Zápisnica č. 4

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 23. apríla 2014

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.    Otvorenie
2.    Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky – ROYAL GARDEN
3.    Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2014
4.    Návrh Zriaďovacej listiny Komunitného centra Ovručská a plán jeho činnosti   
5.    Etický kódex voleného predstaviteľa MČ B-NM
6.    Dodatok č. 3 Rokovacieho poriadku MZ MČ B-NM
7.    Dodatok č. 4 Rokovacieho poriadku MR MČ B-NM
8.    Dodatok č. 6 Rokovacieho poriadku Komisií MZ MČ B-NM
9.    Žiadosť o príspevok č. 17/2014 – Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva 
       a prevencie, Bratislava – žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Školská priprave-  
       nosť“ 
10.  Súťaž návrhov – Štúdia architekton. Úpravy areálu na ulici Odbojárov a Kalinčiakova 
       v lokalite Tehelné pole, Bratislava – Nové Mesto
11.  Žiadosť o príspevok č. 20/2014 – Tanec proti drogám, Bratislava – žiadosť o poskytnutie  
       dotácie na projekt „Finále tanečnej súťaže DANCE STAR WORLD TOUR 2014“  
12.  Žiadosť o príspevok č. 21/2014 – OZ Cyklotúry, Bratislava – žiadosť o poskytnutie 
       dotácie na projekt „Bezpečné prázdniny na bicykli“
13.  Žiadosť o príspevok č. 22/2014 – Mgr. art. Odalovič, Bratislava a Mgr. art. Klbečková, 
       Nitra – žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Melody of Art“
14.  Žiadosť o príspevok č. 23/2014 – SMH-Saleziánske mládežnícke hnutie, Bratislava – 
       žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „ Medzinárodné saleziánske športové hry“
15.  Žiadosť o príspevok č. 24/2014 – Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, Bratislava – 
       žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Zabezpečenie vzdelávacích služieb v oblasti 
       slovenského posunkového jazyka“
16.  Žiadosť o príspevok č. 25/2014 – Treeco s.r.o., Bratislava – žiadosť o poskytnutie 
       dotácie na projekt „Dračí kros – Behy pre Radosť, Lesný beh pre Radosť pohorím 
       Malých Karpát – 3. ročník“
17.  Žiadosť o príspevok č. 26/2014 – OZ Bratislavský krajský kolkársky zväz, Bratislava – 
       žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Majstrovstvá Slovenska mládeže“
18.  Žiadosť o príspevok č. 27/2014 – Združenie talentov hokejových športov, Bratislava – 
       žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Zapojenie materských škôl do florbalu“
19.  Rôzne
20.  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 na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky – ROYAL GARDEN – finančná komisia predložený návrh neschvaľuje a žiada oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku o vypracovanie správy – analýzy: 
1) z akého dôvodu bolo od zmluvy odstúpené až po 4 rokoch a nie po 3 mesiacoch, ktoré určuje článok V Skončenie nájmu, bod 2 Nájomnej zmluvy č. 274/2007 uzavretej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. 
2) preveriť, či je nájomca ROAYL GARDEN, s.r.o. ešte vlastníkom nejakého majetku.
Hlasovanie:  
Za: 0 z 10

K bodu 3)
Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2014 – finančná komisia zobrala predloženú správu na vedomie bez pripomienok.

K bodu 4) 
Návrh Zriaďovacej listiny Komunitného centra Ovručská a plán jeho činnosti – finančná komisia predložený návrh schválila s pripomienkami:
1) zosúladiť terminológiu so zákonom o sociálnych službách 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
2) zosúladiť materiál s požiadavkami občanov (e-mailová komunikácia: občania – Ing. Galamboš – Ing. Vojtechová)  
3) opraviť gramatické chyby (napr. Dodatok č. 1 v záhlaví sú dva dátumy ... z 22.4.2014 februára 2014, v organizačnej štruktúre sú Kluby dôchodcov – majú byť Denné centrá a pod.).
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

K bodu 5 až 8) 
Etický kódex voleného predstaviteľa MČ B-NM, Dodatok č. 3 Rokovacieho poriadku MZ MČ B-NM, Dodatok č. 4 Rokovacieho poriadku MR MČ B-NM, Dodatok č. 6 Rokovacieho poriadku Komisií MZ MČ B-NM - finančná komisia predložené materiály neschvaľuje a odporúča ho presunúť na 1. zasadnutie nového Miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

K bodu 9) 
Žiadosť o príspevok č. 17/2014 – Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava – žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Školská pripravenosť“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0 z 10

K bodu 10) 
Súťaž návrhov – Štúdia architekton. Úpravy areálu na ulici Odbojárov a Kalinčiakova v lokalite Tehelné pole, Bratislava – Nové Mesto – finančná komisia zobrala predložený materiál na vedomie bez pripomienok.



K bodu 11)
Žiadosť o príspevok č. 20/2014 – Tanec proti drogám, Bratislava – žiadosť o poskytnutie   dotácie na projekt „Finále tanečnej súťaže DANCE STAR WORLD TOUR 2014“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0 z 10
 
K bodu 12)
Žiadosť o príspevok č. 21/2014 – OZ Cyklotúry, Bratislava – žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Bezpečné prázdniny na bicykli“ – finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 300,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

K bodu 13)
Žiadosť o príspevok č. 22/2014 – Mgr. art. Odalovič, Bratislava a Mgr. art. Klbečková,        Nitra – žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Melody of Art“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0 z 10

K bodu 14)
Žiadosť o príspevok č. 23/2014 – SMH-Saleziánske mládežnícke hnutie, Bratislava –        žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „ Medzinárodné saleziánske športové hry“- finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 3 z 10

K bodu 15)
Žiadosť o príspevok č. 24/2014 – Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, Bratislava –        žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Zabezpečenie vzdelávacích služieb v oblasti        slovenského posunkového jazyka“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0 z 10

K bodu 16)
Žiadosť o príspevok č. 25/2014 – Treeco s.r.o., Bratislava – žiadosť o poskytnutie        dotácie na projekt „Dračí kros – Behy pre Radosť, Lesný beh pre Radosť pohorím        Malých Karpát – 3. ročník“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0 z 10

K bodu 17)
Žiadosť o príspevok č. 26/2014 – OZ Bratislavský krajský kolkársky zväz, Bratislava –        žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Majstrovstvá Slovenska mládeže“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 100,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

K bodu 18)
Žiadosť o príspevok č. 27/2014 – Združenie talentov hokejových športov, Bratislava –        žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Zapojenie materských škôl do florbalu“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 100,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

K bodu 19)

Rôzne:

Žiadosť o príspevok č. 28/2014 – Slávia Vodné pólo Menežment, Bratislava – žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Turnaj mladších žiakov vo vodnom póle“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 200,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov MZ MČ B-NM a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018 MČ B-NM – materiál sa presúva na rokovanie finančnej komisie v máji 2014.

Členovia finančnej komisie nemali žiadne iné príspevky ani pripomienky.

K bodu 20)
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie.





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















Bratislava, 24.4.2014
Zapísala: Nagyová Katarína

