Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 04. 04. 2017  


Prítomní: JUDr. Daniela Šurinová, Ing. Vladimír Sloboda, Mgr. Igor Adamec, Bc. Radovan Bajer, JUDr. Michaela Biharyová
Neprítomný: Mgr. Attila Horváth
 
Program:
	Otvorenie
	Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Návrh na zabezpečenie právnych služieb na zastupovanie mestskej časti Bratislava-Ružinov v súdnych sporoch, ktoré sa týkajú stavebného úradu
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k zmene Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti mestských častí vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2017-2021
Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.02.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
	Návrh prevodu voľného nebytového priestoru č. 12-1 (prevádzkový priestor), 1.NP., o výmere podlahovej plochy 321,23 m2 v hospodárskom bloku Mesačná 12, súpisné číslo 3407 v Bratislave do vlastníctva vlastníka pozemku, na ktorom je hospodársky blok postavený, SPV five s.r.o. so sídlom Tichá 45, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
	Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, za účelom umiestnenia zberných kontajnerov, za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov



Úvodom pani predsedníčka  komisie JUDr. Daniela Šurinová privítala členov komisie a zahájila rokovanie. Skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná a navrhla pokračovať podľa programu.  
 
Hlasovanie:		Prítomní: 5	 	Za: 5		Proti: 0		Zdržal sa: 0

Komisia si uvedený program odsúhlasila.

2. Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Materiál na rokovanie komisie LPaK predložili vedúca odboru právneho JUDr. Eva Poprendová a referent právnych služieb JUDr. Richard Dantsits. Zároveň zodpovedali na otázky členom komisie.  Členovia komisie diskutovali k uvedenému návrhu. Pani predsedníčka navrhla v článku III., bod 1, písm. d) vypustiť poslednú vetu. 

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Dohodu o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.“,

2.  odporúča MZ schváliť  „Dohodu o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.“

Hlasovanie:		Prítomní: 5	 	Za: 3		Proti: 0		Zdržal sa: 2

3. Návrh na zabezpečenie právnych služieb na zastupovanie mestskej časti Bratislava-Ružinov v súdnych sporoch, ktoré sa týkajú stavebného úradu
Návrh na zabezpečenie právnych služieb na zastupovanie stavebného úradu predložila JUDr. Eva Poprendová, vedúca právneho odboru a Ing. Bohumil Flimel, referent referátu verejného obstarávania. Komisia diskutovala k uvedenému návrhu.   

Pán poslanec Ing. Vladimír Sloboda navrhol nové uznesenie komisie:

1. berie na vedomie „Návrh na zabezpečenie právnych služieb na zastupovanie mestskej časti Bratislava-Ružinov v súdnych sporoch, ktoré sa týkajú stavebného úradu“,

2.  žiada doplniť do zastupiteľstva predmet sporu a bližšie ho špecifikovať, 

3.  žiada starostu, aby právne služby na zastupovanie mestskej časti Bratislava-Ružinov v súdnych sporov, týkajúcich sa stavebného úradu zabezpečil z prostriedkov preneseného výkonu štátnej správy stavebného úradu,

4. odporúča MZ neschváliť  obstaranie právnych služieb na zastupovanie mestskej časti Bratislava-Ružinov v súdnych sporoch týkajúcich sa stavebného úradu.

Hlasovanie:		Prítomní: 5		Za: 2		Proti: 0		Zdržal sa: 3

Uznesenie nebolo prijaté pre nedostatočný počet hlasov, tak dala pani predsedníčka komisie  hlasovať o uznesení uvedenom v materiáli: 

1. berie na vedomie „Návrh na zabezpečenie právnych služieb na zastupovanie mestskej časti Bratislava-Ružinov v súdnych sporoch, ktoré sa týkajú stavebného úradu“,

2.  odporúča MZ schváliť  „Návrh na zabezpečenie právnych služieb na zastupovanie mestskej časti Bratislava-Ružinov v súdnych sporoch, ktoré sa týkajú stavebného úradu“

Hlasovanie:		Prítomní: 5		Za: 0		Proti: 2		Zdržal sa: 3

Uznesenie nebolo prijaté pre nedostatočný počet hlasov.

