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UZNESENIA

Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka

zo dňa 6. mája 2008

(176 – 192)

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

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.3.2008
Správu o stave kriminality v mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2007
Správu o činnosti Okrskovej stanice Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy v Petržalke za rok 2007
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach a Návrh Zásad vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta   
Návrh na prevod vlastníctva nebytových priestorov (obchodno-prevádzkové priestory) v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Návrh na dlhodobý prenájom MŠ Vavilovova 18, Bratislava
Návrh na dlhodobý prenájom časti areálu Základnej školy Prokofievova ul. č. 5 pre žiadateľa Jednotka – tenisová škola, občianske združenie, Záhumenná 318, Bratislava 
Návrh na schválenie účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka na projektoch z fondov EÚ
Projektový zámer „Obnova verejných budov cez eko-inovácie“
Projektový zámer „Revitalizácia Vlasteneckého námestia, Bratislava“
Projektový zámer „Inovácia metód vyučovania a zavádzanie kontroly kvality v základných školách v mestskej časti Bratislava-Petržalka“
Žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v mestskej časti Bratislava-Petržalka
Návrh na ďalšie využitie ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Petržalka 


Informáciu o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2007 v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Správu z kontroly hospodárenia Materskej školy Bradáčova č. 4, Bratislava 
Správu z tematickej kontroly najdôležitejších povinností vyplývajúcich účtovným jednotkám z prechodu na novú metodiku účtovania od  1.1.2008 v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardami pre verejný sektor v príspevkovej organizácii Miestny podnik verejnoprospešných  služieb Petržalka
Návrh na priznanie odmeny Ing. Miroslavovi Skovajsovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2008
Odpovede na interpelácie a nové interpelácie
Rôzne
Prerokovanie protestu prokurátora	

Materiály stiahnuté z rokovania:
Návrh koncepcie rozvoja informatizácie mestskej časti Bratislava-Petržalka 
do roku 2010
Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2008
----------

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.3.2008___________________________________________

Uznesenie č. 176

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.3.2008.

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

2. Správa o stave kriminality v mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2007

Uznesenie č. 177

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Správu o stave kriminality v mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2007.

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


Správa o stave verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Petržalka a činnosti Okrskovej stanice Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy v Petržalke za rok 2007

Uznesenie č. 178

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Správu o stave verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Petržalka a činnosti Okrskovej stanice Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy v Petržalke za rok 2007.

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

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach a Návrh Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta     ___

Uznesenie č. 179

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. vyhovuje

protestu prokurátora č. k. Pd 139/2007 zo dňa 11.4.2008 a zosúlaďuje ustanovenie § 4 
ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach s novou právnou úpravou obsiahnutou v ustanovení § 34a zákona
č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 538/2007 Z. z. o miestnych daniach

2. uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach s pripomienkou:
	v § 1, bode 6 návrhu VZN sadzba za trvalé parkovanie motorového vozidla sa stanovuje pre fyzické a právnické osoby alebo pre fyzické osoby – podnikateľov na 
4,- Sk /m2/deň


3. schvaľuje

	použitie príjmu za trvalé parkovanie na vyhradenom mieste mimo stráženého parkoviska na riešenie statickej dopravy v mestskej časti, z toho min. 70% bude príjmom Fondu statickej dopravy 
	Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta s pripomienkami:

	vypustenie bodu č. 2.7. z návrhu Zásad.....

v bode č. 4, ods. 4 návrhu Zásad... doplniť vetu: „Môžu byť uvedené maximálne 3 parkovacie možnosti.“


4. ž i a d a   s t a r o s t u
 
vydať  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnych daniach v úplnom znení

	u k l a d á


prednostovi miestneho úradu
	spracovať možnosti elektronického podávania žiadosti o vydanie povolenia vyhradeného parkoviska a predložiť ako materiál na rokovanie  miestneho zastupiteľstva,					

Termín: do 1.11.2008
	zabezpečiť plynulé vybavovanie žiadostí o vydanie povolenia vyhradeného parkoviska,

monitorovať požiadavky v súvislosti s parkovaním s cieľom zvyšovania spokojnosti obyvateľov mestskej časti.
Termín: 31.11.2008

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

Návrh na prevod vlastníctva nebytových priestorov (obchodno-prevádzkové priestory) v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka _____________________

