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Zápisnica č. 6/2016

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (ďalej len „KFPČaI“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 8. 06. 2016
    
Prítomní:  		JUDr. Martin Vojtašovič, Ing. Tatiana Tomášková,  Ing. Tomáš Alscher, Ing. Drahomíra Kňažníková, 
Ospravedlnení: JUDr. Darina Spišiaková, Mgr. Martin Lazík, Mgr.  Martina Fondrková

 	 


Program:


    1. Otvorenie 
    2. N á v r h   na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami, 
        registra    KN - C parc.č.15228/2, 3, 4, 5, 6,  k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa vo 
        dvorovej   časti  bytového domu Na paši 13,15 a Prešovská 49, ktoré sú vo 
        vlastníctve  hl. m. SR Bratislavy, zverené do správy MČ Bratislava – Ružinov, 
       do          vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch 
   3. Návrh zásad pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovania
   4 .Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2015
   5. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa zmluvného
       nájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Vl. Dzurillu, Ružinovská
      4, Bratislava nájomcom HK Ružinov ´99 Bratislava, a. s.
   6. Rozbor činnosti a hospodárenia RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p. o.
       za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015
   7. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteša, týkajúceho sa 
       nájmu  nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov 
      Organizácie muskulárnych dystrofikov, Banšelova č. 4, Bratislava 
   8. 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. 4 Bratislava
   9. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2015
10. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2015  
11. Rôzne
 


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 materiály: 
	Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov  o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti  Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na  zabezpečenie  spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných  finančných  príspevkov, materiál predložila p. Mgr. Valková, bude zaradený v bode rôzne pod č. 11, 
	Výročná správa o hospodárení TVRaRE, s.r.o. za obdobie 01.01.2015 až 31.12.2015, materiál predložil p. Ing. Alscher, bude zaradený v  bode v rôzne pod č. 12.



k bodu 2

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh   na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami, registra KN - C parc.č.15228/2, 3, 4, 5, 6,  k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa vo dvorovej časti bytového domu Na paši 13,15 a Prešovská 49, ktoré sú vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, zverené do správy MČ Bratislava – Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch“,

2/  odporúča MZ návrh schváliť.

Hlasovanie: Prítomní:   4
                               						        Za:             4




k bodu 3

KFPČaI prerokovala a

1/  berie na vedomie predložený materiál: „Návrh zásad pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovania“,

2/  v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., v znení  neskorších predpisov je komisia poradným orgánom miestneho zastupiteľstva. Komisia upozorňuje miestny úrad, aby neopomenul povinnosť zrušiť uznesením miestneho zastupiteľstva schválené pôvodné Zásady pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovania, v prípade ak nové zásady budú prijaté iným spôsobom ako uznesením miestneho zastupiteľstva.


                         Hlasovanie: Prítomní:   4
                               							                        Za:             4


k bodu 4

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2015.“,
                                                                                                 
     
 Hlasovanie: Prítomní:   4
                               							                      Za:             4







									                	
k bodu 5

KFPČaI prerokovala a 

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa zmluvného nájmu  nebytových priestoroch v objekte Zimného štadióna Vl. Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava nájomcom HK Ružinov ´99 Bratislava, a.s.“                          
2/ neodporúča MZ návrh schváliť.


                           Hlasovanie: Prítomní:   4
 Za:             3
Proti:          0
Zdržal sa:   1
k bodu 6

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015“,



Hlasovanie: Prítomní:    4
 Za:             4


k bodu 7
 
KFPČaI prerokovala 


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. 4, Bratislava.“

2/  odporúča MZ návrh schváliť.


                     Hlasovanie: Prítomní:     4
                    Za:               4












k bodu 8 

KFPČaI prerokovala 


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. 4, Bratislava.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.                 
                    Hlasovanie: Prítomní:     4
                    Za:               4


k bodu 9 

KFPČaI prerokovala 


1/ berie na vedomie predložený materiál:“	Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2015.“								                    


     Hlasovanie: Prítomní:     4
         	       Za:               4


Rôzne - k bodu 10
 
KFPČaI prerokovala 

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok.“


     Hlasovanie: Prítomní:     4
                  Za:               4


Rôzne - k bodu 11
 
KFPČaI prerokovala 
1/ berie na vedomie predložený materiál: “  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov.“


2/ odporúča MZ návrh schváliť

                 Hlasovanie: Prítomní:     4
                   Za:               4

Rôzne - k bodu 12 

KFPČaI prerokovala 


1/ berie na vedomie predložený materiál:“ VÝROČNÁ SPRÁVA  TVRaRE, s.r.o. o hospodárení spoločnosti za obdobie 01.01. 2015 až 31.12.2015.“


            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 

