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Zápisnica č. 7/2016

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (ďalej len „KFPČaI“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 4. 07. 2016
    
Prítomní:  		JUDr. Martin Vojtašovič, Ing. Tatiana Tomášková,  Ing. Tomáš Alscher, Ing. Drahomíra Kňažníková, JUDr. Darina Spišiaková, Mgr. Martin Lazík, Mgr.  Martina Fondrková

 	 


Program:


1. Otvorenie 

2. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu  nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Materské centrum Hojdana, Haburská č. 2, Bratislava

 3. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016

 4. Návrh na bezodplatnú správu nehnuteľného majetku, stavieb a pozemkov v areáloch základných a materských    škôl, rozpočtovým organizáciám zriadených Mestskou časťou Bratislava – Ružinov, z dôvodu zmeny  vlastníckych vzťahov

5. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na priľahlom pozemku parcela  číslo 9737/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2 k bytovému domu Trenčianska č. 7 v Bratislave, ktorý je postavený na pozemku parc. č. 9707 v Bratislave katastrálne územie Nivy, obec Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníkov bytov v bytovom dome Trenčianska 7, súpisné číslo 673 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 6. Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom športovom klube, p. o. za I. štvrťrok 2016

 7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ...../2016 z ...2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 8. 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 – Materské centrum Hojdana, Haburská č. 2, Bratislava“,

- materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

      Hlasovanie: Prítomní:   7

                                                        			                           Za:             0         
                                                                                                              Zdržal sa:   4
                                                                                                              Proti:          3
  




k bodu 3

KFPČaI prerokovala a

1/  berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016“,

2/  odporúča MZ návrh schváliť

                         Hlasovanie: Prítomní:   7
                               							                        Za:             7

	Komisia žiada špecifikáciu použitia mzdových prostriedkov k 31.12.2016 a organizačnú štruktúru zamestnancov, predložiť v januári 2017.




k bodu 4

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na bezodplatnú správu nehnuteľného majetku, stavieb a pozemkov v areáloch základných a materských    škôl, rozpočtovým organizáciám zriadených Mestskou časťou Bratislava – Ružinov, z dôvodu zmeny  vlastníckych vzťahov.“
                                                                                                 
2/  odporúča MZ návrh schváliť
     
 Hlasovanie: Prítomní:   6
                               							                      Za:             6





									                	
k bodu 5

KFPČaI prerokovala a 

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na priľahlom pozemku parcela  číslo 9737/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2 k bytovému domu Trenčianska č. 7 v Bratislave, ktorý je postavený na pozemku parc. č. 9707 v Bratislave katastrálne územie Nivy, obec Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníkov bytov v bytovom dome Trenčianska 7, súpisné číslo 673 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“ 
                         
2/ odporúča MZ návrh schváliť.


                           Hlasovanie: Prítomní:   6
 Za:             6
k bodu 6

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom športovom klube, p. o. za I. štvrťrok 2016“,



Hlasovanie: Prítomní:    6
 Za:             6



k bodu 7
 
KFPČaI prerokovala 


1/ berie na vedomie predložený materiál:“ Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ...../2016 z ...2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.“

2/  odporúča MZ návrh schváliť.


                     Hlasovanie: Prítomní:     6
                    Za:               6







k bodu 8 - Rôzne

KFPČaI sa uzniesla na tom, že žiada informáciu od p. starostu o stave nájmu Štrkoveckého areálu k septembru 2016. Zároveň žiada predložiť nájomnú zmluvu s MF SR k tomuto areálu.							                    


     





JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
          predseda KFPČaI



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

