Komisia informatizácie
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov


4
11.4.2019


Zápisnica č. 2/2019
zo zasadnutie komisie konaného dňa 11.4.2019



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


Prizvaní:
Mgr. Pavol Balžanka – prednosta miestneho úradu
Mgr. Henrieta Valková – vedúca odboru sociálnych vecí
Monika Repášová – referát nájomných bytov
Mgr. Alexandra Szőkeová – vedúca odboru územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy
Mgr. Viera Kováčová – vedúca odboru školstva, kultúry a športu
Mgr. Peter Kopún – referát právnych služieb



Program:
	Otvorenie
	Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č...../2019 zo dňa ..... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava- Ružinov č.13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov.			    

Predkladá: Mgr. Valková
	Návrh novely č. ..../2019 z 30. apríla 2019 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č.8 /2011 o nájme bytov zo dňa 13.12.2011, ktorým sa určujú zásady predeľovania bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41, v Bratislave a ktorým sa určuje doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy mestskej časti a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti v znení noviel č.15/2012, č.22/2012 a č.23/2012.	                

Predkladá Mgr. Valková
	Návrh na schválenie ÚPN-Z Trnávka – stred, zmeny a doplnky 01 

Predkladá: Mgr. Szőkeová
	Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2019 zo dňa .....2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava– Ružinov č.2/2015 zo dňa 17.02.2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred 

Predkladá: Mgr. Szőkeová
	Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia č. .........../2019 zo dňa ..................2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie  v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov

       Predkladá: Mgr. Kováčová
	Schválenie rokovacieho poriadku komisie,

Voľba podpredsedu komisie,
Výber občianskych kandidátov do komisie,
Web TVR (Kamil Bodnár).
	Rôzne


Bod 1. 
Otvorenie
Podpredseda komisie privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Mgr. Balžanka – prednosta informoval komisiu, že na úrade bude prebiehať audit personálny, organizačnej štruktúry a IT. Zároveň požiadal komisiu o spoluprácu s auditormi. 



Bod 2
Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č...../2019 zo dňa ..... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava- Ružinov č.13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov.			    

Mgr. Valková uviedla materiál.
Komisia odporučila predkladateľovi viac spropagovať príspevky na stravu: cez web, Ružinovské ECHO, v ordináciách praktického lekára a cez zástupcov vlastníkov v bytových domoch.

Komisia prerokovala návrh VZN a
1/ berie na vedomie „Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č...../2019 zo dňa ..... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava- Ružinov č.13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov.“
2/ odporúča MZ schváliť návrh uznesenia

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


Bod 3
Návrh novely č. ..../2019 z 30. apríla 2019 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č.8 /2011 o nájme bytov zo dňa 13.12.2011, ktorým sa určujú zásady predeľovania bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41, v Bratislave a ktorým sa určuje doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy mestskej časti a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti v znení noviel č.15/2012, č.22/2012 a č.23/2012.	      
          
Mgr. Valková uviedla materiál a požiadala pani Repášovú o doplnenie informácie.

Komisia prerokovala návrh novely VZN a
1/ berie na vedomie „Návrh novely č. ..../2019 z 30. apríla 2019 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č.8 /2011 o nájme bytov zo dňa 13.12.2011, ktorým sa určujú zásady predeľovania bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41, v Bratislave a ktorým sa určuje doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy mestskej časti a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti v znení noviel č.15/2012, č.22/2012 a č.23/2012“

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


Bod 4
Návrh na schválenie ÚPN-Z Trnávka – stred, zmeny a doplnky 01  

Mgr. Szőkeová predložila materiál a uviedla, že návrh VZN súvisí s predloženým materiálom

Komisia prerokovala návrh na schválenie ÚPN-Z Trnávka – stred a
1/ berie na vedomie „Návrh na schválenie ÚPN-Z Trnávka – stred, zmeny a doplnky 01“
2/ odporúča MZ schváliť  predložený návrh

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


Bod 5
Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2019 zo dňa .....2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava– Ružinov č.2/2015 zo dňa 17.02.2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred 

Komisia prerokovala návrh VZN a
1/ berie na vedomie „Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2019 zo dňa .....2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava– Ružinov č.2/2015 zo dňa 17.02.2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred“
2/ odporúča MZ schváliť  predložený návrh VZN

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


Bod 6
Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia č. .........../2019 zo dňa ..................2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie  v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov

Materiál uviedla Mgr. Kováčová spolu s Mgr. Kopúnom.

Členovia komisie diskutovali k predloženému návrhu VZN. Odporučili zriadenie aspoň jednej triedy pre deti s autizmom. 

Komisia prerokovala návrh VZN a
1/ berie na vedomie „Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia č. .........../2019 zo dňa ..................2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie  v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
“
2/ odporúča MZ schváliť  predložený návrh VZN, okrem § 5 bodu 4 (kritériá odporúčaného bodovacieho systému)

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


Bod 7
Schválenie rokovacieho poriadku komisie

Komisia schválila rokovací poriadok

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



Bod 8
Voľba podpredsedu komisie

Ing. Bolgáč navrhol za podpredsedu Mgr. Bodnára

Hlasovanie:
prítomní: 5			za: 3		proti: 2		zdržali sa: 0






	Ing. Sirotka navrhol za podpredsedu Mgr. Vicáňa


Hlasovanie:
prítomní: 5			za: 2		proti: 3		zdržali sa: 0

Komisia konštatovala, že za podpredsedu bol zvolený Mgr. Kamil Bodnár.


Bod 9
Výber občianskych kandidátov do komisie

Ing. Vicáň uviedol, že ho oslovil záujemca za člena komisie z radov občanov, ktorý dodá životopis v najbližšej dobe. Následne pozvú najvhodnejších kandidátov na rokovanie komisie.


Bod 10
Web TVR (Kamil Bodnár)

Mgr. Bodnár informoval, že osloví VŠ za účelom vytvorenia webovej stránky pre TVR. 


Bod 11 
Rôzne
Mgr. Bodnár odporučil upraviť webovú stránku MČ aj pre nevidiacich
	Ing. Sirotka sa ponúkol, že v prípade záujmu by urobil školenie pre riaditeľov našich škôl.

Predseda komisie na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť.

,






          Ing. František Bolgáč, v.r.
            predseda komisie






Silvia Valčeková, tajomníčka komisie
Tel.č.  02/48 284 323
E-mail: silvia.valcekova@ruzinov.sk

