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  Zápisnica č. 4/2015

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie ďalej len „KFPČaI“ alebo „komisia“ MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 04. 03. 2015
    
Prítomní:  	JUDr. Martin Vojtašovič, Ing. Tomáš Alscher, Mgr. Martina Fondrková, 
                      	Mgr. Martin Lazík, Ing. Tatiana Tomášková
 	 


Program:

1. Otvorenie
2. Predstavenie kandidátov  – neposlancov na členov finančnej komisie – osobný pohovor
3. Návrh rozpočtu na roky 2015 -2017 
4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. 16 v Bratislave pre spoločnosť HLZ, s.r.o. Fedáková 10, 841 02 Bratislava
5. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku pod garážou, parc.č.15096/ 63, k. ú. Trnávka, vo vlastníctve hl m. SR Bratislavy, zvereného do správy MČ Bratislava – Ružinov, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov : Ing. Zbyhněv Stebel a PharmDr. Jana Steblová 
6. Návrh na predĺženie nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava –Ružinov Ružinovskému podniku verejno-prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 formou dodatku k zmluve o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
7. Návrh na vrátenie pozemku registra, „C“ parc. č. 10566/8 – ostatné plochy o výmere 4640 m2, kat. úz. Nivy, evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava –Ružinov Protokolom č. 24 zo dňa 30.9.1991, ktorý je na základe Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012 v nájme Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a. s. Mlynské Luhy 19, 821 05  Bratislava, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy
8. Rôzne


K bodu 1
Zasadnutie KFPČaI  otvoril a ďalej viedol predseda JUDr. Martin Vojtašovič. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.


K bodu 2
Komisia pozvala záujemcov o členstvo v KFPČaI ku krátkemu osobnému pohovoru. 
Vzhľadom na to, že komisia nemohla vypočuť niektorých záujemcov, pretože sa ospravedlnili, vyjadrí  svoje stanovisko k výberu členov komisie z radov občanov po vypočutí
všetkých kandidátov.


		 	       
K bodu 3
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh rozpočtu na roky 2015 -2017“,
Komisia žiada doplnenie textu do hlavných úloh pri zostavovaní rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov /rekonštrukcie s cieľom zvýšenia kapacít MŠ/,

2/ odporúča MZ návrh schváliť.
       							Hlasovanie:    Prítomní: 4 
                               							 Za:          4   

  

K bodu 4
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. 16 v Bratislave pre spoločnosť HLZ, s.r.o. Fedáková 10, 841 02 Bratislava“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť.
Hlasovanie:   Prítomní:  3
              					 		            Za:           3



K bodu 5
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku pod garážou, parc.č.15096/ 63, k. ú. Trnávka, vo vlastníctve hl m. SR Bratislavy, zvereného do správy MČ Bratislava – Ružinov, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov : Ing. Zbyhněv Stebel a PharmDr. Jana Steblová“,

2/ odporúča prerokovať materiál na Komisii územného plánovania, životného prostredia a dopravy a žiada o jej vyjadrenie.
 	
Hlasovanie:   Prítomní:  4
              							            Za:           4



K bodu 6
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na predĺženie nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava –Ružinov Ružinovskému podniku verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 formou dodatku k zmluve o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť; komisia namieta a žiada zmeniť text dôvodovej správy o dôvode predĺženia nájmu na str. 3, ods. 2, tretia veta –  zdôvodnenie predĺženie nájmu do 31.12.2015 v znení:  „Predĺženie nájmu do 31.12.2015 navrhujeme z dôvodu nutnosti rozhodnutia o budúcnosti a spôsobe fungovania RPVPS ako obchodnej spoločnosti so 100 %-nou majetkovou účasťou Mestskej časti.“.

Hlasovanie:   Prítomní:  4
              							            Za:           4
			


K bodu 7
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na vrátenie pozemku registra, „C“ parc. č. 10566/8 – ostatné plochy o výmere 4640 m2, kat. úz. Nivy, evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava -Ružinov Protokolom č. 24 zo dňa 30.9.1991, ktorý je na základe Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012 v nájme Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a. s. Mlynské Luhy 19, 821 05  Bratislava, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy“,

2/ komisia konštatuje, že vrátenie predmetného zvereného  pozemku do správy Magistrátu bez zmluvnej garancie zabezpečenia parkovacích možností a iných potrieb obyvateľov dotknutej časti a návštevníkov trhoviska na Miletičovej ulici nie je možný.

  		 Hlasovanie:   Prítomní:  3
              						                         Za:           3


K bodu 8 - Rôzne
KFPČaI prerokovala a

berie na vedomie návrh pani poslankyne Ing. Anny Reinerovej na obstaranie softvéru slúžiaceho na sprehľadnenie čerpania jednotlivých položiek rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov, ktorý by bol sprístupnený na jej webovom sídle.






JUDr. Martin Vojtašovič, v.r.
           predseda KFPČaI




Zapíslala: Emilie Sihelníková, tajomníčka komisie
Tel.č.  02/48 284 244
E-mail: emilie.sihelnikova@ruzinov.sk 

