Zápisnica č. 5

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 21. mája 2014

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.    Otvorenie
2.    Návrh záverečného účtu MČ B-NM za rok 2013
3.    Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2014
4.    Návrh VzN MČ B-NM, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na 
       umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v MČ B-NM vo voľbách do orgánov 
       samosprávy obcí v roku 2014   
5.    Návrh VzN MČ B-NM o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného 
       zhromažďovania obyvateľov MČ B-NM
6.    Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na 
       prenájom časti spoločenského domu „Vernosť“
7.    Návrh na zníženie nájomného za prenájom spoločenského domu „Vernosť“
8.    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
9.    Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ B-NM na funkčné obdobie rokov 
       2014-2018
10.  Návrh VzN MČ B-NM o podmienkach pri organizovaní verejných športových podujatí 
       na území MČ B-NM
11.  Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy
12.  Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s POLUS Tower 2 na prenájom pozemkov
13.  Návrh Dodatku č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni v MČ B-
       NM
14.  Návrh na schválenie zabezpečenia participatívneho rozpočtu pre MČ B-NM
15.  Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov 
       participatívneho rozpočtu
16.  Žiadosť o príspevok č. 29/2014 – ZŠ s MŠ Za kasárňou, Bratislava - žiadosť 
       o poskytnutie dotácie na plavecký výcvik
17.  Žiadosť o príspevok č. 30/2014 – ZŠ Kalinčiakova, Bratislava – žiadosť o poskytnutie 
       dotácie na plavecký výcvik
18.  Žiadosť o príspevok č. 31/2014 – TJ Slávia STU, Bratislava - žiadosť o poskytnutie 
       dotácie na projekt „Medzinárodný atletický míting – 30. ročník Memoriálu Tomáša 
       Babiaka“
19.  Žiadosť o príspevok č. 32/2014 – David Gavalec, Bratislava – žiadosť o poskytnutie 
       dotácie na projekt „Tréningová príprava na svetové turnaje a majstrovstvá sveta“
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)
Návrh záverečného účtu MČ B-NM za rok 2013 – finančná komisia predložený návrh schválila bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 9 z 9

K bodu 3)
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2014 – finančná komisia zobrala predložený plán na vedomie bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 9 z 9

K bodu 4) 
Návrh VzN MČ B-NM, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v MČ B-NM vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 – finančná komisia predložený návrh schválila s pripomienkou: na str. 2 § 2 ods. 2 vypustiť bod 2 – Biely kríž.  
Hlasovanie:  
Za: 9 z 9

K bodu 5) 
Návrh VzN MČ B-NM o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromažďovania obyvateľov MČ B-NM - finančná komisia predložený návrh schválila s pripomienkou: v čl. V doplniť, že sa zabezpečí účasť relevantných odborníkov z radu zamestnancov.
Hlasovanie:  
Za: 9 z 9

K bodu 6) 
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti spoločenského domu „Vernosť“ - finančná komisia predložený návrh schválila bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 9 z 9

K bodu 7) 
Návrh na zníženie nájomného za prenájom spoločenského domu „Vernosť“– finančná komisia zobrala predložený materiál na vedomie bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 8 z 9

Počas rokovania prišiel ďalší člen komisie. Prítomných hlasujúcich členov je 10.

K bodu 8)
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 - finančná komisia predložený návrh schválila bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10
 
K bodu 9)
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ B-NM na funkčné obdobie rokov 2014-2018 - finančná komisia predložený návrh schválila bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

K bodu 10)
Návrh VzN MČ B-NM o podmienkach pri organizovaní verejných športových podujatí na území MČ B-NM - finančná komisia predložený návrh schválila bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

K bodu 11)
Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy – finančná komisia nesúhlasí so stanoviskom MČ B-NM a navrhuje zvolať mimoriadne zastupiteľstvo na 3.6.2014 s bodom rokovania: „Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy.“
Hlasovanie:  
Za: 9 z 9

