Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly
zo dňa 28. 11. 2013  

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

Program:
	Otvorenie
	Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2014 – 2016

Návrh zmluvy o komplexnom prenájme majetku pre CULTUS Ružinov a. s.
	Informácia o mesačných správach a vykonaných kontrolách hliadkovej činnosti mestskej polície za rok 2012
	Podnet p. Nemčekovej  k spracovaniu návrhu ÚPN-Z Trnávka stred pre reg. ÚFJ 3/06

Rôzne 

1. Otvorenie
Úvodom pán podpredseda komisie Barkol privítal členov komisie a zahájil rokovanie. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a navrhol postupovať podľa upraveného programu, ku ktorému pribudol ďalší bod, ktorí si členovia komisie odsúhlasili.
 
	Návrh zmluvy o komplexnom prenájme majetku pre CULTUS Ružinov a. s.

Informácia o mesačných správach a vykonaných kontrolách hliadkovej činnosti mestskej polície za rok 2012
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2014 – 2016
Podnet p. Nemčekovej  k spracovaniu návrhu ÚPN-Z Trnávka stred pre reg. ÚFJ 3/06
Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ..../2013 z ....... 2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia

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

Komisia mandátová, legislatívno-právna a kontroly pokračovala podľa schváleného programu. 
 
2. Návrh zmluvy o komplexnom prenájme majetku pre CULTUS Ružinov a. s.
Návrh zmluvy o komplexnom prenájme majetku predložili pani prednostka Mgr. Zuzana Maturkaničová a pani riaditeľka Cultusu Mgr. Eva Filanová. 

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

berie na vedomie  “Návrh  zmluvy  o komplexnom  prenájme  majetku  pre CULTUS Ružinov a. s.“
a
 
odporúča MZ schváliť  “Návrh zmluvy  o komplexnom  prenájme  majetku pre CULTUS Ružinov a. s.“

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

3. Informácia o mesačných správach a vykonaných kontrolách hliadkovej činnosti mestskej polície za rok 2012
Hlavný kontrolór Ing. Rastislav Harman informoval komisiu o mesačných správach a vykonaných kontrolách hliadkovej činnosti mestskej polície za rok 2012 a 2013.

Komisia LPaK materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

berie na vedomie  “Informáciu o mesačných správach a vykonaných kontrolách hliadkovej činnosti mestskej polície za rok 2012 “

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

4. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2014 – 2016
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2014 - 2016 uviedli pán starosta Ing. Dušan Pekár, pani prednostka Mgr. Zuzana Maturkaničová a pán Ing. Vladimír Matula, vedúci ekonomického odboru, ktorí zároveň aj zodpovedali  na otázky členom komisie.

Komisia LPaK materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

berie na vedomie  “Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2014 – 2016“
a

odporúča MZ schváliť  “Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2014 – 2016“

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

5. Podnet p. Nemčekovej  k spracovaniu návrhu ÚPN-Z Trnávka stred pre reg. ÚFJ 3/06
Komisia LPaK podnet p. Nemčekovej prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

berie na vedomie  “Podnet p. Nemčekovej  k spracovaniu návrhu ÚPN-Z Trnávka stred pre reg. ÚFJ 3/06“

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

6. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ..../2013 z ...... 2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia
Návrh VZN hlavného mesta SR  na rokovanie komisie predložil Ing. Ľubomír Holík, poverený riadením referátu RR, ktorý  zodpovedal na otázky členom komisie.  

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

berie na vedomie  “Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ..../2013 z ...... 2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia“
a

odporúča MZ nesúhlasiť s predloženým Návrhom  Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ..../2013 z ...... 2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia“

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


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

Zapísala:  Zeleníková

