Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 15. 6. 2015  

Prítomní: JUDr. Daniela Šurinová, Bc. Radovan Bajer, Ing. Vladimír Sloboda, JUDr. Michaela Biharyová
ospravedlnený zo začiatku rokovania: Mgr. Igor Adamec
neprítomný: Mgr. Attila Horváth
 
Program:
	Otvorenie
	Návrh na úpravu stanov RP VPS, a. s.
	Návrh Zriaďovacej listiny Domova dôchodcov
	Návrh na prenájom časti nehnuteľností - časť strechy samostatne stojacej budovy, súpisné číslo 5824 – iná budova, Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, objekt SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica, ktorá je vybudovaná na pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 14814/383, zapísaná na liste vlastníctva č. 4967 v spoluvlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov a Západoslovenská distribučná, a.s., katastrálne územie Trnávka, obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II o celkovej ploche 21,60 m2 za účelom jeho využívania na technické účely súvisiace s výstavbou a prevádzkovaním základňovej stanice verejnej elektronickej telekomunikačnej siete GSM pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
	Návrh Dodatku č. 12 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
	Zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Bancíkovej 2, Bratislava
	Zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Piesočná 2, Bratislava
	Zriaďovacia listina Materskej školy, Exnárova 6, Bratislava
	Zriaďovacia listina Materskej školy, Západná 2, Bratislava
	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, ktorý si komisia následne odsúhlasila. 

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

2. Návrh na úpravu stanov RP VPS, a. s.
Návrh na úpravu stanov predložil predseda predstavenstva Ing. Milan Sokol. Komisia mala dotaz na doplnenie  - či je suma s DPH. Pán predseda  zodpovedal na dotaz a pripomienky poslancov.
Komisia  uvedený návrh  prediskutovala a prijala nasledovné uznesenie: 

1. berie na vedomie   „Návrh na úpravu stanov Ružinovský podnik verejno – prospešných  služieb, a. s.“

2.  odporúča MZ schváliť „Návrh  na úpravu stanov Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a. s.“
   
Hlasovanie:		Prítomní: 4		Za: 4		Proti: 0	 	Zdržal sa: 0

3. Návrh Zriaďovacej listiny Domova dôchodcov
Materiál k uvedenému bodu predložila na rokovanie komisie Mgr. Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí. Členovia komisie sa pýtali, či bola zriaďovacia listina konzultovaná s domovom dôchodcov – pani Valková zodpovedala na danú otázku. Taktiež mala komisia pripomienky, kde žiadala rozšírenie tabuľky o  presnú identifikáciu majetku, žiadala vypísať každý druh majetku, obstarávaciu a zostatkovú cenu. Pán Ing. Vladimír Sloboda žiadal stav vecného a finančného vymedzenia majetku zvereného do správy k dátumu  30. 6. 2015. 

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh  Zriaďovacej listiny Domova dôchodcov“
 
2.  odporúča   MZ   schváliť   „Návrh     Zriaďovacej   listiny    Domova    dôchodcov“   s pripomienkami

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

4. Návrh na prenájom časti nehnuteľností - časť strechy samostatne stojacej budovy, súpisné číslo 5824 – iná budova, Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, objekt SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica, ktorá je vybudovaná na pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 14814/383, zapísaná na liste vlastníctva č. 4967 v spoluvlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov a Západoslovenská distribučná, a.s., katastrálne územie Trnávka, obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II o celkovej ploche 21,60 m2 za účelom jeho využívania na technické účely súvisiace s výstavbou a prevádzkovaním základňovej stanice verejnej elektronickej telekomunikačnej siete GSM pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uvedený materiál predložila pani Mgr. Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí a Ing. Dušan Rychtárik, ktorí zodpovedali na otázky členom komisie. Pán Mgr. Igor Adamec požadoval pri podpisovaní zmluvy vyrokovať termín rokovania medzi Orange Slovensko, a.s. a ružinovskou televíziou, pretože je problém so signálom a celým  pokrytím televízneho vysielania.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh na prenájom časti nehnuteľností - časť strechy samostatne stojacej budovy, súpisné číslo 5824 – iná budova, Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, objekt SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica, ktorá je vybudovaná na pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 14814/383, zapísaná na liste vlastníctva č. 4967 v spoluvlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov a Západoslovenská distribučná, a.s., katastrálne územie Trnávka, obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II o celkovej ploche 21,60 m2 za účelom jeho využívania na technické účely súvisiace s výstavbou a prevádzkovaním základňovej stanice verejnej elektronickej telekomunikačnej siete GSM pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“

