Zápisnica zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie zo 14. 05. 2018

Prítomní:

Oľga Adamčiaková, Gabriela Janíková, Ivana Antošová, Roman Masár,
Vladimír Dolinay, Miroslava Makovníková Mosná

Ospravedlnení:

Daniela Palúchová, Vladislav Chaloupka, Anna Dyttertová

Program:
1. Záverečný účet a fin. usporiadanie MČ Bratislava-Petržalka za rok 2017,
2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké
kluby v oblasti športu,
3. Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy MČ Bratislava-Petržalka,
4. Koncepcia regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava-Petržalka,
5. Informácia o odmietnutí / neprijatí bytu,
6. Rôzne,
7. Záver.
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Oľga Adamčiaková. Zasadnutie sociálnej
a bytovej komisie sa konalo na základe schváleného programu.

K bodu 1.
Záverečný účet a fin. usporiadanie MČ Bratislava-Petržalka za rok 2017
Materiál uviedol: Julián Lukáček – vedúci FO
Diskusia :
Členovia komisie po diskusii prijali k materiálu nasledujúce stanovisko.
Uznesenie - Komisia sociálna a bytová odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Petržalka
schváliť
1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017
- schodok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške
1 221 167,96 €
- zostatok finančných operácií vo výške 2 736 315,09 €.
3. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 2 736 315,09 € znížený o schodok bežného
a kapitálového rozpočtu vo výške 1 221 167,96 € a o čiastku nevyčerpaných účelovo
určených prostriedkov poskytnutých v roku 2017 vo výške 185 861,75 € do Rezervného
fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v sume 1 329 285,38 €.
4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka
k 31.12.2017 – vykázaný zisk vo výške 32 332,63 € ponechať organizácii ako prídel do jej
Rezervného fondu .

potvrdiť
použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka a
návratných zdrojov financovania na krytie schodku rozpočtu za rok 2017 zisteného podľa §
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
Hlasovanie:
prítomní:
Oľga Adamčiaková, Gabriela Janíková, Ivana Antošová, Roman Masár,
Miroslava Makovníková Mosná, Vladimír Dolinay.
za: 6
Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Roman Masár, Miroslava Makovníková
Mosná, Gabriela Janíková, Vladimír Dolinay.
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené

K bodu 2.
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké
kluby v oblasti športu.
Materiál uviedol: Ján Bučan – zástupca starostu
Diskusia:
Členovia komisie po diskusii prijali k materiálu nasledujúce stanovisko.
Uznesenie:
Komisia sociálna a bytová odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti BratislavaPetržalka
s ch v á l i ť
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12.
decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Petržalka.
Hlasovanie:
prítomní:
Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Roman Masár, Gabriela Janíková,
Miroslava Makovníková Mosná.
za: 5

Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Roman Masár, Gabriela Janíková,
Miroslava Makovníková Mosná.

proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu 3.
Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Materiál uviedol: Stanislav Fiala - miestny kontrolór
Diskusia:
Členovia komisie po diskusii prijali k materiálu nasledujúce stanovisko.
Uznesenie:
Komisia sociálna a bytová odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti BratislavaPetržalka
s ch v á l i ť
Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Hlasovanie:
prítomní:
Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Roman Masár, Gabriela Janíková,
Vladimír Dolinay, Miroslava Makovníková Mosná.
za: 6

Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Roman Masár, Gabriela Janíková,
VladimírDolinay, Miroslava Makovníková Mosná.

proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 4.
Koncepcia regionálneho periodika pre mestskú časť Bratislava-Petržalka.
Materiál uviedol: Ján Hrčka - spracovateľ
Diskusia:
Členovia komisie po diskusii prijali k materiálu nasledujúce stanovisko.
Uznesenie:
Komisia sociálna a bytová odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti BratislavaPetržalka
A) schváliť
zámer aj naďalej informovať obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka prostredníctvom
vlastných novín realizovaných
alt. 1
verejným obstarávaním na celé dielo
alt. 2
verejným obstarávaním tlače a distribúcie a zabezpečením ostatných činností dodávateľsky
alebo vo vlastnej réžii
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za nasledovných podmienok :
a) mestská časť musí byť vydavateľom novín (periodickej tlače) registrovaným podľa
zákona 167/2008 Z.z. na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktoré bude
vydávať od 1.9.2018,
b) mestská časť musí byť vlastníkom názvu novín (periodickej tlače), pod ktorým bude
dané noviny vydávať od 1.9.2018,
c) mestská časť zaregistruje zvolený názov novín ako ochrannú známku na úrade
priemyselného vlastníctva, tak aby tento názov vlastnila pre kategóriu Noviny,
periodické publikácie, neperiodické publikácie, tlačoviny,
d) ak sa jedná o existujúcu ochrannú známku, mestská časť musí byť jej vlastníkom
najneskôr do 31.07.2018
e) mestská časť bude vlastníkom webovej domény s názvom novín, ktoré bude vydávať
od 1.9.2018,
f) ak sa jedná už o registrovanú webovú doménu, mestská časť musí byť jej vlastníkom
do 31.07.2018
g) mestská časť bude vlastníkom grafického vizuálu novín, ktoré bude vydávať od
1.9.2018. Grafický dizajn bude vychádzať z erbu a farieb mestskej časti,
h) všetka inzercia bude v novinách výhradne predávaná cez mestskú časť, aby bola
prístupná informácia, koľko inzercie sa v novinách vyskytuje a aká je cena za danú
inzerciu. Mestská časť bude mať oficiálny verejný cenník z ktorého nebude
poskytovať žiadne zľavy. Zverejnenie informácii, ktoré doteraz poskytovala svojim
príspevkovým alebo rozpočtovým organizáciám im bude poskytovať bezodplatne.
Príspevky vlastných organizácii nesmú byť na úkor platenej inzercie na dostatočné
pokrytie nákladov na vydávanie novín mestskej časti.
i) Parametre novín budú 24 farebných strán, v náklade minimálne 46 000 výtlačkov, na
bežnom novinovom papiery (45g/m2), bez väzby.
j) mestská časť si vyhradzuje právo zmeniť počet strán novín z dôvodu sezónnych
výkyvov a to znížiť počet strán na 16 alebo 20 strán, alebo naopak zvýšiť počet strán
na 28 alebo 32 strán.
k) Distribúcia novín musí byť zabezpečená všetkým obyvateľom mestskej časti
Bratislava-Petržalka
l) celá distribúcia novín musí byť zrealizovaná do troch po sebe idúcich dní, pričom
mestská časť musí mať vopred informáciu, ktoré tri dni to budú, aby vedela vykonať
kontrolu distribúcie novín
Hlasovanie:
prítomní:
Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Roman Masár, Gabriela Janíková,
Vladimír Dolinay, Miroslava Makovníková Mosná.
za: 2

Vladimír Dolinay, Miroslava Makovníková Mosná.

proti: 0
zdržal sa: 4

Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Roman Masár, Gabriela Janíková.

Uznesenie nebolo schválené.
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K bodu 5.
Informácia o odmietnutí / neprijatí bytu
Materiál uviedla: Daniela Podolayová – vedúca bytového oddelenia
Diskusia:
Členovia komisie k materiálu nemajú pripomienky.
Uznesenie: Komisia sociálna a bytová informáciu zobrala na vedomie.
Hlasovanie:
prítomní:
Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Roman Masár, Gabriela Janíková,
Vladimír Dolinay, Miroslava Makovníková Mosná.
za: 6

Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Roman Masár, Gabriela Janíková,
Vladimír Dolinay, Miroslava Makovníková Mosná.

proti: 0
zdržalo sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

Predsedníčka sociálnej a bytovej komisie poďakovala členom za účasť.
Nasledujúce zasadnutie sociálnej a bytovej komisie sa uskutoční: 11. 06. 2018
Začiatok rokovania komisie:
Ukončenie rokovania komisie:

14.00 h
15.30 h

Bratislava 14. 05. 2018

Oľga Adamčiaková v. r.
predsedníčka komisie

zapísala: Daniela Podolayová
tajomníčka komisie
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