Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 15. 4. 2014  

Prítomní:  JUDr. Šurinová , p. Barkol, PhDr. Guldan,  p. Ošlejšek
Ospravedlnená: Ing. Bíla

Program:
	Otvorenie

	Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2014
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 zo dňa 3. 5. 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2014 z ... 2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
	Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava
	Rôzne


1. Otvorenie
Úvodom pán podpredseda komisie Barkol privítal členov komisie a zahájil rokovanie. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a navrhol postupovať podľa programu, ktorí si členovia komisie odsúhlasili: 
 
Hlasovanie:		Prítomní: 3	 	Za: 3		Proti: 0		Zdržal sa: 0

Komisia mandátová, legislatívno-právna a kontroly pokračovala podľa schváleného programu. Následne pán podpredseda Barkol odovzdal slovo pani predsedníčke komisie JUDr. Šurinovej, ktorá pokračovala v rokovaní komisie.
 
2. Návrh  na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2014
Návrh na 1. zmenu rozpočtu uviedla, vedúca referátu účtovníctva a konsolidácie Ing. Alena Lehotayová a vedúca právneho odboru JUDr. Eva Poprendová, ktoré zodpovedali na otázky členom komisie. 
Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie   „Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2014“
a
2. žiada pána starostu, aby problematiku prerokoval v orgánoch hlavného mesta a zistil, kto má povinnosť hradiť odvod dažďovej vody za komunikácie 3. a 4. triedy

Hlasovanie:		Prítomní: 4		Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa:  0

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 zo dňa 3. 5. 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
Návrh VZN o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb predniesla vedúca odboru sociálnych vecí Mgr. Henrieta Valková. 

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:


1. berie na vedomie   „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 zo dňa 3. 5. 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb“
a
2.  odporúča MZ schváliť „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 zo dňa 3. 5. 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb“ 

Hlasovanie:		Prítomní: 4		Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2014 z ... 2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
Vedúca odboru sociálnych vecí Mgr. Henrieta Valková a JUDr. Alena Matisková, referát právnych služieb predložili návrh VZN o hmotnej núdze a zodpovedali na otázky členom komisie. 
Zároveň sa ospravedlnila pani predsedníčka komisie JUDr. Šurinová a odovzdala slovo podpredsedovi komisie pánu poslancovi Barkolovi. 

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie   „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2014 z ... 2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov“
a
2.  odporúča MZ schváliť „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2014 z ... 2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov“ s pripomienkou

V § 13, ods. b) nahradiť: 
b) oprávnenej osobe, ktorej výška starobného alebo predčasného starobného dôchodku presahuje sumu 240,00 EUR, ale nepresahuje sumu 380,00 EUR, príspevok vo výške 1,00 EUR na jeden odobratý obed,

doplniť bod c)
c) oprávnenej osobe, ktorej výška starobného alebo predčasného starobného dôchodku presahuje sumu 380,00 EUR, ale nepresahuje sumu 520,00 EUR, príspevok vo výške 0,50 EUR na jeden odobratý obed,

bod c) premenovať na bod d)
        
Hlasovanie:		Prítomní: 3		Za: 3		Proti: 0		Zdržal sa: 0

5. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava "
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže predložili vedúca odboru sociálnych vecí Mgr. Henrieta Valková a Silvia Valčeková, vedúca referátu nájomných bytov. 

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie   „Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava“,

2.  odporúča MZ schváliť „Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava“

a
3.  žiada starostu, aby navrhol komisiu na vyhodnotenie ponúk tak, aby rešpektovala všetky politické kluby a nezávislých

Hlasovanie:		Prítomní: 3		Za: 3		Proti: 0		Zdržal sa: 0

6. Rôzne
V bode rôzne poslanci diskutovali na tému stavebných prác v dňoch pracovného pokoja. Komisia súhlasí, aby pán poslanec PhDr. Guldan predložil návrh zásad uvažovaného VZN o usmernení stavebných činností.

Hlasovanie:		Prítomní: 3		Za: 3		Proti: 0		Zdržal sa: 0

Záverom podpredseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie. 




								     JUDr. Daniela Šurinová, v. r.
								          predsedníčka komisie 
      


Zapísala:  Zeleníková

