Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 19. 09. 2017  

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

Program:
	Otvorenie

2.  Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov k 30. 06. 2017
3.   3. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017
4.   Predĺženie nájmu Súkromnej základnej škole v priestoroch Základnej školy, Ružová  dolina č. 29, Bratislava
5. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 490/XXVIII/2017 zo dňa 27.6.2017 a Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava  nájomcom:  Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Jarošova 1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
6.  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
	Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2017 zo dňa ............/2017  o používaní  symbolov  a  o  oceňovaní občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov
	Návrh   Dodatku  č.  5  k  Zmluve  o  komplexnom  nájme   majetku  uzatvorenej  dňa 20.12.2012
	Návrh na zmenu stanov akciovej spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb v rozšírení podnikania

Rôzne

Úvodom pán podpredseda  komisie Ing. Vladimír Sloboda privítal členov komisie a zahájil rokovanie komisie. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a navrhol pokračovať podľa odsúhlaseného programu. 
 
 Hlasovanie:		Prítomní: 4	 	Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov k 30. 06. 2017
Materiál na rokovanie komisie predložila pani Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru. 

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie  na  vedomie  „Správu o  plnení   rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava-Ružinov  k 30. 06. 2017“,  

2.  odporúča MZ schváliť  „Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov k 30. 06. 2017“
 
Hlasovanie:		Prítomní: 5	 	Za: 5		Proti: 0		Zdržal sa: 0

3. 3. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017
Uvedený materiál na rokovanie komisie taktiež predložila  pani Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru. Členovia komisie diskutovali k uvedenému materiálu.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017“,  

2.  odporúča MZ schváliť  „3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017“

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

4. Predĺženie nájmu Súkromnej základnej škole v priestoroch Základnej školy, Ružová dolina č. 29, Bratislava
Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Ukončenie  nájmu    Súkromnej    základnej  školy  v  priestoroch Základnej  školy, Ružová  dolina č. 29, Bratislava“,  

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

5. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 490/XXVIII/2017 zo dňa 27.6.2017 a Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava  nájomcom:  Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Jarošova 1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál na rokovanie komisie predložili pani Mgr. Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí a pani Silvia Valčeková, referentka nájomných bytov. Členovia komisie diskutovali k uvedenému materiálu.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

1. berie na vedomie: “Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 490/XXVIII/2017 zo dňa 27.6.2017 a Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava  nájomcom:  Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Jarošova 1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa“,

2. odporúča MZ zrušiť  uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 490/XXVIII/2017 zo dňa 27.6.2017,  

3.  odporúča MZ neschváliť  „Dodatok č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01. 01. 2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava  nájomcom:  Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., Jarošova 1, Bratislava“

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

6. 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
Uvedený materiál na rokovanie predložila pani RNDr. Lesia Richterová, dočasne poverená vedením odboru ŽP.  

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

1. berie na vedomie  podmienky  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  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

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2017 zo dňa ............/2017  o používaní  symbolov  a  o  oceňovaní občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov
Na rokovanie komisie materiál predložila pani Ing. Marianna Šebová, útvar pre styk s verejnosťou. Komisia mala k uvedenému materiálu pripomienky, ktoré si predkladateľka osvojila.  

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

1. berie na vedomie „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2017 zo dňa ............/2017  o používaní  symbolov  a  o  oceňovaní občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov“,

2.  odporúča MZ schváliť  „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2017 zo dňa ............/2017  o používaní  symbolov  a  o  oceňovaní občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov“

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

8. Návrh   Dodatku  č.  5  k  Zmluve  o  komplexnom  nájme   majetku  uzatvorenej  dňa 20.12.2012
Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

1. berie na vedomie „Návrh   Dodatku  č.  5  k  Zmluve  o  komplexnom  nájme   majetku  uzatvorenej  dňa 20.12.2012“,

2.  odporúča MZ schváliť  „Návrh   Dodatku  č.  5  k  Zmluve  o  komplexnom  nájme   majetku  uzatvorenej  dňa 20.12.2012“

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

Uznesenie nebolo prijaté pre nedostatočný počet hlasov.

9. Návrh na zmenu stanov akciovej spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb v rozšírení podnikania
Na rokovanie komisie materiál predložil pán Ing. Milan Sokol, predseda predstavenstva. Komisia vyzvala predkladateľa, aby na rokovanie MZ doplnil materiál o pôvodné stanovy.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

1. berie na vedomie „Návrh na zmenu stanov akciovej spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb v rozšírení podnikania“,

2.  odporúča MZ schváliť  „Návrh na zmenu stanov akciovej spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb v rozšírení podnikania“

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

Uznesenie nebolo prijaté pre nedostatočný počet hlasov.

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


							             Ing. Vladimír Sloboda, v. r.
								     podpredseda komisie 
Zapísala:  Zeleníková

