Zápisnica č. 6

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 18. júna 2014

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.    Otvorenie
2.    Prerokovanie architektonickej štúdie Revitalizácia parku na Račianskom Mýte
3.    Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s MEDIAPRESS Bratislava na prenájom časti 
       pozemku
4.    Žiadosť o príspevok č. 34/2014 – OZ Karloveské tanečné centrum, Bratislava – na 
       projekt „3. Ročník Slovak Open Championship 2014“
5.    Žiadosť o príspevok č. 38/2014 – OZ Vegánske hody, Bratislava – na projekt „Vegánske 
       hody 2014“
6.    Žiadosť o príspevok č. 39/2014 – STARZ, Bratislava – na projekt „Letné športové 
       prázdniny“
7.    Rôzne
8.    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)
Prerokovanie architektonickej štúdie Revitalizácia parku na Račianskom Mýte – finančná komisia zobrala predloženú štúdiu na vedomie s pripomienkami:
1/ sochy – zistiť autorské práva
2/ korene stromov, ktoré narúšajú asfaltový povrch – riešenie pri novom povrchu
3/ hojdačky – ich riešenie
4/ predložiť 3D verziu štúdie
Hlasovanie:  
Za: 8 z 8

K bodu 3)
Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s MEDIAPRESS Bratislava na prenájom časti pozemku – finančná komisia zobrala predložený návrh na vedomie s pripomienkami:
1/ zmluvu uzatvoriť na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace
2/ vyvolať rokovanie s nájomcom o výške pôvodnej ceny
Hlasovanie:  
Za: 8 z 8

K bodu 4) 
Žiadosť o príspevok č. 34/2014 – OZ Karloveské tanečné centrum, Bratislava – na projekt „3. Ročník Slovak Open Championship 2014“ – finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0 z 8
K bodu 5) 
Žiadosť o príspevok č. 38/2014 – OZ Vegánske hody, Bratislava – na projekt „Vegánske hody 2014“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0 z 8

K bodu 6) 
Žiadosť o príspevok č. 39/2014 – STARZ, Bratislava – na projekt „Letné športové prázdniny“ – finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 400,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 8 z 8

K bodu 7) 

Rôzne:

Žiadosť o príspevok č. 40/2014 – Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Bratislava -  na projekt „Zájazd po banských mestách Slovenska: Banská Štiavnica a Kremnica“ - finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 250,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 8 z 8

Zámer na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom NP na Račianskej ulici v Bratislave č. 87 – finančná komisia schválila predložený zámer bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 8 z 8

Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislava, ktorým sa dopĺňa čl. 36b ods. 2, v oblasti konania verejných športových podujatí - finančná komisia schválila predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 8 z 8

Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislava, ktorým sa dopĺňa čl. 91 ods. 1 písm. h), v oblasti prerozdelenia príjmov z výnosov dane za ubytovanie - finančná komisia schválila predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 8 z 8

K bodu 8)
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie.

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

Bratislava, 18.6.2014
Zapísala: Nagyová Katarína

