Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 10. 9. 2014  

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

Program:
	Otvorenie
	Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov za I. polrok 2014

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018
Rôzne

1. Otvorenie
Úvodom podpredseda komisie pán Barkol privítal členov komisie a zahájil rokovanie. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a navrhol postupovať podľa programu ku ktorému pribudol ďalší bod, bod 4/, ktorý komisia zaradila pred bod rôzne: 
4/ Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, v časti C,  o výmere 320,16 m2, parcelné číslo 805/2, zapísanej na LV č. 3841, k.ú. Ružinov, obec Bratislava – mestská časť Ružinov, súpisné číslo 288 z dôvodu osobitného zreteľa
  
 Hlasovanie:		Prítomní: 3	 	Za: 3		Proti: 0		Zdržal sa: 0

Komisia mandátová, legislatívno-právna a kontroly pokračovala podľa upraveného a schváleného programu.
 
2. Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov za I. polrok 2014
Pani Ing. Alena Lehotayová, poverená výkonom funkcie vedúcej ekonomického odboru predložila Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za I. polrok 2014.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie  „Správu o plnení rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov za I. polrok 2014“
a
2. odporúča MZ schváliť „Správu o plnení rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov za I. polrok 2014“

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

3. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018
Pani prednostka Mgr. Zuzana Maturkaničová uviedla materiál „Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ na funkčné obdobie rokov 2014 – 2018“.
 
Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie   „Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018“
a
2. odporúča MZ schváliť „Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018“
        
Hlasovanie:		Prítomní: 3		Za: 3		Proti: 0		Zdržal sa: 0


4/ Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, v časti C,  o výmere 320,16 m2, parcelné číslo 805/2, zapísanej na LV č. 3841, k.ú. Ružinov, obec Bratislava – mestská časť Ružinov, súpisné číslo 288 z dôvodu osobitného zreteľa
Materiál predložila pani prednostka Mgr. Zuzana Maturkaničová, ktoré zodpovedala aj na otázky členom komisie. 

Komisia materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie “Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, v časti C,  o výmere 320,16 m2, parcelné číslo 805/2, zapísanej na LV č. 3841, k.ú. Ružinov, obec Bratislava – mestská časť Ružinov, súpisné číslo 288 z dôvodu osobitného zreteľa“
 a
2. odporúča MZ schváliť “Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, v časti C,  o výmere 320,16 m2, parcelné číslo 805/2, zapísanej na LV č. 3841, k.ú. Ružinov, obec Bratislava – mestská časť Ružinov, súpisné číslo 288 z dôvodu osobitného zreteľa“

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

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


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


Zapísala:  Zeleníková

