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Zápisnica č. 7/2019

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností (ďalej len „KFPČ“ alebo „komisia“) MZ MČ Bratislava – Ružinov konaného dňa 11.09.2019
    

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


Program: 
1. Otvorenie
2. Koncepcia rozvoja kapacít materských a základných škôl v mestskej časti Bratislava – Ružinov 
3.Tenisový areál pre deti a mládež – informácia
4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za I. polrok 2019
5. Zmluva o výpožičke
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov  č..../2019 zo dňa ...../2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4, Bratislava
7. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov
8. Výročná správa o hospodárení spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 2018  
9.Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2019
10. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
11. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2019
12. Výročná správa o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za rok 2018
13.Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2019
14. Rôzne


k bodu 1

Zasadnutie KFPČ  otvoril a ďalej viedol predseda Ing. Vladimír Sirotka. Konštatoval, že komisia je uznášania schopná.
  
k bodu 2

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Koncepcia rozvoja kapacít materských a základných škôl v mestskej časti Bratislava – Ružinov .“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.
       		Hlasovanie:      Prítomní: 7
			 Za:       7


k bodu 3 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Tenisový areál pre deti a mládež – informácia.“


        			   Hlasovanie:      7		     Za:              7

k bodu 4 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za I. polrok 2019.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.
       		Hlasovanie:      Prítomní: 7
			   Za:       7

Finančná komisia požiadala p. Lehotayovú, aby nabudúce členovia dostali tabuľky aj vo formáte Excel.




k bodu 5 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Zmluva o výpožičke.“


2/ odporúča MZ návrh schváliť.
       		Hlasovanie:      Prítomní: 7
			   Za:       7





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 zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4, Bratislava.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť.
       		Hlasovanie:      Prítomní: 7
			   Za:       7



k bodu 7 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov.“


2/ odporúča MZ návrh schváliť.
       		Hlasovanie:      Prítomní: 7
			   Za:       7


k bodu 8 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Výročná správa o hospodárení spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 2018.“ 



       		Hlasovanie:      Prítomní: 7
			   Za:       7


k bodu 9 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2019.“


Hlasovanie:      Prítomní: 7
			   Za:       7

k bodu 10 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019.“




Hlasovanie:      Prítomní: 7
			   Za:       7


k bodu 11 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2019.“

Hlasovanie:      Prítomní: 7
			   Za:       7


k bodu 12 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Výročná správa o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za rok 2018.“

Hlasovanie:      Prítomní: 7
			   Za:       7



k bodu 13 

KFPČ prerokovala a
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2019.“



Hlasovanie:      Prítomní: 7
			   Za:       7



Finančná komisia žiada  p. Lehotayovú, aby  usmernila všetky tri príspevkové organizácie k zjednoteniu vykazovania výsledkov hospodárenia – vykazovanie nákladov a výnosov,
prípadne aj príjmov a výdavkov.




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



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

