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UZNESENIA

Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka


zo dňa 27. februára 2007

(21 - 32)


	Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom
3. zasadnutí prerokovali:

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2007 až 2009
Návrh na zvýšenie prostriedkov na financovanie rekonštrukcie objektu na Mlynarovičovej ul. č. 23 
Návrh rekonštrukcie ZŠ Turnianska 10 na energeticky úspornú budovu
Návrh na dokúpenie nehnuteľnosti – pozemku pre žiadateľa Ing. arch. Ivana Kočana, Na Hrebienku č. 40, Bratislava
Návrh na dokúpenie nehnuteľností – pozemkov pre žiadateľa Ing. Jána Strapca, Björnsonova č. 3, Bratislava
Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania z pohľadávky za ubytovanie v ubytovni na Antolskej ul. č. 8 v Bratislave  Ivete a Barnabášovi Bettesovcom
Informáciu o vybavovaní sťažností a petícií podaných občanmi na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2006
Návrh na delegovanie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka do orgánov školských samospráv (školské rady) 
9. A. Návrh na vymenovanie riaditeľa Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
9. B .Návrh na vymenovanie riaditeľa Miestnej knižnice Petržalka
10. Správu miestneho kontrolóra o výsledkoch  kontrolnej činnosti za rok 2006 
11. Interpelácie
12. Rôzne
	Vyžiadanie podkladov od Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
----------

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2007 až 2009

Uznesenie č. 21

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
I. s ch v a ľ u j e 
rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2007 s príjmami a výdavkami v čiastke 583 713 tis. Sk s nasledovnými zmenami:
	
	V tabuľke č. 1/1 vypustiť text „Johannes Senio Service“
	Zmena záväzných ukazovateľov:

a)  bežné výdavky 
- životné prostredie 		  6 124 tis. Sk
- údržba zelene, kosenie		26 171 tis. Sk
- územný plán a výstavba				     500 tis. Sk
- oddelenie technických činností                                   3 421 tis. Sk 
- bezbariérové prechody 	    			      700 tis. Sk
- členské príspevky			  		        84 tis. Sk
- Petržalské noviny				               3 700 tis. Sk
- Saleziáni Don Bosca	  			                  700 tis. Sk
- Evanjelický cirkevný zbor a.v.			      200 tis. Sk
- ERGON, s.r.o., medzinárodný gitarový koncert             100 tis. Sk
b) kapitálové výdavky
- technická a projektová dokumentácia	                       750 tis. Sk
- nákup hnuteľného majetku		               3 093 tis. Sk
- rekonštrukcia a modernizácia budovy	                    7 538 tis. Sk
- sociálne zariadenia na Veľkom Draždiaku	               2 100 tis. Sk
- vybudovanie parkovej zelene	                    2 730 tis. Sk
- Stredisko sociálnych služieb	                              0,- Sk
- transfer pre rozpočtové organizácie školstva                5 667 tis. Sk
- výstavba Petržalského korza	                    1 890 tis. Sk

II. b e r i e   n a    v e d o m i e
	
rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2008 a 2009
	
    III. r u š í
	
účelové mimorozpočtové peňažné fondy mestskej časti Bratislava-Petržalka:
Fond kultúry
Fond pre mládež a šport
Fond pre rozvoj vzdelávania a školstvo
Fond sociálneho rozvoja
Fond pre potreby zdravotníctva
s tým, že ich zostatky budú vysporiadané v rámci finančného usporiadania mestskej časti za rok 2006



IV. u k l a d á

	prednostovi miestneho úradu a riaditeľom príspevkových a rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Petržalka 

vykonať rozpis rozpočtu schválených záväzných ukazovateľov na rok 2007 
Termín: do 15.3.2007
	prednostovi miestneho úradu 

pripraviť opatrenia na zvýšenie bežných príjmov mestskej časti:
a) prehodnotenie nájomných zmlúv mestskej časti
b)	zmenu metodického usmernenia k prenájmu nebytových priestorov základných a materských škôl
c) návrh na zvýšenie efektívnosti výberu miestnych daní 
d) pripraviť návrh riešenia statickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Petržalka
		Termín: do 30.6.2007
	prednostovi miestneho úradu

pripraviť alternatívny návrh možností zapožičania alebo prenájmu hlasovacieho  zariadenia
									Termín: apríl 2007.
      
V. ž i a d a 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka:
	Predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva informačný materiál o platných zmluvách a ich dodatkoch za uplynulé obdobie s uvedením predmetu zmluvy, hodnoty predmetu zmluvy, dátumu začiatku platnosti zmluvy a dĺžky platnosti zmluvy. Uvedený informačný materiál miestne zastupiteľstvo požaduje predložiť aj na novouzatvorené zmluvy a dodatky vždy za uplynulé štvrťročné obdobie.

								Termín: apríl 2007 a každý štvrťrok
	Začať rokovanie s bankami na vybavenie úveru vo výške 35 mil. Sk na kapitálové výdavky pre m.p. VPS na nákup strojného vybavenia za účelom zabezpečenia kosenia, údržby zelene a čistenia plôch v správe mestskej časti Petržalka. 
	Do zmeny rozpočtu sa z položky „údržba zelene“ môže čerpať len so súhlasom komisie životného prostredia. Miestne zastupiteľstvo žiada, aby sa nepodpisovali žiadne dodatky k existujúcim zmluvám.


