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Zápisnica č. 1/2019
zo zasadnutie komisie konaného dňa 14.2.2019


Prítomní: 
Ing. František Bolgáč, Ing. Kamil Bodnár, Ing. Vladimír Sirotka,PhD., Ing. Peter Strapák, Mgr. Michal Vicáň

Prizvaní:
Mgr. Pavol Balžanka – prednosta miestneho úradu
Ing. Alena Lehotayová – vedúca ekonomického odboru

Program:
	Otvorenie

Voľba podpredsedu
Rokovací poriadok komisie
Stanovisko k rozpočtu
Výzva na zaradenie občanov do komisie (určenie počtu, stanovenie podmienok na výber občanov, termín do kedy sa majú hlásiť....)
Transparentnosť (záznamy z rokovania komisie)
Plán zasadnutí komisie na rok 2019
Rôzne


Bod 1. Otvorenie
Podpredseda komisie privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.


Bod 2. Voľba podpredsedu komisie
Komisia preložila bod voľby podpredsedu komisie na najbližšie rokovanie komisie informatizácie.


Bod 3. Rokovací poriadok komisie
Predseda komisie požiadal členov, aby si preštudovali návrh rokovacieho poriadku a doplnili svoje pripomienky.


Bod 4. Stanovisko k rozpočtu
Komisia prerokovala návrh rozpočtu a 
1/ berie na vedomie „Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2019–2021“
2/ odporúča MZ schváliť  rozpočet mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2019 – 2021

Hlasovanie:
prítomní: 5			za: 5		proti: 0		zdržali sa: 0


Bod 5. Výzva na zaradenie občanov do komisie (určenie počtu, stanovenie podmienok na výber občanov, termín do kedy sa majú hlásiť....)

Komisia navrhla doplniť 2 členov z radov občanov:
	skúsenosti s GIS a preferovaná skúsenosť s implementáciou IT v samospráve,
	expert na Open Data a skúsenosti s implementáciou na IT v samospráve.

Uchádzač predloží životopis  do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy. Komisia na základe osobného pohovoru so záujemcom vyberie členov komisie z radov občanov. 


Bod 6. Transparentnosť (záznamy z rokovania komisie)
Komisia preložila bod na najbližšie rokovanie komisie informatizácie





Bod 7. Plán zasadnutí komisie na rok 2019
Zasadnutia komisie sa uskutočnia podľa potreby.


Bod 8. Rôzne
Prednosta miestneho úradu informoval o súčasnom stave informatizácie na úrade a o plánoch na zlepšenie stavu informatizácie. 

Predseda komisie na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť.

,






          Ing. František Bolgáč, v.r.
            predseda komisie





Silvia Valčeková, tajomníčka komisie
Tel.č.  02/48 284 227
E-mail: silvia.valcekova@ruzinov.sk

