Zápisnica č. 8/2017

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (ďalej len „KFPČaI“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 11.10.2017
    
Prítomní:  		JUDr. Martin Vojtašovič, Ing. Tomáš Alscher, Ing. Tatiana Tomášková,  Mgr.  Martina Fondrková, Mgr. Martin Lazík
                            Ing. Drahomíra Kňažníková, JUDr. Darina Spišiaková
Ospravedlnený: 


Program:


Otvorenie
N á v r h   na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov na Rákosovej ulici, pozemky parcela registra „C“ č.   15476/53 o výmere 238 m², zastavané plochy a nádvoria a parcela registra „C“ č. 15476/28 o výmere 230 m², záhrady v katastrálnom území Nivy, vo vlastníctve hl m. SR Bratislavy v podiele 31/100, evidovaných v KN - C na LV č.4699, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva Mgr. Romana Csémiho, Wolkrova 1132/15, 851 01 Bratislava. 
N á v r h na zverenie hnuteľného majetku do správy Ružinovskému športovému klubu, p. o.
Stanovisko k žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy vo veci poskytnutia finančných prostriedkov na vyplatenie primeranej náhrady za vyvlastnenia pozemkov pre realizáciu stavby: “Úprava komunikácie ul. Maximiliána Hella v Bratislave – pravé odbočovacie pruhy
Prerokovanie upozornenia prokurátora pod číslom Pd 121/17/1102-2 zo dňa 28.09.2017
Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. ... zo dňa ....., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31.01.2017
Rôzne3




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: „N á v r h   na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov na Rákosovej ulici, pozemky parcela registra „C“ č.   15476/53 o výmere 238 m², zastavané plochy a nádvoria a parcela registra „C“ č. 15476/28 o výmere 230 m², záhrady v katastrálnom území Nivy, vo vlastníctve hl m. SR Bratislavy v podiele 31/100, evidovaných v KN - C na LV č.4699, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva Mgr. Romana Csémiho, Wolkrova 1132/15, 851 01 Bratislava“, 

 
2/ odporúča MZ návrh schváliť.



                  Hlasovanie: Prítomní:   6
                                                                                                                          Za:            6   

                                                     			                             
k bodu 3

KFPČaI prerokovala a
1/  berie na vedomie predložený materiál: „N á v r h  na zverenie hnuteľného majetku do správy Ružinovskému športovému klubu, p. o.“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

                    Hlasovanie: Prítomní:   6
                               							                     Za:             6
                             								            

                               							
k bodu 4

KFPČaI prerokovala a 
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Stanovisko k žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy vo veci poskytnutia finančných prostriedkov na vyplatenie primeranej náhrady za vyvlastnenia pozemkov pre realizáciu stavby: “Úprava komunikácie ul. Maximiliána Hella v Bratislave – pravé odbočovacie pruhy“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť.
Hlasovanie: Prítomní:     6
                                                                                                                           Za:             6
                                                     						     




k bodu 5

KFPČaI prerokovala a 
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Prerokovanie upozornenia prokurátora pod číslom Pd 121/17/1102-2 zo dňa 28.09.2017“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť.
                         
 Hlasovanie: Prítomní:    6
                                                                                                                           Za:              6
                                                     				                           				                            
k bodu 6 

KFPČaI prerokovala a 
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. ... zo dňa ....., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31.01.2017“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť.


                        Hlasovanie: Prítomní:   6
                    Za:             6

K bodu rôzne

   KFPČaI žiada Mestskú časť Bratislava – Ružinov(finančné oddelenie) predložiť
do najbližšieho zasadnutia finančnej komisie (8.11.2017)analýzu vývoja pridelených financií na granty a dotácie v zmysle VZN od vzniku grantovej schémy.                                                                                                                   
                                                                                              




   JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
             predseda KFPČaI









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

