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 Zápisnica č. 1/2013

zo zasadnutia Komisie finančnej a podnikateľských činností ďalej len KFPČaI MZ MČ Bratislava – Ružinov, konaného dňa 15. 01. 2013
     Prítomní: podľa prezenčnej listiny



Program:
1.Otvorenie  
2. Návrh na prevod vlastníckeho práva pozemkov registra „C“ v lokalite Martinskej
    ulice v Bratislave, katastrálne územie Ružinov, zapísaných na LV č. 8 ako:
     - parc. č. 3104/2 – ostatné plochy o výmere 85 m2  
     - parc. č. 3104/8 – ostatné plochy o výmere 63 m2 
     - parc. č. 3104/9 – ostatné plochy o výmere 42 m2
   Ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s priľahlými
   nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, Ing. Branislava Ondroviča a Eleonóry
   Lustigovej, do ich vlastníctva, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR
  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného
  zreteľa
 3. Návrh  zasadnutí KFPČaI v roku 2013
 4. Rôzne



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 na prevod vlastníckeho práva pozemkov registra „C“ v lokalite Martinskej
    ulice v Bratislave, katastrálne územie Ružinov, zapísaných na LV č. 8 ako:
     - parc. č. 3104/2 – ostatné plochy o výmere 85 m2  
     - parc. č. 3104/8 – ostatné plochy o výmere 63 m2 
     - parc. č. 3104/9 – ostatné plochy o výmere 42 m2
   Ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s priľahlými
   nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, Ing. Branislava Ondroviča a Eleonóry
   Lustigovej, do ich vlastníctva, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR
  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného
  zreteľa

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




K bodu 3
KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ . Návrh  zasadnutí KFPČaI v roku 2013.“

Hlasovanie:   Prítomní:  5
        Za:            5









Gunter Furin, v.r.
predseda KFPČaI 

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

