KOMISIA FINANČNEJ STRATEGIE A PRE SPRÁVU A PODNIKANIE S MAJETKOM MESTA
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie
s majetkom mesta zo dňa 11.01.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
Otvorenie
Voľba podpredsedu komisie
Rôzne

Na základe podnetu zo strany pána predsedu Judr. Iva Nesrovnala, sa konalo stretnutie členov
komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta.
Pred začatím komisie p. tajomníčka rozdala vzorový Rokovací poriadok, aby si ho členovia
komisie mohli preštudovat a na zasadnutí komisie dňa 17.1.2011 mohli schváliť svoj rokovací
poriadok ( s prípadnými zapracovanými zmenami )
Komisiu otvoril a viedol predseda komisie JUDr.Ivo Nesrovnal. Na začiatku privítal všetkých
prítomných členov ( pán Ing.Ivan Švejna sa ospravedlnil a pán Ing. Libor Gašpierik sa
nedostavil ) a predstavil pani tajomníčku – Ing. Mičúchovú Henrietu.
Hlavným dôvodom stretnutia bolo zoznámenie sa a voľba podpredsedu komisie. Pán predseda
vyzval členov komisie na podanie návrhu na podpredsedu komisie. Žiadny návrh nebol podaný.
Predseda navrhol pána Švejnu, ktorý síce nebol prítomný, ale so svojou kandidatúrou na
podpredsedu súhlasil. Všetkých 6 prítomných členov komisie odhlasovalo pána Ing. Ivana
Švejnu ako podpredsedu komisie, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal.
Potom pán predseda oboznámil členov komisie o voľbe ďalších členov komisie – neposlancov.
Termín výberu je do konca marca, ale na februárovom zasadaní komisie chce o tom ešte
diskutovať a poslanci majú pouvažovať o možných dvoch, až troch kandidátoch.
Na záver Ing. Zuzana Dzivjáková vystúpila s požiadavkou, potreby stretnutia sa členov komisie
s vedúcimi pracovníkmi oddelenia správy nehnuteľností, oddelenia nájmov nehnuteľností
a finančného oddelenia, aby sa zlepšila spolupráca a členovia komisie aby boli priamo
oboznamovaní so stavom a s problémami na týchto oddeleniach ( napr. na finančnom oddelení
– stav pohľadávok, na oddelení nájmov – koľko je mesačne vyplatené za nájmy, efektivita
nájmov, na oddelení správy nehnuteľností - aký je majetok mesta... )

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 16.00 h – 17.00 h.

JUDr.Ivo Nesrovnal, v. r.
predseda komisie

Ing. Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448, 0905/268322