4.  Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k zmene Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti mestských častí vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
Na rokovanie komisie materiál predložila vedúca odboru sociálnych vecí pani Mgr. Henrieta Valková. 

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

1. berie na vedomie „Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k zmene Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti mestských častí vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku“,


2.  odporúča MZ schváliť  „Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k zmene Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti mestských častí vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku“

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

5. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2017-2021
Návrh komunitného plánu na roky 2017 – 2021 uviedla pani Mgr. Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí, ktorá zodpovedala na otázky členom komisie.  

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2017-2021“,

2.  odporúča MZ prijať  „Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2017-2021“

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

6. Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.02.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál na rokovanie komisie predložila vedúca odboru sociálnych vecí pani Mgr. Henrieta Valková, ktorá uviedla, že akciová spoločnosť Prvá ružinovská spoločnosť súhlasila s vyňatím nebytového priestoru č. 12-1 a taktiež aj hlavné mesto SR Bratislavy udelilo súhlasné stanovisko. Pani predsedníčka komisie JUDr. Šurinová žiadala určiť hodnotu inventárneho číslo 334 pred prevodom majetku a po uzatvorení dodatku. 

Pán poslanec Ing. Vladimír Sloboda navrhol nové uznesenie komisie:

1. berie na vedomie „Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.02.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa“,

2.  odporúča MZ neschváliť  „Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.02.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa“

Hlasovanie:		Prítomní: 5		Za: 2		Proti: 0		Zdržal sa: 3

Uznesenie nebolo prijaté pre nedostatočný počet hlasov, tak dala pani predsedníčka komisie  hlasovať o uznesení uvedenom v materiáli: 

1. berie na vedomie „Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.02.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa“,

2.  odporúča MZ schváliť  „Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.02.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa“

Hlasovanie:		Prítomní: 5		Za: 0		Proti: 2		Zdržal sa: 3

Uznesenie nebolo prijaté pre nedostatočný počet hlasov.
  
7. Návrh prevodu voľného nebytového priestoru č. 12-1 (prevádzkový priestor), 1.NP., o výmere podlahovej plochy 321,23 m2 v hospodárskom bloku Mesačná 12, súpisné číslo 3407 v Bratislave do vlastníctva vlastníka pozemku, na ktorom je hospodársky blok postavený, SPV five s.r.o. so sídlom Tichá 45, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Na rokovanie komisie materiál predložila vedúca odboru sociálnych vecí pani Mgr. Henrieta Valková. 

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh prevodu voľného nebytového priestoru č. 12-1 (prevádzkový priestor), 1.NP., o výmere podlahovej plochy 321,23 m2 v hospodárskom bloku Mesačná 12, súpisné číslo 3407 v Bratislave do vlastníctva vlastníka pozemku, na ktorom je hospodársky blok postavený, SPV five s.r.o. so sídlom Tichá 45, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa“,

2.  neodporúča MZ schváliť  „Návrh prevodu voľného nebytového priestoru č. 12-1 (prevádzkový priestor), 1.NP., o výmere podlahovej plochy 321,23 m2 v hospodárskom bloku Mesačná 12, súpisné číslo 3407 v Bratislave do vlastníctva vlastníka pozemku, na ktorom je hospodársky blok postavený, SPV five s.r.o. so sídlom Tichá 45, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa“

Hlasovanie:		Prítomní: 4		Za: 4		Proti: 0	 	Zdržal sa: 0
   
8. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, za účelom umiestnenia zberných kontajnerov, za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
Vedúca odboru RR a ŽP pani RNDr. Lesia Richterová predložila uvedený materiál na rokovanie komisie. Zároveň odpovedala aj na otázky členov komisie

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

1. berie na vedomie „Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, za účelom umiestnenia zberných kontajnerov, za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov“,

2.  odporúča MZ schváliť  „Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, za účelom umiestnenia zberných kontajnerov, za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov“

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

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


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

