Zápisnica č. 5

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 15. mája 2013

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.    Otvorenie
2.    Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2013
3.    Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO - podniku 
       VPS
4.    Návrh použitia kumulovaných finančných prostriedkov zo zúčtovania výnosov Tržnice 
       s cieľom opravy a rekonštrukcie Tržnice
5.    Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v lokalite Slanec, Koziarka, AHOJ
6.    Zámer k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže k prenájmu visutej osobnej jednolanovej 
       dráhy s pevným uchytením Železničná studnička - Kamzík
7.    Rôzne
8.    Záver

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

K bodu 2)
Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2013 – finančná komisia zobrala na vedomie predloženú správu rozpočtu bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3)
Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO - podniku        VPS – finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4) 
Návrh použitia kumulovaných finančných prostriedkov zo zúčtovania výnosov Tržnice        s cieľom opravy a rekonštrukcie Tržnice – finančná komisia schválila predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5) 
Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v lokalite Slanec, Koziarka, AHOJ - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok. Členovia komisie hlasovali za pomenovanie ulice: ulica Na Koziarke – za bolo 8 členov, ulica Pri potoku – za bol 1 člen.
Hlasovanie za predložený návrh:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6) 
Zámer k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže k prenájmu visutej osobnej jednolanovej        dráhy s pevným uchytením Železničná studnička - Kamzík – finančná komisia zobrala na vedomie predložený zámer bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7) 
Rôzne:

	Návrh na vyhlásenie obchodnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave - finančná komisia schválila predložený návrh bez pripomienok.

            Hlasovanie:  
            Za: 9
            Proti: 0
            Zdržal sa: 0

	Návrh na zníženie nájmu na prenájom nebytového priestoru na ul. J. C. Hronského č. 16 pre nájomcu ŽBLNK TOMAX s.r.o. - finančná komisia prerokovala predložený návrh so stanoviskom:

            Hlasovanie:  
            Za: 0
            Proti: 2
            Zdržal sa: 7

	Návrh záverečného účtu MČ Bratislava – Nové Mesto za rok 2012 – členovia komisie presunuli predložený návrh na zasadnutie ďalšej komisie, ktorá sa uskutoční dňa 5.6.2013 s tým, že stanovisko k predloženému návrhu bude predložené na rokovanie MZ, ktoré sa uskutoční dňa 11.6.2013.


	Člen komisie žiada o zdôvodnenie úhrady faktúry č. 426, dodávateľ Ing. Bittnerová, Bratislava, vo výške 2 300,00 € za vypracovanie daňového priznania, nakoľko podľa jeho usúdenia mohol byť vypracovaním daňového priznania poverený aj zamestnanec MÚ B-NM.




	Člen komisie žiada o predloženie zoznam platičov a neplatičov bytov a nebytových priestorov, ktoré sú v správe MČ B-NM. 



K bodu 8)
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie.





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


































Bratislava, 16.5.2013
Zapísala: Nagyová

