
Zápisnica č. 7

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 5. septembra 2012


Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny


Program:
1.    Otvorenie
2.    Čerpanie rozpočtu k 31.7.2012
3.    Zoznam rozpočtových opatrení vydaných v roku 2012 - prehľad
4.    Transfery všeobecnej povahy – prehľad čerpania k 27.8.2012
5.    Vernosť, Nobelova 30, Bratislava – Výpoveď z nájmu - dohoda   
6.    Návrh cenového výmeru na prenájom NP v areáli na Hálkovej 11, Bratislava
7.    Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ pre Národný onkologický ústav, 
       Klenová 1, Bratislava
8.    Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy EKO – podniku VPS
9.    Návrh na zmenu účelu použitia rozpočtovaných kapitálových výdavkov – odd. ŽP a ÚP, 
       odd. VaI
10.  Návrh VzN o poskytovaní a úhradách za sociálne služby
11.  Informácia o preskúmaní ÚP zóny Podhorský pás
12.  Informácia o preskúmaní ÚP zóny Koliba – Stráže
13.  Informácia o preskúmaní ÚP zóny Horný Kramer
14.  Informácia o preskúmaní ÚP zóny Tehelná
15.  Informácia o preskúmaní ÚP zóny Koliba – Kamenné sady
16.  Žiadosť o príspevok č. 52/2012 – KOI – Rybársky klub Nepočujúcich, Rajecká, 
       Bratislava – na oslavy „Slovenský deň nepočujúcich“
17.  Rôzne
18.  Záver

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

Počas komisie odišiel 1 poslanec, prítomných a hlasujúcich členov zostalo 7.

K bodu 2)
Čerpanie rozpočtu k 31.7.2012 – finančná komisia zobrala na vedomie predložené čerpanie rozpočtu bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0

K bodu 3)
Zoznam rozpočtových opatrení vydaných v roku 2012 – prehľad - finančná komisia zobrala na vedomie predložený prehľad rozpočtových opatrení s pripomienkou:
	k Rozpočtovému opatreniu č. 52/2012 - „Štúdia analýzy využitia areálu Kuchajda „ – na čo sa použilo 9 000,00 €? (Ing. Baník, pov. ved. odd. VaI).
	k Rozpočtovému opatreniu č. 49/2012 – Nákup a osadenie smetných košov – koľko košov a kam sa umiestnilo? (Ing. Kamhiyehová, pov. ved. odd. ŽP a ÚP).


Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0

K bodu 4)
Transfery všeobecnej povahy – prehľad čerpania k 27.8.2012 - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0

K bodu 5)
Vernosť, Nobelova 30, Bratislava – Výpoveď z nájmu - dohoda - finančná komisia presunula predložený materiál do Finančnej komisie v októbri 2012.   
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0

K bodu 6)
Návrh cenového výmeru na prenájom NP v areáli na Hálkovej 11, Bratislava – materiál bol stiahnutý z rokovania komisie.

K bodu 7)
Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ pre Národný onkologický ústav, Kleno-
vá 1, Bratislava - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0

K bodu 8)
Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy EKO – podniku VPS - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0

K bodu 9)
Návrh na zmenu účelu použitia rozpočtovaných kapitálových výdavkov – finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh s pripomienkou – doplniť technickú špecifikáciu (Ing. Kamhiyehová, pov. ved. odd. ŽP a ÚP a Ing. Baník, pov. ved. odd. VaI). Členovia komisie hlasovali za doplňujúci návrh.
Hlasovanie:  
Za: 6
Proti: 1
K bodu 10)
Návrh VzN o poskytovaní a úhradách za sociálne služby – finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0

K bodu 11)
Informácia o preskúmaní ÚP zóny Podhorský pás - finančná komisia zobrala na vedomie predloženú informáciu bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0

K bodu 12)
Informácia o preskúmaní ÚP zóny Koliba – Stráže - materiál bol stiahnutý z rokovania komisie.

K bodu 13)
Informácia o preskúmaní ÚP zóny Horný Kramer - finančná komisia zobrala na vedomie predloženú informáciu bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0

K bodu 14)
Informácia o preskúmaní ÚP zóny Tehelná - materiál bol stiahnutý z rokovania komisie.

K bodu 15)
Informácia o preskúmaní ÚP zóny Koliba – Kamenné sady - finančná komisia zobrala na vedomie predloženú informáciu bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0

K bodu 16)
Žiadosť o príspevok č. 52/2012 – KOI – Rybársky klub Nepočujúcich, Rajecká,       Bratislava – na oslavy „Slovenský deň nepočujúcich“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 7

K bodu 17)
Rôzne:

- Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 1293/32 – Ing. Podoba a RNDr. Podobová, Úprkova 39, Bratislava – finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok.

Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0

- Kúpna zmluva Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, Bratislava – informatívny charakter – finančná komisia zobrala na vedomie predloženú zmluvu bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0

- Ing. Molnár, riaditeľ EKO – podniku VPS informoval členov komisie o tom, že v Hospodárskych novinách vyšiel článok, v ktorom sa poukazuje na neekonomické prenajatie parkovacej plochy pri Tržnici – Ing. Molnár vysvetlil uvedenú situáciu – nájomca nedodržiaval podmienky, teraz je tam nový subjekt, ktorý za túto plochu platí viac, EKO – podnik VPS vypracoval nový parkovací poriadok, odstránil zdevastované predmety, namaľoval čiary. O. i. informoval Ing. Molnár o finančnom náraste o 36 %.
Členovia komisie vyjadrili výhrady voči spôsobu nového prenájmu a uzatvorenej zmluve a žiadajú vysvetlenie k celej problematike (písomné stanovisko od EKO – podniku VPS).

- Oznámenie o zmarení dobrovoľnej dražby – byt č. 11 na Kutuzovovej ulici č. 25 v Bratislave – finančná komisia zobrala predložené oznámenie na vedomie bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0

K bodu 18)
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie.





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












Bratislava, 6.9.2012
Zapísala: Nagyová

