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Zápisnica č. 2/2019

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností (ďalej len „KFPČ“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 13.03.2019
    

Prítomní:  	Ing. Vladimír Sirotka, Mgr. Kamil Bodnár, Mgr. Martin Ferák, Ing. Michal Gašaj, PhD., Mgr. Ivan Kraszkó, 
Ospravedlnený: Mgr. Maroš Mačuha, PhD.


Program:

1. Otvorenie
2. Zvolenie podpredsedu komisie
3. Návrh komisie na výber člena komisie -neposlanca
4.  Rôzne



k bodu 1

Zasadnutie KFPČaI  otvoril a ďalej viedol predseda Ing. Vladimír Sirotka. Konštatoval, že komisia je uznášania schopná. 


k bodu 2
KFPČ prerokovala: „Zvolenie podpredsedu komisie“.

Komisia si zvolila za podpredsedu komisie poslanca:  Mgr. Ivana Kraszkó

Hlasovanie:         Prítomní:    5
			     Za:              5


k bodu 3


KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh komisie na výber člena komisie –neposlanca – na základe uznesenia č. 8/I/2019 MZ MČ Bratislava – Ružinov zo dňa 30.01.2019.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.


          	Hlasovanie:         Prítomní:    5
			     Za:              5



k bodu 4 - rôzne

 KFPČ prerokovala v bode rôzne:

z rokovacieho poriadku komisie vypustiť bod č. 4 v článku 10 o tom, že v prípade rovnosti  hlasov rozhoduje predseda. Záver hlasovania bude vždy uvedený tak, ako bolo hlasované, čiže aj nerozhodne v prípade párneho počtu hlasov.


Hlasovanie:         Prítomní:   5
			     Za:              5



b)  do rokovacie poriadku doplniť v čl. 9 bod 11 Účasť verejnosti na rokovaní finančnej komisie nasledovne: Rokovania  komisie sú verejné, zasadnutia sa môže zúčastniť aj občan ku konkrétnemu bodu, ak o to požiada dopredu písomne /e-mailom/ tajomníčku  komisie najneskôr 24 hodín pre zasadnutím komisie. Členovia komisie rozhodnú o účasti občana na komisii.

Hlasovanie:         Prítomní:    5
			     Za:              5


c) na podnet poslanca Mgr. Kamila Bodnára komisia prerokovala a uzniesla sa, že pridelený
rozpočet na údržbu detských ihrísk prioritne použiť pre osvetlenie nasledovných detských ihrísk v týchto lokalitách: Bachova, Raketová, Smolnícka, Kaštieľska, Páričkova.




Hlasovanie:         Prítomní:    5
			     Za:              5


d) na podnet poslanca Mgr. Kamila Bodnára komisia prerokovala a žiada predložiť do najbližšieho zasadnutia komisie (17.4.2019) históriu prenájmu Štrkoveckej lodenice do desať rokov spätne (cca od r. 2009).

Hlasovanie:         Prítomní:    5
			     Za:              5





Ing. Vladimír Sirotka, PhD., v.r.
             predseda 




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

