Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 27. 5. 2014  

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

Program:
	Otvorenie
	Záverečný účet  -  výročná správa, správa o hospodárení mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013
	Zmena rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov na rok 2014

Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2014 -2020
	Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti TVR a RE, s. r. o.
	Návrh na vymenovanie zástupcov mestskej časti ako členov predstavenstva  a dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. a na schválenie zmien jej stanov
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. ..../2014 zo dňa 24. júna 2014, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná 
Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti Bratislava - Ružinov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
	Návrh na vymenovanie zástupcov mestskej časti za členov dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s.
	Rôzne

1. Otvorenie
Úvodom pán podpredseda komisie Barkol privítal členov komisie a zahájil rokovanie. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a navrhol postupovať podľa programu, ku ktorému pribudol ďalší bod – „Návrh na vymenovanie zástupcov mestskej časti za členov dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s.“, ktorý zaradil ako bod 9/ a bod Rôzne sa zmenil na bod 10/. Program si členovia komisie odsúhlasili: 
 
Hlasovanie:		Prítomní: 3	 	Za: 3		Proti: 0		Zdržal sa: 0

Komisia mandátová, legislatívno-právna a kontroly pokračovala podľa schváleného programu.
 
2. Záverečný účet  -  výročná správa, správa o hospodárení mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013
Záverečný účet, výročnú správu a správu o hospodárení mestskej časti uviedla pani prednostka Mgr. Zuzana Maturkaničová,  ktorá zodpovedala na otázky členom komisie. 
Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie   „Záverečný účet  -  výročná správa, správa o hospodárení mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013“
a
2. odporúča MZ schváliť „Záverečný účet  -  výročná správa, správa o hospodárení mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013“

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

3. Zmena rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov na rok 2014

Pani prednostka Mgr. Zuzana Maturkaničová predložila materiál „Zmenu rozpočtu MČ Bratislava na rok 2014“.
Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie  „Zmenu rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov na rok 2014“
a
2. odporúča MZ schváliť „Zmenu rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov na rok 2014“

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

4. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2014 -2020
Pani prednostka Mgr. Zuzana Maturkaničová a projektová manažérka útvaru pre styk s verejnosťou Ľubica Petrisková predložili návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Ružinov na roky 2014-2010. Zároveň zodpovedali na otázky členom komisie. 
Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie   „Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2014 -2020“
a
2. odporúča MZ schváliť „Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2014 -2020“ s pripomienkou:  žiadame doplniť regulatívy pre jednotlivé objekty, zapísané v zozname pamätihodnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov“
        
Hlasovanie:		Prítomní: 3		Za: 3		Proti: 0		Zdržal sa: 0

5. Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti TVR a RE, s. r. o.
Návrh  na  odvolanie  konateľa  spoločnosti  TVR a  RE,  s. r. o. predniesol  pán  starosta Ing. Dušan Pekár. 
Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti TVR a RE, s. r. o.“
a
2. odporúča MZ schváliť „Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti TVR a RE, s. r. o.“

Hlasovanie:		Prítomní: 3		Za: 2		Proti: 0		Zdržal sa: 1

6. Návrh na vymenovanie zástupcov mestskej časti ako členov predstavenstva  a dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. a na schválenie zmien jej stanov
Materiál na rokovanie predložili pani prednostka Mgr. Zuzana Maturkaničová a vedúca právneho odboru JUDr. Eva Poprendová. 
Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh na vymenovanie zástupcov mestskej časti ako členov predstavenstva  a dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. a na schválenie zmien jej stanov“
a
2. odporúča MZ schváliť „Návrh na vymenovanie zástupcov mestskej časti ako členov predstavenstva  a dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. a na schválenie zmien jej stanov“

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

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. ..../2014 zo dňa 24. júna 2014, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná 
Návrh  na  schválenie VZN – územného  plánu  zóny  Trnávka,  Krajná – Bočná  predložil Ing. arch. Andrej Papp, referát územného plánu a regionálneho  rozvoja.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. ..../2014 zo dňa 24. júna 2014, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná“
a
2. odporúča MZ schváliť „Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. ..../2014 zo dňa 24. júna 2014, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná“

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

8. Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti Bratislava - Ružinov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
Návrh  na  určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov MČ predniesol  pán  starosta Ing. Dušan Pekár, ktorý zodpovedal poslancom na ich otázky.  

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti Bratislava - Ružinov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014“
a
2. odporúča MZ schváliť  alternatívu „B“ z dôvodovej správy materiálu „Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti Bratislava - Ružinov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014“ 

9. Návrh na vymenovanie zástupcov mestskej časti za členov dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s.
Materiál na rokovanie predložili pani prednostka Mgr. Zuzana Maturkaničová a vedúca právneho odboru JUDr. Eva Poprendová. 

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh na vymenovanie zástupcov mestskej časti za členov dozornej rady spoločnosti  CULTUS Ružinov, a.s.“
a
2. odporúča MZ schváliť „Návrh na vymenovanie zástupcov mestskej časti za členov dozornej rady spoločnosti  CULTUS Ružinov, a.s.“

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


10. Rôzne
V bode rôzne podpredseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie. 


								        JUDr. Daniela Šurinová
								          predsedníčka komisie 
                     v zastúpení
                         Martin Barkol, v.r.
                                  podpredseda komisie

Zapísala:  Zeleníková

