Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 12.4. 2016  

Prítomní: JUDr. Daniela Šurinová, Ing. Vladimír Sloboda, Bc. Radovan Bajer, JUDr. Michaela Biharyová 
Ospravedlnený: Mgr. Igor Adamec  
Neprítomný: Mgr. Attila Horváth
 
Program:
	Otvorenie
	Návrh  rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov
	Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74 a 91 štatútu
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch komunikácií na území hlavného mesta SR, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia
	Rôzne


Úvodom pani predsedníčka komisie JUDr. Daniela Šurinová privítala členov komisie a zahájila rokovanie. Skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná a navrhla pokračovať podľa programu.
  
 Hlasovanie:		Prítomní: 4	 	Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

Komisia pokračovala podľa odsúhlaseného programu. 

2. Návrh rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov

Materiál na rokovanie komisie LPaK predložil pán poslanec Ing. Vladimír Sloboda, ktorý je zároveň aj spracovateľom. Členovia legislatívno-právnej komisie boli zároveň aj členmi komisie na prípravu rokovacieho poriadku. Komisia sa pravidelne stretávala. Komisia diskutovala k rokovaciemu poriadku. Na jednotlivé otázky členov odpovedali Ing. Vladimír Sloboda a JUDr. Daniela Šurinová.
Pán poslanec Bc. Radovan Bajer vyslovil požiadavku dvoch členov školskej komisie porovnať rokovací poriadok s pôvodným rokovacím poriadkom. Pán poslanec Ing. Vladimír Sloboda odpovedal, že to nie je možné, nakoľko ide o úplne nový dokument, ktorý sa nedá porovnať s platným rokovacím poriadkom.
Pani JUDr. Michaela Biharyová mala niekoľko legislatívnych pripomienok v preambule skratky, k prílohám č. 2 a 3, k čl. 7, bod 17 – uvažovala či doplniť, kto je obyvateľ mestskej časti.  JUDr. Daniela Šurinová skonštatovala, že vie o týchto legislatívnych nedostatkoch, ale čakala na posledné znenie rokovacieho poriadku už po zapracovaní všetkých pripomienok a následne by sa pripravil návrh rokovacieho poriadku už aj s legislatívnymi úpravami.
Pán kontrolór Ing. Gȕnther Furín namietal, že diskusia v rokovacom poriadku by sa mala nazvať rozpravou k predloženom návrhu, žiadal, aby sa prihlasovalo k návrhom a do diskusie tak, ako v národnej rade, ďalej žiadal, aby sa v bode rôzne nemohli predkladať návrhy, taktiež v čl. V., aby MZ neschvaľoval ročný plán zasadnutí MZ a taktiež nesúhlasil, aby občania mohli dávať návrhy uznesení. Ing. Vladimír Sloboda a JUDr. Daniela Šurinová jeho návrhy vysvetľovali a skonštatovali, že k niektorým ustanoveniam rokovacieho poriadku boli rôzne návrhy a dlhé diskusie. Výsledný návrh rokovacieho poriadku je vôľa väčšiny členov komisie založenej na vytvorenie rokovacieho poriadku.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh  rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov“.
Hlasovanie:		Prítomní: 4	 	Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

3. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74 a 91 štatútu

Materiál  uviedla vedúca odboru RR a ŽP RNDr. Lesia Richterová a odpovedala na otázky členom komisie. Uviedla, že štatút hlavného mesta SR nemusí ísť do zastupiteľstva na schválenie. Mesto ho dalo najskôr na pripomienkovanie jednotlivým mestským častiam.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

1. berie na vedomie „Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74 a 91 štatútu“
a
2.  odporúča MZ nesúhlasiť „s Návrhom  dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74 a 91 štatútu“

Hlasovanie:		Prítomní: 4		Za: 4		Proti: 0	 	Zdržal sa: 0

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch komunikácií na území hlavného mesta SR, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia

RNDr. Lesia Richterová, vedúca odboru RR a ŽP predložila uvedený materiál na rokovanie komisie. K uvedenému materiálu uviedla, že predmetné VZN nerieši parkovanie na účelových komunikáciách vo vnútroblokoch, nie je jasný spôsob vyznačenia vodorovného dopravného značenia, taktiež uviedla, že výška hornej sadzby za dočasné parkovanie za hodinu je neprimeraná s veľkým finančným rozpätím a nie je uvedený spôsob umiestnenia rezidentskej parkovacej karty. Na záver dodala, že Mestská časť Bratislava – Ružinov nesúhlasí s predloženým návrhom VZN. 
Členovia komisie diskutovali k uvedenému VZN.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch komunikácií na území hlavného mesta SR, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia“
a
2.  odporúča MZ nesúhlasiť „s Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch komunikácií na území hlavného mesta SR, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia“

   Hlasovanie:	Prítomní: 4		Za: 4		Proti: 0	 	Zdržal sa: 0

5. Rôzne

Záverom pani predsedníčka  komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila rokovanie komisie. 



							             JUDr. Daniela Šurinová, v. r.
								     predsedníčka komisie 

Zapísala:  Zeleníková

