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Zápisnica č. 6/2019

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností (ďalej len „KFPČ“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 24.07.2019
    

Prítomní:  	Ing. Vladimír Sirotka, Mgr. Kamil Bodnár, PhD. Mgr. Martin Ferák, Ing. Michal Gašaj, PhD., Mgr. Ivan Kraszkó, ,  Mgr. Maroš Mačuha, Ing.Drahomíra Kňažníková, Ing. František Fabián, MBA
Ospravedlnený: –


Program:
 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Borodáčova 2 v Bratislave

2.  Návrh, ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov rokovať so spoločnosťou CULTUS Ružinov, a.s. Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, nájomcom pozemku registra „C“ parc. č. 1090/1, kat. úz. Ružinov, podľa Zmluvy o komplexnom nájme majetku, uzatvorenou s mestskou časťou Bratislava-Ružinov a so spoločnosťou MCP Development, s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava, vlastníkom nehnuteľností zapísaných v KN na liste vlastníctva č. 3377, vo veci úhrady za užívanie časti pozemku registra „C“ parc. č. 1090/1, kat. úz. Ružinov, uzatvorenia zmluvy o podnájme pozemku a opravy komunikácie Obilná

3. Rôzne




k bodu 1

Členovia komisie sa využili možnosť vyjadriť sa  k predloženým materiálom písomne per rollam, jednohlasne.
  
k bodu 1

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Borodáčova 2 v Bratislave.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.
       Hlasovanie:        Prítomní: per rollam
			       Za:            8



k bodu 3 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh, ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov rokovať so spoločnosťou CULTUS Ružinov, a.s. Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, nájomcom pozemku registra „C“ parc. č. 1090/1, kat. úz. Ružinov, podľa Zmluvy o komplexnom nájme majetku, uzatvorenou s mestskou časťou Bratislava-Ružinov a so spoločnosťou MCP Development, s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava, vlastníkom nehnuteľností zapísaných v KN na liste vlastníctva č. 3377, vo veci úhrady za užívanie časti pozemku registra „C“ parc. č. 1090/1, kat. úz. Ružinov, uzatvorenia zmluvy o podnájme pozemku a opravy komunikácie Obilná.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.


        Hlasovanie:      Prítomní:  per rollam		     Za:              8







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



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

