
Zápisnica č. 7

zo zasadnutia Komisie finančnej,
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti

konanej dňa 24. októbra 2011

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Návrh úpravy rozpočtu MČ B-NM na rok 2011
3. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2011
4. Prehľad príjmov z prenájmu nebytových priestorov
5. Žiadosť o príspevok č. 55/2011 - AŠK Inter, Bratislava - na projekt "Aby zdravé deti

boli zdravé"
6. Žiadosť o príspevok č. 57/2011 - Asociácia skateboardingu SR, Bratislava - na

dofinancovanie záverečnej súťaže v rámci projektu letnej prevádzky skateboardingovej
minirampy v Intergalaktivcej oblude

7. Žiadosť o príspevok č. 58/2011 - ZŠ s MŠ Česká, Bratislava - na plavecký výcvik
8. Žiadosť o príspevok č. 60/2011 - Karloveské tanečné centrum, Bratislava - na ,,14.

ročník Ceny Alexandra Dubčeka v tanečnom športe"
9. Žiadosť o príspevok č. 62/2011 - Bratislavská kynologická záchranárska brigáda,

Bratislava - na 1. ročník preteku DOG MILITARY PARKUR
10. Rôzne
11. Záver

K bodu 1)
Predseda finančnej komisie Ing. Jozef Bielik otvoril zasadnutie komisie, privítal
prítomných, oboznámil ich s programom a pristúpil k jeho rokovaniu.

K bodu 2)
Návrh úpravy rozpočtu MČ B-NM na rok 2011 - finančná komisia odsúhlasila predložený
Návrh úpravy rozpočtu MČ B-NM na rok 2011.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: O

K bodu 3)
Čerpanie rozpočtu k 30.9.2011 - finančná komisia zobrala na vedomie Čerpanie rozpočtu
k 30.9.2011.

K bodu 4)
Prehľad príjmov z prenájmu nebytových priestorov - finančná komisia žiada Ing. Tlačíkovú,
poverenú vedením oddelenia správy bytov a nebytových priestorov a oddelenia vnútornej
správy, o podrobnejší prehľad nájmov: predpis + úhrada + výdavky podľa objektov.



K bodu 5)
Žiadosť o príspevok Č. 55/2011 - AŠK Inter, Bratislava - na projekt "Aby zdravé deti boli
zdravé" - finančná komisia neschválila príspevok.
Hlasovanie:
Za: O
Proti: 11

K bodu 6)
Žiadosť o príspevok Č. 57/2011 - Asociácia skateboardingu SR, Bratislava - na dofinancova-
nie záverečnej súťaže v rámci projektu letnej prevádzky skateboardingovej minirampy v
Intergalaktivcej oblude - finančná komisia neschválila príspevok
Hlasovanie:
Za: O
Proti: 11

K bodu 7)
Žiadosť o príspevok Č. 58/2011 - ZŠ s MŠ Česká, Bratislava - na plavecký výcvik - finančná
komisia schválila príspevok vo výške 230,00 E z rozpočtu.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: O

K bodu 8)
Žiadosť o príspevok Č. 60/2011 - Karloveské tanečné centrum, Bratislava - na ,,14. ročník
Ceny Alexandra Dubčeka v tanečnom športe" - finančná komisia neschválila príspevok.
Hlasovanie:
Za: O
Proti: 11

K bodu 9)
Žiadosť o príspevok Č. 62/2011 - Bratislavská kynologická záchranárska brigáda, Bratislava
- na 1. ročník preteku DOG MILITARY PARKUR - finančná komisia neschválila príspevok.
Hlasovanie:
Za: O
Proti: 11

K bodu 10)
Rôzne:

~ Žiadosť o príspevok Č. 63/2011 - ZŠ s MŠ Česká, Bratislava - na plavecký výcvik -
finančná komisia schválila príspevok vo výške 90,00 E z rozpočtu.
Hlasovanie:
Za: II
Proti: O

~ Návrh na schválenie materiálu k uzavretiu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj
časti pozemkov registra "C" KN parcely Č. 10403/2 a parcely Č. 11464/3 v k.ú. Nové
Mesto pre ŽSR, Bratislava ako prípad osobitného zreteľa - člen finančnej komisie
podal pozmeňujúci návrh na zmenu ceny na 108,75 €llm2.



~ Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov
registra "E" KN parcela č. 11428 a parcela č. 15115/4, pozemkov registra "C" KN
parcela č. 12706, parcela č. 11464/13 a časti pozemkov registra "C" KN parcely č.
11488, parcely č. 11400/8, parcely č. 13184/1, parcely č. 15115/6, parcely č.
15115/111, parcely č. 11462/1 O, parcely č. 11462/44, parcely č. 12709 a parcely č.
1278/1 v k.ú. Nové Mesto pre ŽSR, Bratislava:

Hlasovanie za schválenie materiálu:
Za: 11
Proti: O

Hlasovanie za zmenu ceny:
Za: 10
Proti: 1

1. Finančná komisia predniesla pripomienku k presnej špecifikácii dátumu ukončenia prác -
počas realizácie stavby, najneskôr do 31.12.2015.

2. Členovia finančnej komisie predniesli pozmeňujúci návrh na zmenu ceny na 5,00 €/1m2.

Hlasovanie za schválenie materiálu:
Za: 9
Proti: 2

Hlasovanie za zmenu ceny:
Za: 11
Proti: O

K bodu 11)
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
finančnej komisie.

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

Bratislava, 25.10.2011
Zapísala: Nagyová


