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UZNESENIA

Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka


zo dňa 30. januára 2007

(11 - 20)




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

Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2 z 19.12.2006
Návrh na zvýšenie prostriedkov na financovanie rekonštrukcie objektu na Mlynarovičovej ul. č. 23
Návrh na prevod vlastníctva nebytových priestorov (obchodno-prevádzkové priestory) v  správe mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu  hlavného mesta SR Bratislavy
Správa z kontroly hospodárenia Bytového podniku Petržalka, Haanova ul. č. 10, Bratislava, so zameraním na vymáhanie nedoplatkov nájomcov a vlastníkov bytov v správe Bytového podniku Petržalka
Správa z  kontroly hospodárenia s  majetkom a  finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii Základná škola Lachova ul. č. 1, Bratislava
Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1.1.2007 do 30.6.2007
Návrh na obmedzenie právomocí riaditeľky Bytového podniku Petržalka
Interpelácie a rôzne

----------
Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2 z 19.12.2006___________________________

Uznesenie č. 11

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

n e v y h o v u j e 

protestu prokurátora proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2 z 19.12.2006.
      Hlasovanie: prítomných 38, za 36, proti 1,  zdržal sa 1.
----------

Návrh na zvýšenie prostriedkov na financovanie rekonštrukcie objektu na Mlynarovičovej ul. č. 23___________________________________________________

Uznesenie č. 12

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka prerušilo rokovanie k materiálu Návrh na zvýšenie prostriedkov na financovanie rekonštrukcie objektu na Mlynarovičovej ul. č. 23 a 

u k l a d á

	Vykonať kontrolu oprávnených nákladov vynaložených na rekonštrukciu objektu na Mlynarovičovej č. 23, vrátane stanoviska projektanta, stanoviska odborníka, ktorý pripravoval výberové konanie, vrátane kontrolného zostavenia rozpočtových nákladov.

Z: finančná komisia
T: 9.2. 2007
	Vypracovať stanovisko k priebehu verejného obstarávania na rekonštrukciu objektu na Mlynarovičovej č. 23 a možnému navýšeniu prostriedkov.

Z: prednosta
T: 9.2.2007
	Vykonať kontrolný deň na stavbe na Mlynarovičovej č. 23.

Z: Ing. Kimerlingová, Mgr. Kováč, finančná komisia, komisia sociálna a bytová, zástupcovia poslaneckých klubov
T: do 6.2.2007
	Vypracovať stanovisko právnika. 

	Z: prednosta 
	T: 9.2.2007
	Zabezpečiť prepracovanie dôvodovej správy.

	Z: Ing. Kimerlingová
	T. 27.2.2007
6. Uskutočniť rokovanie so zmluvnými partnermi, dohodnúť ďalší postup
	Z: Ing. Kimerlingová
	T: 13.2.2007

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

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

Uznesenie č. 13

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. s ch v a ľ u j e 
odpredaj obchodno-prevádzkových priestorov:
	 na Rovniankovej ul. 14 v Bratislave o ploche 44,20 mﾲ44,20 m², p. Viere Ďuricovej, Mlynarovičova ul. 1, Bratislava
za cenu 6 000,- Sk/m² za podmienky, že kúpna zmluva bude uzatvorená najneskôr do 90 dní od schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V opačnom prípade súhlas na odpredaj stráca platnosť.


Menovité hlasovanie podľa čl. 8, ods. 9 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
01. Oľga Adamčiaková	ospravedlnená
02. Ľudovít Augustín                                        	proti
03. Mariana Bakerová        	za
04. Michal Belohorec        	za
05. Anton Brath	dočasne neprítomný 
06. Miloš Čambál	za
07. Andrea Čapčeková	za
08. Marián Dragúň	za
09. Ľubica Dudová	za
10. Ľudmila Farkašovská			zdržala sa
11. Stanislav Fiala	za
12. Dušan Figel	za
13. Peter Guttman	za
14. Ľudovít Hanák	za
15. Peter Hrdlička	zdržal sa
16. Stanislav Janota	za
17. Viera Kimerlingov￡Viera Kimerlingová	za
18. Juraj Kocka 	za
19. Miloslav Košina	za
20. Juraj Kováč	za
21. Juraj Kříž	za
22. Eugen Lexmann	za
23. Mária Lucká                                       	za
24. Zuzana Lukačková	za
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	za
36. Peter Stach	dočasne neprítomný
37. Jozef Szabó 					za
38. František Šebej 				za
39. Anton Šmotlák	za
40. Tomáš Weissensteiner	za

      Hlasovanie: prítomných 37, za 34,  proti 1, zdržali sa 2.
2. n e s ch v a ľ u j e 
odpredaj obchodno-prevádzkových priestorov:
	 na Rovniankovej ul. 13 v Bratislave o ploche 75,99 mﾲ75,99 m², Ing. Ľubici Šovčíkovej, Holíčska 4, Bratislava.


