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Zápisnica č. 1/2016

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (ďalej len „KFPČaI“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 13. 01. 2016
    
Prítomní:  	JUDr. Martin Vojtašovič, Mgr. Martina Fondrková, Mgr. Martin Lazík,  Ing. Tatiana Tomášková,  Ing. Tomáš Alscher

Ospravedlnené:	Ing. Drahomíra Kňažníková, JUDr. Darina Spišiaková
 	 
Program:

1. Otvorenie

2. Návrh na vyradenie majetku v obstarávacej cene nad 3500 €

3. Aktualizácia Zriaďovacej listiny Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie

4. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku registra „C“ v lokalite Telocvičnej ulice v Bratislave, katastrálne územie Ružinov - parc. č. 2214/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m², do vlastníctva spoločnosti MFK PETRŽALKA a. s. so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 35 752 157, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako pozemku zastavaného časťou stavby so súp. č. 18205 vo vlastníctve nadobúdateľa.

5. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o pôžičke uzatvorenej dňa 20.7.2015 s
Ružinovským podnikom verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19,
821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064

6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve uzatvorenej dňa 13.3.2013 s
Ružinovským podnikom verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19,
821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064

7. Informácia o stave spoločnosti  Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s.

8. Rôzne – a/ návrh termínov zasadnutí KFPČaI v r. 2016
                  b/ návrh Mgr. Jozefa Matúšeka k možnostiam zvýšenia kapacít predškolských
          zariadení














K bodu 1
Zasadnutie KFPČaI  otvoril a ďalej viedol predseda JUDr. Martin Vojtašovič. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.


K bodu 2
KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na vyradenie majetku v obstarávacej cene nad 3500 €“,

2/ a zároveň upozorňuje, že v zmysle § 11 VZN č. 13/2012 z 15. mája 2012 o zásadach hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov MZ rozhoduje o „vyradení majetku“, len ak jeho zostatková cena je vyššia ako 3500 eur.
                                                                                                        
Hlasovanie: Prítomní:   5
                               							                     Za:             5



K bodu 3
KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Aktualizácia Zriaďovacej listiny Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

                        Hlasovanie: Prítomní:   5
                               							                     Za:             5


K bodu 4
KFPČaI prerokovala predložený materiál: „Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku registra „C“ v lokalite Telocvičnej ulice v Bratislave, katastrálne územie Ružinov
- parc. č. 2214/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m²,
do vlastníctva spoločnosti MFK PETRŽALKA a. s. so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava,
IČO: 35 752 157, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako pozemku zastavaného časťou stavby
so súp. č. 18205 vo vlastníctve nadobúdateľa“,

	materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.    
                      
                                                                                                 Hlasovanie: Prítomní:   5
                               							                  Za:             2

									                  Zdržal sa:	 3 						


K bodu 5
KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o pôžičke uzatvorenej dňa 20.7.2015 s Ružinovským podnikom verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064“,
 
2/ odporúča MZ návrh schváliť, s pripomienkou: komisia upozorňuje na nejasnú formuláciu
 v navrhovanom novom znení bodu 3.1 zmluvy týkajúceho sa úroku a zároveň žiada o preverenie presnej formulácie predkladateľa materiálu.

                          Hlasovanie: Prítomní:   4
                               							                        Za:             3
										            Proti:         1
											


K bodu 6
KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve uzatvorenej dňa 13.3.2013 s Ružinovským podnikom verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

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


K bodu 7
KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Informácia o stave spoločnosti  Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s“.


                          Hlasovanie: Prítomní:   5
                               							                       Za:             5









K bodu rôzne 8                          

a/ KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na schválenie termínov zasadnutí finančnej komisie /KFPČaI/.“ 
Komisia návrh schválila, zasadnutia sa budú konať v týchto termínoch:

Schválený návrh zasadnutí KFPČaI na r. 2016





KFPČaI
deň
hodina





13.01.2016
streda
15.00

24.02.2016
streda
15.00

23.03.2016 
streda
15.00

13.04.2016
streda
15.00

18.05.2016
streda
15.00

15.06.2016
streda
15.00

04.07.2016
pondelok
15.00

21.09.2016
streda
15.00

12.10.2016
streda
15.00

16.11.2016
streda
15.00

07.12.2016
streda
15.00






Hlasovanie: Prítomní:   5
                               							                     Za:             5


b/ KFPČaI konštatuje, že vzhľadom na značný počet neprijatých detí s trvalým pobytom v MČ Bratislava – Ružinov, MČ Bratislava – Ružinov musí vynaložiť zvýšené úsilie pri hľadaní možností zvýšenia kapacít predškolských zariadení aj pri nedostatku vlastných prostriedkov, a to využívaním iných možností financovania (dotácie, prostriedky EÚ, sponzoring) ako aj zvážením lacnejších variantov modulových stavieb predškolských zariadení.





JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
          predseda KFPČaI



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

