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Zápisnica č. 4/2018

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (ďalej len „KFPČaI“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 11.04.2018
    

Prítomní:  	  JUDr. Martin Vojtašovič,  Mgr. Martin Lazík, Ing. Tomáš Alscher    
                              Mgr. Martina Fondrková, Ing. Drahomíra Kňažníková

Ospravedlnení:   Ing. Tatiana Tomášková, JUDr. Darina Spišiaková


Program:

1.  Otvorenie
2.  Revitalizácia športového areálu ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava- Ružinov
3. Všeobecne záväzné nariadenie,   ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
4.  Rôzne


k bodu 1

Zasadnutie KFPČaI  otvoril a ďalej viedol predseda JUDr. Martin Vojtašovič. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. 


k bodu 2

KFPČaI prerokovala predložený materiál: „Revitalizácia športového areálu ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava-Ružinov“ a

1/ súhlasí so zámerom revitalizácie športového areálu ZŠ Ostredková,

2/ navrhuje zapracovať predložený materiál do návrhu na 1. zmenu rozpočtu m. č. Bratislava - Ružinov na rok 2018,
 
3/ žiada Miestny úrad m. č. Bratislava – Ružinov preveriť možnosti financovania projektu z externých zdrojov, resp. preveriť možnosť využitia inštitútu združovania finančných prostriedkov so susediacim športovým gymnáziom a jeho zriaďovateľom.

         
          		   Hlasovanie:         Prítomní:    5
                                                                                        Za:              5                                         
		         	                             
	         	                             




k bodu 3

KFPČaI neprerokovala materiál: „Všeobecne záväzné nariadenie,   ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“ z nasledovného dôvodu:

	materiál bude na základe požiadavky predkladateľa prerokovaný na nasledujúcom zasadnutí komisie.



k bodu 4 – Rôzne

KFPČaI prerokovala požiadavku Ing. Igora Fehéra o doplnenie zápisnice č. 3/2018 a nesúhlasí s jej požadovanou úpravou.
Požadované údaje – že materiál bol predložený poslancami, sú uvedené v písomnom vyhotovení stanoviska komisie, ktoré bolo odoslané e-mailom predkladateľovi poslancovi Ing. Slavomírovi Drozdovi.
  



   JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
             predseda KFPČaI





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


