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Zápisnica č. 1/2017

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (ďalej len „KFPČaI“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 18. 1. 2017
    
Prítomní:  		JUDr. Martin Vojtašovič, Ing. Tatiana Tomášková,  Mgr. Martin Lazík ,
	Ing. Tomáš Alscher, , Mgr.  Martina Fondrková, 
	Ing. Drahomíra Kňažníková, JUDr. Darina Spišiaková 
 	 


Program:


1. Otvorenie

2. Návrh dohody o urovnaní a dodatku č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 5/2015 /ZŠt

3. Návrh na vrátenie pozemkov registra „E“ parc. č. 273/11 – orná pôda 367 m2, parc. č. 271 – orná pôda 582 m2 kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 7868, vo vlastníctve Hlavného mesta  SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 23, zo dňa 30.10.1991, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy

 4. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov o výmere 158 m2 v objekte bývalých detských jaslí na Haburskej 2 v Bratislave pre MUDr. Katarínu Rehákovú, bytom Bajzova 14, 821 08 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov o kronike mestskej časti Bratislava – Ružinov

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ...../2017 zo dňa ...... 2017 o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03  Bratislava

7. Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava –Ružinov č. ......./ 2017 zo dňa ........... 2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava –Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –Ružinov

8. Rôzne
a/Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava č.  .../2017 zo dňa 7. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Ružinov

b/Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03  Bratislava pre Občianske združenie ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05, Bratislava, IČO: 30851581


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 dohody o urovnaní a dodatku č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 5/2015 /ZŠt“,
 
2/ odporúča MZ návrh schváliť v tej podobe ako bol schválený na miestnej rade, t.j. za  podmienok , že sa zmení špecifikácia navrhovanej zmluvy v bode č. 4.3.1 a č. 4.3.2  a vypustí sa Dodatok č. 1.

                  Hlasovanie: Prítomní:   6
                                                                                                                          Za:             6
                                                        			                           
  
k bodu 3

KFPČaI prerokovala a

1/  berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na vrátenie pozemkov registra „E“ parc. č. 273/11 – orná pôda 367 m2, parc. č. 271 – orná pôda 582 m2 kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 7868, vo vlastníctve Hlavného mesta  SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 23, zo dňa 30.10.1991, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy“,

2/ odporúča MZ materiál schváliť.


                       Hlasovanie: Prítomní:   6
                               							                        Za:             6


k bodu 4

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov o výmere 158 m2 v objekte bývalých detských jaslí na Haburskej 2 v Bratislave pre MUDr. Katarínu Rehákovú, bytom Bajzova 14, 821 08 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť  za podmienky, že sa doba nájmu skráti na 5 rokov s výpovednou lehotou 6 mesiacov pred skončením nájmu z dôvodu potreby daný priestor využiť na priestory materskej školy.                                                                                                
     
 Hlasovanie: Prítomní:   7
                               							                      Za:             7


k bodu 5

KFPČaI prerokovala a 

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov o kronike mestskej časti Bratislava – Ružinov“,
                         
2/ odporúča MZ návrh schváliť.


                         Hlasovanie: Prítomní:   7
 Za:            7


k bodu 6 

KFPČaI prerokovala a 

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ...../2017 zo dňa ...... 2017 o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03  Bratislava“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť.


                         Hlasovanie: Prítomní:   7
 Za:            7




k bodu 7 

KFPČaI prerokovala predložený materiál: „Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava –Ružinov č. ......./ 2017 zo dňa ........... 2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava –Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –Ružinov“ a

2/ odporúča MZ materiál schváliť

 					                   
                           Hlasovanie: Prítomní:  7
 	             Za:            7
		


k bodu rôzne -  8a 

KFPČaI prerokovala predložený materiál: „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava č.  .../2017 zo dňa 7. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Ružinov“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

Hlasovanie: Prítomní:  6
 	Za:            6






k bodu rôzne - 8 b

KFPČaI prerokovala predložený materiál: „Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03  Bratislava pre Občianske združenie ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05, Bratislava, IČO: 30851581“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť,

3/ odporúča p. riaditeľovi  školy predložiť návrh zmluvy na posúdenie právnemu oddeleniu MČ Bratislava – Ružinov.


Hlasovanie: Prítomní:  7
 	Za:            7






JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
          predseda KFPČaI





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

