Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 12. 5. 2015  

Prítomní:   JUDr. Šurinová,  Bc. Radovan Bajer,   Mgr. Attila Horváth,  Mgr. Igor Adamec, ospravedlnení zo začiatku rokovania - Ing. Vladimír Sloboda, JUDr. Michaela Biharyová
 
Program:
	Otvorenie
	Záverečný účet – výročná správa o hospodárení mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2014

Návrh 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2015
Návrh na prerokovanie protestu prokurátora
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
Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov
Podnet p. Nemčekovej na prešetrenie postupu Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
NEKA
Rôzne

1. Otvorenie
Úvodom pani predsedníčka komisie JUDr. Daniela Šurinová privítala členov komisie a zahájila rokovanie. Skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná a navrhla pokračovať podľa programu. Nakoľko pán prednosta Ing. Juraj Hagara musel  ísť na ďalšie stretnutie komisia začala bodom 8/ a nasledovne pokračovala podľa schváleného programu.  
  
 Hlasovanie:		Prítomní: 4	 	Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

8. NEKA
Úvodom pán poslanec Attila Horváth oznámil, že vystupuje z politickej strany Most Híd.

Pán prednosta Ing. Juraj Hagara informoval členov komisie o obdržaní interpelácie z posledného zastupiteľstva, v zmysle ktorej by mal zabezpečiť správne označovanie poslancov, nakoľko sa na zastupiteľstvách rieši problematika označovania poslancov. Z uvedeného dôvodu si prednosta dovolil predložiť predmetný bod na rokovanie komisie a žiadal od komisie nie len vysvetlenie pojmu zástupca politickej strany, pretože niektorí poslanci vystúpili z politickej strany a chcú vystupovať ako nezávislí poslanci, ale aj z dôvodu, aby danú problematiku neriešil úrad sám bez stanoviska, prípadne názoru poslancov, resp. príslušnej poslaneckej komisie. Usúdil, že komisia mandátová, legislatívno-právna a kontroly je príslušná na riešenie danej problematiky. Komisia na uvedenú problematiku diskutovala a prijala nasledovné uznesenie: 

1. berie na vedomie  zaradenie poslancov - podľa politickej príslušnosti, nezávislých kandidátov, nezaradených poslancov a poslancov s podporou strany, za akú kandidovali,

2. ukladá prednostovi zaradiť poslancov ako kandidovali do MZ nasledovne:
- 2 nezávislí  poslanci (NEKA)  
- 4 poslanci ktorí vystúpili z politickej strany – ako (nezaradení)
- poslanci, ktorí kandidovali za príslušnú politickú stranu
- poslanci s podporou strany, za ktorú kandidovali,

3. odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Ružinov uložiť  prednostovi,  aby   požiadal  Ústavný  súd  SR o výklad  „pojmu  zástupca  politickej  strany, 
politického hnutia v komisii na ochranu verejného záujmu“ v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., t.j. kto sa považuje za zástupcu politickej strany alebo politického hnutia či iba člen strany alebo hnutia, alebo aj osoba, ktorá za danú politickú stranu alebo hnutie kandidovala a vo voľbách bola do miestneho zastupiteľstva aj zvolená.
   
Hlasovanie:		Prítomní: 4	Za: 4		Proti: 0	 	Zdržal sa: 0

2. Záverečný účet – výročná správa o hospodárení mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2014“
Záverečný účet a  výročnú správu o hospodárení mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2014 predniesla pani Ing. Alena Lehotayová, poverená funkciou vedúcej ekonomického odboru, ktorá zodpovedala aj na otázky členom komisie. Komisia skonštatovala, že nemá k dispozícii stanovisko kontrolóra a audítora k záverečnému účtu. Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie   „Záverečný účet – výročná správa o hospodárení mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2014“,

2.  odporúča MZ schváliť „Záverečný účet – výročná správa o hospodárení mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2014“,   

