Zápisnica č. 8

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 11. septembra 2013

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.    Otvorenie
2.    Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda 2013 – EKO  - podnik VPS
3.    Návrh na odpísanie pohľadávky AMMERA, s.r.o. – EKO - podnik VPS
4.    Návrh Operačného plánu zimnej údržby na zimné obdobie 2013/2014 – EKO – podnik 
       VPS
5.    Návrh na prevod majetku z MČ B-NM na EKO – podnik VPS – MV Škoda Felicia
6.    Návrh Dodatku č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM
7.    Etický kódex voleného predstaviteľa MČ B-NM
8.    Návrh VzN MČ B-NM o organizácii miestneho referenda
9.    Návrh Investičných akcií MČ B-NM na rok 2014
10.  Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku MR MČ B-NM
11.  Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku MZ MČ B-NM
12.  Návrh Dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku Komisií MZ MČ B-NM
13.  Informácia Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2013
14.  Návrh VzN MČ B-NM, ktorým sa dopĺňa VzN MČ B-NM č. 4/2005 o poskytovaní 
       dotácií z rozpočtu MČ B-NM
15.  Návrh Dodatku č. 1 Štatútu účelového mimorozpočtového fondu MČ
16.  Žiadosť o príspevok č. 51/2013 – Bratislavská arcidiecézna charita, Bratislava – na 
       projekt „Najlepšie je doma“
17.  Žiadosť o príspevok č. 52/2013 – Združenie talentov hokejových športov Bratislava, 
       Bratislava – na projekt „Pravidelná činnosť občianskeho združenia“  
18.  Žiadosť o príspevok č. 58/2013 – RK Cirkev, Farnosť kráľovnej rodiny, Bratislava – na 
       projekt „Detský tábor v Jablonci“
19.  Žiadosť o príspevok č. 59/2013 – Spolok na ochranu poškodených občanov korupciou 
       a bezprávnym konaním, Bratislava – na úhradu právneho zastúpenia advokátom 
20.  Rôzne
21.  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)
Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda 2013 – EKO  - podnik VPS – finančná komisia schválila predloženú informáciu bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3)
Návrh na odpísanie pohľadávky AMMERA, s.r.o. – EKO - podnik VPS – finančná komisia schválila predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4) 
Návrh Operačného plánu zimnej údržby na zimné obdobie 2013/2014 – EKO – podnik       VPS – finančná komisia schválila predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5) 
Návrh na prevod majetku z MČ B-NM na EKO – podnik VPS – MV Škoda Felicia – finančná komisia schválila predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6) 
Návrh Dodatku č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM – finančná komisia neschválila predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 10
Zdržal sa: 0

K bodu 7) 
Etický kódex voleného predstaviteľa MČ B-NM – finančná komisia neschválila predložený materiál.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 3

K bodu 8) 
Návrh VzN MČ B-NM o organizácii miestneho referenda – finančná komisia neschválila predložený návrh a predložila pripomienku: dopracovať návrh, resp. ho odložiť a počkať na novelu zákona.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 10
Zdržal sa: 0


K bodu 9) 
Návrh Investičných akcií MČ B-NM na rok 2014– finančná komisia neschválila predložený návrh, materiál navrhuje vrátiť na komplexné prepracovanie aj s príjmami a detailnejšou špecifikáciou kapitálových akcií a predložila pripomienky: 
	zahrnúť do rozpočtu výstavbu kanalizácie na Jedenástej ulici a realizovať ju za spoluúčasti obyvateľov

zahrnúť do rozpočtu rekonštrukciu budovy Hálkova 11
prehodnotiť výšku navrhovaných projektových dokumentácií, nakoľko sa navrhnuté čiastky zdajú členom komisie vysoké
prehodnotiť opakujúce sa zaradenie niektorých kapitálových akcií do návrhu rozpočtu a do návrhu rozpočtu zahrnúť len tie akcie, ktoré sa v nasledujúcom rozpočtovom roku budú skutočne realizovať.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 10
Zdržal sa: 0

K bodu 10) 
Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku MR MČ B-NM – finančná komisia neschválila predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 2
Proti: 2
Zdržal sa: 6

K bodu 11) 
Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku MZ MČ B-NM – finančná komisia neschválila predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 2
Proti: 2
Zdržal sa: 6

K bodu 12) 
Návrh Dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku Komisií MZ MČ B-NM – finančná komisia neschválila predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 2
Proti: 2
Zdržal sa: 6

Počas rokovania komisie 1 člen komisie odišiel, zostalo 9 členov.