Uznesenie č. 180

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka po prerokovaní

s c h v a ľ u j e

odpredaj obchodno-prevádzkových priestorov:

na Haanovej 39 v Bratislave o ploche 85,52 m2 spoločnosti DaSen spol. s r.o., Gercenova 9,  851 01 Bratislava za cenu 20.000,- Sk/m2  a spoluvlastníckeho podielu na pozemku za cenu 37.500,- Sk

	na Rovniankovej 2 v Bratislave o ploche 253,29 m2 spoločnosti GLOBTOUR GROUP a.s., Panská 12, 811 01 Bratislava za cenu 20.000,- Sk/m2  a spoluvlastníckeho podielu na pozemku  za cenu 47.540,- Sk


s podmienkami:
	Kúpna zmluva bude  kupujúcim  podpísaná  do  90 dní od schválenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť.


2. Kupujúci  uhradí  kúpnu  cenu  naraz do  30  dní  od  podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.

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	za
06. Miloš Čambál	za
07. Andrea Čapčeková	za
08. Marián Dragúň	ospravedlnený
09. Ľubica Dudová	ospravedlnená
10. Ľudmila Farkašovská			neprítomná
11. Stanislav Fiala	za
12. Dušan Figel	za
13. Peter Guttman	za
14. Ľudovít Hanák	za
15. Peter Hrdlička	za
16. Stanislav Janota	za
17. Viera Kimerlingov￡Viera Kimerlingová	za
18. Juraj Kocka 	zdržal sa
19. Miloslav Košina	za
20. Juraj Kováč	za
21. Juraj Kríž	za
22. Eugen Lexmann	za
23. Mária Lucká	za
24. Zuzana Lukačková	neprítomná
25. Tomáš Mikus					neprítomný
26. Karol Nitranský  	za
27. Michal Novota	za
28. Viera Palková	za
29. Rastislav Pavlík 				za
30. Alexandra Petrisková	za
31. Iveta Plšeková	za
32. Michal Radosa	za
33. Jiří Rusnok		za
34. Mariana Sabadošová				neprítomná
35. Anna Sotníková	za
36. Peter Stach	za
37. Jozef Szabó 					za
38. František Šebej 				za
39. Anton Šmotlák	za
40. Tomáš Weissensteiner	ospravedlnený
Hlasovanie: prítomných 33, za 32, proti 0, zdržal sa 1.
----------


Návrh na dlhodobý prenájom MŠ Vavilovova 18, Bratislava

Uznesenie č. 181

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. s ch v a ľ u j e   

prenájom nebytového priestoru v objekte bývalej MŠ na Vavilovovej  18 o celkovej výmere 982,07 m2  na dobu 25 rokov pre Súkromnú materskú školu Vavilovova 18, Bratislava. Nájomné bude 250,-Sk/m2/rok, čo predstavuje spolu 245 518,- Sk ročne a bude sa každoročne upravovať podľa miery inflácie. Podmienkou prenájmu je, že nájomca zrealizuje do troch rokov od podpísania zmluvy rekonštrukcie a opravy za 17 600 000,- Sk a nezmení sa účel využitia priestorov,

2. ž i a d a    s t a r o s t u,

	aby zmluvu o prenájme podpísal po prerokovaní v komisii zloženej zo zástupcov miestneho úradu, budúceho nájomcu a poslancov miestneho zastupiteľstva v zložení: p. Michal Radosa, p. Iveta Plšeková, p. Viera Kimerlingová, p. Mariana Bakerová, p. Juraj Kocka.
	zmluvne vyriešiť vzťah k pozemku

