Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 15.11. 2016  

Prítomní: JUDr. Daniela Šurinová, Ing. Vladimír Sloboda, Mgr. Igor Adamec, Bc. Radovan Bajer, JUDr. Michaela Biharyová
Neprítomný: Mgr. Attila Horváth
 
Program:
	Otvorenie
	Návrh 2. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov

Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva
Schválenie Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a mestom Mtskheta
Zmena  stanov spoločnosti  CULTUS Ružinov, a. s.  so sídlom na Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 874 686
Rôzne – Stanovisko Mestskej časti Bratislava Ružinov k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

Úvodom pani predsedníčka  komisie JUDr. Daniela Šurinová privítala členov komisie a zahájila rokovanie. Skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Do bodu rôzne pribudol nový bod „Stanovisko Mestskej časti Bratislava Ružinov k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy“. Komisia si uvedený program odsúhlasila. 
 
 Hlasovanie:		Prítomní: 5	 	Za: 5		Proti: 0		Zdržal sa: 0

2. Návrh  2. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov
Materiál na rokovanie komisie LPaK predložila Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru, ktorá uviedla, že navrhované zmeny sú v záujme aktuálnych potrieb mestskej časti  a zachovávajú podmienky na plnenie jej základných funkcií a rozpočtových priorít. Zároveň zodpovedala na otázky členom komisie.  

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh  na  2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016“,

2.  odporúča MZ schváliť  „Návrh na  2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016“

Hlasovanie:		Prítomní: 5	 	Za: 5		Proti: 0		Zdržal sa: 0

6. Rôzne – Stanovisko Mestskej časti Bratislava Ružinov k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
Nakoľko vedúca ekonomického odboru Ing. Alena Lehotayová bola predkladateľkou dodatku štatútu hlavného mesta, komisia ho následne zaradila za bod 2/ a prerokovala.  

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Stanovisko Mestskej časti Bratislava Ružinov k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy“,

2. odporúča MZ schváliť „Stanovisko Mestskej časti Bratislava Ružinov k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy“

Hlasovanie:		Prítomní: 5	 	Za: 5		Proti: 0		Zdržal sa: 0

3. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva
Na rokovanie komisie materiál predložila vedúca odboru RR a ŽP pani RNDr. Lesia Richterová, ktorá uviedla že cieľom návrhu dodatku je zosúladiť a rozdeliť úlohy samosprávy a prenesených pôsobností medzi Bratislavou a jej mestskými časťami a tiež upresniť  niektoré prenesené kompetencie, aby nedochádzalo v praxi k nejasnostiam.  Členovia komisie diskutovali k danému materiálu. 

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

1. berie na vedomie „Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva“,

2. odporúča MZ zaslať súhlasné stanovisko Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy

Hlasovanie:		Prítomní: 5		Za: 5		Proti: 0	 	Zdržal sa: 0

4. Schválenie Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a mestom Mtskheta
Materiál na rokovanie komisie predložil pán starosta Dušan Pekár, ktorý uviedol že je v záujme oboch zmluvných strán zahájiť dlhodobú spoluprácu s cieľom vzájomnej podpory hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho rozvoja. Mesto Mtskheta je jedno  z najstarších miest Gruzínska a nachádza sa  približne 20 km  severne od Tbilisi.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a mestom Mtskheta“,

2.  odporúča MZ schváliť  „Dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a mestom Mtskheta“

   Hlasovanie:	Prítomní: 5		Za: 4		Proti: 0	 	Zdržal sa: 1

5. Zmena  stanov spoločnosti  CULTUS Ružinov, a. s.  so sídlom na Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 874 686
Zmenu stanov spoločnosti Cultus predložil pán prednosta JUDr. Michal Sygút, ako plnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva. Členovia komisie nesúhlasili so zmenami stanov spoločnosti, skonštatovali, že bolo porušené Všeobecne záväzné nariadenie v zmysle, ktorého je starosta povinný pred konaním Valného zhromaždenia predložiť na prerokovanie stanovy spoločnosti. Členovia komisie skonštatovali, že stanovy obsahujú niekoľko závažných chýb v úvodných ustanoveniach, ale aj v záverečných ustanoveniach a odmietli prijať uznesenie a ospravedlnili sa z ďalšieho rokovania komisie. 

Pani predsedníčka komisie ukončila zasadnutie a skonštatovala, že komisia sa stala neuznášania schopná. 

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


							             JUDr. Daniela Šurinová, v. r.
							                 predsedníčka komisie 
Zapísala:  Zeleníková