K bodu 13) 
Informácia Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2013 – finančná komisia schválila predloženú informáciu s pripomienkami: 
	ako chce EKO – podnik VPS naplniť rozpočet príjmov do konca roka 2013, keď príjmy odvedené miestnemu úradu sú plnené k 30.6.2013 len na 25,1 %



	pripomienka k tabuľke č. 8, poskytnutá dotácia č. 5 – na ktorých miestach, resp. na 

ktorých školách MČ B-NM vykonáva svoju činnosť agentúra, ktorej bol poskytnutý príspevok (Informačno - vzdelávacia podporná agentúra, o.z. Šándorova 8, 821 03 Bratislava - dotácia na projekt „Zdravý chrbátik našich detí v ZŠ“ prevencia pravidelným cvičením pod odborným dohľadom, ÚF 3.500,- €)
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 14) 
Návrh VzN MČ B-NM, ktorým sa dopĺňa VzN MČ B-NM č. 4/2005 o poskytovaní        dotácií z rozpočtu MČ B-NM – finančná komisia schválila predložený návrh s pripomienkami:
	v § 3 bod 4) doplniť k dátumom podania žiadosti predložku „do“

v § 1 bod 3) vypustiť vyznačenú časť „Pre jeden subjekt sa môže poskytnúť dotácia len raz v kalendárnom roku“.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 15) 
Návrh Dodatku č. 1 Štatútu účelového mimorozpočtového fondu MČ – finančná komisia schválila predložený návrh s pripomienkami:
	v Čl. I bod 2b) opraviť slovo „po prorokovaní“

pripomienka k finančnej čiastke návrhu – finančná komisia navrhuje čiastku, o ktorej rozhoduje starosta MČ B-NM vo výške 1 500,00 € jednorázovo a úhrnne ročne 10 000,00 €.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 16) 
Žiadosť o príspevok č. 51/2013 – Bratislavská arcidiecézna charita, Bratislava – na projekt „Najlepšie je doma“ – finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 9
Zdržal sa: 0

K bodu 17) 
Žiadosť o príspevok č. 52/2013 – Združenie talentov hokejových športov Bratislava,        Bratislava – na projekt „Pravidelná činnosť občianskeho združenia“  – finančná komisia preložila žiadosť na rokovanie ďalšej komisie v októbri s pripomienkou, aby sa k žiadosti vyjadril riaditeľ ZŠ Kalinčiakova, pán Noga, či s nimi Združenie talentov hokejových športov Bratislava spolupracuje.


K bodu 18) 
Žiadosť o príspevok č. 58/2013 – RK Cirkev, Farnosť kráľovnej rodiny, Bratislava – na        projekt „Detský tábor v Jablonci“ – finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 200,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 19) 
Žiadosť o príspevok č. 59/2013 – Spolok na ochranu poškodených občanov korupciou        a bezprávnym konaním, Bratislava – na úhradu právneho zastúpenia advokátom – finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 9
Zdržal sa: 0

K bodu 20) 

Rôzne:

Žiadosť o príspevok č. 63/2013 – OZ Pohyb bez bariér, Bratislava – na FIT DAY tanečný maratón - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 9
Zdržal sa: 0

Žiadosť o príspevok č. 64/2013 – Depaul Slovensko, Bratislava – na prevádzku Útulku sv. Lujzy de Marillac - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 300,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Architektonická štúdia Materská škola Za Kasárňou, Bratislava – Nové Mesto – na zasadnutí komisie bola predstavená a predložená na posúdenie architektonická štúdia novej materskej školy Za Kasárňou, ktorá by mala stáť na mieste bývalého skladu, pod ktorým je CO kryt, predpokladané finančné plnenie 600 - 800 tis. €, začiatok realizácie v roku 2015 - finančná komisia schválila predloženú štúdiu bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom hl. mesta SR Bratislavy zvereným do správy MČ B-NM a s majetkom vlastným – finančná komisia preložila žiadosť na rokovanie ďalšej komisie v októbri.
Návrh na predaj pozemku „E“ parc. Č. 19477/1 – manželia Ing. Ján Janek a Eva Janeková, Bratislava – finančná komisia schválila predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – Národný futbalový štadión, a.s., Bratislava – materiál bol stiahnutý z rokovania.

Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy č. 356/2003 zo dňa 13.11.2003 – finančná komisia žiada prerokovať cenu – otvoriť otázku ceny alebo možnosť ukončenia zmluvy vo vzťahu k právu opcie.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Administratívna budova Hálkova 11 – členka komisie poukázala na nedostatky a žiada o vyvodenie opatrení na šetrenie s energiami a o predloženie „kľúča“ na výpočet spotreby energií, nakoľko sa jej zdá výpočet nesprávny.
	vysoké čerpanie, resp. únik vody – úhrada faktúry za vodu bola vo výške 13 tis. €, čo je v prepočte 6 mil. litrov vody
	vysoké čiastky idú na úhradu vykurovania, pričom je v budove značný únik tepla vzhľadom na hliníkovú konštrukciu okien
	vstupná hala – tiež únik tepla, bola by potrebná rekonštrukcia.


Členovia komisie predložili žiadosť o elektronické zasielanie materiálov na komisiu, resp. prístup k materiálom na komisiu v elektronickej podobe (napr. na web stránke MČ B-NM).

K bodu 21)
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie.





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








Bratislava, 11.9.2013
Zapísala: Nagyová

