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  Zápisnica č. 10/2013

zo zasadnutia Komisie finančnej a podnikateľských činností ďalej len KFPČaI MZ MČ Bratislava – Ružinov, konaného dňa 16. 10. 2013
     Prítomní: podľa prezenčnej listiny



Program:
1. Otvorenie
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č............
    zo  dňa ......................., ktorým sa mení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011 zo 
    dňa  8. 11. 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania 
    alkoholických   nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej 
    časti Bratislava – Ružinov, v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne 
    záväzným   nariadením č. 16/2012 a  všeobecne záväzným nariadením č. 27/2013 
3. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy
    o nájme   nebytového priestoru - Prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho 
    úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, v časti A,
    o výmere 70 m2, parcelné číslo 805/2, zapísanej na LV č.3841, k. ú. Ružinov, 
    obec    Bratislava – mestská časť Ružinov, súpisné číslo 288
4. Návrh na 4. zmenu rozpočtu  Mestskej časti Bratislava- Ružinov na rok 2013 
12. Rôzne – Stanovisko MZ k návrhu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – deľba
      pôsobností v oblasti pozemných komunikácií



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 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č............zo dňa ......................., ktorým sa mení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011 zo dňa 8. 11. 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov, v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 16/2012 a všeobecne záväzným nariadením č. 27/2013 .“
2/ odporúča MZ návrh schváliť
Hlasovanie:   Prítomní:  5
 	              		 	        	           Za:            5


K bodu 3
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Návrh  na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového
priestoru - Prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, v časti A, o výmere 70 m2,
parcelné číslo 805/2, zapísanej na LV č.3841, k.ú. Ružinov, obec Bratislava - mestská
časť Ružinov, súpisné číslo 288.“
2/ odporúča MZ návrh schváliť
         					Hlasovanie:   Prítomní:  5
                                 Za:           5    

                   
K bodu 4
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti 
    Bratislava – Ružinov na rok 2013.“
 Hlasovanie:   
 2/ v diskusii bolo navrhnuté nenavyšovať položku revitalizácia parku A. Hlinku,
     hlasovaním tento návrh nebol schválený – hlasovanie:      prítomní: 5
   za : 2
								            proti:3
3/ na položku rekreačné a športové služby z dôvodu potreby zakúpenia novej rolby
    bol tento návrh schválený                         -  hlasovanie:     prítomní: 5
                                                                                                            za: 3
                                                                                                        proti: 2
4/ komisia neodporúča MZ návrh schváliť – hlasovanie:   prítomní: 5
									    za: 0
                                                                                                        proti: 0
                                                                                                 zdržal sa: 5


K bodu 5
KFPČaI prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Stanovisko MZ k návrhu dodatku 
    Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - deľba pôsobností v oblasti 
    pozemných  komunikácií.“
2/ odporúča MZ návrh schváliť 
         Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	              		 	                    Za:            3



Gunter Furin, v.r.
predseda KFPČaI 

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

