Zápisnica č. 2

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 19. februára 2014


Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.    Otvorenie
2.    Žiadosť o príspevok č. 2/2014 – Moonlight camp, Bratislava – na projekt „Na palube     
       jednorožca III“
3.    Žiadosť o príspevok č. 4/2014 – Regióny.sk, Bratislava – na projekt „Komunitné 
       centrum generácií“
4.    Žiadosť o príspevok č. 5/2014 – ŠK Slovan Bratislava futbal, Bratislava – na projekt „1. 
       Ročník medzinárodného halového futbalového turnaja mladších žiakov U9 ŠK Slovan,  
       rok narodenia 2005 za účasti Branislava Niňaja, reprezentanta U21 Slovenska“
5.    Žiadosť o príspevok č. 6/2014 – Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Bratislava – na 
       projekt „Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov na rok   
       2014“
6.    Žiadosť o príspevok č. 7/2014 – OZ Charita Blumentál, Bratislava – na projekt „Letný 
       tábor detí“
7.    Žiadosť o príspevok č. 8/2014 – Miestny odbor Matice Slovenskej, Bratislava – na 
       projekt „Po stopách Martina Kukučína“
8.    Žiadosť o príspevok č. 9/2014 –Szusčík Peter, Bratislava – žiadosť o poskytnutie dotácie  
       na parkovacie senzory a kameru     
9.    Rôzne
10.  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)
Žiadosť o príspevok č. 2/2014 – Moonlight camp, Bratislava – na projekt „Na palube     
jednorožca III“ – finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 2 z 10

K bodu 3)
Žiadosť o príspevok č. 4/2014 – Regióny.sk, Bratislava – na projekt „Komunitné 
centrum generácií“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Proti: 10 z 10





K bodu 4) 
Žiadosť o príspevok č. 5/2014 – ŠK Slovan Bratislava futbal, Bratislava – na projekt „1. 
Ročník medzinárodného halového futbalového turnaja mladších žiakov U9 ŠK Slovan, rok narodenia 2005 za účasti Branislava Niňaja, reprezentanta U21 Slovenska“ – finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku z rozpočtu vo výške 300,00 €.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

K bodu 5) 
Žiadosť o príspevok č. 6/2014 – Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Bratislava – na 
projekt „Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov na rok  2014“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku z rozpočtu vo výške 150,00 €.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

K bodu 6) 
Žiadosť o príspevok č. 7/2014 – OZ Charita Blumentál, Bratislava – na projekt „Letný 
tábor detí“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 1 z 10

K bodu 7) 
Žiadosť o príspevok č. 8/2014 – Miestny odbor Matice Slovenskej, Bratislava – na 
projekt „Po stopách Martina Kukučína“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Proti: 10 z 10

K bodu 8)
Žiadosť o príspevok č. 9/2014 –Szusčík Peter, Bratislava – žiadosť o poskytnutie dotácie  
na parkovacie senzory a kameru – finančná komisia konštatovala, že VzN o poskytovaní dotácií neumožňuje poskytnúť dotáciu spôsobom, požadovaným v žiadosti. Finančná komisia hlasovala za podnet, aby miestny úrad našiel inú formu, napríklad: Nakoľko MČ B-NM nemôže poskytnúť dotáciu Dopravnému podniku, MČ B-NM poskytne účelovú dotáciu  vo výške 800,00 € Hlavnému mestu, ktoré dotáciu Dopravnému podniku môže poskytnúť na konkrétne stanovený účel s tým, že dotáciu následne Dopravný podnik zúčtuje.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

K bodu 9)
Rôzne:
Žiadosť o príspevok č. 9a/2014 – Detská organizácia Bratislavský Fénix, Bratislava – žiadosť na projekt „Putujeme krížom – krážom“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku z rozpočtu vo výške 250,00 €.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

Žiadosť o príspevok č. 10/2014 – Dobrovoľný hasičský zbor, Bratislava – žiadosť na projekt „1. – dňový liečebno-relaxačný pobyt v kúpeľoch Búck – Maďarsko“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 4 z 8

Žiadosť o príspevok č. 11/2014 – Klub Venuša pri Lige proti rakovine SR, Bratislava – na projekt „Návrat do života – psycho-sociálna pomoc ženám s Ca prsníka“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku z rozpočtu vo výške 465,00 €.
Hlasovanie:  
Za: 8 z 8

Návrh na uplatnenie predkupného práva – Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. – finančná komisia odporúča neschváliť prijatie ponuky predkupného práva spoluvlastníckeho podielu.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

Návrh VzN, ktorým sa mení a dopĺňa VzN MČ B-NM č. 1/1997 zo dňa 18.3.1977, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda – pán prednosta, Ing. Kollárik, oboznámil prítomných so zmenami, ktoré obsahuje uvedený návrh. Nakoľko nebol materiál do finančnej komisie doručený, finančná komisia len zobrala návrh na vedomie.

Návrh uznesenia členky finančnej komisie: Vyhlásiť súťaž projektov pre organizácie, ktoré organizujú a realizujú tábory, kurzy alebo celoročné kultúrno – športovo – vzdelávacie aktivity pre deti zo sociálne slabšieho prostredia v Bratislave a rezervovať pre tento účel z rozpočtu dotácií mestskej časti 5 000,00 €. Zabezpečí Oddelenie školstva v spolupráci s Oddelením sociálnych služieb.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

K bodu 10)
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie.




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








Bratislava, 20.2.2014
Zapísala: Nagyová Katarína

