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Zápisnica č. 2/2016

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (ďalej len „KFPČaI“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 24. 02. 2016
    
Prítomní:  		JUDr. Martin Vojtašovič, Mgr. Martina Fondrková, Mgr. Martin Lazík,  Ing. Tatiana Tomášková,  Ing. Tomáš Alscher

Ospravedlnení:	Ing. Drahomíra Kňažníková, JUDr. Darina Spišiaková
 	 




Program:


1.     Otvorenie 
2.  Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov Organizácie muskulárnych dystrofikov, Banšelova č. 2, Bratislava
3.  Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – PRIMA n.o. – Domov sociálnych služieb, Banšelova č. 2, Bratislava
4.  Informácia o nákladoch vynaložených Ružinovským domovom seniorov na prevádzku nehnuteľného majetku v jeho správe, najmä s ohľadom na objekt nachádzajúci sa na Haburskej ulici č. 2 v Bratislave (prizvanie: riaditeľka RDS)
5. Informácia o stave prípravy mestskej časti Bratislava - Ružinov na slovenské predsedníctvo Rady EÚ v druhom polroku 2016 (prizvanie: zodpovedná osoba za uvedenú oblasť
6.   Rôzne



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 schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov Organizácie muskulárnych dystrofikov, Banšelova č. 2, Bratislava.“

2/  odporúča MZ návrh schváliť s pripomienkou dĺžku nájmu upraviť do 31.12.2017.

Hlasovanie: Prítomní:   5
                               						        Za:             5

k bodu 3

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 – PRIMA n.o. – Domov sociálnych služieb, Banšelova č. 2, Bratislava.“

2/  odporúča MZ návrh schváliť s pripomienkou dĺžku nájmu upraviť do 31.12.2017.

                         Hlasovanie: Prítomní:   5
                               							                        Za:             5
k bodom 2 a 3 

KFPČaI  súčasne odporúča:
a) MÚ vyňať priestory a objekty od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktoré nevyužívajú na vlastnú činnosť, ale prenajímajú tretím stranám, pod centrálnu správu MÚ pre čo najefektívnejšie hospodárenie s majetkom MČ.
b)  pripraviť koncepciu správy majetku a kategorizáciu majetku, dĺžku nájmu a cenu nájmu.

Hlasovanie: Prítomní:   5
                               							                        Za:             5
k bodu 4

KFPČaI prerokovala predložený materiál: „ Informácia o nákladoch vynaložených Ružinovským domovom seniorov na prevádzku nehnuteľného majetku v jeho správe, najmä s ohľadom na objekt nachádzajúci sa na Haburskej ulici č. 2 v Bratislave.“
                                                                                                 
      Hlasovanie: Prítomní:   4
                               							                      Za:             4									                  					
k bodu 5

KFPČaI prerokovala a berie na vedomie predložený materiál: „Informácia o stave prípravy mestskej časti Bratislava - Ružinov na slovenské predsedníctvo Rady EÚ v druhom polroku 2016.“
                          Hlasovanie: Prítomní:    4
                               							                        Za:    4 										            											



JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
          predseda KFPČaI





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

