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UZNESENIA

Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka


zo dňa 29. mája 2007

(52 -  63)


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

Kontrolu plnenia uznesení  Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti  Bratislava-Petržalka splatných k 30.4.2007 
Výročnú správu,  záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2006
Návrh na využitie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ul. č. 23 a Strediska sociálnych služieb Petržalka na Vavilovovej ul. č. 18
Ponuku partnerstva pre službu tiesňovej starostlivosti pre mestskú časť Bratislava-Petržalka
Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru (obchodno-prevádzkový priestor) v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka
Vyhodnotenie  plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných z predchádzajúceho volebného obdobia
Správu z mimoriadnej kontroly postupu zamestnancov mestskej časti Bratislava-Petržalka vo veci stavebného objektu - sadovnícke úpravy, ktoré sú súčasťou stavby Polyfunkčný mestský blok, Rusovská cesta, Bratislava
Návrh na odvolanie a voľbu členov rady Fondu statickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Petržalka
Návrh na vymenovanie Ing. Pavla Kleinerta za riaditeľa m.p. Verejnoprospešné služby od 1. júna 2007
Rôzne
Návrh na zverejnenie všetkých výberových konaní na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka
Návrh prípravy na vybudovanie zberného dvora na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Návrh na preverenie použitia  rozpočtových  finančných  prostriedkov na vybudovanie parku Rusovská cesta – Gercenova ul.  
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 18 z 30.1.2007 v časti „Kontrola čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na realizáciu vybraného projektu spolufinancovania z Eurofondov“.
----------


Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Petržalka splatných k 30.4.2007_________________________________________ 

Uznesenie č. 52

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a   v e d o m i e 

kontrolu uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 30.4.2007

s ch v a ľ u j e 

predĺženie termínu plnenia:
	uznesenia č. 10 a 35 do 26.6.2007

uznesenia č. 34 do júna 2007.

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


Výročná správa,  záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2006__________________________________________

Uznesenie č. 53


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 

Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2006 bez výhrad
Výročnú správu a záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2006
Finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2006 takto:
I. Prerozdelenie prebytku hospodárenia vo výške 7 211 117,60 Sk:
1. Povinný prevod do rozpočtu roku 2007		 	   205 566,61 Sk
- nedočerpaná dotácia zo ŠR na činnosť ohlasovne pobytu	     70 950,61 Sk
- nedočerpaná dotácia zo ŠR pre ZŠ Černyševského		   134 616,-   Sk
2. Prevod do Fondu rozvoja bývania				     14 894,30 Sk
3. Prevod do Rezervného fondu					   111 720,60 Sk
4. Prídel do Fondu statickej dopravy				   561 433,-    Sk	
5. Prídel do Rezervného fondu					6 317 503,09 Sk
	
II.  Finančné usporiadanie s príspevkovými organizáciami mestskej časti:
1. Vykázanú stratu Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka vo výške 153 050,51 Sk vysporiadať zo zostatku rezervného fondu organizácie. 
2. Dosiahnutý zisk Bytového podniku Petržalka vo výške 2 693 536,72 Sk ponechať organizácii ako prídel do jej Rezervného fondu.
III. Prevod zostatkov zrušených účelových mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti do Rezervného fondu:_______________________________________
1. Fond kultúry 	816,20 Sk
2. Fond pre mládež a šport	593,32 Sk
3. Fond pre rozvoj vzdelávania a školstvo	312,20 Sk
4. Fond sociálneho rozvoja	  74,80 Sk
5. Fond. pre potreby zdravotníctva                                                 2 724,- Sk

b e r i e   n a   v e d o m i e 

odborné stanovisko miestneho kontrolóra k výročnej správe, záverečnému účtu a finančnému usporiadaniu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2006.

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


Návrh na využitie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ul. č. 23 a Strediska sociálnych služieb Petržalka na Vavilovovej ul. č. 18_________

Rokovanie k materiálu bolo prerušené s tým, že o ďaľšom postupe budú starostovi informovať predsedovia klubov.
Hlasovanie za prerušenie:  za 31, proti 2, zdržali sa 5 – návrh bol prijatý.
----------

Ponuka partnerstva pre službu tiesňovej starostlivosti pre mestskú časť Bratislava-Petržalka_____________________________________________________

Uznesenie č. 54

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 

„Ponuku partnerstva pre službu tiesňovej starostlivosti pre mestskú časť Bratislava-Petržalka“ – variant č. 3.

