

Zápisnica č. 3

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

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.   Otvorenie
2.   Zoznam vydaných rozpočtových opatrení za rok 2012 
3.   Návrh VzN MČ B-NM o nájme bytov
4.   Návrh VzN MČ B-NM – Prevádzkový poriadok ihrísk pre deti a mládež
5.   Návrh VzN MČ B-NM – Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda
6.   Návrh VzN MČ B-NM o úprave podmienok predaja a požívania alkoholických nápojov  
      na verejne prístupných miestach na území MČ B-NM 
7.   Návrh VzN MČ B-NM, ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekon-
      štrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území MČ B-NM
8.   Návrh VzN MČ B-NM o miestnych daniach na území MČ B-NM
9.   Návrh – Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko – organizačné a materiálno-technické 
      zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v MČ B-NM 
      pre šk. rok 2012/2013
10. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nehnuteľnosti Pionierska 8, 
      Bratislava
11. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom NP Konská železnica, Krížna 
      33, Bratislava
12. K žiadosti č. 6/2012 z FK 13.2.2012 – doplnenie menného zoznamu členov združenia   
      ZPO, ktorí sú obyvateľmi MČ Bratislava – Nové Mesto.
13. K žiadosti č. 10/2012 z FK 13.2.2012 – doplnenie dôvodu upresnenia činnosti a presného 
      využitia finančných prostriedkov pri projekte „Letný tábor“ (materiál išiel do  
      poslaneckých  schránok a odborníkom bol doručený poštou)
14. Žiadosť o príspevok č. 15/2012 – Klub Venuša pri Lige proti rakovine SR, Bratislava – 
      na činnosť svojpomocného klubu
15. Žiadosť o príspevok č. 16/2012 – Veterán klub Tatra 141, Bratislava – na 9. ročník 
      súťaže: „Prvomájová veterán Tatra rely Bratislava“
16. Žiadosť o príspevok č. 19/2012 – Iváková Anna, Bratislava – na vydanie knižky pre deti:  
      „Poďte, deti, poďte sem“
17. Žiadosť o príspevok č. 20/2012 – Ing. arch. Ingrid Bezáková – ORPHEUS, živnostník, 
      Bratislava – na projekt „Koncert Duke Ellington Orchestra“
18. Žiadosť o príspevok č. 21/2012 – Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia, 
      Bratislava – na Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Bratislava 2012
19. Žiadosť o príspevok č. 22/2012 – OZ Charita Blumentál Bratislava – na projekt „Letný 7-
      dňový tábor pre deti“
20. Žiadosť o príspevok č. 23/2012 – OZ Klub Happyland, Bratislava – na detský letný tábor
21. Žiadosť o príspevok č. 24/2012 – Detská organizácia Bratislavský Fénix, Brtislava – na 
      projekt „Chrániť a rozvíjať“
22. Rôzne
23. 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)
Zoznam vydaných rozpočtových opatrení za rok 2012 - finančná komisia zobrala na vedomie predložený zoznam rozpočtových opatrení. 
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0

K bodu 3)
Návrh VzN MČ B-NM o nájme bytov – materiál bol posunutý, ešte bude základná úprava materiálu.

K bodu 4)
Návrh VzN MČ B-NM – Prevádzkový poriadok ihrísk pre deti a mládež - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0

K bodu 5)
Návrh VzN MČ B-NM – Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh s pripomienkami:

	V Dôvodovej správe bod č. 3 Čl. 8 písm. n – zmeniť Čl. 8 na Čl. 7.

V Dôvodovej správe bod č. 3 Čl. 8 písm. n – vymeniť, resp. doplniť znenie „podnapitý stav“ za spojenie „aby sa nerušil priebeh akcie občanmi napr. pod vplyvom alkoholu, omamných látok - takýto občania aby boli vykázaní“.
	V Dôvodovej správe bod č. 4 Čl. 13 bod 2) – aby veta začínala „Vodné športy sa môžu vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa areálu.“
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0

K bodu 6)
Návrh VzN MČ B-NM o úprave podmienok predaja a požívania alkoholických nápojov na     verejne prístupných miestach na území MČ B-NM - finančná komisia vrátila materiál na prepracovanie s pripomienkami:

	V Dôvodovej správe bod 1. Navrhované znenie § 2 bod (3) – doplniť spojenie „počas konania týchto podujatí“.
	Protinávrh – zákaz úplného predaja a požívania alkoholických nápojov alebo povolenie predaja a požívania alkoholických nápojov len v prevádzkach.

Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 1

K bodu 7)
Návrh VzN MČ B-NM, ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukč-      ných, udržiavacích a výrobných prác na území MČ B-NM - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh s pripomienkou: bod 3. Vlastný návrh § 3 bod (1) a § 4 bod (1) – vykonávanie vonkajších i vnútorných prác v sobotu obmedziť na čas od 8,00 do 17,00 hod.. 
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0

K bodu 8)
Návrh VzN MČ B-NM o miestnych daniach na území MČ B-NM - finančná komisia neschválila predložený návrh z dôvodu podozrenia zneužívania potvrdení o vycvičenom psovi, čím by prichádzalo k znižovaniu príjmov na dani za psa a tým by boli ohrozené výdavky potrebné na obsluhu zberných nádob a obsluhu zásobníkov, ktoré vykonáva EKO – podnik VPS. 
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0

K bodu 9)
Návrh – Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko – organizačné a materiálno-technické       zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v MČ B-NM       pre šk. rok 2012/2013 - Mgr. Novák informoval o naplnenosti materských škôl v MČ B-NM, informoval o tom, že bola predložená žiadosť, aby bývalá súkromná MŠ na Pionierskej ulici zostala pre našu MČ. Ďalej informoval o lyžiarskych a plaveckých výcvikoch a kurzoch korčuľovania (podrobne v predloženom materiáli). Finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0

K bodu 10)
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nehnuteľnosti Pionierska 8,       Bratislava - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh s pripomienkou: ešte treba preveriť, či nebudeme nehnuteľnosť potrebovať pre vlastné potreby.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0

K bodu 11)
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom NP Konská železnica, Krížna 33, Bratislava - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh s pripomienkami:

	Str. 2 bod 2. Podmienky nájmu písm. e/ - spojenie „vo výške 50 %“ upresniť na „maximálne do výšky 50 %“.

Str. 2 bod 2. Podmienky nájmu písm. e/ - spojenie „vo výške cca 313 195,72 €“ upresniť na „do výšky 313 195,72 €“.
	Str. 6 Článok 6 bod 3 v Návrhu Nájomnej zmluvy – vsunúť „odsúhlasenie finančnej stránky s prenajímateľom, t.j. odsúhlasenie cenovej ponuky + prác“.


Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0

Počas komisie odišli 2 poslanci, prítomných a hlasujúcich členov zostalo 8.

K bodu 12)
K žiadosti č. 6/2012 z FK 13.2.2012 – doplnenie menného zoznamu členov združenia         ZPO, ktorí sú obyvateľmi MČ Bratislava – Nové Mesto - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 8

K bodu 13)
K žiadosti č. 10/2012 z FK 13.2.2012 – doplnenie dôvodu upresnenia činnosti a presného       využitia finančných prostriedkov pri projekte „Letný tábor“- Moonlight camp - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 8

K bodu 14)
Žiadosť o príspevok č. 15/2012 – Klub Venuša pri Lige proti rakovine SR, Bratislava –       na činnosť svojpomocného klubu - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 150,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0

K bodu 15)
Žiadosť o príspevok č. 16/2012 – Veterán klub Tatra 141, Bratislava – na 9. ročník       súťaže: „Prvomájová veterán Tatra rely Bratislava“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 8

K bodu 16)
Žiadosť o príspevok č. 19/2012 – Iváková Anna, Bratislava – na vydanie knižky pre deti:        „Poďte, deti, poďte sem“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 8

K bodu 17)
Žiadosť o príspevok č. 20/2012 – Ing. arch. Ingrid Bezáková – ORPHEUS, živnostník,       Bratislava – na projekt „Koncert Duke Ellington Orchestra“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.

Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 8

K bodu 18)
Žiadosť o príspevok č. 21/2012 – Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia,       Bratislava – na Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Bratislava 2012 - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 500,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0

K bodu 19)
Žiadosť o príspevok č. 22/2012 – OZ Charita Blumentál Bratislava – na projekt „Letný 7-     dňový tábor pre deti“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku. Hlasovanie:  
Za: 3
Proti: 5

K bodu 20)
Žiadosť o príspevok č. 23/2012 – OZ Klub Happyland, Bratislava – na detský letný tábor - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku. 
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 8

K bodu 21)
Žiadosť o príspevok č. 24/2012 – Detská organizácia Bratislavský Fénix, Bratislava – na       projekt „Chrániť a rozvíjať“- finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 50,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0

K bodu 22)
Rôzne: RNDr. Ondrová – predložiť návrh na vypracovanie VzN o tom, aby vlastné organizácie MČ B-NM neplatili pri organizovaní rôznych akcií za nájom mestskej časti B-NM.

K bodu 23)
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie.

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


Bratislava, 22.3.2012
Zapísala: Nagyová


