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Zápisnica č. 6/2015

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (ďalej len „KFPČaI“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 13. 05. 2015
    
Prítomní:  	JUDr. Martin Vojtašovič, Ing. Tomáš Alscher, Mgr. Martina Fondrková, 
                      	Mgr. Martin Lazík, Ing. Tatiana Tomášková, JUDr. Darina Spišiaková,
	Ing. Drahomíra Kňažníková
 	 
Program:

1. Otvorenie
2. Záverečný účet – výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2014
3. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2015
4. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2015 z ... 2015 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov
6. Rôzne 

	K bodu 1

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

Komisia sa na začiatku zasadnutia dohodla, že vypustí časť vety v bode č. 5 v zápisnici KFPČaI č. 1 z 28.01. 2015 časť textu:  „Komisia sa dohodla, že členom komisie sa môže stať aj občan – neposlanec“:
Hlasovanie:    Prítomní:   5
                               							 Za:            3
									 Zdržal sa:  2  

	K bodu 2
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Záverečný účet – výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2014.


2/ odporúča MZ návrh schváliť-
-	komisia žiada doplniť stanovisko hlavného kontrolóra a správu audítora v zmysle predkladaného materiálu
-	upraviť titulnú stranu materiálu na základe pripomienky komisie – Záverečný účet – správa o hospodárení MČ.
-	doplniť do záverečného účtu čerpanie sociálneho fondu v zmysle § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.)


       							Hlasovanie:    Prítomní: 7 
                               							 Za:          7   
	K bodu 3
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: “Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2015“.


2/ žiada predložiť do MZ stanovisko audítora, či predložený návrh 1. zmeny rozpočtu v časti Bežný rozpočet je v súlade s § 10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z. z.

Hlasovanie:   Prítomní:  7
              					 		            Za:           7


K bodu 4
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prerokovanie protestu prokurátora“

2/ odporúča návrh schváliť.
 	
Hlasovanie:   Prítomní:  7
              							            Za:           7

	
K bodu 5

KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2015 z ... 2015 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

Hlasovanie:   Prítomní:  7
              							            Za:           7
			
	




JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
           predseda KFPČaI




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