Menovité hlasovanie podľa čl. 8, ods. 9 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
01. Oľga Adamčiaková	ospravedlnená
02. Ľudovít Augustín                                        	za
03. Mariana Bakerová        	za
04. Michal Belohorec        	za
05. Anton Brath	dočasne neprítomný 
06. Miloš Čambál	za
07. Andrea Čapčeková	za
08. Marián Dragúň	za
09. Ľubica Dudová	za
10. Ľudmila Farkašovská			za
11. Stanislav Fiala	za
12. Dušan Figel	za
13. Peter Guttman	za
14. Ľudovít Hanák	za
15. Peter Hrdlička	zdržal sa
16. Stanislav Janota	proti
17. Viera Kimerlingov￡Viera Kimerlingová	zdržala sa
18. Juraj Kocka 	zdržal sa
19. Miloslav Košina	za
20. Juraj Kováč	za
21. Juraj Kříž	za
22. Eugen Lexmann	za
23. Mária Lucká                                       	za
24. Zuzana Lukačková	za
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	za
36. Peter Stach	dočasne neprítomný
37. Jozef Szabó 					za
38. František Šebej 				za
39. Anton Šmotlák	za
40. Tomáš Weissensteiner	za

       Hlasovanie: prítomných 37, za 33,  proti  1, zdržali sa 3.
----------

Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka (uzn. MZ č. 367 z 26.9.2006)_____________________________

Uznesenie č. 14

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

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy______________________________

Uznesenie č. 15

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e   

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.
      Hlasovanie: prítomných 37 , za  37, proti 0, zdržali sa 0.
----------

Správa z kontroly hospodárenia Bytového podniku Petržalka, Haanova ul. č. 10, Bratislava, so zameraním na vymáhanie nedoplatkov nájomcov a vlastníkov bytov v správe Bytového podniku Petržalka________________________________________

Uznesenie č. 16

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu z kontroly hospodárenia Bytového podniku Petržalka, Haanova č. 10, Bratislava so zameraním na vymáhanie nedoplatkov nájomcov a vlastníkov bytov v správe Bytového podniku Petržalka.
      Hlasovanie: prítomných 29, za 18,  proti  6, zdržali sa 5.
----------

Správa z  kontroly hospodárenia s  majetkom a  finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii Základná škola Lachova ul. č. 1, Bratislava_____________

Uznesenie č. 17

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

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

Správu z kontroly hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii Základná škola Lachova č. 1, Bratislava

u k l a d á 

miestnemu kontrolórovi
doplniť termín prijatia nápravných opatrení od kontrolovanej organizácie.
      Hlasovanie: prítomných 36, za 35,  proti 0,  zdržal sa 1.
----------

Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1.1.2007 do 30.6.2007_______________________

Uznesenie č. 18

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra na obdobie od 1. januára 2007 do 30. júna 2007

u k l a d á 

miestnemu kontrolórovi
doplniť návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2007 o presný počet kontrol rozdelených podľa jednotlivých typov kontrol, ktoré uvádza vo svojom návrhu kontrolnej činnosti.
      Hlasovanie: prítomných 35 , za 34, proti 0,  zdržal sa 1.
----------



Návrh na obmedzenie právomocí riaditeľke Bytového podniku Petržalka

Uznesenie č. 19

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe ústneho návrhu zástupcu starostu Mgr. Juraja Kováča

u k l a d á 

riaditeľke Bytového podniku Petržalka
aby v čase od 30.1.2007 do 31.12.2007 vykonávala nasledujúce úkony len s predchádzajúcim súhlasom starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka:
	ktorých predmetom je zabezpečenie záväzku príspevkovej organizácie, alebo tretej osoby,
	vystavenie zmenky alebo akéhokoľvek úkonu, predmetom ktorého by bol vznik zmenkového záväzku príspevkovej organizácie,

uznanie záväzku vo forme notárskej zápisnice, ktorá je vykonateľná podľa zák. 233/1995, prípadne akékoľvek iné úkony meniace podstatu majetku príspevkovej organizácie,
	prijímanie a uzatváranie zmlúv o budúcich zmluvách, úkony smerujúce k vzniku, zmene , zániku zmluvných vzťahov príspevkovej organizácie  a zmene už uzavretých zmlúv,

vykonanie úkonu v pracovnoprávnych vzťahoch, na základe ktorého by mohol zamestnancovi v prípade skončenia pracovného pomeru alebo obdobného pomeru vzniknúť nárok na odstupné presahujúci dobu troch mesiacov, alebo dobu ustanovenú kolektívnou zmluvou,
dojednávanie vyrovnania v občiansko-právnych a obchodných sporoch, zmluvných pokút a odstupného zaťažujúcich v zmluvných vzťahoch príspevkovú organizáciu,
dojednávanie výpovednej lehoty dlhšej ako tri mesiace v zmluvách uzavretých na dobu neurčitú alebo uzatváranie zmlúv na dobu určitú presahujúcu obdobie šiestich mesiacov,
udelenia plnomocenstva tretej osobe,
	   vykonanie úkonu, na základe ktorého by činnosti, ktoré sú predmetom podnikania príspevkovej organizácie vykonával tretí subjekt.

Riaditeľka bytového podniku je povinná viesť evidenciu iných zmluvných aktov prejednaných s Transformačnou komisiou a viesť evidenciu predchádzajúcich súhlasov starostu MČ Petržalka.
      Hlasovanie: prítomných 36, za 27,  proti 0,  zdržali sa 9.
----------

Interpelácie a rôzne

Návrh na ustanovenie sobášiaceho do funkcie

Uznesenie č. 20

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe ústneho návrhu poslankyne MUDr. Ivety Plšekovej

u s t a n o v u j e 

poslanca Mgr. Rastislava Pavlíka do funkcie sobášiaceho. 
      Hlasovanie: prítomných 33, za 31,  proti 0,  zdržali sa 2.
----------




	   Milan Ftáčnik  
                                                                                                 starosta

