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Zápisnica č. 05/2012

zo zasadnutia Komisie finančnej a podnikateľských činností ďalej len KFPČaI MZ MČ Bratislava – Ružinov, konaného dňa 04. 06. 2012
     Prítomní: podľa prezenčnej listiny



Program:
1.Otvorenie

2. Žiadosť na prenájom časti nehnuteľnosti – pozemku, v kat. ú. Ružinov, parc.č. 1207/13, kat.úz. Ružinov o výmere 3464 m2, zastavaná plocha pre Canis Center Eddy Slovakia (združenie) Čmelíkova 17, 821 03 Bratislava, IČO: 42128749
3. N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov  č. ...../2012 zo -   dňa   ...........2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách
4. Návrh na zosúladenie právneho stavu so skutkovým stavom a súhlas so zmenou spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve domu v bytovom dome Kvetná 14 súpisné č. 1026 v Bratislave
5. rôzne -  N á v r h na vyradenie prenajatého RP V-PS a.s. Zmluvou o komplexnom nájme majetku zo dňa 01. 01. 2003 v znení dodatkov.



K bodu 1
 Zasadnutie KFPČaI  otvoril a ďalej viedol predseda Ing. Furin, pričom konštatoval, že komisia  je uznášania schopná . 



K bodu 2
KFaPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie pre Žiadosť na prenájom časti nehnuteľnosti – pozemku, v kat. ú. Ružinov, parc.č. 1207/13, kat.úz. Ružinov o výmere 3464 m2, zastavaná plocha pre Canis Center Eddy Slovakia (združenie) Čmelíkova 17, 821 03 Bratislava, IČO: 42128749.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť
    Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	              		 	                Za:           4









K bodu 3
KFaPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál:  „Návrh na zosúladenie právneho stavu so skutkovým stavom a súhlas so zmenou spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve domu v bytovom dome Kvetná 14 súpisné č. 1026 v Bratislave.“

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


K bodu 4
KFaPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov  č. ...../2012 zo -   dňa   ...........2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách.“

2/ odporúča MZ podmieniť schválenie VZN  tým, aby vybrané finančné prostriedky boli výhradne príjmom  ZŠ a MŠ.
                                                   Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	              		 	                Za:           5




K bodu 5 v bode Rôzne:
KFaPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „N á v r h na vyradenie prenajatého RP V-PS a.s. Zmluvou o komplexnom nájme majetku zo dňa 01. 01. 2003 v znení dodatkov.“

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



 

								Ing. Gunter Furin, v.r.
predseda KFPČaI 





Sihelníková Emilie, tajomníčka komisie
Tel.č.  02/48 284 401
E-mail: sihelnikova@ruzinov.sk 

