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Zápisnica č. 10/2015

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (ďalej len „KFPČaI“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 21.10. 2015
    
Prítomní:  	JUDr. Martin Vojtašovič, Mgr. Martina Fondrková, Mgr. Martin Lazík,  Ing. Tatiana Tomášková,  Ing. Tomáš Alscher, Ing. Drahomíra Kňažníková
                        Ospravedlnená: JUDr. Darina Spišiaková
 	 
Program:

  1. Otvorenie

  2. Návrh zmeny rokovacieho poriadku finančnej komisie – doplnenie čl. 12 Hlasovanie per 
     rollam


3. Návrh Dodatku _. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ........ 2015

4. Návrh na schválenie prenájmu časti – pozemku registra „C“, kat. úz. Trnávka parc. č.  14814/556, podľa ustanovenia § 9a ods. 9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 
5. Informácia  o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom športovom klube, príspevkovej organizácii k 30.9.2015

6. N á v r h VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava – Ružinov

7. 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

8. N á v r h 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


9. N á v r h 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

10. rôzne – Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia nájmu nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy Nevädzová 2, 821 01 Bratislava, katastrálne územie Ružinov, Bratislava II.


	K bodu 1

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


2. KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Návrh zmeny rokovacieho poriadku finančnej komisie – doplnenie čl. 12 Hlasovanie per rollam.“
Komisia materiál odsúhlasila: 
                                                                                                        Hlasovanie: Prítomní:   5
                               							                   Za:             5


3. KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Návrh Dodatku _. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ........ 2015.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť
									 
                        Hlasovanie: Prítomní:   5
                               							                     Za:             5


4. KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “Návrh na schválenie prenájmu časti – pozemku registra „C“, kat. úz. Trnávka parc. č. 14814/556, podľa ustanovenia § 9a ods. 9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“


                        Hlasovanie: Prítomní:   6
                               							                     Za:             6





5. KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení R ružinovskom športovom klube, príspevkovej organizácii k 30.09.2015.“

                          Hlasovanie: Prítomní:   6
                               							                       Za:             6

6. KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Návrh o VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov.“
 
2/ odporúča MZ návrh schváliť

                          Hlasovanie: Prítomní:   6
                               							                       Za:             6


7. KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ 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/ komisia navrhuje rokovať o znížení doby nájmu a výške nájomného s Ružinovským podnikom verejno-prospešných služieb, a.s..


                          Hlasovanie: Prítomní:   6
                               							                       Za:             6




8. KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ N á v r h 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 návrh schváliť s úpravou  vypustením ustanovenia čl. V ods.1 písm. d) Trhového poriadku.


                          Hlasovanie: Prítomní:   6
                               							                       Za:             6









9. KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ N á v r h 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 návrh schváliť s úpravou vypustením ustanovenia §11 ods.1 písm. d). 




                          Hlasovanie: Prítomní:   6
                               							                       Za:             6


10. KFPČaI neprerokovala

predložený materiál: “ Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia nájmu nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy Nevädzová 2, 821 01 Bratislava, katastrálne územie Ružinov, Bratislava II..“

Komisia navrhuje predložiť daný materiál na najbližšom zasadnutí komisie s doplnenými 
materiálmi, ktoré komisia odporučila p. riaditeľke doložiť.

                          Hlasovanie: Prítomní:   5
                               							                       Za:             5









JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
           predseda KFPČaI




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

