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Zápisnica č. 3/2019

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností (ďalej len „KFPČ“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 17.04.2019
    

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


Program:

1. Otvorenie
2. Výber člena komisie – neposlanca
3. Návrh Dodatok č. 6 k Zmluve o komplexnom nájme majetku
4. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku a na priľahlom pozemku prislúchajúcich k bytovému domu Liptovská 42,44, Zvolenská 2, Prievozská 19,21 v Bratislave pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
5. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku bytovým domom Dulovo námestie 10,11, Košická 30 v Bratislave pre vlastníkov bytov v bytovom dome
6. 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. 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
7. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení zberu použitého šatstva na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov
8. 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 prideľovania 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.
9. Návrh na schválenie ÚPN-Z Trnávka – stred, zmeny a doplnky 01
10. 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
11. Návrh  na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami, registra „C“ parc. č. 2707/5,11, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Farebnej ulici, ktoré sú vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, zverené do správy MČ Bratislava – Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov
č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –Ružinov
13. 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: „Výber člena komisie – neposlanca“.

Komisia si pozvala na krátky osobný pohovor uchádzačov na člena komisie – neposlanca z radov občanov, ktorí si podali na základe výzvy do dňa 12.4.2019 prihlášku, motivačný list a krátky životopis.
Z týchto uchádzačov si vybrala p. Ing. Drahomíru Kňažníkovú

Hlasovanie:         Prítomní:    5
			     Za:              5



 
a Ing. Františka Fabiána, MBA.

Hlasovanie:         Prítomní:    5
			     Za:              3
           Zdržal sa:    2
Zdržali sa pp. Mgr. Kamil Bodnár a Mgr. Ivan Kraszkó.

Vybraných uchádzačov musí schváliť Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov.

k bodu 3


KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh Dodatok č. 6 k Zmluve o komplexnom nájme majetku.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.


          	Hlasovanie:         Prítomní:    5
			     Za:              5




k bodu 4 

 KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku a na priľahlom pozemku prislúchajúcich k bytovému domu Liptovská 42,44, Zvolenská 2, Prievozská 19,21 v Bratislave pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

2/ odporúča MZ návrh schváliť.
Hlasovanie:         Prítomní:   5
			        Za:              5




k bodu 5 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku bytovým domom Dulovo námestie 10,11, Košická 30 v Bratislave pre vlastníkov bytov v bytovom dome.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.
      Hlasovanie:         Prítomní:    5
			     Za:              5



k bodu 6 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „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. 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 návrh schváliť.
      Hlasovanie:         Prítomní:    5
			     Za:              5





k bodu 7 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení zberu použitého šatstva na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov.“



2/ odporúča MZ návrh schváliť s pripomienkou, že sa v čl. IV, bod 13 v druhej vete
vymení veta:
“ Občianske združenie sa zároveň zaväzuje z dosiahnutého zisku podporovať sumou minimálne 40 eur ročne za každý umiestnený zberný kontajner „
- za vetu: ...sa zaväzuje podporovať sumou 40 eur ročne  za každý umiestnený zberný kontajner.....



      Hlasovanie:         Prítomní:    5
			 Za:              5



k bodu 8

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „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 prideľovania 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.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.
      Hlasovanie:         Prítomní:    5
			Za:              5




k bodu 9

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na schválenie ÚPN-Z Trnávka – stred, zmeny a doplnky 01

2/ odporúča MZ návrh schváliť.
      Hlasovanie:         Prítomní:    5
			Za:              5



k bodu 10

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „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 návrh schváliť.
      Hlasovanie:         Prítomní:    5
			Za:              5



k bodu 11

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh  na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami, registra „C“ parc. č. 2707/5,11, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Farebnej ulici, ktoré sú vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, zverené do správy MČ Bratislava – Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov .“


2/ odporúča MZ návrh schváliť.
      Hlasovanie:         Prítomní:    5
			Za:              5




k bodu 12

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava –Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –Ružinov.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.

3/ odporúča vytvoriť analytické vyhodnotenie štatistík detí, potreby miest v materských školách a základných školách v jednotlivých obvodoch a výhľadovo aj v miestach plánovanej výstavby. Na základe týchto analýz by sa mohli rozširovať kapacity alebo budovať nové
školské objekty, poprípade  detské jasle.



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



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

