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Zápisnica č. 5/2018

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (ďalej len „KFPČaI“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 16.05.2018
    

Prítomní:  	JUDr. Martin Vojtašovič, Ing. Tatiana Tomášková, JUDr. Darina Spišiaková, Ing. Drahomíra Kňažníková

Ospravedlnení:  Mgr. Martin Lazík, Ing. Tomáš Alscher, Mgr. Martina Fondrková

Program:

Otvorenie
Návrh na prevod vlastníctva bytu č. 27, 7.p. v bytovom dome Meteorová 1,3,5,7, súpisné číslo 3236 v Bratislave, na ulici Meteorová, číslo vchodu 3 a prislúchajúceho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku vo veľkosti 7451/658778 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na priľahlom pozemku parcela číslo 9737/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2 k bytovému domu Trenčianska č. 7 v Bratislave, ktorý je postavený na pozemku parc. č. 9707 v Bratislave katastrálne územie Nivy, obec Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníkov bytov v bytovom dome Trenčianska 7, súpisné číslo 673 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 12-NP1 a technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte „Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave SO 02 blok D“
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č. ......./2018 zo dňa.............2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Návrh Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (návrh na zmenu čl. 57 a čl. 91)
Návrh na revitalizáciu športového areálu ZŠ SNP Ostredkova
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 prevod vlastníctva bytu č. 27, 7.p. v bytovom dome Meteorová 1,3,5,7, súpisné číslo 3236 v Bratislave, na ulici Meteorová, číslo vchodu 3 a prislúchajúceho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku vo veľkosti 7451/658778 ako prípad hodný osobitného zreteľa“, 

2/ odporúča MZ návrh schváliť. 

          	Hlasovanie:         Prítomní:    4
			     Za:              4
                                                                                                           
		         	                                     	                             
k bodu 3

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na priľahlom pozemku parcela číslo 9737/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2 k bytovému domu Trenčianska č. 7 v Bratislave, ktorý je postavený na pozemku parc. č. 9707 v Bratislave katastrálne územie Nivy, obec Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníkov bytov v bytovom dome Trenčianska 7, súpisné číslo 673 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

          	Hlasovanie:         Prítomní:    4
			     Za:              4


k bodu 4 

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 12-NP1 a technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte „Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave SO 02 blok D“,
  
2/ odporúča MZ návrh schváliť. 

          	Hlasovanie:         Prítomní:    4
			     Za:              4


k bodu 5 

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č. ......./2018 zo dňa.............2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť. 

          	Hlasovanie:         Prítomní:    4
			     Za:              4


k bodu 6 

KFPČaI prerokovala a

1/berie na vedomie predložený materiál: „Návrh Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (návrh na zmenu čl. 57 a čl. 91)“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť. 

          	Hlasovanie:         Prítomní:    4
			     Za:              4


k bodu 7 

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na revitalizáciu športového areálu ZŠ SNP Ostredková“,

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

          	Hlasovanie:         Prítomní:    4
			     Za:              3
Zdržal sa:    1


K bodu 8 - Rôzne

Komisia žiada na jej najbližšom zasadnutí (jún 2018) o prerokovanie problematiky poplatku za rozvoj v podmienkach m. č. BA - Ružinov, jeho použitie a náväznosť na rozpočet. Komisia navrhuje prizvať k tomuto bodu Ing. Lehotayovú, vedúcu ekonomického odboru. 











   JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
             predseda KFPČaI




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