K bodu 12)
Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s POLUS Tower 2 na prenájom pozemkov – finančná komisia predložený návrh schválila s pripomienkami: upraviť cenu na 8,5 €/m2 a na str. 2 jasne uviesť – doplniť užívanie parkoviska pre verejnosť bezplatne.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

K bodu 13)
Návrh Dodatku č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni v MČ B-NM - finančná komisia predložený návrh schválila bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

K bodu 14)
Návrh na schválenie zabezpečenia participatívneho rozpočtu pre MČ B-NM – finančná komisia predložený návrh neschválila.
Hlasovanie:  
Za: 2 z 10

K bodu 15)
Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov – finančná komisia žiada materiál prepracovať a uviesť v ňom počet pracovníkov Kancelárie participatívneho rozpočtu, ich konkrétnu činnosť a ich ohodnotenie.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

K bodu 16 a 17)
	Žiadosť o príspevok č. 29/2014 – ZŠ s MŠ Za kasárňou, Bratislava - žiadosť o poskytnutie dotácie na plavecký výcvik

Žiadosť o príspevok č. 30/2014 – ZŠ Kalinčiakova, Bratislava – žiadosť o poskytnutie dotácie na plavecký výcvik

Finančná komisia zatiaľ neodporúča dotáciu vyplatiť a odporúča na ďalšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva vypracovať novú „Koncepciu“, v ktorej uvedie plavecký výcvik aj pre tretiakov. 

K bodu 18)
Žiadosť o príspevok č. 31/2014 – TJ Slávia STU, Bratislava - žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Medzinárodný atletický míting – 30. ročník Memoriálu Tomáša Babiaka“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 600,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

K bodu 19)
Žiadosť o príspevok č. 32/2014 – David Gavalec, Bratislava – žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Tréningová príprava na svetové turnaje a majstrovstvá sveta“ – finančná komisia odporúča žiadateľovi, aby si podal žiadosť o príspevok cez klub alebo organizáciu, ktorá ho „zastrešuje“.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

K bodu 20)

Rôzne:

Informácia – ZŠsMŠ Cádrova – pani riaditeľka Komorníková informovala o možnosti prenajať talianskemu vzdelávaciemu centru 3 učebne a 2 šatne – finančná komisia vyjadrila súhlas a navrhuje na ďalšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva pripraviť Návrh na osobitný zreteľ v časti priestoru ZŠsMŠ Cádrova.

Žiadosť o príspevok č. 33/2014 – RK Cirkev, Farnosť Kráľovnej rodiny, Bratislava – žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Detský letný tábor“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 300,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 6 z 10

Návrh na zriadenie Programovej rady MČ B-NM pre televízne vysielanie – finančná komisia predložený návrh schválila bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

Návrh na zverenie časti nebytových priestorov na I. nadzemnom poschodí Spoločenského domu VERNOSŤ do správy Knižnice B-NM - finančná komisia predložený návrh schválila bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11561/19, k. ú. Nové Mesto pre Martina Kiša, bytom Kladnianska 74, Bratislava - finančná komisia predložený návrh neschválila.
Hlasovanie:  
Za: 0 z 10
 
Návrh na rozšírenie predmetu nájmu pre nájomcu – Futbalový klub BCT Bratislava, OZ - finančná komisia predložený návrh schválila bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho saprenájmu časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15115/1, 15115/43, 15115/62 a 15115/63 a pozemkov registra „E“ parc. č. 15115/3, 15100/101 a 15100/102 pre spoločnosť G.S.B.V., s.r.o., Bratislava zastúpenej spoločnosťou MONTBET, Bratislava – komisia materiál neschvaľuje a odporúča materiál dopracovať + doložiť mapu sietí.
Za: 0 z 10

Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 6743/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, parc. č. 6743/18 zastavené plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc. č. 6743/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 a parc. č. 6743/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre manž. Riegl, manž. Kelecséni a pre Annu Čúzyovú a Máriu Šilanovú - finančná komisia predložený návrh schválila bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 10 z 10

Členovia finančnej komisie nemali žiadne iné príspevky ani pripomienky.

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, 22.5.2014
Zapísala: Nagyová Katarína

