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Zápisnica č. 10/2017

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (ďalej len „KFPČaI“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 06.12.2017
    
Prítomní:  		JUDr. Martin Vojtašovič,  Ing. Tatiana Tomášková,   Mgr. Martin Lazík, Mgr. Martina Fondrková, Ing. Tomáš Alscher, Ing. Drahomíra Kňažníková, JUDr. Darina Spišiaková

Ospravedlnení: –

Program:

Otvorenie
2.	Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme  objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava
Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Ružinov na rok 2017
Návrh rozpočtu mestskej časti  Bratislava – Ružinov na roky 2018-2020
5.   Žiadosť o riešenie problémov obyvateľov Ružinov – nájomné za užívanie pozemku 
      pod   garážou na Borodáčovej ulici, parc.č.1349/13
6.   Návrh VZN o grantoch
7.   Rôzne 
 

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 na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme  objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava“, 

2/ odporúča MZ návrh schváliť.
            
Hlasovanie: Prítomní:    7
                                                                                                                    Za:              6
                                                                                                                             Zdržal sa:   1
                                                 			                             
k bodu 3

KFPČaI prerokovala a

1/  berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017“,

2/  odporúča MZ návrh schváliť.

                  Hlasovanie: Prítomní:   6
                               							                     Za:             6
                         					
k bodu 4

KFPČaI prerokovala a
 
1/  berie na vedomie predložený materiál: „Návrh rozpočtu mestskej časti  Bratislava – Ružinov na roky 2018-2020“.

Hlasovanie: Prítomní:     6
                                                                                                                           Za:              6                                                     						     
k bodu 5

KFPČaI prerokovala a 

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Žiadosť o riešenie problémov obyvateľov Ružinov – nájomné za užívanie pozemku pod   garážou na Borodáčovej ulici, parc. č.1349/13“,

2/ považuje postup Miestneho úradu Bratislava – Ružinov v tejto veci za správny.

                          Hlasovanie: Prítomní:    6
                                                                                                                             Za:             6
                                                     				                          			                            
k bodu 6 

KFPČaI prerokovala a 

1/  berie na vedomie predložený materiál: „Návrh VZN o grantoch“,

2/  odporúča MZ návrh schváliť s  úpravou znenia bodu č. 13 nasledovne:
Ust. § 11 ods. (10) sa vypúšťa a nahrádza sa textom nasledovného znenia: „Dotácia alebo grant nesmie byť použitý na úhradu výdavkov na alkohol a tabakové výrobky, nákup pohonných hmôt, na energie, na úhradu výdavkov poistného, na splácanie pôžičiek, úverov, úrokov z prijatých pôžičiek a úverov, ani na úhradu záväzkov existujúcich pred dňom účinnosti zmluvy a refundáciu výdavkov uhradených pred dňom účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie alebo grantu.

                    Hlasovanie: Prítomní:   6
                                Za:            5
 										         Zdržal sa:  1
                                                                                             




   JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
             predseda KFPČaI



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

