Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 6. 12. 2016  


Prítomní: Ing. Vladimír Sloboda, Mgr. Igor Adamec, Bc. Radovan Bajer, Mgr. Attila Horváth, JUDr. Michaela Biharyová
Ospravedlnená: JUDr. Daniela Šurinová

 
Program:
	Otvorenie

Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktorá má byť uzatvorená podľa ust. § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. 3 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 SR 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
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 – 2019
Návrh na 1. Reštrukturalizáciu spoločnosti RPV – PS, a. s. alebo 2. Kapitalizáciu pohľadávok MČ Bratislava - Ružinov
Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ..../2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 13. 12. 2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2016 zo dňa 13. 12. 2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve uzatvorenej dňa 13. 3. 2013 s Ružinovským podnikom verejno-prospešných služieb, a. s. so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064
Rôzne

Úvodom pán podpredseda  komisie Ing. Vladimír Sloboda privítal členov komisie a zahájil rokovanie. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a navrhol pokračovať v programe v ktorom bod č. 8/ bol stiahnutý z rokovania komisie predkladateľom. Následne si  komisia  program odsúhlasila.
 
 Hlasovanie:		Prítomní: 5	 	Za: 5		Proti: 0		Zdržal sa: 0

Pán podpredseda komisie Ing. Vladimír Sloboda pokračoval podľa odsúhlaseného programu.

2. Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktorá má byť uzatvorená podľa ust. § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. 3 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 SR 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
Materiál na rokovanie komisie predložil JUDr. Richard Dantsits, referent referátu právnych služieb. Členovia komisie diskutovali k uvedenému materiálu.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a hlasovala o nasledujúcom uznesení:

1. berie na vedomie „Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktorá má byť uzatvorená podľa ust. § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. 3 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 SR 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“,

2.  odporúča MZ schváliť  „Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktorá má byť uzatvorená podľa ust. § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. 3 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 SR 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“

Hlasovanie:		Prítomní: 5	 	Za: 1		Proti: 2		Zdržal sa: 2

Uznesenie nebolo prijaté pre nedostatočný počet hlasov.

3. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Ružinov na roky 2017 – 2019
Návrh rozpočtu mestskej časti predložila Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru. 

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie “Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Ružinov na roky 2017 – 2019“

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

4. Návrh na 1. Reštrukturalizáciu spoločnosti RPV – PS, a. s. alebo 2. Kapitalizáciu pohľadávok MČ Bratislava - Ružinov
Uvedený materiál predložili pán prednosta JUDr. Michal Sygút a vedúca ekonomického odboru pani Ing. Alena Lehotayová, ktorí uviedli, že pán predseda predstavenstva RP VPS, a.s. Ing. Milan Sokol nepredložil potrebné dokumenty ku kapitalizácii spoločnosti, preto navrhujú iba reštrukturalizácii spoločnosti RP VPS, a. s. a nie kapitalizáciu. Komisia diskutovala k uvedenému materiálu.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nové uznesenie:  

1.  odporúča  MZ schváliť  „Kapitalizáciu  pohľadávok  MČ Bratislava–Ružinov voči RP VPS, a. s.“,

2. žiada  predsedu  predstavenstva  RP  VPS,    a. s.  Ing.  Milana  Sokola, aby  predložil do 9. 12. 2016 všetky dokumenty, ktoré sú potrebné k materiálu ku kapitalizácii 

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

5. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu
Materiál na rokovanie komisie predložila vedúca referátu UP a RR pani Mgr. Alexandra Szökeová.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

1. berie na vedomie “Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu“

Hlasovanie:		Prítomní: 5		Za: 5		Proti: 0	 	Zdržal sa: 0
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ..../2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 13. 12. 2016
Na rokovanie komisie materiál predložila vedúca odboru RR a ŽP pani RNDr. Lesia Richterová. Komisia žiadala dopracovať dôvodovú správu a žiadala odstrániť formálne nedostatky a nepresnosti v texte.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

1. berie na vedomie “Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ..../2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 13. 12. 2016“,

2. žiada dopracovať dôvodovú správu, odstrániť formálne nedostatky, nepresnosti a nejasnosti v texte a formátovanie

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

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2016 zo dňa 13. 12. 2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
Návrh VZN predložil na rokovanie komisie Mgr. Peter Tóth, vedúci referátu miestnych daní a podnikateľských aktivít. Členovia komisie žiadali stiahnuť materiál z rokovania komisie, až kým nebude prijatá novela zákona, preto k uvedenému VZN neprijali žiadne uznesenie. 

8. Rôzne
Záverom pán podpredseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie. 




							             Ing. Vladimír Sloboda, v. r.
								     podpredseda komisie 


Zapísala:  Zeleníková

