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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka





Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka konaného
dňa 30. októbra 2007



Materiál č.:88/2007 







K bodu: Návrh na vyčlenenie finačných prostriedkov na dostavbu objektu Zariadenia  
               opatrovateľskej služby na ul. Mlynarovičova č.23, Bratislava   
         





Predkladá:                                                                Návrh uznesenia: 

Marian Miškanin                                                      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
prednosta                                                                  Bratislava-Petržalka                                                                   

                                                                                  s ch v a ľ u j e 

Prerokované:                                                            navýšenie kapitálových výdavkov rozpočtu                            
                                                                                 v čiastke 1,5 mil. Sk na dostavbu objektu  
v miestnej rade                                                         Zariadenia opatrovateľskej služby na 
dňa 09.10.2007                                                         Mlynarovičovej ul.č. 23 z Fondu rozvoja
                                                                                  bývania
  










Dôvodová  správa



Dňa 06.09.2007 sa uskutočnila kolaudácia objektu na Mlynarovičovej ul. č. 23, ktorá nebola ukončená z dôvodu kolaudačných závad, na ktoré poukázali Inšpektorát práce Bratislava a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava. Kolaudačné závady, na ktoré upozornil Inšpektorát práce, boli následne odstránené a nevyžadovali si žiadne navýšenie finančných prostriedkov.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vydal záväzné stanovisko, v ktorom nesúhlasil s kolaudáciou stavby z nasledovných kolaudačných závad :

	všetky bezokenné priestory sú bez akéhokoľvek vetrania (čajové kuchyňky, kúpeľne s úmyvadlom, sprchy a WC, WC pre návštevníkov a všetky sklady)
	doriešiť otvárania okien v halách
	ubytovacie izby nemali položenú PVC podlahu

sociálne zariadenia –sprchy a WC nie sú vybavené madlami
	k prevádzke je potrebné zabezpečiť ochranný olejový sokel v interiéri.


Miestny úrad dal vypracovať znalecký posudok na stavbu, aby sa preukázala škoda, ktorá vznikla Mestskej časti Bratislava-Petržalka tým, že stavba nebola skolaudovaná a vznikla jej povinnosť kolaudačné závady odstrániť (nedodržanie STN pri projektovaní).

Dňa 20.09.2007 si objekt prevzala Mgr. Kvetoslava Beňová, riaditeľka Strediska sociálnych služieb, ktorá zabezpečí vypracovanie prevádzkového poriadku. Nakoľko Segametal Engineering s.r.o., ako víťaz obchodnej súťaže na vybavenie objektu interiérom, odstúpil od Kúpnej zmluvy č.001/2006/Interiér, zabezpečí obstaranie vnútorného zariadenie objektu Stredisko sociálnych služieb Petržalka.  

Na základe vyššie uvedených skutočností, aby mohlo dôjsť ku kolaudácii a objekt mohol slúžiť svojmu účelu, je potrebné vyčleniť 1,2 mil. Sk.

Uvedené skutočnosti spôsobili predĺženie doby stráženia objektu, ktoré  zabezpečovala firma Prodest s.r.o. Finačné prostriedky na úhradu stráženia naviac predstavujú čiastku 300 tis. Sk.

V súlade s vyššie uvedeným žiadame navýšenie kapitálových výdavkov  rozpočtu v čiastke 1,5 mil. Sk, na dostavbu objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ul. č. 23, z Fondu rozvoja bývania.

Materiál bol prerokovaný vo finančnej a sociálnej a bytovej komisii, ktorých  stanoviská tvoria prílohu materiálu.

Materiál bol dňa 9.10.2007 prerokovaný na miestnej rade, ktorá uznesením č. 93 odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť navýšenie kapitálových výdavkov rozpočtu v čiastke 1,5 mil.Sk na dostavbu objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ul.č.23 z Fondu rozvoja bývania. Súčasne zobrala na vedomie začatie obstarávania dokončovacích prác v ZOS na Mlynarovičovej ul.č.23 Bratislava. 


     

Stanovisko sociálnej a bytovej komisie zo dňa  4. 10. 2007



        Prítomní: A.Sotníková, O.Adamčiaková, M.Novota, V.Palková, D.Smolka, 
                  E.Králiková, H.Stachová
Neprítomní: R.Pavlík, R.Stuhl
Prizvaní: V.Kimerlingová, K.Beňová   



Materiál  - Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na dostavbu objektu
                  Zariadenia sociálnych služieb na Mlynarovičovej ul.č.23 Bratislava



      
1. Komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala predmetným materiálom a jednomyseľne   odporučila schváliť navýšenie finančných prostriedkov  o 1 500 tis. Sk z Fondu rozvoja bývania na odstránenie kolaudačných závad a dokončenie objektu na Mlynarovičovej ul.č.23.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0

	
2. Komisia odporúča zvolať mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Dôvod : schválenie navýšených finančných prostriedkov z dôvodu časovej tiesne na skolaudovanie objektu a následného zaobstarania zariadenia – interiéru objektu na Mlynarovičovej ul.č.23.  
         Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0                                                                                  






                                                                            Mgr. Anna Sotníková v.r
                                                                               predsedníčka komisie




za správnosť :  G.Janíková





Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 8.10.2007


Prítomní: : Mgr. Belohorec, Ing. Hanák, Ing. Vermeš, Mgr. Bakerová-Dragúňová, p. Števove, MUDr. Janota, PhD., CSc
Neprítomní: Ing. Weissensteiner,  Ing. Plšek, Ing. Kocka 



K bodu : 
Návrh na vyčlenenie fin. prostriedkov na dostavbu ZOS Mlynarovičova
Stanovisko:
Finančná komisia odporúča uvedený materiál na schválenie
Hlasovanie:
Prítomní : 6
Za           : 6
Proti        : 0
Zdržal sa : 0
Finančná komisia zároveň žiada, aby v budúcnosti k takémuto materiálu bolo priložené stanovisko stavebného dozoru.
Hlasovanie:
Prítomní : 6
Za           : 6
Proti        : 0
Zdržal sa : 0




V Bratislave 8.10.2007                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r.
                                                                                             predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček







