Zápisnica č. 1

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 22. januára 2014

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1.    Otvorenie
2.    Návrh VzN MČ B-NM, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice – Fresh 
       Market, Bratislava
3.    Návrh na pristavovanie kontajnerov pre rok 2014 – EKO – podnik VPS
4.    Návrh VzN MČ B-NM o vyhradení miest na VP na vylepovanie volebných plagátov     
5.    Návrh na schválenie prípadu osobit. zreteľa – prenájom pozemku pre Ústredný 
       kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
6.    Návrh Dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok s Klaudiou Markovou, 
       Bratislava 
7.    Žiadosť o príspevok č. 1/2014 – ZO-CHPH Mierová kolónia, Bratislava – žiadosť   
       o zníženie prenájmu
8.    Žiadosť o príspevok č. 2/2014 – Moonlight camp, Bratislava – na projekt „Na palube     
       jednorožca III“
9.    Žiadosť o príspevok č. 3/2014 – ZŠ s MŠ Cádrova, Bratislava – na korčuľovanie
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 rokovaniu programu. 

K bodu 2)
Návrh VzN MČ B-NM, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice – Fresh Market,
Bratislava - finančná komisia schválila predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3)
Návrh na pristavovanie kontajnerov pre rok 2014 – EKO – podnik VPS – finančná komisia schválila predložený návrh s pripomienkou – obidva kontajnery pri škole na Teplickej ulici  pristaviť do stredu na trávniku.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0



K bodu 4) 
Návrh VzN MČ B-NM o vyhradení miest na VP na vylepovanie volebných plagátov – finančná komisia schválila predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
K bodu 5) 
Návrh na schválenie prípadu osobit. zreteľa – prenájom pozemku pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave - finančná komisia schválila predložený návrh s pripomienkou – pýtať si nájomné za dva roky dozadu – opraviť materiál.
Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6) 
Návrh Dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok s Klaudiou Markovou,        Bratislava – finančná komisia navrhuje:
	pokúsiť sa znížiť finančnú čiastku oproti čiastke, ktorá bola predložená v Návrhu Dohody – vypracovať nový návrh - právne oddelenie MÚ B-NM
	predložiť iný právny názor – stanovisko externej právničky MÚ B-NM JUDr. Hegedušovej, oboznámiť s ním členov finančnej komisie e-mailom, prípadne osobne

Hlasovanie:  
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7) 
Žiadosť o príspevok č. 1/2014 – ZO-CHPH Mierová kolónia, Bratislava – žiadosť o zníženie  
prenájmu a poskytnutie dotácie - finančná komisia odporúča žiadateľovi:
	podať žiadosť o zníženie nájmu prenajímateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prenájme, t. j. EKO – podnik 
	podať žiadosť o poskytnutie dotácie na predpísanom tlačive

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

K bodu 8)
Žiadosť o príspevok č. 2/2014 – Moonlight camp, Bratislava – na projekt „Na palube      jednorožca III“ – finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 4



K bodu 9)
Žiadosť o príspevok č. 3/2014 – ZŠ s MŠ Cádrova, Bratislava – na korčuľovanie - finančná komisia zobrala na vedomie vyplatenie finančného príspevku na korčuliarsky výcvik z rozpočtu.

K bodu 10)
Rôzne:

Žiadosť o príspevok č. 90/2013 – ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava – na lyžiarsky výcvik - finančná komisia zobrala na vedomie vyplatenie finančného príspevku na korčuliarsky výcvik z rozpočtu.

Členovia finančnej komisie nemali žiadne iné príspevky ani pripomienky.

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, 24.1.2014
Zapísala: Nagyová Katarína

