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UZNESENIA

Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka


zo dňa 24. apríla 2007

(43 - 51)


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

Kontrolu uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.3.2007
Správu o činnosti Okrskovej stanice Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy v Petržalke za rok 2006
Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na dostavbu objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na ul. Mlynarovičova č. 23, Bratislava
Návrh na využitie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na ulici Mlynarovičova  č. 23, Bratislava
Návrh na úradné určenie miestnosti a doby pri uzavieraní manželstiev na území mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Návrh na konanie sobášnych obradov na ktoromkoľvek vhodnom mieste a určenie výšky príspevku snúbencov na úhradu nákladov spojených s poskytnutými službami s výkonom sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2007 
Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených útvarom miestneho kontrolóra pri tematickej kontrole delimitácie majetku uskutočnenej zo Základnej školy Záporožská č. 8 na nástupnícku organizáciu Základná škola Nobelovo nám. č. 6 v rozpočtovej organizácii Základná škola Nobelovo nám. č. 6, Bratislava
Správu z mimoriadnej kontroly zameranej na účelnosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov v období od 1.7.2006 do 28.2.2007 v príspevkovej organizácii Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
Interpelácie
Rôzne

Materiály stiahnuté z rokovania.
Návrh na vyčlenenie finančných príspevkov na úhradu členského ZMOS na rok 2007
Návrh na vystúpenie mestskej časti Bratislava-Petržalka zo ZMOS-u
----------

Kontrola uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.3.2007____________________________________________________

Uznesenie č. 43

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

 b e r i e   n a   v e d o m i e     s  pripomienkami

kontrolu uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.3.2007.

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

Správa o činnosti Okrskovej stanice Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy v Petržalke za rok 2006__________________________________________________

Uznesenie č. 44

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu o činnosti stanice Okrskovej stanice Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy v Petržalke v roku 2006.

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

Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na dostavbu objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej č. 23, Bratislava____________________

Uznesenie č. 45

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 

	Navýšenie kapitálových výdavkov rozpočtu v čiastke 602 393,35 Sk na dostavbu objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na ul. Mlynarovičova 23, Bratislava z fondu rozvoja bývania.
	Uvoľnenie celkovej čiastky 2 900 tis. Sk z kapitálovej časti rozpočtu na rekonštrukciu stavebnej časti objektu ZOS Mlynarovičova č. 23 v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 po odsúhlasení vo finančnej komisii
	Generálneho manažera investičnej akcie na Mlynarovičovej 23, Bratislava - Ing. Juliána Lukáčeka, vedúceho finančného odd. miestneho úradu.


       Hlasovanie: prítomných 37, za 36, proti 0, zdržal sa 1.
----------

Návrh na využitie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na ulici Mlynarovičova 23, Bratislava_____________________________________________

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka prerušuje rokovanie k danému bodu.

Uznesenie č. 46

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

ž i a d a 

prednostu miestneho úradu

	poskytnúť v rámci ponukového konania prenájom priestorov na MŠ Fedinova ul. č. 7 na sociálne a sociálno-zdravotnícke účely 
	predložiť podklady na finančné a vecné posúdenie využitia objektov na Mlynarovičovej č. 23 a na Vavilovovej ul. č. 18 za účelom sociálnych a sociálno-zdravotníckych služieb s uvedením alternatívnych možností prenájmu alebo prevádzkovania objektov vo vlastnej réžii.


      Hlasovanie: prítomných 35, za 34, proti 0, zdržal sa 1.
----------


Návrh na úradné určenie miestnosti a doby pri uzavieraní manželstiev na území mestskej časti Bratislava-Petržalka________________________________________  

Uznesenie č. 47

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 

úradné určenie miestnosti a doby pri uzavieraní manželstiev na území mestskej časti Bratislava-Petržalka takto:
	úradne určenú miestnosť na uzavieranie manželstiev – Sobášna sieň mestskej časti Bratislava-Petržalka, Jiráskova ul. č. 3
	sobášne dni: soboty (podľa plánu sobášov) od 12.00  do 17.00 hod.


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

Návrh na konanie sobášných obradov na ktoromkoľvek vhodnom mieste a určenie výšky príspevku snúbencov na úhradu nákladov spojených s poskytnutými službami s výkonom sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti na území mestskej časti Bratislava-Petržalka________________________________________

Uznesenie č. 48

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 

1. konanie sobášnych obradov ma ktoromkoľvek vhodnom mieste a príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu (mimo Jiráskovej ul. č. 3) vo výške 5 000,- Sk od termínu schválenia. V prípade sporu o vhodnosti miesta sobášneho obradu rozhodne starosta. 
2.    oslobodenie od príspevku: 
	snúbencov v prípade, že jeden z nich je trvalo pripútaný na lôžko alebo sa z vážnych zdravotných dôvodov nemôže dostaviť na sobášny obrad do určenej sobášnej siene a sobášny obrad sa vykonáva v ich byte, v nemocnici alebo na inom mieste 
	ak sa obrad vykonáva v zasadacej miestnosti mestskej časti v opodstatnených prípadoch.


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

7. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2007 (uzn. MZ č. 367 z 26.9.2006)______________

Uznesenie č. 49

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok roku 2007.

   Hlasovanie: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržal sa 0.
----------


8. Správa z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených útvarom miestneho kontrolóra pri tematickej kontrole delimitácie majetku uskutočnenej zo Základnej školy Záporožská č. 8 na nástupnícku organizáciu Základná škola Nobelovo nám. č. 6 v rozpočtovej organizácii Základná škola Nobelovo nám. č. 6, Bratislava_______________________________________________

Uznesenie č. 50

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených útvarom miestneho kontrolóra pri tematickej kontrole delimitácie majetku uskutočnenej zo Základnej školy Záporožská č. 8 na nástupnícku organizáciu Základná škola Nobelovo nám. č. 6 v rozpočtovej organizácii Základná škola Nobelovo nám. č.6, Bratislava.

     Hlasovanie: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržal sa 0.
----------

Správa z mimoriadnej kontroly zameranej na účelnosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov v období od 1.7.2006 do 28.2.2007 v príspevkovej organizácii Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka_______________

Uznesenie č. 51

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu z mimoriadnej kontroly zameranej na účelnosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov v období od 1.7.2006 do 28.2.2007 v príspevkovej organizácii Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

      Hlasovanie: prítomných 37, za 35, proti 0, zdržali sa 2.
----------






	   Milan Ftáčnik  
                                                                                                 starosta


