Zápisnica č. 1

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 18. januára 2012


Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny


Program:


1.    Otvorenie
2.    Návrh časového harmonogramu zasadnutí Finančnej komisie na rok 2012 
3.    Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2012 – EKO-podnik VPS
4.    Návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO-podniku VPS 
5.    Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku 
       VPS
6.    Návrh na zníženie ročného nájmu za nebytové priestory v spoločenskom dome Vernosť
7.    Žiadosť o príspevok č. 76/2011 – ZŠ s MŠ Cádrova, Bratislava – na lyžiarsky výcvik
8.    Žiadosť o príspevok č. 77/2011 – OZ Maratón, Stupava – na projekt: „1. zimný MTB   
       maratón na Slovensku“
9.    Žiadosť o príspevok č. 78/2011 – regióny.sk – občianske združenie, Bratislava – na 
       projekt: „Počítačové a IKT kurzy pre seniorov, vrátane bezplatného poradenstva v roku 
       2012 v Knižnici BANM, Pionierska 12“
10.  Žiadosť o príspevok č. 79/2011 – Občianska iniciatíva „Vráťme dôstojnosť Sadu Janka 
       Kráľa“, Bratislava  – na právnu analýzu 
11.  Žiadosť o príspevok č. 80/2011 – ZO Slovenského zväzu invalidov, Bratislava – na 
       občerstvenie 
12.  Žiadosť o príspevok č. 1/2012 – Sladký Ľubomír, Bratislava – žiadosť o finančný 
       príspevok za darovanie krvi 
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.


K bodu 2)
Návrh časového harmonogramu zasadnutí Finančnej komisie na rok 2012 – finančná komisia odsúhlasila harmonogram zasadnutí Finančnej komisie na rok 2012 bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 11
Proti: 0
K bodu 3)
Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2012 – EKO-podnik VPS – finančná komisia odsúhlasila predložený návrh s pripomienkou – žiadosť o pristavenie veľkoobjemového kontajneru do objektu „Koloseum“ na Tomašíkovej ulici č. 50.
Hlasovanie:  
Za: 11
Proti: 0


K bodu 4)
Návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO-podniku VPS – finančná komisia schválila predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 11
Proti: 0


K bodu 5)
Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku 
VPS – finančná komisia schválila predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 11
Proti: 0


K bodu 6)
Návrh na zníženie ročného nájmu za nebytové priestory v spoločenskom dome Vernosť – finančná komisia neschválila predložený návrh a požiadala Ing. Tlačíkovú, aby dohodla termín stretnutia s p. Kolarikom Dušanom vzhľadom na obhliadku objektu.
Hlasovanie:  
Za: 2
Proti: 2
Zdržal sa: 7


K bodu 7)
Žiadosť o príspevok č. 76/2011 – ZŠ s MŠ Cádrova, Bratislava – na lyžiarsky výcvik – finančná komisia zobrala na vedomie vyplatenie finančného príspevku na lyžiarsky výcvik.
Hlasovanie:  
Za: 11
Proti: 0


K bodu 8)
Žiadosť o príspevok č. 77/2011 – OZ Maratón, Stupava – na projekt: „1. zimný MTB maratón  
na Slovensku“ – finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku na maratón vo výške 500,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 11
Proti: 0
K bodu 9)
Žiadosť o príspevok č. 78/2011 – regióny.sk – občianske združenie, Bratislava – na projekt:
„Počítačové a IKT kurzy pre seniorov, vrátane bezplatného poradenstva v roku 
2012 v Knižnici BANM, Pionierska 12“ – finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku na kurzy pre seniorov vo výške 600,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 1


K bodu 10)
Žiadosť o príspevok č. 79/2011 – Občianska iniciatíva „Vráťme dôstojnosť Sadu Janka Kráľa“, Bratislava  – na právnu analýzu – finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 3


K bodu 11)
Žiadosť o príspevok č. 80/2011 – ZO Slovenského zväzu invalidov, Bratislava – na občerstvenie – finančná komisia žiada predložiť menný zoznam členov zväzu invalidov, ktorí sú obyvateľmi MČ Bratislava – Nové Mesto.
Hlasovanie:  
Za: 11
Proti: 0


K bodu 12)
Žiadosť o príspevok č. 1/2012 – Sladký Ľubomír, Bratislava – žiadosť o finančný príspevok
za darovanie krvi – finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 100,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 1


K bodu 13)
Rôzne – v bode rôzne neboli žiadne príspevky.


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, 19.1.2012
Zapísala: Nagyová

