Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 11.10. 2016  


Prítomní: JUDr. Daniela Šurinová, Ing. Vladimír Sloboda, Mgr. Igor Adamec, JUDr. Michaela Biharyová
Ospravedlnení: Bc. Radovan Bajer, Mgr. Attila Horváth
 
Program:
	Otvorenie
	Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2, 821 02 Bratislava

Návrh na zmenu Štatútu hl. m. SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj
Dodatok č. 4 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20. 12. 2012 v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 19. 12. 2014, Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 18. 3. 2015 a Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 22. 12. 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvoreného dňa 20. 12. 2013 medzi Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a CULTUS Ružinov, a. s.
Rôzne
      Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj



Úvodom pani predsedníčka  komisie JUDr. Daniela Šurinová privítala členov komisie a zahájila rokovanie. Skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Do bodu rôzne pribudol nový bod „Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj“. Komisia si uvedený program odsúhlasila. 
 
 Hlasovanie:		Prítomní: 4	 	Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

2. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2, 821 02 Bratislava

Materiál na rokovanie komisie LPaK predložila zástupkyňa riaditeľky MŠ pani Bc. Iveta Palatinusová, ktorá odpovedala  na otázky členom komisie.  

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2, 821 02 Bratislava“,

2.  odporúča MZ schváliť  „Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2, 821 02 Bratislava“ s pripomienkami 

	v článku IV, bod 1 upraviť ...v trvaní od 1.9.2016 na obdobie 9 rokov (t.j. do 31.8.2025... a nahrádza sa ...v trvaní od 1. 11. 2016 na obdobie 9 rokov (t.j. do 31.10.2025)...

v článku V., ods. 2 doplniť za prvú vetu  novú vetu v znení Nájomné za mesiace september a október  2016 v sume 248,96 eur a za mesiace november a december 2016 v sume 342,00 eur uhradí nájomca do 15. novembra 2016.

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

3. Návrh na zmenu Štatútu hl. m. SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj

Na rokovanie komisie materiál predložila vedúca ekonomického odboru pani Ing. Alena Lehotayová.  Členovia komisie diskutovali k danému materiálu. Chceli vidieť analýzu a vysvetlenie k pomerom, akým sa prerozdelia výnosy z miestnych poplatkov za rozvoj a žiadali zosúladiť návrh uznesenia s príslušnými ustanoveniami Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

1. berie na vedomie „Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj“,

2. žiada starostu vysvetliť vznik pomeru 68 % pre rozpočty mestských častí a 32 % pre rozpočet hlavného mesta z výnosov z miestnych poplatkov za rozvoj,

3. žiada zosúladiť uznesenie k návrhu na zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy s príslušnými ustanoveniami Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

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

4. Dodatok č. 4 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20. 12. 2012 v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 19. 12. 2014, Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 18. 3. 2015 a Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 22. 12. 2015

Uvedený materiál na rokovanie komisie predložila pani Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru, ktorá odpovedala na otázky členom komisie.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Dodatok č. 4 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20. 12. 2012 v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 19. 12. 2014, Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 18. 3. 2015 a Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 22. 12. 2015“

2.  odporúča MZ schváliť  „Dodatok č. 4 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20. 12. 2012 v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 19. 12. 2014, Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 18. 3. 2015 a Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 22. 12. 2015“

   Hlasovanie:	Prítomní: 4		Za: 3		Proti: 0	 	Zdržal sa: 1

5. Dodatok č. 1 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvoreného dňa 20. 12. 2013 medzi Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a CULTUS Ružinov, a. s.

Materiál na rokovanie komisie predložil pán prednosta JUDr. Michal Sygút. Členovia komisie diskutovali k danému materiálu, zhodli sa, že by bolo vhodné uzavrieť novú zmluvu o bezodplatnom užívaní ako to riešiť dodatkom.  

Komisia LPaK daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie informácie uvedené v „Dodatku č. 1 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvoreného dňa 20. 12. 2013 medzi Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a CULTUS Ružinov, a. s.“

2.  odporúča MZ   aby Zmluva o komplexnom nájme majetku bola zrušená a nahradená novou zmluvou o bezodplatnom užívaní 

Hlasovanie:	Prítomní: 4		Za: 3		Proti: 0		Zdržal sa: 1

6. Rôzne
V bode rôzne sa prerokovával „Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj“, ktorý uviedol pán Mgr. Peter Tóth, vedúci referátu miestnych daní a podnikateľských činností. Členovia komisie diskutovali k uvedenému bodu. 

Komisia LPaK daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj“

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

V bode rôzne pán poslanec Ing. Vladimír Sloboda uviedol, že pán poslanec PhDr. Patrik Guldan porušil ustanovenie etického kódexu, uvedený fotoaparát nevrátil a stále ho používa. Pán poslanec Ing. Vladimír Sloboda vypracuje na rokovanie MZ materiál k porušeniu etickému kódexu.

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




							             JUDr. Daniela Šurinová, v. r.
								     predsedníčka komisie 


Zapísala:  Zeleníková