Hlasovanie: prítomných 38, za 38, proti 0, zdržal sa 0.
----------
Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru (obchodno-prevádzkový priestor)  v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka________________________

Uznesenie č. 55


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

n e s ch v a ľ u j e 

odpredaj obchodno-prevádzkového priestoru na Rovniankovej ul. č. 13 v Bratislave o ploche 75,99 mﾲ75,99 m² Ing. Ľubici Šovčíkovej, Holíčska ul. č. 4 v Bratislave.

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

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

Hlasovanie: prítomných 37, za 26, proti 2, zdržali sa 9.
----------


Vyhodnotenie  plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných z predchádzajúceho volebného obdobia__________

Uznesenie č. 56

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. b e r i e   n a    v e d o m i e 

Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných z predchádzajúceho volebného obdobia

2. r u š í 
uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
	č. 136 z 25.5.2004 z dôvodu dlhodobého neplnenia uznesenia 

č. 246 z 28.6.2005 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
č. 265 z 4.10.2005 z dôvodu neaktuálnosti
č. 305 z 28.2.2006 – úlohy vyplývajú z funkčnej náplne kontrolóra
č. 311 z 28.3.2006 z dôvodu neaktuálnosti
č. 349 z 27.6.2006 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
č. 356 z 27.6.2006 v odporúčacej časti z dôvodu neaktuálnosti
č. 361 z 11.6.2006 z dôvodu neaktuálnosti
č. 383 z 21.11.2006 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

3. u k l a d á 

prednostovi miestneho úradu 
zaradiť platné uznesenia do kontroly uznesení predkladaných na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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





Správa z mimoriadnej kontroly postupu zamestnancov mestskej časti Bratislava-Petržalka vo veci stavebného objektu - sadovnícke úpravy, ktoré sú súčasťou stavby Polyfunkčný mestský blok, Rusovská cesta, Bratislava___________________________

Uznesenie č. 57

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a    v e d o m i e 

Správu z mimoriadnej kontrolu postupu zamestnancov Mestskej časti Bratislava-Petržalka vo veci stavebného objektu – sadovnícke úpravy, ktorú sú súčasťou stavby Polyfunkčný mestský blok Rusovská cesta, Bratislava-Petržalka

u k l a d á 

prednostovi miestneho úradu 
	vyvodiť osobnú zodpovednosť voči osobám a zamestnancom miestneho úradu Bratislava-Petržalka za nedbanlivosť, nedôslednosť a konanie v rozpore so záujmom mestskej časti pri schvaľovaní stavebných zmien a sadovníckych úprav pri polyfunkčnom mestskom bloku Rusovská cesta, kde sadovnícke práce mal pôvodne realizovať investor ENCONT, s.r.o.

iniciovať rokovanie s firmou ENCONT, s.r.o. o príspevku na realizáciu projektu s termínom do 26.6.2007.

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


Návrh na odvolanie a voľbu členov rady Fondu statickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Petržalka_______________________________________________________

Uznesenie č. 58

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d v o l á v a 

z rady Fondu statickej dopravy:
Ing. Dušana Vávru
Ing. Karola Nitranského 
Ing. Vieru Kimerlingovú, 
vrátane odvolania predsedu a podpredsedu z funkcie

v o l í 

1. členov rady Fondu statickej dopravy:
Ing. Miloslava Košinu
Mgr. Ing. Michala Radosu
Ing. Petra Guttmana

	predsedu Fondu statickej dopravy:

Ing. Ľudovíta Augustína

3. podpredsedu Fondu statickej dopravy 
Ing. Ľudovíta Hanáka.

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


Návrh na vymenovanie Ing. Pavla Kleinerta za riaditeľa m.p. Verejnoprospešné   služby od 1. júna 2007______________________________________________________

Uznesenie č. 59

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

v y m e n ú v a

Ing. Pavla Kleinerta za riaditeľa m.p. Verejnoprospešné služby od 1. júna 2007.

Hlasovanie: prítomných 38, za 36, proti 1, zdržal sa 1.
----------

9. Rôzne
A.  Návrh na zverejnenie všetkých výberových konaní na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka_____________________________________

Uznesenie č. 60

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe ústneho návrhu poslankyne p. Čapčekovej 

r u š í 

uznesenie MZ č. 309 z 28.2.2006

u k l a d á 

prednostovi miestneho úradu a riaditeľom miestnych podnikov
	zabezpečiť zverejnenie všetkých výberových konaní na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka na dobu najmenej 10 dní
	zabezpečiť vytvorenie na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka schránku „Archív verejných súťaží a výberových konaní“

zabezpečiť po uplynutí 10-dňovej lehoty presunutie všetkých zverejnených výberových konaní do novovytvoreného archívu verejných súťaží a výberových konaní zriadenom na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka s kontrolou jedenkrát ročne.

