



Zápisnica č. 2

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 13. februára 2012


Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny


Program:


1.    Otvorenie
2.    Návrh organizácie vystúpení jednotlivých poslancov MZ MČ B-NM v TV NM    
       Bratislava 
3.    Návrh na premenovanie časti ulice Horská na ulicu „Lipovinová“
4.    Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite Ahoj - Briežky 
5.    Návrh na schválenie prípadu osobitého zreteľa – prenájom kancelárie č. 305 v budove   
       MÚ B-NM pre Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava
6.    Návrh na odpredaj pozemkov pre Športový klub Tesla, Bratislava
7.    Návrh uznesenia k prenájmom pozemkov garáží vo vlastníctve tretích osôb
8.    Návrh na schválenie prípadu osobitého zreteľa – nájom nebytových priestorov v budove  
       MÚ B-NM pre Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
9.    Návrh na schválenie prípadu osobitého zreteľa – prenájom časti pozemku pre FESTAP, 
       Bratislava
10.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM o nájme bytov
11.  Žiadosť o príspevok č. 80/2011 – ZO Slovenského zväzu invalidov, Bratislava – na 
       občerstvenie – doplnenie zoznamu obyvateľov MČ B-NM
12.  Žiadosť o príspevok č. 2/2012 – Bratislavský spolok nepočujúcich, OZ, Bratislava – na 
       projekt „Sociálno – rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich v roku 2012“
13.  Žiadosť o príspevok č. 3/2012 – AŠK Inter Bratislava – na projekt „Cvičenie 
       seniorov“
14.  Žiadosť o príspevok č. 4/2012 – VAGUS, OZ, Bratislava – na projekt „Streetwork – 
       terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova“ – doplnenie žiadosti z roku 2011 o presný   
       účel projektu 
15.  Žiadosť o príspevok č. 5/2012 – ZŠ s MŠ Česká, Bratislava – na lyžiarsky výcvik
16.  Žiadosť o príspevok č. 6/2012 – Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO 3, 
       Bratislava – na činnosť organizácie 
17.  Žiadosť o príspevok č. 7/2012 – ZŠ s MŠ Jeséniova, Bratislava – na lyžiarsky výcvik 
18.  Žiadosť o príspevok č. 8/2012 – Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, 
       Bratislava – na projekt „Vikvetfest“ 
19.  Žiadosť o príspevok č. 9/2012 – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO 6, 
       Bratislava – na rekondičný pobyt 
20.  Žiadosť o príspevok č. 10/2012 – Moonlight camp, OZ, Bratislava – na projekt „Letný 
       tábor“

21.  Žiadosť o príspevok č. 11/2012 - AŠK Inter Bratislava – na turnaj „Inter Cup 2012“
22.  Žiadosť o príspevok č. 12/2012 – Jednota dôchodcov na Slovensku, KO, Bratislava – na  
       úhradu nákladov za prenájom kancelárie na Junáckej č. 1
23.  Žiadosť o príspevok č. 13/2012 – Jednota dôchodcov na Slovensku, OO, Bratislava – na  
       aktivity a činnosť organizácie
24.  Rôzne
25.  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 organizácie vystúpení jednotlivých poslancov MZ MČ B-NM v TV NM           Bratislava - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh. 
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0

K bodu 3)
Návrh na premenovanie časti ulice Horská na ulicu „Lipovinová“ - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0

K bodu 4)
Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite Ahoj - Briežky - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0

K bodu 5)
Návrh na schválenie prípadu osobitého zreteľa – prenájom kancelárie č. 305 v budove  MÚ B-NM pre Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0

K bodu 6)
Návrh na odpredaj pozemkov pre Športový klub Tesla, Bratislava - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 2
K bodu 7)
Návrh uznesenia k prenájmom pozemkov garáží vo vlastníctve tretích osôb - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0

K bodu 8)
Návrh na schválenie prípadu osobitého zreteľa – nájom nebytových priestorov v budove         MÚ B-NM pre Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 3

K bodu 9)
Návrh na schválenie prípadu osobitého zreteľa – prenájom časti pozemku pre FESTAP,      Bratislava - finančná komisia neschválila predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 6
Zdržal sa: 3

