
Zápisnica č. 1

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 23. januára 2013

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.    Otvorenie
2.    Dodatok č. 1 Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM 
3.    Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MZ MČ B-NM
4.    Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Štatútu MČ B-NM 
5.    Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Soc. výdajni MČ B-NM
6.    Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2013
7.    Žiadosť o príspevok č. 65/2012 – OZ Maratón, Vysoká pri Morave – na projekt „1. 
       zimný maratón na Slovensku 2013“
8.    Žiadosť o príspevok č. 1/2013 – FK INTER, Bratislava, o.z. – na zabezpečenie chodu FK
9.    Žiadosť o príspevok č. 2/2013 – OZ Charita Blumentál Bratislava – na projekt „Letný 7-
       dňový tábor pre deti“
10.  Žiadosť o príspevok č. 3/2013 – ZO Slovenského zväzu invalidov, Bratislava – na 
       schôdze a posedenia členov ZO SZI
11.  Žiadosť o príspevok č. 4/2013 – Moonlight camp, o.z., Bratislava – na projekt „Na 
       palube jednorožca II/kurz a jarné sústredenie“
12.  Žiadosť o príspevok č. 5/2013 – RK úrad Teplická, Bratislava – na Farský ples
13.  Žiadosť o príspevok č. 6/2013 - Informačno-vzdelávacia podporná agentúra, Bratislava – 
       na projekt „Zdravý chrbátik našich detí v ZŠ“
14.  Rôzne
15.  Záver

K bodu 1)
Predseda finančnej komisie  Ing. Jozef Bielik otvoril  zasadnutie  komisie, privítal prítomných, oboznámil ich s programom, navrhol členom komisie použiť skrátené hlasovanie a pristúpil k rokovaniu programu. 

K bodu 2)
Dodatok č. 1 Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM – finančná komisia zobrala na vedomie predložený dodatok s pripomienkou – zistiť a opraviť správne číslovanie dodatku. 
Hlasovanie:  
Za: 11

K bodu 3)
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MZ MČ B-NM - finančná komisia zobrala na vedomie predložený dodatok s pripomienkami – s dvomi pozmeňujúcimi návrhmi:
1. pozmeňujúci návrh - Čl. 4 bod 11 – ponechať pôvodné znenie.
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh:
Za: 10

2. pozmeňujúci návrh – Čl. 4 bod 9 – do prvej vety „Do diskusie sa k jednotlivým rokovacím bodom hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadania písomne, alebo zdvihnutím ruky.“ – doplniť možnosť prihlásiť sa „použitím elektronického hlasovacieho zariadenia“.
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh:
Za: 11

Hlasovanie za dodatok s pripomienkami – s dvomi pozmeňujúcimi návrhmi:  
Za: 9

K bodu 4)
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Štatútu MČ B-NM - finančná komisia neodporučila predložený návrh.
Hlasovanie:  
Proti: 11

K bodu 5)
Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Soc. výdajni MČ B-NM - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok. Ing. Vojtechová, vedúca oddelenia sociálnych služieb, doplnila, že bod č. 15 bol doplnený autoremedúrou: „Občan, ktorému sa poskytuje bezplatná pomoc v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru nie je oprávnený žiadať o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci podľa bodu č. 1 platných zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom MČ B-NM, okrem jednorazovej finančnej výpomoci k Vianociam.“
Hlasovanie:  
Za: 11

K bodu 6)
Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2013 – finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh s pripomienkami: 
1. zmeniť v bode č. 5 Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov „JARNÉ UPRATOVANIE“ ulicu na Americká a stojisko zmeniť oproti Legio Ristorante & Pizzeria.
2. do jesenného upratovania zahrnúť Biely Kríž.
Hlasovanie:  
Za: 11

K bodu 7)
Žiadosť o príspevok č. 65/2012 – OZ Maratón, Vysoká pri Morave – na projekt „1.        zimný maratón na Slovensku 2013“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Proti: 11

K bodu 8)
Žiadosť o príspevok č. 1/2013 – FK INTER, Bratislava, o.z. – na zabezpečenie chodu FK – finančná komisia rozhodla, že žiadosť treba podať na predpísanom tlačive a zatiaľ neschválila vyplatenie finančného príspevku..
Hlasovanie:  
Proti: 11


K bodu 9)
Žiadosť o príspevok č. 2/2013 – OZ Charita Blumentál Bratislava – na projekt „Letný 7-       dňový tábor pre deti“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 250,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 11

K bodu 10)
Žiadosť o príspevok č. 3/2013 – ZO Slovenského zväzu invalidov, Bratislava – na        schôdze a posedenia členov ZO SZI - finančná komisia rozhodla, že žiadosť treba podať na predpísanom tlačive a zatiaľ neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Proti: 11

K bodu 11)
Žiadosť o príspevok č. 4/2013 – Moonlight camp, o.z., Bratislava – na projekt „Na        palube jednorožca II/kurz a jarné sústredenie“ – finančná komisia rozhodla o presunutí žiadosti na ďalšiu komisiu, kde budú prerokované všetky závery k žiadostiam OZ Moonlight camp zo všetkých zasadnutí finančnej komisie v roku 2012.
Hlasovanie:  
Za: 11

K bodu 12)
Žiadosť o príspevok č. 5/2013 – RK úrad Teplická, Bratislava – na Farský ples - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku na základe pozmeňujúceho návrhu vo výške 250,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 6

K bodu 13)
Žiadosť o príspevok č. 6/2013 - Informačno-vzdelávacia podporná agentúra, Bratislava –        na projekt „Zdravý chrbátik našich detí v ZŠ“ – finančná komisia berie na vedomie vyplatenie finančného príspevku vo výške 3 500,00 € z účelového fondu.
Hlasovanie:  
Za: 11

K bodu 14)
Rôzne:

Žiadosť o príspevok č. 7/2013 – KOI – Rybársky klub Nepočujúcich, Bratislava – na športové podujatie pri príležitosti 20. výročia vzniku KOI – Rybársky klub Nepočujúcich - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Proti: 11

Členovia finančnej komisie žiadajú predkladateľov materiálov, v ktorých budú zmeny alebo doplnky existujúcich predpisov, aby tieto zmeny predkladali v textovom i elektronickom formáte v ktorom budú viditeľné revízie dokumentu.
Hlasovanie:  
Za: 11

Členovia finančnej komisie navrhujú, aby sa súlade s požiadavkou efektívneho využívania majetku mestskej časti dlhodobejšie voľné (neprenajaté) priestory v Stredisku kultúry Stromová – Kramáre vhodne využívali, napríklad pre potreby Klubu dôchodcov Stromová.
Hlasovanie:  
Za: 11

Členovia finančnej komisie žiadajú pripraviť na ďalšie zasadnutie finančnej komisie Štatút účelového mimorozpočtového peňažného fondu MČ B-NM, VzN o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ B-NM a prehľad prijatých grantov a poskytnutých dotácií za rok 2011 a 2012. Zaslať i elektronicky.
Hlasovanie:  
Za: 11

K bodu 15)
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie.





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
























Bratislava, 30.1.2013
Zapísala: Nagyová

