
Zápisnica č. 9

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 21. novembra 2012

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.    Otvorenie
2.    Návrh rozpočtu na roky 2013 - 2015
3.    Harmonogram zasadnutí finančnej komisie na rok 2013 - návrh
4.    VzN o miestnych daniach na území MČ B-NM
5.    Návrh časového harmonogramu zasadnutí MR, MZ a Komisií MZ MČ B-NM
6.    Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO – podniku 
       VPS   
7.    Návrh na odpísanie pohľadávok – EKO – podnik VPS
8.    Návrh na odpísanie pohľadávky BENNIES SHOPS s.r.o. – EKO – podnik VPS
9.    Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO – podniku 
       VPS /prístrešok/
10.  Návrh dodatku č.11 zriaďovacej listiny organizácie EKO – podnik VPS
11.  Žiadosť o príspevok č. 69/2012 – Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva 
       a prevencie, Hubeného 25, Bratislava – na preventívny program „Triedna a jej piataci“
12.  Žiadosť o príspevok č. 73/2012 – Bratislavské združenie telesnej kultúry, Junácka 6, 
       Bratislava – na 20. ročník vyhlásenia „Najúspešnejšieho športovca a športový kolektív 
       Bratislavy a Bratislavského kraja za rok 2012“
13.  Rôzne
14.  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 člen komisie, prítomných a hlasujúcich členov zostalo 10.

K bodu 2)
Návrh rozpočtu na roky 2013 – 2015 – finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh s pripomienkami.

- Otázka ku Klientskému centru 96 000 € a Rekonštrukcii vstupu do budovy 265 000 € – poukázané na vysokú čiastku a na skutočnosť, prečo je opäť v návrhu rozpočtu rekonštrukcia budovy, keď už bola v rozpočte aj predtým a nič sa nerobilo?
Klientske centrum – MÚ B-NM  vo výške 96  000 €
Rozpočtované finančné prostriedky sú určené pre vybudovanie (realizácia) kancelárie prvého kontaktu pre občanov v budove MČ BA – Nové Mesto na prízemí objektu. Finančné prostriedky nezahŕňajú náklady na návštevný a kamerový systém (EZS).




Rekonštrukcia vstupu do budovy MÚ (dochádzkový systém ) vo výške 265 000 €
Rekonštrukcia vstupu do budovy je potrebná a na základe spracovanej projektovej dokumentácie a následne vydaného stavebného povolenia sa zrealizuje prestavba vstupu do budovy miestneho úradu, čím sa zabráni sadaniu celej budovy a zatekaniu do interiérových častí z dôvodu poškodenia strešných vrstiev vstupu. Súčasťou bude aj realizácia automatického otvárania vstupných dverí. (Podrobné informácie predloží Ing. Bohm)

- Otázka k Budovaniu studní 24 000 € - kde sa budú studne budovať?
Budovanie studní vo výške 24 000 €
Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na údržbe verejnej zelene (zavlažovanie), uvažuje sa vyvŕtať studne a zavlažovať vodou zo studní. Doterajší stav je taký, že sa odoberá voda z verejného vodovodu a platí sa za odber vody, vodné aj stočné. Studne sa budú budovať na Teplickej ulici a okolo budovy MÚ B-NM.

- Otázka ku Kamerovému systému 46 000 € - kde budú umiestnené a koľko ich bude?
Kamerový systém – externý  vo výške 46 000 €   
Finančné zdroje sú plánované z Obvodného úradu. Počet kamier a ich umiestnenie bude podľa potrieb a požiadaviek bezpečnostného projektu. Kamerový systém bude pracovať podobne ako v iných MČ.

- Otázka k Revitalizácii Račianskeho mýta 20 000 € - či sú vysporiadané pozemky, čo sa má v parku robiť?
Projektová dokumentácia – Revitalizácia Račianske Mýto vo výške 20 000 €  
Bude vypracovný kompletný projekt v zmysle víťaznej štúdie na revitalizáciu osvetlenia, osadenie mobiliáru, rekonštrukcie fontány a detského ihriska. Pozemky sa vysporiadavajú.

- Otázka k Rekonštrukcii ZŠ Sibírska – nie je v návrhu rozpočtu?
Rekonštrukcia ZŠ Sibírska 40 000 €
Akcia bola do rozpočtu doplnená na základe Uznesenia č. 13/18 z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM zo dňa 13.11.2012. Zabezpečí sa oprava havarijného stavu a odstránenie systémových vád na ZŠ Sibírska.

