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Zápisnica č. 4/2017

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (ďalej len „KFPČaI“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 24. 5. 2017
    
Prítomní:  		JUDr. Martin Vojtašovič, Ing. Tomáš Alscher, Ing. Tatiana Tomášková,  Mgr. Martin Lazík, Mgr.  Martina Fondrková, Ing. Drahomíra Kňažníková 
Ospravedlnená:  JUDr. Darina Spišiaková


Program:


1. Otvorenie

2. Informácia o stave riešenia žiadostí na vysporiadanie/užívanie  pozemkov, ktoré nemá v správe mestská časť,  ale sú na nich vykonávané aktivity, služby alebo iné činnosti  verejného charakteru (príklad detské ihriská, parkovacie priestranstvá, chodníky a pod.)

3. Informácia o aktuálnej finančnej situácii v RP VPS, a. s.

4. Informácia o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2017

5. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov pod garážami na Teslovej ulici, registra KN – C, parc. č. 15263/1, 2, 3, 20, 23, 25, 26, 28, 30, 34, parc. č. 15273/32, parc. č. 15278/1, 18, 19, 44, 46, 50, 75, parc. č. 15281/2, 22, 32, 34, 58, 59, 63, 67, 72, 73, 79 parc. č. 15284/92, k. ú. Ružinov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch

6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu       nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy, Ostredková ul. č. 14 v Bratislave, katastrálne územie Ružinov

7. Rôzne  - Návrh na prevod 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 – prerokovanie na podnet žiadateľa


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 „Informáciu o stave riešenia žiadostí na vysporiadanie/užívanie pozemkov, ktoré nemá v správe mestská časť,  ale sú na nich vykonávané aktivity, služby alebo iné činnosti verejného charakteru (príklad detské ihriská, parkovacie priestranstvá,   chodníky a pod.)“,

2/ žiada Mestskú časť Bratislava – Ružinov zintenzívniť rokovania s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavou a dotknutými štátnymi organizáciami vo veci vyriešenia podaných žiadostí na zverenie majetku do správy MČ a usporiadania majetkovo – právnych vzťahov  k pozemkom, ktoré nespravuje mestská časť a sú na nich vykonávané aktivity, služby alebo iné činnosti verejného charakteru (detské ihriská, parkovacie priestranstvá,   chodníky a pod.).

                  Hlasovanie: Prítomní:   5
                                                                                                                          Za:            5


k bodu 3 

KFPČaI prerokovala a 

berie na vedomie predložený materiál: „Informácia o aktuálnej finančnej situácii v RP VPS, a. s.“.


Hlasovanie: Prítomní:   6
                                                                                                                      	Za:            6


k bodu 4

KFPČaI prerokovala a 

berie na vedomie „Informáciu o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2017“.



    		 Hlasovanie: Prítomní:   5
                                                                                                                        	Za:             5


k bodu 5 

KFPČaI prerokovala a 

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov pod garážami na Teslovej ulici, registra KN – C, parc. č. 15263/1,2,3,20,23,25,26,28,30,34, parc. č. 15273/32, parc.č.15278/1, 18, 19, 44, 46, 50, 75, parc. č. 15281/2, 22, 32, 34, 58, 59, 63, 67, 72, 73, 79, parc. č. 15284/92, k. ú. Ružinov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

                         Hlasovanie: Prítomní:   6
                                                                                                                        	Za:             4
											Zdržal sa:   1
Proti:          1


k bodu 6 
KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy, Ostredková ul. č. 14 v Bratislave, katastrálne územie Ružinov“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť

Hlasovanie: Prítomní:   6
                                                                                                                      	Za:            6

   
                                                    			                             
k bodu 7 - Rôzne

KFPČaI prerokovala a

1/  berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod 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/ žiada spracovať nový znalecký posudok zadaný mestskou časťou Bratislava – Ružinov na určenie hodnoty navrhovaného predmetu prevodu.
                       
                    							Hlasovanie: Prítomní:   6
                                                                                                                               Za:             5
         Zdržal sa:   1
                                 Proti:          0
 				                            


   JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
             predseda KFPČaI



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

