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Zápisnica č. 3/2019
zo zasadnutie komisie konaného dňa 22.5.2019



Prítomní: 
Ing. František Bolgáč, Mgr. Kamil Bodnár, Ing. Vladimír Sirotka,PhD.

Ospravedlnení:
Ing. Peter Strapák, Mgr. Michal Vicáň

Program:

	Otvorenie

Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhom dodatku Štatútu hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súvislosti s prijímaním jednotnej celomestskej parkovacej politiky
Predstavenie občianskych kandidátov na členov komisie 
	Prezentácia stavu IT na úrade 
(účasť prednostu a vedúceho referátu informatiky)
	Rôzne



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


Bod 2
Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhom dodatku Štatútu hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súvislosti s prijímaním jednotnej celomestskej parkovacej politiky.
Mgr. Szőkeová, vedúca odboru územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy uviedla materiál.

Komisia prerokovala materiál
1/ berie na vedomie „Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhom dodatku Štatútu hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súvislosti s prijímaním jednotnej celomestskej parkovacej politiky“
2/ odporúča MZ schváliť „Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhom dodatku Štatútu hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súvislosti s prijímaním jednotnej celomestskej parkovacej politiky“

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


Bod 3
Predstavenie občianskych kandidátov za členov komisie.	      
          
KI prerokovala: „Výber člena komisie – neposlanca“.

Komisia si pozvala na krátky osobný pohovor uchádzačov za člena komisie – neposlanca z radov občanov, ktorí si na základe výzvy podali prihlášku a krátky životopis.
Z uchádzačov, ktorí sa zúčastnili osobného pohovoru, si komisia vybrala Mgr. Rastislava Kaššáka

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

Vybraného uchádzača musí schváliť Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Ružinov.



Bod 4
Prezentácia stavu IT na úrade 

Prednosta spolu so zástupcami spoločnosti ALEXIS,s.r.o .informovali o prebiehajúcom audite pracovných činností na miestnom úrade.
Mgr. Biely – vedúci referátu informatiky informoval komisiu o stave IT na miestnom úrade.


Bod 5 
Predseda komisie 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