Termín: 09/2008

Menovité hlasovanie podľa čl. 8, ods. 9 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
01. Oľga Adamčiaková	zdržala sa
02. Ľudovít Augustín	za
03. Mariana Bakerová	za
04. Michal Belohorec	za
05. Anton Brath	za
06. Miloš Čambál	za
07. Andrea Čapčeková	za
08. Marián Dragúň	ospravedlnený
09. Ľubica Dudová	ospravedlnená
10. Ľudmila Farkašovská			neprítomná
11. Stanislav Fiala	za
12. Dušan Figel	za
13. Peter Guttman	za
14. Ľudovít Hanák	zdržal sa
15. Peter Hrdlička	za
16. Stanislav Janota	za
17. Viera Kimerlingov￡Viera Kimerlingová	za
18. Juraj Kocka 	za
19. Miloslav Košina	zdržal sa
20. Juraj Kováč	za
21. Juraj Kríž	za
22. Eugen Lexmann	za
23. Mária Lucká	za
24. Zuzana Lukačková	neprítomná
25. Tomáš Mikus					za
26. Karol Nitranský  				za
27. Michal Novota	za
28. Viera Palková	za
29. Rastislav Pavlík 				za
30. Alexandra Petrisková	za
31. Iveta Plšeková	za
32. Michal Radosa	za
33. Jiří Rusnok		za
34. Mariana Sabadošová				za
35. Anna Sotníková	zdržala sa
36. Peter Stach	za
37. Jozef Szabó 					za
38. František Šebej 				za
39. Anton Šmotlák	za
40. Tomáš Weissensteiner	ospravedlnený

Hlasovanie: prítomných 35, za 31, proti 0, zdržali sa 4.
----------

Návrh na dlhodobý prenájom časti areálu Základnej školy Prokofievova ul. č. 5 pre žiadateľa Jednotka – tenisová škola, občianske združenie, Záhumenná 318, Bratislava _______________________________________________________________

Uznesenie č. 182

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

	s ch v a ľ u j e 


dlhodobý prenájom na dobu 20 rokov časti areálu Základnej školy Prokofievova ul. č. 5 o celkovej výmere 15ﾠ560 m215 560 m2 , z toho časť určenú na vybudovanie tenisových kurtov a tenisovej steny prenajať za cenu 7,-Sk/m2 a rok, ostatnú časť prenajať za 1,- Sk/ m2 a rok pre žiadateľa Jednotka – tenisová škola, občianske združenie, Záhumenná 318,Bratislava

	ž i a d a    s t a r o s t u, 

	aby zmluva obsahovala povinnosť nájomcu preinvestovať do roku 2009 sumu 3,1 mil. Sk a do 5 rokov uzatvorenia zmluvy o dlhodobom nájme preinvestovať sumu 1 mil. €,
	aby zmluvu o prenájme podpísal po prerokovaní v komisii zloženej zo zástupcov miestneho úradu, budúceho nájomcu a poslancov miestneho zastupiteľstva v zložení: p. Michal Radosa, p. Iveta Plšeková, p. Viera Kimerlingová, p. Anton Šmotlák, p. Juraj Kocka.


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	za
06. Miloš Čambál	za
07. Andrea Čapčeková	za
08. Marián Dragúň	ospravedlnený
09. Ľubica Dudová	ospravedlnená
10. Ľudmila Farkašovská			neprítomná
11. Stanislav Fiala	za
12. Dušan Figel	za
13. Peter Guttman	za
14. Ľudovít Hanák	za
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 Kríž	za
22. Eugen Lexmann	za
23. Mária Lucká	za
24. Zuzana Lukačková	neprítomná
25. Tomáš Mikus					za
26. Karol Nitranský  				za
27. Michal Novota	za
28. Viera Palková	za
29. Rastislav Pavlík 				za
30. Alexandra Petrisková	za
31. Iveta Plšeková	za
32. Michal Radosa	za
33. Jiří Rusnok		za
34. Mariana Sabadošová				za
35. Anna Sotníková	zdržala sa
36. Peter Stach	za
37. Jozef Szabó 					za
38. František Šebej 				za
39. Anton Šmotlák	za
40. Tomáš Weissensteiner	ospravedlnený
 
Hlasovanie: prítomných 35, za 34, proti 0, zdržal sa 1.
----------

8A. Návrh na schválenie účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka na projektoch z fondov EÚ
Projektový zámer „Obnova verejných budov cez eko-inovácie“

Uznesenie č. 183

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka
 				
s c h v a ľ u j e  

projekt financovaný z európskych fondov – Obnova verejných budov cez eko– inovácie
	použitie 270 tis. Sk z rozpočtu mestskej časti na spolufinacovanie projektu z kapitálových výdavkov. 