3. žiada, aby predkladateľ na rokovanie komisie LPaK predkladal ako súčasť materiálu „Záverečný účet – výročná správa o hospodárení mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2014“ výrok audítora a stanovisko kontrolóra

Hlasovanie:		Prítomní: 4		Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

3. Návrh 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2015
Uvedený materiál predložila pani Ing. Alena Lehotayová, poverená funkciou vedúcej ekonomického odboru.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

berie na vedomie   „Návrh  1. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2015“

Hlasovanie:		Prítomní: 4		Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

4. Návrh  na prerokovanie protestu prokurátora
Materiál na rokovanie komisie predložil Mgr. Peter Kopún, referent právnych služieb, ktorý zodpovedal na otázky členom komisie.  
 
Komisia LPaK  uvedený  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie   „Návrh na prerokovanie protestu prokurátora“
a
2.  odporúča MZ vyhovieť „Návrhu protestu prokurátora“   

Hlasovanie:		Prítomní: 5		Za: 5		Proti: 0		Zdržal sa: 0

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
Návrh VZN predložil referent  právnych služieb Mgr. Peter Kopún. Členovia komisie diskutovali k uvedenému VZN.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „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“
a
2.  odporúča MZ schváliť „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“   

Hlasovanie:		Prítomní: 5		Za: 5		Proti: 0		Zdržal sa: 0

6. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov
Uvedený materiál predložila pani riaditeľka Ružinovského domu seniorov Mgr. Ľubica Karelová, MPH, ktorá odpovedala aj na otázky členov komisie.
Komisia uvedený materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov“
a
2.  odporúča MZ schváliť „Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov“ za nájomné schválené uznesením č. 391/XXIII/2013
   
Hlasovanie:		Prítomní: 4		Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

7. Podnet p. Nemčekovej na prešetrenie postupu Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Pán poslanec Bc. Radovan Bajer predniesol podnet p. Nemčekovej, ktorá žiadala zúčastniť sa rokovania Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy. Komisia mandátová legislatívno-právna a kontroly diskutovala na tému, či majú byť zasadnutia komisií verejné, či to zákon o obecnom zriadení upravuje a ako, alebo účasť verejnosti rieši rokovací poriadok jednotlivých komisií. Rovnako pripomenuli, že rokovacie poriadky komisií musia byť v súlade s právnymi predpismi. Každý člen komisie vyjadril svoj názor a stanovisko na účasť verejnosti na komisii ako poradnom orgáne miestneho zastupiteľstva. 

Komisia uvedený podnet prediskutovala a prijala nasledovné uznesenie:

odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Ružinov uložiť prednostovi, aby požiadal Ústavný súd SR o výklad Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci účasti občanov na zasadnutiach komisií  zriadených miestnym zastupiteľstvom v zmysle § 11 ods. 4 písm. n) a § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:		Prítomní: 5		Za: 5		Proti: 0 	Zdržal sa: 0

9. Rôzne
V bode rôzne diskutoval pán poslanec Ing. Vladimír Sloboda o pojme „zástupca politickej strany“, kde požiadal uložiť zastupiteľstvu úlohu, aby miestny úrad požiadal o dotaz na ústavný súd o vysvetlenie pojmu „zástupca politickej strany“. Komisia skonštatovala, že tým by sa mohli vyriešiť určité dohady a predísť ďalším podnetom na tému zaradenia poslancov do komisie na ochranu verejného záujmu. Komisia prijala uznesenie, ktoré je zapracované do bodu 8/.  
Ďalej pán poslanec Ing. Vladimír Sloboda  predniesol  tému odmeňovací poriadok, kde  sa podľa neho stala diskriminácia, keď členovia komisie z radov občanov nie sú odmeňovaní tak ako zvolení poslanci. Požiadal, aby si predseda komisie túto problematiku preveril a prípadne sa na ďalšom stretnutí komisie touto témou aj zaoberali. 
Záverom pani predsedníčka  komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila rokovanie komisie. 


							             JUDr. Daniela Šurinová, v. r.
								     predsedníčka komisie 

Zapísala:  Zeleníková