- Otázka k Rekonštrukcii CO krytov 54 000 € - čo sa bude presne rekonštruovať?
Rekonštrukcia CO krytov vo výške 54 000 € 
Na základe Protokolu o výsledku kontroly č. ObU-BA-CO1-2012/03575/11-1 zo dňa 11. 4. 2012 bude vykonaná rekonštrukcia CO krytov v MČ B-NM. (Protokol je k nahliadnutiu u p. Mullerovej)

- Otázka – Rekonštrukcia MŠ Jeséniova nie je v rozpočte?
Rekonštrukcia  škôl a predškolských zariadení (vrátane telocvične Odborárska a ZŠ Sibírska) vo výške 300 000 €
Rekonštrukcia telocvične základnej školy Odborárska z dôvodu porušenej statiky objektu z titulu nerovnomerného sadania stavby. Na objekte sú zreteľne viditeľné trhliny (cca 150 000 €). Vybudovanie spojovacej chodby medzi dvomi objektmi materskej školy Jeséniova so schodiskom a rampou. Oprava havarijného stavu a odstránenie systémových vád na ZŠ Sibírska vo výške 40 000 € na základe Uznesenia č. 13/18 z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM zo dňa 13.11.2012.


- Otázka k Skate - parku 20 500 € - čo pôjde z našich zdrojov a kto bude park prevádzkovať?
Realizácia Skate - park pre mladých vo výške 20 500 €
Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov (s predpokladom dotácie zo ŠR, z Úradu vlády SR). Projekt je zameraný na prevenciu kriminality. Skate – park bude prevádzkovať Asociácia skateboardingu.

- Otázka k DJ Robotnícka – vybudovanie kotolne vo výške 30 000 € - čo sa presne bude robiť? 
DJ Robotnícka - vybudovanie kotolne vo výške 30 000 €
Plánuje sa výstavba vlastnej kotolne v DJ Robotnícka, ak sa nenájde v priestore budovy dostatočná plocha a podmienky na vytvorenie kotolne, ako je napríklad niektorý nepotrebný sklad alebo iný priestor. To určí projektant a následne sa vypracuje projekt. Kotolňa bude musieť byt riešená ako prístavba  k objektu podľa platných STN. Kotolňa bude plynová.

- Otázka k PD – Revitalizácia Kuchajdy vo výške 10 000 € - ktorá časť sa bude revitalizovať?
Projektová dokumentácia – Revitalizácia Kuchajdy vo výške 10 000 €  
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v zmysle odsúhlasenej štúdie a v rámci revitalizácie na Kuchajdu vrátane detského ihriska a bežeckej dráhy.

- Otázka k Rekonštrukcii KD Športová vo výške 60 000 € - čo sa tam bude robiť?
Projektová dokumentácia  KD Športová vo výške 4 000 €
Rekonštrukcia KD Športová vo výške  60 000 €
Klub dôchodcov Športová je v zlom technickom stave, preto je nutná kompletná rekonštrukcia.

- Otázka, prečo sú bežné Výdavky verejnej správy v rozpočte na rok 2013 navýšené a bežné výdavky na Školskom úrade ponížené?
1 – Výdavky verejnej správy - Rozpočet je navýšený o 18 000 €, ktoré sú rozpočtované na 
údržbu budovy Konská železnica (oprava strechy, sanácia, nevyhnutná výmena okien). 
O 35 000 € je rozpočet navýšený na tepelno – technické posudky.

3 - Školský úrad - finančné prostriedky Školského úradu sú rozpočtované vo výške 44 404 € a budú použité predovšetkým na mzdy a odvody jedného pracovníka Školského úradu – dotácia zo ŠR. Rozpočet je ponížený oproti roku 2012 o mzdové prostriedky ostatných pracovníkov Školského úradu, ktoré nie sú hradené zo ŠR a preto sú presunuté do Správy úradu.

Finančná komisia berie predložený návrh na vedomie s pripomienkami.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0

K bodu 3)
Harmonogram zasadnutí finančnej komisie na rok 2013 - návrh - finančná komisia zobrala na vedomie predložený harmonogram bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0

Počas komisie odišli 2 členovia komisie, prítomných a hlasujúcich členov zostalo 8.
K bodu 4)
VzN o miestnych daniach na území MČ B-NM - finančná komisia zobrala na vedomie predložené VzN o miestnych daniach ako celok bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Pozmeňujúci návrh: § 2 Daň za psa odsek 5 písmeno c) a e) zmeniť sadzbu dane na 30,00 €.
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 5)
Návrh časového harmonogramu zasadnutí MR, MZ a Komisií MZ MČ B-NM - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0

K bodu 6)
Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO – podniku 
VPS  – finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0

