

Zápisnica č. 4

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 16. apríla 2012


Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny


Program:
1.    Otvorenie
2.    Zoznam rozpočtových opatrení vydaných v roku 2012 - prehľad
3.    Transfery všeobecnej povahy – prehľad čerpania k 31.3.2012
4.    Ing. Gašparík Ján, Bratislava – žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného za pozemky  
       pod garážami
5.    Návrh na prevod majetku z MČ B-NM na EKO – podnik VPS   
6.    Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nehnuteľnosti na Pionierskej 
       ulici č. 8 v Bratislave
7.    Žiadosť o príspevok č. 26/2012 – Asociácia Skateboardingu SR, Bratislava – na projekt 
       „Rekonštrukcia a údržba minirampy“
8.    Žiadosť o príspevok č. 28/2012 – ZŠ s MŠ Kalinčiakova, Bratislava – na plavecký 
       výcvik
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 jeho rokovaniu.

K bodu 2)
Zoznam rozpočtových opatrení vydaných v roku 2012 - prehľad - finančná komisia zobrala na vedomie predložený zoznam rozpočtových opatrení. Finančná komisia nesúhlasí s používaním finančných prostriedkov z kapitoly školstva ZŠ – havárie na rozpočtové opatrenia iných kapitol.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 3)
Transfery všeobecnej povahy – prehľad čerpania k 31.3.2012 - finančná komisia zobrala na vedomie predložený prehľad čerpania transferov. 
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0

K bodu 4)
Ing. Gašparík Ján, Bratislava – žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného za pozemky         pod garážami – finančná komisia odporúča prednostovi MÚ B-NM zaoberať sa všeobecne témou – vyriešením odpustenia nájomného pre nepoužívateľné garáže + predložiť materiál do Miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0

K bodu 5)
Návrh na prevod majetku z MČ B-NM na EKO – podnik VPS – finančná komisia zobrala na vedomie predložený materiál.  
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0

K bodu 6)
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nehnuteľnosti na Pionierskej ulici
č. 8 v Bratislave – finančná komisia predložila pozmeňujúci protinávrh – spracovať nový návrh na súťaž návrhov s prihliadnutím spôsobu využitia a pre potreby umiestnenia detí našej MČ.
Hlasovanie za pozmeňujúci protinávrh:  
Za: 8
Proti: 0

K bodu 7)
Žiadosť o príspevok č. 26/2012 – Asociácia Skateboardingu SR, Bratislava – na projekt 
„Rekonštrukcia a údržba minirampy“ – finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 8

K bodu 8)
Žiadosť o príspevok č. 28/2012 – ZŠ s MŠ Kalinčiakova, Bratislava – na plavecký výcvik
- finančná komisia zobrala na vedomie vyplatenie finančného príspevku na plavecký výcvik.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0

K bodu 9)
Rôzne:

- Žiadosť o súhlas k vyradeniu prebytočného a neupotrebiteľného majetku – EKO – podnik VPS - finančná komisia zobrala na vedomie predložený materiál.  
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0

- Pán Pavlovič, zástupca riaditeľa EKO – podniku VPS, oboznámil členov finančnej komisie o žiadosti, ktorú EKO – podnik VPS predloží na rokovanie MZ – jedná sa o zakúpenie 13 strojov v hodnote 440 tis. € vrátane DPH, ktoré chce EKO – podnik VPS zabezpečiť z kapitálových výdavkov.


- Žiadosť o príspevok č. 29/2012 – Spevácky súbor Sibirienka pri KD Sibírska, Bratislava – na projekt „Recipročné stretnutie – spevácky súbor Adamov (ČR)“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 250,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0


- Na rokovanie finančnej komisie boli dodatočne predložené 3 materiály, ktoré finančná komisia presunula na rokovanie ďalšej finančnej komisie, ktorá sa uskutoční 16.5.2012. 
Jedná sa o materiály:

1.)  Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku pre  
      MUDr. Petra Lengyela s manželkou, Bratislava
2.)  Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ pre športový klub Tesla, Bratislava
3.)  Návrh Zásad hospodárenia s bytmi v MČ B-NM


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, 16.4.2012
Zapísala: Nagyová


