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  Zápisnica č. 11/2013

zo zasadnutia Komisie finančnej a podnikateľských činností ďalej len KFPČaI MZ MČ Bratislava – Ružinov, konaného dňa 28. 11. 2013
     Prítomní: podľa prezenčnej listiny



Program:

1. Otvorenie
2. Návrh zmluvy o komplexnom nájme majetku pre Cultus Ružinov, a.s.
3. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Ružinov na roky 2014-2016
4. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa
    nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov
5. Rôzne – Návrh na prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Vrútocká
    58, Bratislava, pre súkromnú Základnú umeleckú školu Art Pegas, Tupolevova 20,
    851 02 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
    5a- Stanovisko MZ k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR
    Bratislavy – o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách



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




K bodu 2
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh zmluvy o komplexnom nájme majetku pre Cultus Ružinov a.s.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť

Hlasovanie:   Prítomní:  5
 	              		 	        	           Za:            5


K bodu 3
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2014 -  2016.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť

         					Hlasovanie:   Prítomní:  5
                                 Za:           5    

                   
K bodu 4
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov.“

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


K bodu 5
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prenájom nebytových priestorov Základnej školy, Vrútocká 58, Bratislava, pre súkromnú Základnú umeleckú školu Art Pegas, Tupolevova 20, 851 02 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“

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


K bodu 5a
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Stanovisko MZ k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy – o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách “

2/ odporúča MZ návrh schváliť 


		Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	              		 	                    	           Za:            5







Gunter Furin, v.r.
predseda KFPČaI 

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

