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Zápisnica č. 5/2016

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (ďalej len „KFPČaI“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 18. 05. 2016
    
Prítomní:  		JUDr. Martin Vojtašovič, Mgr. Martina Fondrková, Mgr. Martin Lazík,  Ing. Tatiana Tomášková,  Ing. Tomáš Alscher, Ing. Drahomíra Kňažníková, JUDr. Darina Spišiaková
 	 


Program:


1. Otvorenie 
2. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2023
3. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2015
4. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa zmluvného umiestnenia reklamných plôch v nebytových priestoroch objetku Zimného štadióna Vl. Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava nájomcom HK Ružinov ´99 Bratislava, a.s.
5. Informácia o hospodárení spoločnosti za obdobie 01. – 12. 2015 Cultus Ružinov
6. Návrh Štúdia využiteľnosti objektu na Haburskej č. 2, Bratislava, pre účely materskej školy
7. Rôzne – 
Návrh implementácie úkonov revitalizácie Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s. vedúcich k zníženiu zadĺženosti, posilneniu kapitálovej štruktúry a zníženiu negatívneho vlastného imania


k bodu 1

Zasadnutie KFPČaI  otvoril a ďalej viedol predseda JUDr. Martin Vojtašovič. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.
KFPČaI odhlasovala program komisie s doplnením o materiál predkladaný RP VPS, ktorý prerokuje ako prvý bod.


k bodu 2

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2023“,

2/  odporúča MZ návrh.

Hlasovanie: Prítomní:   6
                               						        Za:             6




k bodu 3

KFPČaI prerokovala a

1/  berie na vedomie predložený materiál: „Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2015“,

2/  odporúča MZ návrh schváliť.

                         Hlasovanie: Prítomní:   7
                               							                        Za:             7


k bodu 4

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa zmluvného umiestnenia reklamných plôch v nebytových priestoroch objetku Zimného štadióna Vl. Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava nájomcom HK Ružinov ´99 Bratislava, a.s.“,
                                                                                                 
2/  odporúča MZ návrh schváliť.
     
 Hlasovanie: Prítomní:   7
                               							                      Za:             7									                  			
k bodu 5

KFPČaI prerokovala a 

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Informácia o hospodárení spoločnosti za obdobie 01. – 12. 2015 Cultus Ružinov“,
                          
2/ žiada hlavného kontrolóra MČ Bratislava - Ružinov vykonať vzhľadom  na kúpu dvoch motorových vozidiel   kontrolu    hospodárenia a nakladania s majetkom a zároveň preveriť dodržiavanie zásad hospodárenia v spoločnosti Cultus Ružinov, a.s.

Hlasovanie: Prítomní:    6
 Za:             6

k bodu 6

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh Štúdia využiteľnosti objektu na Haburskej č. 2, Bratislava, pre účely materskej školy“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť; komisia odporúča, aby MČ Bratislava – Ružinov postupovala v zmysle 2. alternatívy návrhu.

Hlasovanie: Prítomní:    5
 Za:             5
k bodu 7 

Prerokovania predkladaného materiálu „Návrh implementácie úkonov revitalizácie Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s. vedúcich k zníženiu zadĺženosti, posilneniu kapitálovej štruktúry a zníženiu negatívneho vlastného imania“ sa zúčastnil aj miestny kontrolór MČ Bratislava – Ružinov, pričom upozornil na možný nesúlad predkladaného materiálu s právnymi predpismi. Zároveň bolo predstavenstvo Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s. požiadané o predloženie znaleckého posudku č. 35/2015.

KFPČaI prerokovala predložený materiál a

1/ stotožňuje sa s predloženým zámerom nutnosti riešiť záporné vlastné imanie Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s.,

2/ žiada o vypracovanie právneho stanoviska k predkladanému materiálu zo strany Miestneho úradu MČ Bratislava – Ružinov.
                     Hlasovanie: Prítomní:     7
                    Za:               5
									                    Zdržal sa:    2

Rôzne:
Komisia žiada plnenie Uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov č. 242/XIII/2016, týkajúceho sa vypracovania centrálnej správy prenájmu priestorov v správe organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-Ružinov. 
                    

                    Hlasovanie: Prítomní:     5
                    Za:               5
									                    





JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
          predseda KFPČaI





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

