príspevok č. 43/2011 – ZŠ s MŠ Za kasárňou, Bratislava – na plavecký výcvik – finančná komisia zobrala na vedomie vyplatenie príspevku 1 820,00 € na plavecký výcvik pre ZŠ s MŠ Za kasárňou.

K bodu 12)
Žiadosť o príspevok č. 45/2011 – DEPAUL SLOVENSKO, Kapitulská, Bratislava – na      zabezpečenie stravy pre klientov - finančná komisia odsúhlasila príspevok vo výške 1 000,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0

K bodu 13)
Žiadosť o príspevok č. 47/2011 – Centrum samostatného života, Tehelná, Bratislava – na        chod telocvične a doplnenie športového náradia - finančná komisia neschválila príspevok vo výške 500,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 10

K bodu 14)
Žiadosť o príspevok č. 51/2011 – KO Jednoty dôchodcov na Slovensku, Bratislava - na aktivity JDS - finančná komisia neschválila príspevok vo výške 2 000,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 10

K bodu 15)
Žiadosť o príspevok č. 54/2011 – Petra Mikulová, Pluhová, Bratislava – na poplatok na  kurz - finančná komisia neschválila príspevok vo výške 333,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 10

K bodu 16)
Rôzne:

	Správa z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS – finančná komisia zobrala Správu z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS na vedomie.

	Otázka Ing. Augustinič na žiadosť o príspevok pre p. Ivákovú na vydanie detskej knižky – p. Ivákovej bolo poskytnutých 250,00 € z účelového fondu dňa 11.8.2011 ako príspevok na vydanie detskej knižky „Poďte deti, poďte sem“.

Finančná komisia žiada, aby žiadosti o príspevky, ktoré nebudú spĺňať potrebné náležitosti, boli ihneď vrátené žiadateľovi a do finančnej komisie boli predložené, až keď budú kompletné. 
Finančná komisia žiada Ing. Tlačíkovú, vedúcu oddelenia správy bytov, o predloženie prehľadu príjmov z prenájmu nebytových priestorov a parkovacích miest, zvlášť príjmov z prenájmu budovy na Hálkovej ulici č. 11, Bratislava. 




K bodu 17)
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie.


                                                                        Ing. Jozef Bielik, v. r.
                                                                   predseda finančnej komisie

Bratislava, 20.9.2011
Zapísala: Nagyová



