Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 05. 12. 2017  


Prítomní: JUDr. Daniela Šurinová, Ing. Vladimír Sloboda, Mgr. Igor Adamec, Bc. Radovan Bajer, JUDr. Michaela Biharyová
Neprítomný: Mgr. Attila Horváth
 
Program:
	Otvorenie

2. Návrh 4. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017
3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2018 - 2020
4. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ..../2017 zo dňa .... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 zo dňa 6.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov v znení VZN 19/2017
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2017 zo dňa........2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov č. ......./2017 zo dňa ............ 2017 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
7. Poskytnutie bytovej náhrady rodine Kečkešovej z MŠ Miletičova 37 v Bratislave
8.  Rôzne 

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 4. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017
Materiál na rokovanie komisie LPaK predložila dočasne poverená zastupovaním prednostky pani Ing. Alena Lehotayová, ktorá odpovedala na otázky  členom komisie. Komisia diskutovala k uvedenému návrhu. 

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

1. berie na vedomie „Návrh 4. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017“,

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

Následne sa z rokovania komisie ospravedlnil pán poslanec Mgr. Igor Adamec a z rokovania komisie odišiel. 

3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2018 - 2020
Návrh rozpočtu taktiež predložila pani Ing. Alena Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky. Členovia komisie diskutovali k uvedenému návrhu.   

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:
1. berie na vedomie „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2018 - 2020“,

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

4. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ..../2017 zo dňa .... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 zo dňa 6.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov v znení VZN 19/2017
Na rokovanie komisie materiál predložila vedúca referátu metodiky škôl a školských zariadení  pani Mgr. Viera Kováčová. Komisia diskutovala k uvedenému návrhu. 

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

1. berie na vedomie „Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ..../2017 zo dňa .... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 zo dňa 6.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov v znení VZN 19/2017“,

2.  neodporúča MZ schváliť  „Návrh VZN MČ Bratislava - Ružinov č. ..../2017 zo dňa .... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 zo dňa 6.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov v znení VZN 19/2017“,

3. odporúča predkladateľovi prepracovať  „Návrh VZN MČ Bratislava - Ružinov č. ..../2017 zo dňa .... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 zo dňa 6.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov v znení VZN 19/2017“, zosúladiť so súčasným znením VZN, s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, doplniť prechodné a záverečné ustanovenia a upraviť v zmysle legislatívnych pravidiel vlády SR.

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

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2017 zo dňa........2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
Návrh VZN uviedla pani Mgr. Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí a zástupca starostu pán Mgr. Martin Pener, ktorí odpovedali na otázky členom komisie.  

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, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov“,

2.  odporúča MZ schváliť  „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ..../2017 zo dňa........2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov“ so zmenami:
- v Čl. I vypustiť body 3, 4
- v Čl. II v prvej vete opraviť slovo „...pätnástim...“ na „...pätnástym...“
- vypustiť vo všetkých prílohách k VZN v žiadostiach možnosť vybrať si spôsob doručenia finančného príspevku - poštovú poukážku 

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

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov č. ......./2017 zo dňa ............ 2017 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Materiál na rokovanie komisie predložili vedúca odboru sociálnych vecí pani Mgr. Henrieta Valková a Mgr. Martin Pener. 

1. berie na vedomie „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov č. ......./2017 zo dňa ............ 2017 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“,

2.  odporúča MZ schváliť  „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov č. ......./2017 zo dňa ............ 2017 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“ s pripomienkami:
- v preambule v treťom riadku opraviť slovo „...Bratislavy...“ na „...Bratislave...“
- v § 3 ods. 6 vypustiť text  „...dieťaťa § 1 bodu (4)...“  a nahradiť textom „... dieťaťa podľa § 1 ods. (4) ...“
- v § 4 ods. 2 v písm. a) a b) opraviť text „Eur“  na „eur“
- v § 5 ods. 1 opraviť slovo „...pätnástim...“ na „...pätnástym...“
- doplniť do VZN prílohu č. 1 uvedenú v § 3 ods. 6

Hlasovanie:		Prítomní: 4		Za: 0		Proti: 0		Zdržal sa: 0
   
7. Poskytnutie bytovej náhrady rodine Kečkešovej z MŠ Miletičova 37 v Bratislave
Materiál na rokovanie komisie predložili pán zástupca starostu Mgr. Martin Pener a vedúca odboru sociálnych vecí pani Mgr. Henrieta Valková. Komisia diskutovala k uvedenému materiálu. 

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

1. berie na vedomie „Poskytnutie bytovej náhrady pre Tarianu Kečkešovú z MŠ Miletičova 37 v Bratislave“,

2. odporúča MZ schváliť  „Poskytnutie bytovej náhrady pre Tatianu  Kečkešovú na Miletičovej 38, 5. posch., byt č. 16 v Bratislave na dobu neurčitú“

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

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


							             JUDr. Daniela Šurinová, v. r.
							                 predsedníčka komisie 

Zapísala:  Zeleníková