Hlasovanie: prítomných 39, za 39, proti 0, zdržal sa 0.
----------


Návrh na zvýšenie prostriedkov na financovanie rekonštrukcie objektu na Mlynarovičovej ul. č. 23____________________________________________________

Uznesenie č. 22

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

	s ch v a ľ u j e 


vyčlenenie finančných prostriedkov na dofinancovanie rekonštrukcie stavebnej časti objektu na Mlynarovičovej ul. č. 23 do celkovej výšky 36, 295 mil. Sk s DPH 

2. b e r i e   n a  v e d o m i e ,

že dodávka zariadenia bude hradená budúcim prevádzkovateľom.

    Hlasovanie: prítomných 37, za 37, proti 0, zdržal sa 0.
----------

Návrh rekonštrukcie ZŠ Turnianska 10 na štandard energeticky úspornej budovy

Uznesenie č. 23

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. s ch v a ľ u j e 

	návrh na vypracovanie projektu „Rekonštrukcia Základnej školy Turnianska 10 na energeticky úspornú budovu“, 
	finančné prostriedky vo výške 200 000,- Sk na rok 2007 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na ďalšiu prípravu projektu a na vypracovanie I. stupňa projektovej dokumentácie, potrebnej na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov z vhodnej grantovej schémy, výzvy, resp. úveru.


2. p o v e r u j e 

riaditeľku ZŠ Turnianska 10, RNDr. Danielu Leštinskú, koordináciou ďalšieho postupu pri príprave projektu v spolupráci s oddelením školstva kultúry a športu, finančným oddelením a so Spoločným stavebným úradom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

      Hlasovanie: prítomných 35, za 35, proti 0, zdržal sa 0.

----------

Návrh na dokúpenie nehnuteľnosti – pozemku pre žiadateľa Ing. arch. Ivana Kočana, Na Hrebienku č. 40, Bratislava_______________________________________

Uznesenie č. 24

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 
odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Petržalka, parcela č. 3662/43 o  výmere 
246 m², ostatná plocha, podľa geometrického plánu č. 7/06 zo dňa 16.2.2006, za cenu 4 000,- Sk/m² pre žiadateľa Ing. arch. Ivana Kočana, Na Hrebienku č. 40, Bratislava.

Menovité hlasovanie podľa čl. 8, ods. 9 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

01. Oľga Adamčiaková	ospravedlnená
02. Ľudovít Augustín                                        	za
03. Mariana Bakerová        	za
04. Michal Belohorec        	zdržal sa
05. Anton Brath	za 
06. Miloš Čambál	za
07. Andrea Čapčeková	za
08. Marián Dragúň	za
09. Ľubica Dudová	za
10. Ľudmila Farkašovská			zdržala sa
11. Stanislav Fiala	za
12. Dušan Figel	za
13. Peter Guttman	za
14. Ľudovít Hanák	neprítomný
15. Peter Hrdlička	za
16. Stanislav Janota	za
17. Viera Kimerlingov￡Viera Kimerlingová	za
18. Juraj Kocka 	za
19. Miloslav Košina	za
20. Juraj Kováč	za
21. Juraj Kříž	za
22. Eugen Lexmann	za
23. Mária Lucká                                       	za
24. Zuzana Lukačková	za
25. Tomáš Mikus	za
26. Karol Nitranský  				za
27. Michal Novota	 			za
28. Viera Palková	za	
29. Rastislav Pavlík 				zdržal sa
30. Alexandra Petrisková	za
31. Iveta Plšeková	za
32. Michal Radosa		za
33. Jiří Rusnok		za
34. Mariana Sabadošová	za
35. Anna Sotníková	za
36. Peter Stach	za
37. Jozef Szabó 					za
38. František Šebej 				neprítomný
39. Anton Šmotlák	za
40. Tomáš Weissensteiner	za

Hlasovanie: prítomných 37, za 34, proti 0,  zdržali sa 3.

----------





Návrh na dokúpenie nehnuteľností – pozemkov pre žiadateľa Ing. Jána Strapca, Björnsonova č. 3, Bratislava_________________________________________________

Uznesenie č. 25

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 
odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Petržalka, parcela č. 3662/44 o výmere 86 mﾲ86 m² a parcela č. 3662/45 o výmere 111 mﾲ111 m², spolu o výmere 197 mﾲ197 m², ostatná plocha, podľa geometrického plánu č. 7/2006 zo dňa 16.2.2006, za cenu 4 000,- Sk/m² pre žiadateľa Ing. Jána Strapca, Björnsonova č. 3, Bratislava.

