 


Č.j.: 2007/16969/05


P o z v á n k a


V súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň

18. decembra  2007 (utorok) o 9.00 hod.

v kongresovej sále Technopolservisu, Kutlíkova 17, Bratislava.

Kontrola uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 30.11.2007
Predkladá: prednosta

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 3/2006 z 28.3.2006 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady  za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 
Predkladá: prednosta

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov v mestskej časti Bratislava-Petržalka – prerušené rokovanie
Predkladá: prednosta

Návrh na zníženie záväzného ukazovateľa kapitálových výdavkov pre aparát SSŠaŠZ Petržalka o 170 tis. Sk a zvýšenie záväzného ukazovateľa kapitálových výdavkov pre materské školy o 170 tis. Sk.
Predkladá: prednosta

Návrh na zmenu rozpočtu kapitálových výdavkov medzi základnými školami Pankúchova, Gessayova a Černyševského
Predkladá: prednosta

Návrh na zvýšenie rozpočtu Kultúrnych zariadení Petržalky
Predkladá: prednosta

Návrh na predĺženie doby zníženia nájomného v bytoch Domu s opatrovateľskou službou ul. M. Medveďovej č. 21
Predkladá: prednosta

8. Stanovisko k urbanistickej štúdii lokality Matador v mestskej časti Bratislava-Petržalka - stiahnutý z rokovania MZ
Predkladá: prednosta

Stanovisko k dopravno-urbanistickej štúdii prepojenia železničných koridorov
č. IV a V projektu TEN-T 17 a napojenie letiska na železničnú sieť v Bratislave
Predkladá: prednosta

Návrh na odpustenie nevymožiteľnej pohľadávky v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb Petržalka – p. Jana Katrincová, Holíčska 23, Bratislava
Predkladá: prednosta

Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok v m.p. Kultúrne zariadenia Petržalka
Predkladá: prednosta

 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: prednosta

Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku vlastníctva hl. mesta SR Bratislavy – SO 04 – pešie komunikácie 1. – 3. etapa Panónska cesta – zastávky MHD a PS 2 – cestná svetelná signalizácia, vybudované v rámci stavby  „Petržalské korzo“
Predkladá: prednosta
Žiadam poslancov, aby si na rokovanie priniesli materiál č. 10 z 27.11.2007

14. Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a Miestnym športovým klubom ISKRA Petržalka - stiahnutý z rokovania MZ
Predkladá: prednosta

15. Návrh Poriadku odmeňovania zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka stiahnutý z rokovania MZ
Predkladá: prednosta

Návrh na zvýšenie počtu zamestnancov na odd. bytovom a finančnom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: prednosta

Správa z kontroly evidovania a riešenia škodových prípadov za obdobie roku 2006 na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: miestny kontrolór

Správa z kontroly čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti na finančné výpomoci poskytované v roku 2006 oddelením sociálnych vecí a zdravotníctva Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: miestny kontrolór 


Správa z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených útvarom miestneho kontrolóra pri kontrole hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii Základná škola Tupolevova č. 20, Bratislava
Predkladá: miestny kontrolór 

Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra na obdobie od 
1. januára 2008 do 30. júna 2008
Predkladá: miestny kontrolór

Návrh na určenie mesačného platu   Milanovi Ftáčnikovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: 1. zástupca starostu

Návrh na priznanie odmeny  Milanovi Ftáčnikovi,  starostovi za IV. štvrťrok 2007
Predkladá: 1. zástupca starostu

Návrh na priznanie odmeny Miroslavovi Skovajsovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok 2007
Predkladá: 1. zástupca starostu

Návrh mimoriadnych odmien pre krátkodobo uvoľnených poslancov Miestneho zastupiteľstva a členov komisií – neposlancov mestskej časti Bratislava-Petržalka – rokovanie prerušené
Predkladá: 1. zástupca starostu

Odpovede na interpelácie a nové interpelácie
Rôzne





Svoje uvoľnenie zo zamestnania si vyžiadajte v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

















