Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 20.10. 2015  

Prítomní: JUDr. Daniela Šurinová, Bc. Radovan Bajer,  Mgr. Igor Adamec, JUDr. Michaela Biharyová, Ing. Vladimír Sloboda
Neprítomný: Mgr. Attila Horváth
 
Program:
	Otvorenie 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov 
Návrh na predĺženie doby nájmu a zníženie nájomného za nájom 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 č. 3 k zmluve o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava- Ružinov č. ..../2015 z 3. novembra 2015 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Bratislava Ružinov 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Ružinov č. ..../2015 z 3. novembra 2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území  Mestskej časti Bratislava Ružinov 
Návrh Dodatku  ..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ..... 2015. 
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.
  
 Hlasovanie:		Prítomní: 5	 	Za: 5		Proti: 0		Zdržal sa: 0

Komisia pokračovala podľa odsúhlaseného programu. 
2. Návrh „Všeobecne záväzné nariadenie o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov“ 
Materiál v krátkosti uviedla Mgr. Kováčová, vedúca referátu metodiky škôl a školských zariadení a odpovedala na otázky členov komisie
Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie :  
1. berie na vedomie Návrh „Všeobecne záväzné nariadenie o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov“ s pripomienkami :
- v § 4, odsek 5 navrhuje doplniť slovo „spravidla“ plní povinnú........
- pôvodný § 7 premenovať  na Zrušovacie ustanovia
- a účinnosť označiť ako § 8
Komisiou navrhované úpravy si predkladateľka osvojila 
Hlasovanie:		Prítomní: 5		Za: 5		Proti: 0	 	Zdržal sa: 0


3. „Návrh na predĺženie doby nájmu a zníženie nájomného za nájom 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 č. 3 k zmluve o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa“ 

Materiál na rokovanie komisie LPaK predložila Ing. Lehotayová. Členovia komisie diskutovali na predmetnú tému.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:
1. berie na vedomie „Návrh na predĺženie doby nájmu a zníženie nájomného za nájom 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 č. 3 k zmluve o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa“ 
2. neodporúča MZ schváliť „Návrh na predĺženie doby nájmu a zníženie nájomného za nájom 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 č. 3 k zmluve o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa“ 
3. Komisia navrhuje uzavrieť dodatok č. 3 k zmluve o komplexnom nájme majetku, v ktorom sa upraví iba doba nájmu na rok a v ostatných ustanoveniach zmluva ostane platiť za súčasných podmienok.

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

4. „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava- Ružinov č. ..../2015 z 3. novembra 2015 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Bratislava Ružinov“ 
Materiál na rokovanie komisie LPaK predložil Mgr. Peter Tóth, vedúci referátu miestnych daní a podnikateľských činností.
Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:
1. berie na vedomie „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava- Ružinov č. ..../2015 z 3. novembra 2015 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Bratislava Ružinov“ 
2. odporúča MZ schváliť „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava- Ružinov č. ..../2015 z 3. novembra 2015 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Bratislava Ružinov“ 

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

5. „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Ružinov č. ..../2015 z 3. novembra 2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území  Mestskej časti Bratislava Ružinov“ 
Materiál na rokovanie komisie LPaK predložil Mgr. Peter Tóth, vedúci referátu miestnych daní a podnikateľských činností, ktorý zodpovedal na otázky členov komisie.
Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie
1. berie na vedomie „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Ružinov č. ..../2015 z 3. novembra 2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území  Mestskej časti Bratislava Ružinov“ 
2.  odporúča MZ schváliť „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Ružinov č. ..../2015 z 3. novembra 2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území  Mestskej časti Bratislava Ružinov“ 
Hlasovanie:		Prítomní: 5 		Za: 5		Proti: 0		Zdržal sa: 

6. „Návrh Dodatku  ..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ..... 2015
Materiál na rokovanie komisie predložil Mgr. Peter Kopún, referent právnych služieb, ktorý zodpovedal na otázky členom komisie“.  

Materiál na rokovanie komisie LPaK predložil Mgr. Peter Kopún, referent právnych služieb, ktorý odpovedal nam otázkyn členov komisie

Komisia LPaK  uvedený  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie  „Návrh Dodatku  ..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ..... 2015“
a
2.  odporúča MZ nevyhovieť  „Návrh Dodatku  ..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ..... 2015“   

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


7. Rôzne

V tomto bode Ing. Sloboda predniesol členom komisie problematiku súdnych sporov, o ktorých prehľade nemajú poslanci informácie a teda nevedia aké hrozia riziká v prípade ich prehratia. Informoval, že bude žiadať predložiť v pravidelných intervaloch na zastupiteľstvo zoznam všetkých súdnych sporov, v ktorých je MČ aj navrhovateľom aj odporcom   s vyčíslením výšky škody.
Záverom pani predsedníčka  komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila rokovanie komisie. 




							             JUDr. Daniela Šurinová, v. r.
								     predsedníčka komisie 


Zapísala:  Zeleníková

