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Informácia o činnosti komisie pre kontrolu 
činnosti EKO - VPS za rok 2013



Zloženie komisie	predseda:	Peter Szusčík			
			členovia:	Andrea Vítková				
					Anna Jánošová
					Martin Böhm

			prizvaný:	Robert Molnár
					Stanislav Pavlovič


V roku 2013 zatiaľ komisia zasadala 3x a to 03.04.2013, 22.07.2013 a 04.09.2013. Urgentné požiadavky vedenia EKO – VPS, pre urýchlenie konania, boli riešené telefonickou a mailovou komunikáciou členov komisie. 


Požiadavky riešené telefonickou a mailovou komunikáciou

1.   	Zmluva o budúcej zmluve Detský park s.r.o.
	K zmluve sa vyjadril P. Szusčík, A. Vítková a A. Jánošová. Pripomienky boli do zmluvy 	zapracované. 

2.   	Žiadosť o povolenie natáčania pre Jakuba Lazarčíka
	Komisia požiadala riaditeľa EKO VPS o doplnenie informácii – téma filmu a rozsah potrebných obmedzení nájomcov tržnice

3.   	Zmluva o prenájme - zmena pre spoločnosť FINEP
	Členovia komisie nemali k materiálu žiadne pripomienky

4.   	Zmluva o prenájme Stavrex
	K zmluve sa vyjadril P. Szusčík, A. Vítková a A. Jánošová. Pripomienky boli do zmluvy 	zapracované. 

5.   	Zmluva o prenájme Magicfood
	K zmluve sa vyjadril P. Szusčík, A. Vítková a A. Jánošová. Pripomienky boli do zmluvy 	zapracované. 


Rokovanie komisie zo dňa 03.04.2013

1.	Prerokovanie zadania štúdie na výstavbu “Nového EKO-podniku”	
Uznesenie: 	Komisia odporúča pokračovať v príprave podkladov pre realizáciu „Nový 	EKO-podnik“





2.	Informácia o stave a prevádzke lanovky				
Uznesenie: 	Komisia berie na vedomie stav lanovky. S prihliadnutím na ekonomické výsledky odporúča starostovi MČ R. Kusému hľadať partnera pre jej ďalšiu prevádzku. Z tohto dôvodu požiadala R. Molnára o pozastavenie podpisu nájomnej zmluvy pre bufet na spodnej stanici.

3.	Informácia o stave a prevádzke Tržnice				
	Uznesenie: 	Komisia berie na vedomie správu o stave tržnice a potrebných investičných 	akciách. Odporúča starostovi MČ R. Kusému dať spracovať návrh koncepcie využiteľnosti 	tržnice ( technické riešenie, marketing ). Zároveň odporúča starostovi MČ R. Kusému vyzvať 	MČ Rača a Vajnory, aby sa z titulu svojich podielov podieľali počas bežného roku na krytí 	bežných výdajov. 

4.    	Informácia o zimnej údržbe zima 2012-2013			
	Uznesenie: 	Komisia berie správu na vedomie. Komisia sa bude v súčinnosti so starostom MČ R. Kusým na ďalšom stretnutí zaoberať možnosťami dofinancovania zimnej údržby a zabezpečením vozidla.



Rokovanie komisie zo dňa 22.07.2013

1.	Prerokovanie štúdie na výstavbu “Nového EKO-podniku”		
	Uznesenie 1: 	Komisia berie na vedomie štúdiu „Nový EKO-podnik“ a konštatuje 	preukázateľnosť umiestnenia v pripravovanej lokalite

Uznesenie 2: 	Komisia odporúča vedeniu EKO-podnik riešiť v ďalšom stupni dokumentácie 	administratívnu budovu v ekonomickejšom a finančne menej náročnom 	režime. Zároveň 	odporúča zohľadniť pripomienky členov komisie.

	Uznesenie 3: 	Komisia žiada R. Molnára o vypracovanie správy o možnosti financovania 	výstavby vrátane možných úspor pri sústredení stredísk.

	Uznesenie 4: 	Komisia žiada kompetentných pracovníkov úradu o vysvetlenie dôvodov 	pre 	ktoré bolo upustené od zámeru realizácie nového EKOpodniku na Zátiší.


Rokovanie komisie zo dňa 04.09.2013

	Na návrh p. Molnár komisia súhlasila s vypočutím zástupcov futbalového klubu BCT. 

1.	Vypočutie zástupcov Futbalového klubu BCT			
	Uznesenie 1:  	Komisia odporúča MZ schváliť prenájom pozemkov Futbalovému klubu BCT za 1€/rok.

2.	Prerokovanie materiálu – reklama tržnica		
	p. Szusčík požiadal p. Molnára o preverenie využiteľnosti zariadenia, či bude ako jednoúčelové na produkty coca-cola alebo bude využívané komerčne od čoho by sa následne odvíjala aj cena prenájmu. Materiál predloží p. Molnár na nasledujúce zasadnutie 	komisie.

3.   	Prerokovanie materiálu – zimná údržba				
	Uznesenie 2:  	Komisia nesúhlasí s zaradením nových lokalít bez adekvátneho navýšenia finančného zabezpečenia na zimnú údržbu.

4.    	Prerokovanie materiálu - zaradenia majetku do údržby   		
Uznesenie 3:  	Komisia nesúhlasí s zaradením nových pozemkov v lokalite Nobelová na zimnú údržbu.

5.    	Prerokovanie narastajúcej platobnej neschopnosti nájomcov pri úhradách za prenájmy majetku
Uznesenie 4: 	Komisia odporúča zvolať pracovné stretnutie k ďalšiemu využitiu Tržnice.

6.   	P. Molnár oboznámil komisiu s zámerom prenajať časť pozemku ( 500m2 ) na Vajnorskej ulici spoločnosti INSTAV za nimi navrhovanú cenu 1€/m2/rok. 
Uznesenie 5: 	Komisia nesúhlasí s uvedením návrhom a poverila p. Molnára o vyrokovanie 	ceny na úrovni min. 2€/m2/rok.								

7.	P. Molnár oboznámil komisiu s žiadosťou spoločnosti Cassano o rozšírenie prenájmu 	pozemku na Pluhovej ulici o 3m2. 
Uznesenie 6: 	Komisia súhlasí s rozšírením prenájmu za podmienok dohodnutých v pôvodnej nájomnej zmluve									

V Bratislave 06.11.2013

							Peter Szusčík
							predseda komisie


