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Zápisnica č. 6/2019
zo zasadnutie komisie konaného dňa 11.9.2019



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

Ospravedlnení:
Ing. Peter Strapák, Mgr. Michal Vicáň,

Program:

	Otvorenie

Správa po plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za I. polrok 2019
	Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 

zo dňa ........... 2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v Bratislave
	Návrh na zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 
	Rôzne




Bod 1. 
Otvorenie
Predseda komisie privítal všetkých prítomných. 


Bod 2 
Správa po plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za I. polrok 2019

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

Hlasovanie:
prítomní: 4			za: 4		proti: 0		zdržali sa: 0


Bod 3
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v Bratislave

Komisia po prerokovaní materiálu
1/ berie na vedomie:       „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v Bratislave“
2/ odporúča MZ schváliť: „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v Bratislave“

Hlasovanie:
prítomní: 4			za: 4		proti: 0		zdržali sa:









Bod 4
Návrh na zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov

Komisia po prerokovaní materiálu
1/ berie na vedomie:          „Návrh na zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov“
2/ odporúča MZ schváliť:  „Návrh na zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov“ 
s pripomienkami:
- na internetovej stránke zriadiť odkaz „Transparentný Ružinov“, na ktorom by boli uvedené všetky zrealizované opatrenia na zvýšenie transparentnosti s priamymi linkami na:
• odmeny poslancov
• verejné obstarávania atď. ako je v návrhu
a ďalej aj na Rozpočet mestskej časti a Grantový program.
- vylepšiť vyhľadávanie na úradnej tabuli tak, aby bolo možné jednoduchšie vyhľadať potrebné informácie a vypracovať k nemu aj návod
- k bodu "- odkazy na profily samosprávy na portáloch EKS (Elektronický kontraktačný systém) a ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)" pridať aj informáciu, čo znamenajú
- bod "- informácie o počte voľných miest v zariadeniach sociálnych služieb a v materských školách" ponechať bez "a v materských školách"
- bod "- online formulár žiadosti o pridelenie miest v zariadeniach sociálnych služieb (vrátane zaslania príslušnej dokumentácie)" vynechať, keďže pri prijímaní žiadostí sa ráta aj s doručovaním rôznej zdravotnej dokumentácie

Hlasovanie:
prítomní: 4			za: 4		proti: 0		zdržali sa:


Bod 5 
Rôzne
Ing. Chudý z oddelenia informatizácie informoval komisiu o systéme GIS. 
Členovia komisie požiadali Ing. Chudého o predloženie analýzy na rokovanie komisie informatizácie. 


Na záver 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

