Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 1. 12. 2015  

Prítomní: JUDr. Daniela Šurinová, Mgr. Igor Adamec,  Ing. Vladimír Sloboda, JUDr. Michaela Biharyová
Ospravedlnený: Bc. Radovan Bajer
Neprítomný: Mgr. Attila Horváth
 
Program:
	Otvorenie 
	Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Materské centrum Hojdaná, Hamburská č. 2, Bratislava
	Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – MUDr. Katarína Neháková, Hamburská č. 2, Bratislava
	Aktualizácia Rámcovej zmluvy o spolupráci pri údržbe a prevádzkovaní športového areálu a Prevádzkového poriadku športového areálu
	Návrh – Zriaďovacia listina Detské jasle, prevádzka detských jaslí
	Tretia zmena rozpočtu na rok 2015
	Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2016 – 2018
	Návrh  na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o komplexnom nájme majetku zo dňa 20. 12. 2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejný – prospešných služieb, a. s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064 na 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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2015 zo dňa ............/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
	Rôzne

1. Otvorenie
Úvodom pani predsedníčka komisie JUDr. Daniela Šurinová privítala členov komisie, skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná a zahájila rokovanie. 

Pán prednosta Ing. Juraj Hagara a člen predstavenstva Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb Ing. Ján Chudý žiadali,  zaradiť do programu materiál „Pokračovanie revitalizácie Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb a. s.“. Nakoľko predkladateľom materiálu je predseda predstavenstva RPVPS a komisia nemala vedomosť, že by tento materiál bol zaradený na rokovanie miestnej rady, komisia sa rozhodla, nezaradiť uvedený materiál do programu komisie. 

Hlasovanie: 		Prítomní: 4	 	Za: 0		Proti: 3		Zdržal sa: 1

Komisia LPaK uvedený materiál hlasovaním nezaradila do programu rokovania komisie.

Pani predsedníčka komisie navrhla, aby komisia začala bodom 9/ a potom bodmi 2/ a 3/.
  
 Hlasovanie:		Prítomní: 4	 	Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

Komisia si program  odsúhlasila. 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2015 zo dňa ............/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
Materiál v krátkosti uviedol vedúci hospodárskej správy Ing. Zdenek Císar a odpovedal na otázky členom komisie.
Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie :  

1. berie na vedomie „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2015 zo dňa ............/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava - Ružinov“
a

2. odporúča MZ schváliť „Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2015 zo dňa ............/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava - Ružinov“

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

2. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Materské centrum Hojdaná, Hamburská č. 2, Bratislava
Materiál  na rokovanie komisie LPaK  predložila  riaditeľka  Ružinovského domu seniorov Ing. Ľubica Karelová. Členovia komisie diskutovali na predmetnú tému.

1. berie na vedomie “Návrh  na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Materské centrum Hojdaná, Hamburská č. 2, Bratislava“

2. odporúča MZ schváliť „Návrh  na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Materské centrum Hojdaná, Hamburská č. 2, Bratislava“ s pripomienkou: 

-   zapracovať do nájomnej zmluvy možnosť prenajímateľa, vypovedať nájomnú zmluvu, pokiaľ bude prenajatý nehnuteľný majetok  prenajímateľ potrebovať na pôvodný účel, na ktorý bol nehnuteľný majetok určený  

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

3. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – MUDr. Katarína Reháková, Haburská č. 2, Bratislava
Materiál  na rokovanie komisie LPaK taktiež predložila  riaditeľka  Ružinovského domu seniorov Ing. Ľubica Karelová, ktorá zodpovedala na otázky členom komisie.
Komisia LPaK  daný  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 – MUDr. Katarína Reháková, Haburská č. 2, Bratislava“

2. odporúča MZ schváliť „Návrh  na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – MUDr. Katarína Reháková, Haburská č. 2, Bratislava“ s pripomienkou: 

-   zapracovať do nájomnej zmluvy možnosť prenajímateľa, vypovedať nájomnú zmluvu, pokiaľ bude prenajatý nehnuteľný majetok  prenajímateľ potrebovať na pôvodný účel, na ktorý bol nehnuteľný majetok určený  

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

Nakoľko pán poslanec Mgr. Igor Adamec musel odísť na druhé rokovanie, pani predsedníčka JUDr. Daniela Šurinová ukončila rokovanie, nakoľko komisia bola neuznášaniaschopná.

