Zápisnica č. 3

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 10. apríla 2013

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.    Otvorenie
2.    Návrh na schválenie kúpy pozemkov – Ing. Martinák a Ing. Martináková
3.    Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku vo vlastníctve, resp. zvereného do 
       správy škôl v zriaď. pôsobnosti MČ B-NM 
4.    Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu NP v BD 
       Račianska 87 v Bratislave
5.    Žiadosť o príspevok č. 17/2013 – Jednota dôchodcov  na Slovensku, Bratislava – na 
       projekt „Aktivity členov JDS BA III“
6.    Žiadosť o príspevok č. 21/2013 – Liga proti rakovine SR – klub Venuša v Bratislave, 
       Bratislava – na projekt „Návrat do života – psycho-sociálna pomoc ženám s Ca prsníka“ 
7.    Žiadosť o príspevok č. 22/2013 – Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO 3, 
       Bratislava – na projekt „Plán činnosti 2013“
8.    Žiadosť o príspevok č. 23/2013 – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava 
       – na rekondičný pobyt pre zrakovo postihnutých občanov MČ B-NM
9.    Žiadosť o príspevok č. 24/2013 – Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava – na projekt 
       „Súťaž dobrovoľných hasičských zborov Bratislavy – Devínska Nová Ves“
10.  Žiadosť o príspevok č. 26/2013 – Slovenská plavecká federácia, Bratislava – na projekt 
      „GRAND PRIX SLOVAKIA 2013“
11.  Žiadosť o príspevok č. 27/2013 – Plavecký klub ORCA Bratislava – na projekt „15. 
       ročník ORCA Cup 2013“
12.  Žiadosť o príspevok č. 28/2013 – Slovenský zväz modernej gymnastiky, Bratislava – na 
       projekt „Dunajský pohár a Turnaj olympijských nádejí“
13.  Žiadosť o príspevok č. 30/2013 – Račiansky spolok, Bratislava – na festival Frankovky 
       modrej
14.  Žiadosť o príspevok č. 31/2013 – Detská organizácia FENIX, Bratislava – na projekt  
      „Putovať a poznávať“
15.  Rôzne
16.  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 kúpy pozemkov – Ing. Martinák a Ing. Martináková - finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0


K bodu 3)
Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku vo vlastníctve, resp. zvereného do 
správy škôl v zriaď. pôsobnosti MČ B-NM – finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh s dvomi pripomienkami:
1) Vynechať cenu nájmu za priestor na voľby.
	 Pri ostatných nájmoch jednotne stanoviť minimálnu cenu.

Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4) 
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu NP v BD 
Račianska 87 v Bratislave – finančná komisia zobrala na vedomie predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
K bodu 5) 
Žiadosť o príspevok č. 17/2013 – Jednota dôchodcov  na Slovensku, Bratislava – na 
projekt „Aktivity členov JDS BA III“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 3
Proti: 5
Zdržal sa: 1

K bodu 6) 
Žiadosť o príspevok č. 21/2013 – Liga proti rakovine SR – klub Venuša v Bratislave, 
Bratislava – na projekt „Návrat do života – psycho-sociálna pomoc ženám s Ca prsníka“ – finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 150,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 7) 
Žiadosť o príspevok č. 22/2013 – Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO 3, 
Bratislava – na projekt „Plán činnosti 2013“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 200,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0


K bodu 8)
Žiadosť o príspevok č. 23/2013 – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava 
– na rekondičný pobyt pre zrakovo postihnutých občanov MČ B-NM - finančná komisia žiada o predloženie žiadosti na predpísanom tlačive – „Žiadosť o poskytnutie dotácie“.  

K bodu 9)
Žiadosť o príspevok č. 24/2013 – Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava – na projekt 
„Súťaž dobrovoľných hasičských zborov Bratislavy – Devínska Nová Ves“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 100,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10)
Žiadosť o príspevok č. 26/2013 – Slovenská plavecká federácia, Bratislava – na projekt 
„GRAND PRIX SLOVAKIA 2013“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 9
Zdržal sa: 0

K bodu 11)
Žiadosť o príspevok č. 27/2013 – Plavecký klub ORCA Bratislava – na projekt „15. 
ročník ORCA Cup 2013“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 9
Zdržal sa: 0

K bodu 12)
Žiadosť o príspevok č. 28/2013 – Slovenský zväz modernej gymnastiky, Bratislava – na 
projekt „Dunajský pohár a Turnaj olympijských nádejí“- finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 200,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 13)
Žiadosť o príspevok č. 30/2013 – Račiansky spolok, Bratislava – na festival Frankovky        modrej - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 9
Zdržal sa: 0




K bodu 14) 
Žiadosť o príspevok č. 31/2013 – Detská organizácia FENIX, Bratislava – na projekt  
„Putovať a poznávať“ – finančná komisia žiada o predloženie menného zoznamu detí z MČ B-NM. Presun žiadosti do ďalšej komisie.

K bodu 15)
Rôzne:

Členovia finančnej komisie nemali žiadne iné príspevky ani pripomienky.

K bodu 16)
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie.





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

























Bratislava, 10.4.2013
Zapísala: Nagyová