Hlasovanie: prítomných 38, za 38, proti 0, zdržal sa 0.
----------


B. Návrh prípravy na vybudovanie zberného dvora na území mestskej časti Bratislava-Petržalka__________________________________________________

Uznesenie č. 61

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

u k l a d á 

prednostovi miestneho úradu
začať s prípravou budovania zberného dvora na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. Informáciu predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva v septembri 2007.

Hlasovanie: prítomných 38, za 38, proti 0, zdržal sa 0.
----------


C. Návrh na preverenie použitia rozpočtových finančných prostriedkov na vybudovanie parku Rusovská cesta – Gercenova ul.________________________

Uznesenie č. 62

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

u k l a d á 

prednostovi miestneho úradu
preveriť použitie rozpočtových finančných prostriedkov na vybudovanie parku Rusovská cesta – Gercenova ul. do 26.6.2007.

Hlasovanie: prítomných 38, za 37, proti 0, zdržal sa 1.
----------


D. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 18 z 30.1.2007 v časti „Kontrola čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na realizáciu vybraného projektu spolufinancovania z Eurofondov“_____________

Uznesenie č. 63

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 


presun akcie „Kontrola čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na realizáciu vybraného projektu spolufinancovania z Eurofondov“ na obdobie II. polroku 2007.

Hlasovanie: prítomných 38, za 38, proti 0, zdržal sa 0.
----------





	Milan Ftáčnik
		starosta





































Úlohy pre prednostu

z rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 29.5.2007


K bodu:
„Vyhodnotenie  plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných z predchádzajúceho volebného obdobia“ – (uzn. MZ č. 56).

1. Zaradiť platné uznesenia do kontroly uznesení predkladaných na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.


K bodu:
„Správa z mimoriadnej kontroly postupu zamestnancov mestskej časti Bratislava-Petržalka vo veci stavebného objektu - sadovnícke úpravy, ktoré sú súčasťou stavby Polyfunkčný mestský blok, Rusovská cesta, Bratislava“ – (uzn. MZ č. 57).

Vyvodiť osobnú zodpovednosť voči osobám a zamestnancom miestneho úradu Bratislava-Petržalka za nedbanlivosť, nedôslednosť a konanie v rozpore so záujmom mestskej časti pri schvaľovaní stavebných zmien a sadovníckych úprav pri polyfunkčnom mestskom bloku Rusovská cesta, kde sadovnícke práce mal pôvodne realizovať investor ENCONT, s.r.o.
Iniciovať rokovanie s firmou ENCONT, s.r.o. o príspevku na realizáciu projektu s termínom do 26.6.2007.
3. Predložiť záznam z rokovania miestneho zastupiteľstva k rozpočtu zo dňa 30.1.2007 (časť „parčík Gercenova“) a záznam z rokovania komisie ŽP (uznesenie).	
Z: organizačné odd. + Ing. Šaling

K bodu:
 „Návrh na zverejnenie všetkých výberových konaní na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka“ – (uzn. MZ č. 60).

Zabezpečiť zverejnenie všetkých výberových konaní na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka na dobu najmenej 10 dní.
2. Zabezpečiť vytvorenie na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka schránku „Archív verejných súťaží a výberových konaní“.
Zabezpečiť po uplynutí 10-dňovej lehoty presunutie všetkých zverejnených výberových konaní do novovytvoreného archívu verejných súťaží a výberových konaní zriadenom na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka s kontrolou jedenkrát ročne.

K bodu:
„Návrh prípravy na vybudovanie zberného dvora na území mestskej časti Bratislava-Petržalka“ – (uzn. MZ č. 61).

1. Začať s prípravou budovania zberného dvora na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. Informáciu predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva v septembri 2007.


K bodu:
„Návrh na preverenie použitia  rozpočtových  finančných  prostriedkov na vybudovanie parku Rusovská cesta – Gercenova ul.“ – (uzn. MZ č. 62). 

1. Preveriť použitie rozpočtových finančných prostriedkov na vybudovanie parku Rusovská cesta – Gercenova ul. do 26.6.2007.




