Zápisnica č. 10

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 20. novembra 2013

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.    Otvorenie
2.    Návrh rozpočtu MČ B-NM na roky 2014, 2015, 2016
3.    Návrh časového harmonogramu zasadnutí MR, MZ a Komisií MZ MČ B-NM
4.    Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2014
5.    Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných MČ B-NM pre rok 2014
6.    Informácia o prijatom Etickom kódexe zamestnanca MČ B-NM
7.    Návrh na predaj pozemku – JUDr. Ján Krajči s manželkou, Bratislava  
8.    Návrh na predaj pozemku - JUDr. Ján Krajči s manželkou, Bratislava  
9.    Návrh na Dodatok č. 2 Zásad hospodárenia s bytmi v MČ B-NM
10.  Návrh na vyhlásenie obch. verejnej súťaže – prenájom NP na Jeséniovej ul. v Bratislave
11.  Návrh na prenájom časti pozemku – spol. Red Hill, Bratislava
12.  Správa o činnosti komisie pre kontrolu činnosti EKO – podniku VPS za rok 2013
13.  Bilancia hospodárenia EKO – podniku VPS za obdobie rokov 2010 – 2013
14.  Návrh na výšku nájomného - Vernosť, Bratislava
15.  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Vozárová Drahomíra, Bratislava
16.  Žiadosť o príspevok č. 67/2013 – Moonlight Camp, Bratislava – na projekt „Na palube 
       jednorožca III“ – doplnený menný zoznam detí z MČ B-NM
17.  Žiadosť o príspevok č. 73/2013 – ZŠ s MŠ Jeséniova, Bratislava – na korčuliarsky 
       výcvik
18.  Žiadosť o príspevok č. 74/2013 – Hivpomoc.sk, Bratislava – na projekt „Gentleman 
       bez klobúka nechodí“
19.  Žiadosť o príspevok č. 75/2013 – Spolok ochrancov vody Octopus, Bratislava – na 
       pokrytie neaktívneho obdobia organizácie
20.  Žiadosť o príspevok č. 76/2013 – ZŠ s MŠ Česká, Bratislava – na plavecký výcvik
21.  Rôzne
22.  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 rozpočtu MČ B-NM na roky 2014, 2015, 2016 – finančná komisia schválila predložený návrh s pripomienkami:
1/ Návrh na vytvorenie novej kapitoly: Realizácia Participatívneho rozpočtu - kapitálové výdavky.
Navrhovaný objem finančných prostriedkov 20 000,00 €. 
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Počas rokovania komisie 1 člen komisie prišiel, hlasuje 9 členov.

2/ Návrh rozpočtu: Realizácia – Revitalizácia VP – Ľudové námestie vo výške 571 200 €
Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu parku Ľudové Námestie - nové chodníky, multifunkčné ihrisko, nová fontána s vodnými tryskami, nové výsadby stromov a záhony, tieniace prvky nad hracou časťou pieskoviska, sprístupnenie vonkajších športovísk širokej verejnosti, osadenie nového mestského mobiliáru, rekonštrukciou verejného osvetlenia. Projekt je moderný, estetický a funkčne zohľadňuje demografický vývoj v Ľudovej štvrti. 
Uvedený návrh znížiť na objem 250 000,00 €.
Hlasovanie:  
Za: 3
Proti: 1
Zdržal sa: 5

3/ Návrh rozpočtu: Realizácia – Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Jeséniova vo výške 154 000 €
Z dôvodu kritického stavu  krovu nad  jedným pavilónom MŠ Jeseniova, bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši nedostatky MŠ. Rekonštrukcia bude pozostávať z nadstavby jedného pavilónu MŠ. Spojenia obidvoch pavilónov spojovacím krčkom, čím sa vytvorí bezbariérový vstup do objektu. Realizované budú aj vonkajšie spevnené plochy. Nadstavovaný pavilón bude zateplený a bude tu realizovaná aj výmena okien. Rekonštrukciou sa vyriešia nedostatky MŠ, ktoré objekt nutne potrebuje. Realizácia je rozdelená na dve etapy, v prvej etape sa neplánuje so zobytnením nadstavby. Ale vonkajší vzhľad stavby bude ucelený už po prvej fáze  rekonštrukcie. 
Uvedený návrh navýšiť o 80 000,00 € presunom z Revitalizácie VP Ľudové námestie.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4/ Návrh rozpočtu: Prípravná a projektová dokumentácia vo výške 51 000 €
Zahŕňa neočakávané výdavky na inžiniersko-technickú pomoc (10 000 €) a práce v súvislosti s plánovanou (prípravnou) výstavbou – konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektmi a orgánmi štátnej správy v rámci územného a stavebného konania (3 000 €), statické posudky (10 000 €), geometrické plány (8 000 €), aktualizácie už vypracovaných projektových dokumentácií (10 000 €), autorský dozor projektantov (10 000 €).  
Uvedený návrh rozpočtu znížiť na 20 000,00 €.
Hlasovanie:  
Za: 5
Proti: 3
Zdržal sa: 1

Počas rokovania komisie 1 člen komisie odišiel, hlasuje 8 členov.

Návrh rozpočtu MČ B-NM na roky 2014, 2015, 2016 – hlasovanie za celkový návrh – finančná komisia schválila predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3)
Návrh časového harmonogramu zasadnutí MR, MZ a Komisií MZ MČ B-NM – finančná komisia schválila predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4)
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2014 – finančná komisia schválila predložený plán.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5)
Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných MČ B-NM pre rok 2014 – finančná komisia schválila predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
K bodu 6)
Informácia o prijatom Etickom kódexe zamestnanca MČ B-NM – finančná komisia zobrala na vedomie predloženú informáciu.

K bodu 7)
Návrh na predaj pozemku – JUDr. Ján Krajči s manželkou, Bratislava, parc. č. 6005/112  - finančná komisia schválila predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8)
Návrh na predaj pozemku – JUDr. Ján Krajči s manželkou, Bratislava, parc. č. 6005/113    - finančná komisia schválila predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0






K bodu 9)
Návrh na Dodatok č. 2 Zásad hospodárenia s bytmi v MČ B-NM – finančná komisia schválila predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 10)
Návrh na vyhlásenie obch. verejnej súťaže – prenájom NP na Jeséniovej ul. v Bratislave – finančná komisia schválila predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 11)
Návrh na prenájom časti pozemku – spol. Red Hill, Bratislava – finančná komisia schválila predložený návrh s pripomienkou: z Nájomnej zmluvy na str. 3 Článok IV. vypustiť bod 1b) pri dohodnutom nájomnom 15 000,00 € bez podielu na zisku.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 12)
Správa o činnosti komisie pre kontrolu činnosti EKO – podniku VPS za rok 2013 – finančná komisia schvália predloženú správu.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 13)
Bilancia EKO – podniku VPS za stredisko Tržnica za obdobie rokov 2010 – 2013 – finančná komisia schválila predloženú bilanciu.
Hlasovanie:  
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Počas rokovania komisie 1 člen komisie odišiel, hlasuje 7 členov.

K bodu 14)
Návrh na výšku nájomného - Vernosť, Bratislava – finančná komisia schválila predložený návrh s pripomienkami:
1/ zníženie nájomného na čiastku 2 000,00 €/1 mesiac na dobu ½ roka do 30.6.2014
2/ právo prenajímateľa vypovedať zmluvu s 2. týždňovou výpovednou lehotou bez udania dôvodu
3/ hľadať nového nájomcu
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 15)
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku – Vozárová Drahomíra, Bratislava – finančná komisia navrhla presunúť žiadosť na oddelenie sociálnych služieb.

K bodu 16)
Žiadosť o príspevok č. 67/2013 – Moonlight Camp, Bratislava – na projekt „Na palube        jednorožca III“ – doplnený menný zoznam detí z MČ B-NM - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 1 500,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 2

K bodu 17)
Žiadosť o príspevok č. 73/2013 – ZŠ s MŠ Jeséniova, Bratislava – na korčuliarsky výcvik – finančná komisia zobrala na vedomie vyplatenie finančného príspevku na korčuliarsky výcvik z rozpočtu.

K bodu 18)
Žiadosť o príspevok č. 74/2013 – Hivpomoc.sk, Bratislava – na projekt „Gentleman bez klobúka nechodí“ – finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 0

K bodu 19)
Žiadosť o príspevok č. 75/2013 – Spolok ochrancov vody Octopus, Bratislava – na        pokrytie neaktívneho obdobia organizácie - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 0

K bodu 20)
Žiadosť o príspevok č. 76/2013 – ZŠ s MŠ Česká, Bratislava – na plavecký výcvik - finančná komisia zobrala na vedomie vyplatenie finančného príspevku na plavecký výcvik z rozpočtu.

K bodu 21)
Rôzne:

Žiadosť o príspevok č. 80/2013 – Komunita Kráľovnej pokoja, Močenok – na finančnú podporu k Vianociam 2013 - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.

Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 0

Žiadosť o príspevok č. 81/2013 – Depaul Slovensko, Bratislava – na projekt „Zabezpečenie prevádzky nízkoprahovej Nocľahárne sv. Vincenta de Paul – na nákup alkoholtesteru“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 0

Návrh VzN hlavného mesta Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej platenia – finančná komisia neschválila predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 0

Návrh na odpis trvalo nedobytnej pohľadávky za nájom NP na Hálkovej 11, Bratislava, nájomca DC1, s.r.o. – finančná komisia schválila predložený návrh.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Harmonogram zasadnutí na rok 2014 – Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ B-NM – finančná komisia schválila predložený harmonogram.
Hlasovanie:  
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 22)
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie.



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




Bratislava, 22.11.2013
Zapísala: Nagyová