Menovité hlasovanie podľa čl. 8, ods. 9 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

01. Oľga Adamčiaková	ospravedlnená
02. Ľudovít Augustín                                        	za
03. Mariana Bakerová        	za
04. Michal Belohorec        	zdržal sa
05. Anton Brath	za 
06. Miloš Čambál	za
07. Andrea Čapčeková	za
08. Marián Dragúň	za
09. Ľubica Dudová	za
10. Ľudmila Farkašovská			zdržala sa
11. Stanislav Fiala	za
12. Dušan Figel	za
13. Peter Guttman	neprítomný
14. Ľudovít Hanák	neprítomný
15. Peter Hrdlička	za
16. Stanislav Janota	za
17. Viera Kimerlingov￡Viera Kimerlingová	za
18. Juraj Kocka 	za
19. Miloslav Košina	za
20. Juraj Kováč	za
21. Juraj Kříž	za
22. Eugen Lexmann	za
23. Mária Lucká                                       	za
24. Zuzana Lukačková	za
25. Tomáš Mikus	za
26. Karol Nitranský  				za
27. Michal Novota	 			za
28. Viera Palková	za	
29. Rastislav Pavlík 				zdržal sa
30. Alexandra Petrisková	za
31. Iveta Plšeková	za
32. Michal Radosa		za
33. Jiří Rusnok		za
34. Mariana Sabadošová	za
35. Anna Sotníková	za
36. Peter Stach	za
37. Jozef Szabó 					za
38. František Šebej 				neprítomný
39. Anton Šmotlák	za
40. Tomáš Weissensteiner	za

   Hlasovanie: prítomných 36, za 33, proti 0,  zdržali sa 3.
----------

Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania z pohľadávky za ubytovanie v ubytovni na Antolskej ul. č. 8 v Bratislave Ivete a Barnabášovi Bettesovcom________________

Uznesenie č. 26

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 
odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a služieb spojených s užívaním obytnej miestnosti v ubytovni na Antolskej ul. č. 8 v Bratislave, manželom Ivete a Barnabášovi Bettesovcom vo výške 259 942,30 Sk.
    
Hlasovanie: prítomných 37, za 37, proti 0, zdržal sa 0.
----------


Informácia o vybavovaní sťažností a petícií podaných občanmi na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2006________________________________

Uznesenie č. 27

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e    n a    v e d o m i e    
Správu o vybavovaní sťažností a petícií podaných na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2006.
   
Hlasovanie: prítomných 37, za 37, proti 0, zdržal sa 0.
----------

Návrh na delegovanie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka do orgánov školských samospráv (školské rady)_______________________ 

Uznesenie č. 28

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. s ch v a ľ u j e 
	návrh na delegovanie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka do orgánov školských samospráv

	2. s p l n o m o c ň u j e 

	starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka delegovať zástupcov mestskej časti do orgánov školskej samosprávy.
   
Hlasovanie: prítomných 37, za 36, proti 0,  zdržal sa 1.
----------

9A. Návrh na vymenovanie riaditeľa Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka______________________________________________________________

Uznesenie č. 29

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka tajným hlasovaním 

n e z v o l i l o    

   Ing. Dušana Hrušku za riaditeľa Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 
         Hlasovanie: prítomných 34, za 4, proti 12,  zdržali sa 18.
----------

9B. Návrh na vymenovanie riaditeľa Miestnej knižnice Petržalka

Uznesenie č. 30

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka tajným hlasovaním 

1. v y m e n ú v a   

      Ing. Ernesta Husku za riaditeľa Miestnej knižnice Petržalka od 1.4.2007 (zmena dátumu per rollam dňa 28.2.2007)

2. s ch v a ľ u j e 

a) funkčný plat riaditeľa Miestnej knižnice Petržalka vo výške 30 000,- od 1.4.2007 
	     b) štvrťročné odmeny vo výške 50 % z funkčného platu riaditeľa.
    
Hlasovanie: prítomných 34, za 31, proti 0,  zdržali sa 3.
----------

Správa miestneho kontrolóra o výsledkoch  kontrolnej činnosti za rok 2006

Uznesenie č. 31

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

	b e r i e   n a   v e d o m i e 

	Správu miestneho kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosť za rok 2006. 

Hlasovanie: prítomných 29, za 28, proti 0, zdržal sa 1.
----------

11. Rôzne
Vyžiadanie podkladov od Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka

Uznesenie č. 32   
	
	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

u k l a d á 

prednostovi miestneho úradu predložiť poslancom:
	Prepracovaný rozpočet v členení na položky ekonomickej klasifikácie (nielen kódy, ale aj názvy) a s údajmi za rok 2007, 2006 s príslušným komentárom.
	Zoznam uznesení, ktorých platnosť presahuje do januára 2007.
	Výsledky inventarizácie k 31.12.2004, 2006 a vysvetlenie prípadných pohybov.
	Evidenčné a priemerné prepočítané stavy pracovníkov podľa organizačných útvarov ku koncu roka 2006, 2005 a v období, keď boli platy pracovníkov stanovené podľa tarifných tried a stupníc.
	V takomto členení a časovom slede aj ročné mzdové náklady. 

							                  Termín: do 31.3.2007.
   Hlasovanie: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržal sa 0.





	   Milan Ftáčnik  
                                                                                                 starosta