K bodu 10)
Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM o nájme bytov - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh s pripomienkou: v prílohe „Vyhlásenie k žiadosti o nájom obecného bytu“ v bode 4 žiadať o Výpis z registra trestov + preukázanie platobnej schopnosti.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 11)
Žiadosť o príspevok č. 80/2011 – ZO Slovenského zväzu invalidov, Bratislava – na        občerstvenie – doplnenie zoznamu obyvateľov MČ B-NM - finančná komisia odsúhlasila vyplatenie finančného príspevku vo výške 170,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0

K bodu 12)
Žiadosť o príspevok č. 2/2012 – Bratislavský spolok nepočujúcich, OZ, Bratislava – na        projekt „Sociálno – rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich v roku 2012“- finančná komisia odsúhlasila vyplatenie finančného príspevku vo výške 150,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0

K bodu 13)
Žiadosť o príspevok č. 3/2012 – AŠK Inter Bratislava – na projekt „Cvičenie seniorov“- finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 2
Zdržal sa: 7

K bodu 14)
Žiadosť o príspevok č. 4/2012 – VAGUS, OZ, Bratislava – na projekt „Streetwork –        terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova“ – doplnenie žiadosti z roku 2011 o presný          účel projektu  - finančná komisia predložila pozmeňujúci návrhu oproti návrhu pána starostu (2 000,00 €) a odsúhlasila vyplatenie finančného príspevku vo výške 500,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 2

K bodu 15)
Žiadosť o príspevok č. 5/2012 – ZŠ s MŠ Česká, Bratislava – na lyžiarsky výcvik - finančná komisia zobrala na vedomie vyplatenie finančného príspevku na lyžiarsky výcvik. Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0

K bodu 16)
Žiadosť o príspevok č. 6/2012 – Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO 3,        Bratislava – na činnosť organizácie - finančná komisia žiada predložiť menný zoznam členov združenia ZPO, ktorí sú obyvateľmi MČ Bratislava – Nové Mesto.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0

K bodu 17)
Žiadosť o príspevok č. 7/2012 – ZŠ s MŠ Jeséniova, Bratislava – na lyžiarsky výcvik - finančná komisia zobrala na vedomie vyplatenie finančného príspevku na lyžiarsky výcvik. Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0

K bodu 18)
Žiadosť o príspevok č. 8/2012 – Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy,        Bratislava – na projekt „Vikvetfest“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 1




K bodu 19)
Žiadosť o príspevok č. 9/2012 – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO 6,        Bratislava – na rekondičný pobyt  - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 200,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 2

K bodu 20)
Žiadosť o príspevok č. 10/2012 – Moonlight camp, OZ, Bratislava – na projekt „Letný        tábor“ - finančná komisia žiada o osobné stretnutie s p. Nemcom Marcelom z OZ Moonlight camp z dôvodu upresnenia činnosti a presného využitia finančných prostriedkov pri projekte „Letný tábor“.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0

K bodu 21)
Žiadosť o príspevok č. 11/2012 - AŠK Inter Bratislava – na turnaj „Inter Cup 2012“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 200,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 1

K bodu 22)
Žiadosť o príspevok č. 12/2012 – Jednota dôchodcov na Slovensku, KO, Bratislava – na         úhradu nákladov za prenájom kancelárie na Junáckej č. 1 - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 1
Proti: 2
Zdržal sa: 6

K bodu 23)
Žiadosť o príspevok č. 13/2012 – Jednota dôchodcov na Slovensku, OO, Bratislava – na       aktivity a činnosť organizácie - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 2





K bodu 24)
Rôzne:

- Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej ulici č. 33 v Bratislave - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0

- Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0

- Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2012 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2011 – finančná komisia žiada o doplnenie podrobnejšieho rozpisu výdavkov na vydávanie a distribúciu časopisu Hlas Nového Mesta za rok 2011, vrátane súťažných podmienok a výsledku verejnej súťaže.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0

- Návrh – Dodatok č. 1 k Zásadám poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0

- Finančná komisia žiada pána Mgr. Nováka Vladimíra, vedúceho oddelenia školstva, o osobné stretnutie na zasadnutí ďalšej finančnej komisie, ktorá sa bude konať dňa 21.3.2012 o 15,00 hod. v budove MÚ B-NM na VI. Poschodí, č. dv. 619 – prerokovanie finančných príspevkov na lyžiarske a plavecké výcviky. 

K bodu 25)
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie.



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



Bratislava, 14.2.2012
Zapísala: Nagyová

