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Zápisnica
zo zasadnutia komisie konanej dňa 13.6.2013 – pokračovanie komisie, ktorá zasadala 11.6.2013 



Prítomní: p. Barkol, Ing. Bílá,  Mgr. Guldan, , p. Valčeková
Ospravedlneni: JUDr. Šurinová, p. Ošlejšek
Prizvaní: Ing. Lehotayová, Ing. Sloboda, Mgr. Tóth, 



Program:
Otvorenie
	Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú čl. 56 a 57
Návrh  na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch
Návrh  na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov a technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica súpisné číslo 5824 nachádzajúci sa na Vietnamskej ulici v Bratislave
 Návrh   Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov    č..../2013 z 25. júna 2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky   služieb na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
Záverečný účet – výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2012
Sťažnosť na poslankyňu MZ pani Ševčíkovú
Rôzne





Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol podpredseda komisie Martin Barkol. Ospravedlnil p. Ošlejšeka a JUDr. Šurinovú a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. 


Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa  dopĺňajú čl. 56 a 57

Mgr. Tóth uviedol materiál a zodpovedal na otázky členov komisie. Po prerokovaní návrhu dodatku komisia odporučila miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť.

Hlasovanie
za:	2			proti: 	0		zdržali sa:	1



Návrh  na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch

Ing. Sloboda uviedol materiál a zodpovedal na otázky členov komisie. Po prerokovaní návrhu VZN komisia odporučila miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť s pripomienkou v § 5 ods. 9 doplniť: „Príspevok je možné vyzdvihnúť do 30 dní od doručenia výzvy na prevzatie priamo v pokladni MÚ alebo zaslať priamo na číslo účtu alebo poštovou poukážkou ...“

Hlasovanie
za:	3			proti: 	0		zdržali sa:	0


Návrh  na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov a technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica súpisné číslo 5824 nachádzajúci sa na Vietnamskej ulici v Bratislave

Ing. Sloboda uviedol materiál a zodpovedal na otázky členov komisie. Po prerokovaní návrhu obchodnej verejnej súťaže komisia odporučila miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť.

Hlasovanie
za:	3			proti: 	0		zdržali sa:	0


Návrh   Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov    č..../2013 z 25. júna 2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky   služieb na území mestskej časti Bratislava – Ružinov

Mgr. Tóth uviedol materiál a zodpovedal na otázky členov komisie. Po prerokovaní návrhu VZN komisia odporučila miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť.

Hlasovanie
za:	3			proti: 	0		zdržali sa:	0


Záverečný účet – výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2012

Ing. Lehotayová uviedla materiál a zodpovedala na otázky členov komisie. Po prerokovaní záverečného účtu komisia odporučila miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť.

Hlasovanie
za:	3			proti: 	0		zdržali sa:	0








Sťažnosť na poslankyňu MZ pani Ševčíkovú

Členovia komisie po preštudovaní sťažnosti sa dohodli, že poslankyňu Ševčíkovú pozvú na najbližšie rokovanie komisie a odporučili miestnemu kontrolórovi, aby sťažnosť predložil aj na rokovanie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone  funkcií verejných funkcionárov.

Hlasovanie
za:	3			proti: 	0		zdržali sa:	0


Rôzne

Podpredseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie. 








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























Zapísala: Silvia Valčeková

