
 

 

 

 

 

 

UZNESENIA 
 

Miestnej rady 
mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

zo dňa 13.  marca 2007 

(23 – 29) 

---------- 

Kontrola správnosti zápisu prijatých uznesení z rokovania miestnej rady dňa 
13.3.2007 a z miestneho zastupiteľstva konaného dňa 27.2.2007. 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka konštatuje správnosť zápisu uznesení 
miestnej rady prijatých dňa 13.2.2007 a miestneho zastupiteľstva prijatých dňa 27.2.2007.  

---------- 

 
1. Návrh Programových priorít samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka na 

roky 2007 – 2010________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 23 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

ž i a d a 

starostu, zástupcov starostu  a zástupcov poslaneckých klubov dopracovať materiál a   
predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva v mesiaci marec 2007. 

---------- 
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2. Informácia o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
za rok 2006_______________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 24 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie Správu 
o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2006. 

---------- 

    
3. Návrh spôsobu transformácie príspevkovej organizácie Bytový podnik Petržalka 

 
Uznesenie č. 25 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

1. schváliť spôsob transformácie Bytového podniku Petržalka z príspevkovej 
organizácie v alternatíve č. I. -  spoločnosť s ručením obmedzeným   na spravovanie 
bytového a domového fondu s tým, že mestská časť Bratislava-Petržalka bude 
stopercentným vlastníkom so základným imaním vo forme nepeňažného vkladu 
a majetok v správe Bytového podniku Petržalka bude odzverený na mestskú časť 
Bratislava-Petržalka 

2. požiadať  starostu o spracovanie transformačného projektu do 30.4.2007 a jeho 
predloženie na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 

---------- 

 
4. Návrh na dlhodobý prenájom Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej 

ulici č. 23, Bratislava_______________________________________________________  
 

Uznesenie č. 26 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a    

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť prenájom 
Zariadenia sociálnych služieb na Mlynarovičovej ul č. 23 pre Johannes Senio Service 
s.r.o. na dobu 30 rokov, za účelom prevádzkovania Zariadenia opatrovateľskej  služby, 
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ktoré vybaví potrebným zariadením a bude prevádzkovať na vlastné náklady. Výška 
nájomného bude predstavovať 1 250 tis. Sk na rok 

u k l a d á  

prednostovi miestneho úradu  

1. do návrhu nájomnej zmluvy zapracovať  pripomienky komisie správy miestneho 
majetku a miestnych podnikov, komisie sociálnej a bytovej, vrátane nového článku – 
„Osobitné ustanovenia pre Johannes Senio Service“, 

2. zabezpečiť právnu analýzu k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb do 
26.3.2007,  

3. v prípade, že Johannes Senio Service neuzavrie s mestskou časťou Bratislava-
Petržalka zmluvu do 5.4.2007, vyhlásiť ponukové konanie na prevádzkovateľa 
zariadenia. 

---------- 

 
5. Návrh na voľbu členov neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka___________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 27 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

n e o d p o r ú č a  

1. Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zvoliť členov – 
neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka podľa predloženého návrhu  

2. Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka zvoliť členov 
komisie s hlasom poradným (bez nároku na finančnú odmenu) do komisií 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa predloženého 
návrhu. 

---------- 
 
6. Správa z kontroly postupu príslušných oddelení Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka od prípravy Memoranda o spolupráci až po priebeh stavby 
k 31.12.2006 rekonštrukcie objektu Mlynarovičova 23, Bratislava________________ 

 
Uznesenie č. 28 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
Správu z kontroly postupu príslušných oddelení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka od prípravy Memoranda o spolupráci až po priebeh stavby k 31.12.2006 
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rekonštrukcie objektu Mlynarovičova 23, Bratislava predloženú miestnym kontrolórom 
a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

---------- 

 
7. Návrh na zvolanie 4. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka_________________________________________________________________  
 

Uznesenie č. 29 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v a ľ u j e   s   pripomienkami 

Návrh na zvolanie 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka na deň 27.3.2007 podľa predloženého návrhu. 

---------- 

 
 
 

 
  Milan Ftáčnik 
      starosta  


