Zápisnica č. 9

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 9. októbra 2013

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.    Otvorenie
2.    Návrh úpravy rozpočtu MČ B-NM na rok 2013
3.    Návrh na odpísanie pohľadávok  – EKO - podnik VPS
4.    Oznámenie – Podnet na doriešenie - Vernosť, Bratislava
5.    Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemkov - ImmoBuild 
       Group, Bratislava
6.    Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Hl. m. SR BA zvereným do správy MČ 
       B-NM
7.    Žiadosť o príspevok č. 52/2013 – Združenie talentov hokejových športov Bratislava, 
       Bratislava – na projekt „Pravidelná činnosť občianskeho združenia“  
8.    Žiadosť o príspevok č. 61/2013 – Klub športových potápačov Neptún, Bratislava – na 
        projekt „Dajme šancu talentovaným deťom a mládeži“
9.    Žiadosť o príspevok č. 67/2013 – Moonlight Camp, Bratislava – na projekt „Na palube 
       jednorožca III“
10.  Žiadosť o príspevok č. 68/2013 – Inštitút pre medzikultúrny dialóg, Bratislava – na 
       projekt „VI. Ročník Turnaja BLMF proti rasizmu a intolerancii v rámci projektu Šport 
       spája“
11.  Žiadosť o príspevok č. 69/2013 – Agentúra RND, Bratislava – na projekt „S. Štepka: 
       Sčista – jasna“
12.  Rôzne
13.  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)
Návrh úpravy rozpočtu MČ B-NM na rok 2013 – finančná komisia schválila predložený návrh s pripomienkou: odôvodniť rozpočet, resp. upravovanú čiastku všetkých projektových dokumentácií, ktoré sa týkajú oddelenia Výstavby a investícií do termínu pred zasadnutím MZ 15.10.2013.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3)
Návrh na odpísanie pohľadávok  – EKO - podnik VPS – finančná komisia:
	súhlasí s odpísaním pohľadávky p. Csilla Etelka Szabó

nesúhlasí s odpísaním pohľadávky p. Angelika Vizváryová
Hlasovanie:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4)
Oznámenie – Podnet na doriešenie - Vernosť, Bratislava – komisia materiál prerokovala a žiada majiteľa o predloženie definitívneho návrhu riešenia skutkového stavu.

K bodu 5)
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemkov - ImmoBuild Group, Bratislava – finančná komisia neschválila predložený návrh. Finančná komisia predložila podnet, aby sa spoločnosť ImmoBuild Group zaviazala prispieť primeranou sumou pri investičnej akcii MČ B-NM „Revitalizácia VP Park Hálkova“.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 9
Zdržal sa: 0
 
K bodu 6)
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Hl. m. SR BA zvereným do správy MČ B-NM – finančná komisia schválila predložené zásady.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 7)
Žiadosť o príspevok č. 52/2013 – Združenie talentov hokejových športov Bratislava,        Bratislava – na projekt „Pravidelná činnosť občianskeho združenia“  - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 100,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8)
Žiadosť o príspevok č. 61/2013 – Klub športových potápačov Neptún, Bratislava – na         projekt „Dajme šancu talentovaným deťom a mládeži“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 300,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9)
Žiadosť o príspevok č. 67/2013 – Moonlight Camp, Bratislava – na projekt „Na palube        jednorožca III“ – finančná komisia žiada o doplnenie menného zoznamu detí MČ B-NM. Materiál sa presúva na rokovanie finančnej komisie v novembri.

K bodu 10)
Žiadosť o príspevok č. 68/2013 – Inštitút pre medzikultúrny dialóg, Bratislava – na        projekt „VI. Ročník Turnaja BLMF proti rasizmu a intolerancii v rámci projektu Šport        spája“ – finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 9
Zdržal sa: 0

K bodu 11)
Žiadosť o príspevok č. 69/2013 – Agentúra RND, Bratislava – na projekt „S. Štepka:        Sčista – jasna“ – finančná komisia prerokovala predloženú žiadosť s návrhom vyvolať rokovanie s Agentúrou RND o možnostiach využívania existujúcich kapacít MČ B-NM, napr. Stredisko kultúry, Vernosť.

K bodu 12)

Rôzne:

Informácia – Bilancia EKO – podniku VPS za stredisko Tržnica za obdobie rokov 2010 – 2013 – finančná komisia predložený materiál prerokovala s požiadavkou: vypracovať presnejší prehľad “Vývoja platobnej neschopnosti nájomcov“. Materiál sa presúva na rokovanie finančnej komisie v novembri.

Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady – finančná komisia schválila predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh Štatútu nového dodatku o Parkovacej politike – pán prednosta, Ing. Kollárik, oboznámil členov komisie o skutočnosti, že nebolo prijaté stanovisko MČ B-NM rozdelenie 20 : 80, ani pôvodný návrh 30 : 70, nový návrh je v znení 75 : 25. Finančná komisia odporučila návrh prijať.

K bodu 13)
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie.



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




Bratislava, 10.10.2013
Zapísala: Nagyová

