Zápisnica č. 12/2016

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (ďalej len „KFPČaI“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 7. 12. 2016
    
Prítomní:  		JUDr. Martin Vojtašovič, Ing. Tatiana Tomášková,  Ing. Tomáš Alscher, JUDr. Darina Spišiaková, Mgr.  Martina Fondrková
	Ing. Drahomíra Kňažníková, Mgr. Martin Lazík
 	 


Program:


1. Otvorenie

2. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 – 2019

3. Návrh na 1/ reštrukturalizáciu spoločnosti RP VPS, a. s. alebo 2/ kapitalizáciu pohľadávok MČ Bratislava – Ružinov

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov 
č. ... /2016 zo dňa 13. decembra 2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa ...

6. Stanovisko k Návrhu Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 štatútu

7.  Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktoré má byť uzatvorené podľa ust. § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a Mestská časť Bratislava – Ružinov za účelom zhromaždenia finančných prostriedkov na vybudovanie nového Domu smútku na cintoríne Prievoz v Mestskej časti Bratislava – Ružinov

8. Rôzne4

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 rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 -  2019“,
 
2/ žiada

	doplniť do návrhu rozpočtu rozpis rezervného fondu a FRB - ich počiatočný stav, tvorbu, čerpanie a konečný stav,

vysvetliť použitie kapitálových výdavkov vo výške 560 tis. eur schválených na zateplenie ZŠ v júli 2016, aj s ohľadom na kapitálové výdavky na zateplenie ďalších ZŠ v rámci  predkladaného návrhu rozpočtu,
vysvetliť navýšenie výdavkov v rámci programového rozpočtu 9.2 Podpora kultúrnych podujatí na rok 2017,
vysvetliť dotácie pre MŠ Hviezdička vo výške 8 tis. eur,
	aby sa všetky dotácie, granty začlenili v rozpočte do jednej rozpočtovej položky 642 002 v jednej sume.

Z rokovania KFPČaI vzišiel zároveň podnet na preskúmanie  VZN o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách.


                  Hlasovanie: Prítomní:   7
                                                                                                                          Za:             7
                                                        			                           
  
k bodu 3

KFPČaI prerokovala a

1/  berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na 1/ reštrukturalizáciu spoločnosti RP VPS, a. s. alebo 2/ kapitalizáciu pohľadávok MČ Bratislava – Ružinov“,

2/ odporúča MZ materiál prerokovať.


                       Hlasovanie: Prítomní:   7
                               							                        Za:             7









k bodu 4

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov  č. ... /2016 zo dňa 13. decembra 2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava - Ružinov“.
                                                                                                 
     
 Hlasovanie: Prítomní:   7
                               							                      Za:             7


k bodu 5

KFPČaI prerokovala a 

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa ....“,
                         
2/ odporúča MZ návrh schváliť.


                         Hlasovanie: Prítomní:   7
 Za:            7


k bodu 6 

KFPČaI prerokovala a 

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Stanovisko k Návrhu Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 štatútu“,

2/ odporúča MZ materiál prerokovať.


                         Hlasovanie: Prítomní:   5
 Za:            5














k bodu 7 

KFPČaI prerokovala predložený materiál: „Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktoré má byť uzatvorené podľa ust. § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a Mestská časť Bratislava – Ružinov za účelom zhromaždenia finančných prostriedkov na vybudovanie nového Domu smútku na cintoríne Prievoz v Mestskej časti Bratislava – Ružinov“ a

- materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
 					                   

                           Hlasovanie: Prítomní:  7
 	             Za:            1
		 Zdržal sa:  4
		 Proti:         2 






JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
          predseda KFPČaI





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