Nové rokovanie komisie bude 8.12. 2015 o 15.00 hod.

Zapísala:  Zeleníková

   
Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 8. 12. 2015  

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

1. Otvorenie
2. Aktualizácia Rámcovej zmluvy o spolupráci pri údržbe a prevádzkovaní športového areálu a Prevádzkového poriadku športového areálu
3. Návrh – Zriaďovacia listina Detské jasle, prevádzka detských jaslí
4. Tretia zmena rozpočtu na rok 2015
5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2016 – 2018
6. Návrh  na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o komplexnom nájme majetku zo dňa 20. 12. 2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejný – prospešných služieb, a. s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064 na 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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
7. Poskytnutie bytovej náhrady rodine Krištofičovej z MŠ Šťastná
8. Rôzne

1. Otvorenie
Úvodom pán podpredseda komisie Ing. Vladimír Sloboda privítal členov komisie, skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a zahájil rokovanie. Navrhol pokračovať podľa programu, ktorý si komisia odsúhlasila.

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

Komisia pokračovala podľa odsúhlaseného programu.

2. Aktualizácia Rámcovej zmluvy o spolupráci pri údržbe a prevádzkovaní športového areálu a Prevádzkového poriadku športového areálu
Materiál  na   rokovanie  komisie  LPaK   predložil  riaditeľ  Ružinovského  športového  klubu Ing. Ľubomír Lenár. Členovia komisie diskutovali na predmetnú tému.
Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Aktualizáciu Rámcovej zmluvy o spolupráci pri údržbe a prevádzkovaní športového areálu a Prevádzkového poriadku športového areálu“
a

2. odporúča MZ schváliť „Aktualizáciu Rámcovej zmluvy o spolupráci pri údržbe a prevádzkovaní športového areálu a Prevádzkového poriadku športového areálu“
   
Hlasovanie:		Prítomní: 4	 	Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

3. Návrh – Zriaďovacia listina Detské jasle, prevádzka detských jaslí
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 – Zriaďovacej listiny Detské jasle, prevádzka detských jaslí“
a

2. odporúča MZ schváliť „Návrh – Zriaďovacej listiny Detské jasle, prevádzka detských jaslí“
   
Hlasovanie:		Prítomní: 4	 	Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

4. Tretia zmena rozpočtu na rok 2015
Tretiu zmenu rozpočtu na rok 2015 predniesli Ing. Juraj Hagara, prednosta a  pani Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru, ktorí zodpovedali aj na otázky členom komisie. 
Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Tretiu zmenu rozpočtu na rok 2015“
a

2. odporúča MZ schváliť „Tretiu zmenu rozpočtu na rok 2015“
   
Hlasovanie:		Prítomní: 4	 	Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2016 – 2018
Pán prednosta Ing. Juraj Hagara a pani Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru predniesli návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2016 – 2018. Zároveň odpovedali na dotazy poslancov.
Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky  2016 - 2018“
   
Hlasovanie:		Prítomní: 4	 	Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

6. Návrh  na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o komplexnom nájme majetku zo dňa 20. 12. 2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejný – prospešných služieb, a. s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064 na 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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Pán Ing. Juraj Hagara, prednosta úradu informoval o danej problematike. Pani JUDr. Eva Poprendová a Mgr. Katarína Jurkovičová, doplnili pána prednostu v uvedenej  problematike. Členovia komisie diskutovali na predmetnú tému. 
Komisia LPaK materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh  na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o komplexnom nájme majetku zo dňa 20. 12. 2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejný – prospešných služieb, a. s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064 na 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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa“
   
Hlasovanie:		Prítomní: 4	 	Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

7. Poskytnutie bytovej náhrady rodine Krištofičovej z MŠ Šťastná
Materiál uviedla pani Monika Repášová, referát nájomných bytov, ktorá zodpovedala na otázky členom komisie.
Komisia LPaK materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Poskytnutie bytovej náhrady rodine Krištofičovej z MŠ Šťastná“
   
Hlasovanie:		Prítomní: 4	 	Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

8. Rôzne
V bode rôzne pán podpredseda komisie Ing. Vladimír Sloboda, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.


Zapísala:  Zeleníková