K bodu 7)
Návrh na odpísanie pohľadávok – EKO – podnik VPS – finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0

K bodu 8)
Návrh na odpísanie pohľadávky BENNIES SHOPS s.r.o. – EKO – podnik VPS - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0

K bodu 9)
Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO – podniku        VPS /prístrešok/ – finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0


K bodu 10)
Návrh dodatku č.11 zriaďovacej listiny organizácie EKO – podnik VPS – finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok (pozmenené znenie odsúhlaseného Návrhu dodatku č. 10 zriaďovacej listiny organizácie EKO – podnik VPS).
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0

K bodu 11)
Žiadosť o príspevok č. 69/2012 – Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva        a prevencie, Hubeného 25, Bratislava – na preventívny program „Triedna a jej piataci“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 300,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0

K bodu 12)
Žiadosť o príspevok č. 73/2012 – Bratislavské združenie telesnej kultúry, Junácka 6,        Bratislava – na 20. ročník vyhlásenia „Najúspešnejšieho športovca a športový kolektív        Bratislavy a Bratislavského kraja za rok 2012“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 100,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0

K bodu 13)

Rôzne:

- Žiadosť o príspevok č. 74/2012 – ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava – na korčuliarsky výcvik – finančná komisia materiál pre krátkosť času neprerokovala. Finančná komisia konštatuje, že príspevok na kurz korčuľovania je v súlade s koncepčným zámerom rozvoja a pedagogicko-organizačného a materiálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v MČ B-NM na školský rok 2012/2013, ale vzhľadom na to, že koncepcia bola prerokovaná až po schválení rozpočtu na rok 2012, neboli príslušné finančné prostriedky v pôvodnom rozpočte vyčlenené. Finančná komisia preto súhlasí s vyplatením finančného príspevku iba pod podmienkou, že bude zabezpečené financovanie z rozpočtových alebo mimorozpočtových zdrojov. 

- Žiadosť o príspevok č. 75/2012 – ZŠ s MŠ Za kasárňou, Bratislava – na korčuliarsky výcvik - finančná komisia materiál pre krátkosť času neprerokovala. Finančná komisia konštatuje, že príspevok na kurz korčuľovania je v súlade s koncepčným zámerom rozvoja a pedagogicko-organizačného a materiálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v MČ B-NM na školský rok 2012/2013, ale vzhľadom na to, že koncepcia bola prerokovaná až po schválení rozpočtu na rok 2012, neboli príslušné finančné prostriedky v pôvodnom rozpočte vyčlenené. Finančná komisia preto súhlasí s vyplatením finančného príspevku iba pod podmienkou, že bude zabezpečené financovanie z rozpočtových alebo mimorozpočtových zdrojov.
- Žiadosť o príspevok č. 76/2012 – ZMOS, Bezručova 9, Bratislava – na podporu historického veľkofilmu sv. Cyrila a Metoda - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0

- Žiadosť o príspevok č. 77/2012 – Dr. Anton Uherík, DrSc., Černicová 11, Bratislava – na knihu „Filmová poviedka Homo (metafora slobody)“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
- Žiadosť o príspevok č. 78/2012 – Konferencia sv. Vincenta de Paul pri kostole Kráľovnej rodiny, Teplická 2, Bratislava – na nákup potravín pre sociálne slabších občanov - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 300,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 1

- Otázka pre Ing. Molnára, riaditeľa EKO – podniku – VPS – lanovka nás stojí viac ako máme výnosy. Odpoveď Ing. Molnára: V roku 2012 predpokladáme náklady vo výške 240 000 €, čo je o 10 000 € menej ako predchádzajúce roky a výnosy predpokladáme vo výške 90 000 €, čo je raz toľko ako v roku 2010.

- Otázka, či MÚ B-NM súťaží o dodávateľa elektrickej energie. Odpoveď: Miestnemu úradu fakturuje elektrickú energiu spoločnosť ZSE Energia a.s. ešte na základe starých a plynúcich zmlúv.

- Otázka – ktoré nenormatívne bežné transfery sa upravujú v rozpočtových opatreniach. Ide o
nenormatívne bežné transfery: predškoláci – dochádzka do MŠ, príplatok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, odchodné, dohodovacie konanie, kreditové príplatky, asistent učiteľa a vzdelávacie poukazy. Ďalej sa v rozpočtových opatreniach upravovali bežné transfery na výkon prenesených kompetencií na úseku Školského úradu a úseku Školstva (školské potreby, stravovacie návyky).

K bodu 14)
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie.





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


Bratislava, 23.11.2012
Zapísala: Nagyová