Hlasovanie: prítomných 31, za 25, proti 0, zdržali sa 6.
---------
8B. Návrh na schválenie účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka na projektoch z fondov EÚ
Projektový zámer „Revitalizácia Vlasteneckého námestia, Bratislava“

Uznesenie č. 184

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka					
s ch v a ľ u j e  
				
	projektový zámer financovaný z fondov EÚ – „Revitalizácia Vlasteneckého námestia.“

použitie 277 650,- Sk na spolufinancovanie projektu z kapitálových výdavkov 
použitie 1 080 000,- Sk na financovanie nákladov, ktoré nemožno hradiť z fondov EÚ 
	
Hlasovanie: prítomných 31, za30, proti 0, zdržal sa 1.
----------

8C. Návrh na schválenie účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka na projektoch z fondov EÚ
Projektový zámer „Inovácia metód vyučovania a zavádzanie kontroly kvality v základných školách v mestskej časti Bratislava-Petržalka“___________________

Uznesenie č. 185
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka					
          s ch v a ľ u j e  
				
	projektový zámer Inovácia metód vyučovania a zavádzanie kontroly kvality v základných školách v mestskej časti Bratislava – Petržalka 
	použitie 250 000,- Sk  na spolufinancovanie projektu mestskou časťou Bratislava-Petržalka.

Hlasovanie: prítomných 31, za 24, proti 0, zdržal sa 7.
---------


Žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu v mestskej časti Bratislava-Petržalka__________

Uznesenie č. 186

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. s c h v a ľ u j e

odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu :
p. Eve Čonkovej, Osuského 44, Bratislava
p. Anne Mačudovej, Turnianska 1, Bratislava

2. n e s c h v a ľ u j e

odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu :
p. Milanovi Fajtlovi a p. Hane Fajtlovej, Ševčenkova 15, Bratislava
p. Zuzane Maasovej, Beňadická 19, Bratislava

Hlasovanie: prítomných 28, za 27, proti 0, zdržal sa 1.
---------

10. Návrh na ďalšie využitie ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Uznesenie č. 187

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

	zverejnenie výzvy na prenájom ľadovej plochy bez účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka,
	v prípade, že sa nenájde vhodný záujemca – odpredať ľadovú plochu.


Hlasovanie: prítomných 26, za 16, proti 0, zdržali sa 10
----------

Informácia o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2007 v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka ___________________________________________________

Uznesenie č. 188

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie
Informáciu o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  za rok 2007 v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka .

Hlasovanie: prítomných 30, za 29, proti 0, zdržal sa .1
----------

Správa z kontroly hospodárenia Materskej školy Bradáčova č. 4, Bratislava 

Uznesenie č. 189

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu z kontroly hospodárenia	Materskej školy Bradáčova č. 4, Bratislava

Hlasovanie: prítomných 30, za 30, proti 0, zdržal sa.0
----------

Správa z tematickej kontroly najdôležitejších povinností vyplývajúcich účtovným jednotkám z prechodu na novú metodiku účtovania od  1.1.2008 v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardami pre verejný sektor v príspevkovej organizácii Miestny podnik verejnoprospešných  služieb Petržalka_______________

Uznesenie č. 190

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu z tematickej kontroly najdôležitejších povinností vyplývajúcich účtovným jednotkám z prechodu na novú metodiku účtovania od  1.1.2008 v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardami pre verejný sektor v príspevkovej organizácii Miestny podnik verejnoprospešných  služieb Petržalka

Hlasovanie: prítomných 30, za 30, proti 0, zdržal sa 0.
----------

Návrh na priznanie odmeny Ing. Miroslavovi Skovajsovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2008________________________

Uznesenie č. 191

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v a ľ u j e  

podľa § 18c ods. 5 Zákona NR SR č. 369/2004 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za I. štvrťrok 2008 Ing. Miroslavovi Skovajsovi, miestnemu kontrolórovi Mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 30% z jeho určeného mesačného platu za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje

Hlasovanie: prítomných 30, za 30, proti 0, zdržal sa 0.
----------

Rôzne
Prerokovanie protestu prokurátora

Uznesenie č. 192

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka					
	vyhovuje


Protestu prokurátora č. k. Pd 153/2007 – 3/4 zo dňa 31.3.2008 a č. k. Pd 153/2007 – 4/2 zo dňa 11.4.2008 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2007 o miestnych daniach

	ž i a d a


prednostu miestneho úradu
predložiť upravené znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2007 o miestnych daniach.
									Termín: 06/2008

Hlasovanie: prítomných 28, za 27, proti 0, zdržal sa 1.
----------



        Milan Ftáčnik
             starosta





