Zápisnica č. 7

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 24. septembra 2014

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.    Otvorenie
2.    Informácia – Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2014
3.    Návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017 (zaslané e-mailom 12.9.2014, opakovane 
       19.9.2014) 
4.    Návrh investičných akcií MČ B-NM na rok 2015
5.    Návrh na predaj pozemku pre pani MUDr. Martu Dobrovičovú, Bratislava 
6.    Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa pre spoločnosť ATTAK, Bratislava
7.    Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky voči spol. KORION, 
       Bratislava    
8.    Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve MČ B-
       NM
9.    Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky za nájom nebytového priestoru pre   
       nájomcu CZ&CZ EXCLUSIVE, Bratislava
10.  Žiadosť o príspevok č. 47/2014 – SVG G-1, o.z., Bratislava – na projekt „Oprava objektu  
       parkovania – Halová garáž“
11.  Žiadosť o príspevok č. 62/2014 – DEPAUL SLOVENSKO, n.o., Bratislava – na projekt   
       „Na prevádzku Útulku sv. Lujzy de Marillac“
12.  Žiadosť o príspevok č. 63/2014 – Inštitút pre medzikultúrny dialóg, o.z., Bratislava – na 
       projekt „Turnaj BLMF proti rasizmu a intolerancii“
13.  Rôzne
14.  Záver 

K bodu 1)
Ing. Stanislav Winkler, poverený vedením finančnej komisie, otvoril  zasadnutie  komisie, privítal prítomných, oboznámil ich s programom a pristúpil k rokovaniu programu. 

K bodu 2)
Informácia – Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2014 – finančná komisia zobrala predloženú správu na vedomie s pripomienkami: 
1/ na ďalšie zasadnutie finančnej komisie predložiť predpoklad plnenia investičných akcií do konca roku 2014 (oddelenie Výstavby a investícií)
2/ na ďalšie zasadnutie finančnej komisie predložiť prehľad na aké odmeny boli použité finančné prostriedky na položke Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (oddelenie Hospodárske a finančné).

K bodu 3)
Návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017 – finančná komisia zobrala predložený návrh na vedomie bez pripomienok.



K bodu 4) 
Návrh investičných akcií MČ B-NM na rok 2015 - finančná komisia zobrala predložený návrh na vedomie bez pripomienok.

K bodu 5) 
Návrh na predaj pozemku pre pani MUDr. Martu Dobrovičovú, Bratislava – finančná komisia schválila predložený návrh bez pripomienok v znení alternatívy 2: za cenu stanovenú súdnym znalcom v znaleckom posudku č. 175/2014 vo výške 63 200,00 €.
Hlasovanie:  
Za: 7 z 7

K bodu 6) 
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa pre spoločnosť ATTAK, Bratislava – stiahnuté z rokovania.

K bodu 7) 
Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky voči spol. KORION, 
Bratislava – finančná komisia schválila predložený návrh bez pripomienok.   
Hlasovanie:  
Za: 7 z 7

K bodu 8) 
Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve MČ B-NM – finančná komisia schválila predložený materiál s pripomienkou: opraviť posledný odstavec na strane 19: „Ku skutočnému času prenájmu ...... „. Na zasadnutí finančnej komisie bola oprava hneď predložená. Nové znenie: „V prípade zvýšených časových nárokov na príchody a odchody účastníkov, hostí, prípravu techniky, atď., si prenajímateľ vyhradzuje právo na základe dohody zvýšiť cenu nájmu až do výšky za skutočnú disponibilitu priestoru pre potreby nájomcu.“
Hlasovanie:  
Za: 7 z 7

K bodu 9) 
Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky za nájom nebytového priestoru pre nájomcu CZ&CZ EXCLUSIVE, Bratislava - finančná komisia schválila predložený návrh bez pripomienok.   
Hlasovanie:  
Za: 7 z 7


Počas rokovania prišili ďalší 2 členovia komisie. Prítomných hlasujúcich členov je 9.


K bodu 10) 
Žiadosť o príspevok č. 47/2014 – SVG G-1, o.z., Bratislava – na projekt „Oprava objektu  parkovania – Halová garáž“ – finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0 z 9


K bodu 11) 
Žiadosť o príspevok č. 62/2014 – DEPAUL SLOVENSKO, n.o., Bratislava – na projekt „Na prevádzku Útulku sv. Lujzy de Marillac“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0 z 9

K bodu 12) 
Žiadosť o príspevok č. 63/2014 – Inštitút pre medzikultúrny dialóg, o.z., Bratislava – na projekt „Turnaj BLMF proti rasizmu a intolerancii“ - finančná komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0 z 9

K bodu 13) 
Rôzne:

Návrh na odpredaj pozemkov pre manželov JUDr. Ľubomír Voloch a Jana Volochová – finančná komisia schválila predložený návrh bez pripomienok.
Hlasovanie:  
Za: 9 z 9

Žiadosť o príspevok č. 67/2014 – Moonlight Camp, o.z., Bratislava – na projekt „Na palube jednorožca IV“ – finančná komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 1 500,00 € z rozpočtu.
Hlasovanie:  
Za: 9 z 9

Všeobecne záväzné nariadenie MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ B-NM a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených MČ B-NM – finančná komisia schválila predložené VzN s pripomienkou: navýšiť dotáciu na dieťa a žiaka o vyššiu čiastku ako je uvedené v predloženom VzN.
Hlasovanie:  
Za: 9 z 9

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




                                                                                          Ing. Stanislav Winkler, v. r.
                                                                                          predseda finančnej komisie




Bratislava, 25.9.2014
Zapísala: Nagyová Katarína

