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Zápisnica č. 4/2016

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (ďalej len „KFPČaI“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 13. 04. 2016
    
Prítomní:  		JUDr. Martin Vojtašovič, Mgr. Martin Lazík,  Ing. Tatiana Tomášková,  Ing. Tomáš Alscher

Ospravedlnení:	Mgr. Martina Fondrková Ing. Drahomíra Kňažníková, JUDr. Darina Spišiaková
 	 




Program:


1. Otvorenie 
2. Návrh Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
3. Dodatok č. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava zo .....2016
4. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2016 z...... 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia
5. Rôzne
a/ Výročná správa spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb a. s. za rok 2015
b/ Informácia o činnosti, aktuálnom stave a ďalšom smerovaní klubu HK ´99 Ružinov (ústne)



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 Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov“ a

2/ navrhuje v čl. VII. ods.15 predloženého návrhu doplniť, aby poslanec MZ nemal nárok uplatniť zvýšený počet diskusných príspevkov z titulu zastávania inej volenej verejnej funkcie.

Hlasovanie: Prítomní:   4
                               						        Za:             4


k bodu 3

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Stanovisko k návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73,74 a 91 štatútu“

2/ súhlasí so zamietavým stanoviskom predkladateľa 

                         Hlasovanie: Prítomní:   4
                               							                        Za:             4


k bodu 4

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy – o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej Republiky, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia“

2/ súhlasí so zamietavým stanoviskom predkladateľa
                                                                                                 
      Hlasovanie: Prítomní:   4
                               							                      Za:             4									                  					
k bodu 5 –rôzne a/

1/ berie na vedomie predložený materiál: “Výročná správa spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb a. s. za rok 2015“

                          Hlasovanie: Prítomní:    4
  	Za:    	       4


k bodu 5 – rôzne b/	

V bode rôznom sa prihlásili predstavitelia  nového vedenia z klubu HK ´99 Ružinov, oboznámili finančnú komisiu so svojimi predstavami o vedení klubu a finančnými problémami.								



JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
          predseda KFPČaI


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

