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Zápisnica č. 4/2019
zo zasadnutie komisie konaného dňa 19.6.2019



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


Program:

	Otvorenie

Prezentácia systému egrant pre verejnú správu
Rozprava o systéme na prijímanie podmetov od obyvateľov elektronickou formou (helpdesk/ticket system)
Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2018
	Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2019 zo dňa 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012  Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov 
	Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019
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. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018
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. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č....../2019 zo dňa ............. 2019, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách
Rôzne



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


Bod 2 
Prezentácia systému egrant pre verejnú správu
Zástupkyňa občianskeho združenia WELLGIVING, pani Tvrdoňová  informovala komisiu o systéme egrantu.
Komisia požiadala, v prípade spolupráce s občianskym združením, predložiť návrh memoranda a následnú zmluvu členom komisie informatizácie.  


Bod 3
Rozprava o systéme na prijímanie podnetov od obyvateľov elektronickou formou (helpdesk/ticket system)
Predseda komisie požiadal členov, aby si pozreli „odkaz pre starostu“ a na budúce zasadnutie komisie prerokujú svoje pripomienky a návrhy s Mgr. Bielym.
Prednosta úradu spolu so zástupcami spoločnosti ALEXIS, s.r.o. informovali o ukončenom audite pracovných činností na miestnom úrade. 




Bod 4
Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2018

Materiál uviedla Ing. Lehotayová a komisia po prerokovaní materiálu
1/ berie na vedomie:          „Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2018“
2/ odporúča MZ schváliť: „Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2018“

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


Bod 5
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2019 zo dňa 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012  Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Materiál uviedla Ing. Lehotayová a komisia po prerokovaní materiálu 
1/ berie na vedomie: „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2019 zo dňa 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012  Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov“
2/ odporúča MZ schváliť: „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2019 zo dňa 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012  Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov“

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


Bod 6
Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019

Materiál uviedla Ing. Lehotayová a komisia po prerokovaní materiálu 
1/ berie na vedomie           „Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019“
2/ odporúča MZ schváliť:  „Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019“

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


Bod 7
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. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018

Materiál uviedla Mgr. Lavová a komisia po prerokovaní materiálu
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. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018“



2/ odporúča MZ schváliť: „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. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018“

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


Bod 8
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. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov

Materiál uviedol Ing. Holík a komisia po prerokovaní materiálu 
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. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov“
2/ odporúča MZ schváliť: „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. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov“

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


Bod 9
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č....../2019 zo dňa ............. 2019, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách

Materiál uviedla Ing. Čupková a komisia po prerokovaní materiálu 
1/ berie na vedomie „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č....../2019 zo dňa ............. 2019, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách“
2/ odporúča MZ schváliť: „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č....../2019 zo dňa ............. 2019, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách“

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


Bod 10 
Rôzne
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

