
Zápisnica zo zasadnutia
Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly
zo dňa 14. 02. 2019  


Prítomní: JUDr. Michaela Biharyová, Mgr. Ivan Kraszkó, JUDr. Matúš Méheš, Ing. Katarína Šimončičová

Úvodom pán starosta Ing. Martin Chren privítal všetkých členov komisie a zaželal im veľa  úspechov v nastávajúcom období. 

Následne pani predsedníčka  komisie JUDr. Michaela Biharyová  zahájila rokovanie komisie. Skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná a navrhla pokračovať podľa programu.  
 
Program:
	Otvorenie
	Návrh  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2019 - 2021
	Plnenie uznesenia ohľadom výzvy na zaradenie občanov do komisie (určenie počtu, stanovenie podmienok na výber občanov, termín do kedy sa majú hlásiť ...) 
	Odsúhlasenie termínov zasadnutia komisie a rokovacieho poriadku KLPaK
	Rôzne

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

Komisia si uvedený program odsúhlasila.

Pani predsedníčka JUDr. Michaela Biháryová navrhla za podpredsedu komisie LPaK pán JUDr. Matúša Méheša.

Hlasovanie:		Prítomní: 4		Za: 3		Proti: 0		Zdržal sa: 1

Pán poslanec JUDr. Matúš Méheš funkciu podpredsedu komisie LPaK prijal.


2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky  2019 - 2021
Materiál na rokovanie komisie predložila  vedúca ekonomického odboru pani Ing. Alena Lehotayová. Členovia komisie diskutovali k uvedenému materiálu. 

Komisia LPaK  daný materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie:

berie na vedomie  „Návrh  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky  2019 - 2021“
odporúča MZ schváliť „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2019 – 2021“

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


3. Plnenie uznesenia ohľadom výzvy na zaradenie občanov do komisie (určenie počtu, stanovenie podmienok na výber občanov, termín do kedy sa majú hlásiť ...) 

Komisia diskutovala o možnom členovi komisie z radov občanov. Dohodli sa, že novým členom komisie LPaK (občan–neposlanec) by sa mal stať občan s právnickým vzdelaním s odbornou praxou 3 roky,  ktorý zašle životopis a motivačný list. Organizačný odbor uverejní výzvu na člena komisie LPaK  občana–neposlanca a určí termín na zaslanie žiadostí. 

4. Odsúhlasenie termínov zasadnutia komisie a rokovacieho poriadku KLPaK

Členovia komisie LPaK sa dohodli na termínoch zasadnutí komisií, ktoré sa budú konať v pondelok o 15.00 hod týždeň po rade. Predbežné termíny zasadnutí komisií:

	15. 04. 2019 o 15.00 hod
	17. 06. 2019 o 15.00 hod
	  9. 09. 2019 o 15.00 hod
	  7. 10. 2019 o 15.00 hod
	  4. 11. 2019 o 15.00 hod
	  9. 12. 2019 o 15.00 hod

Rokovací poriadok, ktorý bol platný pre minulé volebné obdobie si členovia komisie pozrú a  dohodli sa, že na najbližšom zasadnutí komisie sa ním budú zaoberať.  


4. Rôzne
Záverom pani predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila rokovanie komisie. 



							           JUDr. Michaela Biháryová, v. r.								        predsedníčka komisie


Zapísala:  Zeleníková

