Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 27. 03. 2018  

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

2.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Ružinov č. ....../2018 z .... 2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti
3.  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 1. 1. 2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a. s. Jarošova 1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
4.  Rôzne     

Úvodom pani predsedníčka  komisie JUDr. Daniela Šurinová privítala členov komisie a zahájila rokovanie. Skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná a navrhla pokračovať podľa programu, kde do bodu rôzne pribudli  dva body a to poslanecký návrh pána poslanca Ing. Slavomíra Drozda - Návrh  na  vysporiadanie  majetkovo-právnych  vzťahov  a uzavretie  nájomnej zmluvy s majiteľmi stavieb-garáží na parcelách č. 1349/13, č. 1349/7 a č. 1349/5 k. ú. Bratislava-Ružinov a Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorý predložil pán zástupca starostu Mgr. Martin Pener.

Pani predsedníčka komisie JUDr. Daniela Šurinová dala hlasovať za navrhnutý program komisie.
 
Hlasovanie:		Prítomní: 4	 	Za: 4		Proti: 0		Zdržal sa: 0

Komisia si uvedený program odsúhlasila.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Ružinov č. ....../2018 z .... 2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti
Materiál na rokovanie komisie LPaK predložila pani Ing. Marianna Šebová, útvar pre styk s verejnosťou. K uvedenému návrhu pán poslanec Ing. Vladimír Sloboda a pani JUDr. Michaela Biharyová  zaslali písomné pripomienky, ktoré postupne komisia prechádzala s predkladateľkou. Väčšinu pripomienok spracovateľka akceptovala. Ing. Vladimír Sloboda požiadal, aby materiál obsahoval aj vyhodnotenie pripomienok predložených našou komisiou, prípadne inými komisiami ako súčasť materiálu na zastupiteľstvo, tak ako to predpisuje rokovací poriadok.

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

berie na vedomie „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Ružinov č. ....../2018 z .... 2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti“ a žiada zapracovať prednesené pripomienky, vrátane ich vyhodnotenia v zmysle rokovacieho poriadku.  

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

3. 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 1. 1. 2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a. s. Jarošova 1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Na rokovanie komisie uvedený návrh predložila pani Silvia Valčeková, referát nájomných bytov.   

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 1. 1. 2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava a 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,  a schváliť  „Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 1. 1. 2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a. s. Jarošova 1, Bratislava“

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

4. Rôzne
V bode rôzne sa prerokovával poslanecký návrh, ktorý predložil pán poslanec Ing. Slavomír Droz - Návrh  na  vysporiadanie  majetkovo-právnych  vzťahov  a uzavretie  nájomnej zmluvy s majiteľmi stavieb-garáží na parcelách č. 1349/13, č. 1349/7 a č. 1349/5 k. ú. Bratislava-Ružinov. Členovia komisie diskutovali k uvedenému návrhu.  

Komisia LPaK  daný  materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:  

berie na vedomie „Návrh  na  vysporiadanie  majetkovo-právnych  vzťahov  a uzavretie  nájomnej zmluvy s majiteľmi stavieb-garáží na parcelách č. 1349/13, č. 1349/7 a č. 1349/5 k. ú. Bratislava-Ružinov“,

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

Následne pán zástupca starostu Mgr. Martin Pener predložil Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov. Keďže sa z účasti na komisii ospravedlnili dvaja členovia Ing. Bajern a JUDr. Biháryová, komisia prestala byť uznášaniaschopná. Napriek tomu Ing. Sloboda s JUDr. Šurinovou a zástupcom starostu prerokovali predložený rokovací poriadok a navrhli ešte úpravy. V závere sa dohodli, že okrem rokovacieho poriadku bude potrebné prerokovať ešte aj odmeňovací poriadok miestneho zastupiteľstva, tak sa členovia komisie dohodli, že ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 16.4.2017 o 15.00 hod.  

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


							             JUDr. Daniela Šurinová, v. r.
							                 predsedníčka komisie 
Zapísala:  Zeleníková