2.  odporúča MZ schváliť „Návrh  na prenájom časti nehnuteľností - časť strechy samostatne stojacej budovy, súpisné číslo 5824 – iná budova, Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, objekt SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica, ktorá je vybudovaná na pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 14814/383, zapísaná na liste vlastníctva č. 4967 v spoluvlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov a Západoslovenská distribučná, a.s., katastrálne územie Trnávka, obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II o celkovej ploche 21,60 m2 za účelom jeho využívania na technické účely súvisiace s výstavbou a prevádzkovaním základňovej stanice verejnej elektronickej telekomunikačnej siete GSM pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za nájomné 185,868 eur/ m2/rok, spolu v sume 4.014,75 eur/ročne bez DPH, z toho nájomné pre Mestskú časť Bratislava - Ružinov je vo výške 3.717,36 eur/rok, na obdobie 10 rokov.“ 





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

5. Návrh Dodatku č. 12 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál na rokovanie komisie predložila pani Mgr. Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí a Ing. Dušan Rychtárik, ktorí zodpovedali na otázky členom komisie.
 
Komisia LPaK  uvedený  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie   „Návrh Dodatku č. 12 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa“

2.  odporúča MZ schváliť „Návrh Dodatku č. 12 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa“

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

6. Zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Bancíkovej 2, Bratislava
Materiál k bodom 6/, 7/, 8/, 9/ predložila na rokovanie komisie Mgr. Viera Kováčová, referát metodiky škôl a školských zariadení, kultúry a športu. V podstate vysvetlila problematiku, že sa jedná o dve materské škôlky, kde MŠ Západná 2 bola elokovaným pracoviskom MŠ Piesočnej  2 a MŠ Exnárová 6 bola elokovaným pracoviskom  MŠ Bancíkovej 2. Takže vznikli dve nové rozpočtové organizácie (materské škôlky) s právnou subjektivitou. Vznik týchto škôlok schválilo miestne zastupiteľstvo a Ministerstvo školstva, športu, vedy a výskumu SR schválilo ich zaradenie do siete škôl a školských zariadení. Potrebná je už len schváliť zriaďovacie listina pre nové škôlky, aby im mohlo byť pridelené IČO, ako samostatnému právnemu subjektu. S tým súvisí, ale aj úprava zriaďovacích listín MŠ Bancíková a MŠ Piesočná, z ktorých je potrebné tieto elokované pracoviská vypustiť. Komisia mala pripomienky k zriaďovacím listinám, ktoré po dohode nakoniec pani Mgr. Viera Kováčová upravila. 

Komisia LPaK  uvedený  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh  Zmeny zriaďovacej listiny Materskej školy, Bancíkovej 2, Bratislava“

2.  odporúča MZ schváliť „Návrh Zmeny zriaďovacej listiny Materskej školy, Bancíkovej 2, Bratislava“   

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

7. Zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Piesočná 2, Bratislava
Komisia LPaK  uvedený  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh  Zmeny zriaďovacej listiny Materskej školy, Piesočná 2, Bratislava“

2.  odporúča MZ schváliť „Návrh Zmeny zriaďovacej listiny Materskej školy, Piesočná 2, Bratislava“   

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



8. Zriaďovacia listina Materskej školy, Exnárova 6, Bratislava
Komisia LPaK  uvedený  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh  Zriaďovacej listiny Materskej školy, Exnárova 6, Bratislava“

2.  odporúča MZ schváliť „Návrh Zriaďovacej listiny Materskej školy, Exnárova 6, Bratislava“   

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


9. Zriaďovacia listina Materskej školy, Západná 2, Bratislava
Komisia LPaK  uvedený  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh  Zriaďovacej listiny Materskej školy, Západná 2, Bratislava“

2.  odporúča MZ schváliť „Návrh Zriaďovacej listiny Materskej školy, Západná 2, Bratislava“   


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

10. Rôzne
Záverom pani predsedníčka  komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila rokovanie komisie. 


							             JUDr. Daniela Šurinová, v. r.
								     predsedníčka komisie 

Zapísala:  Zeleníková

