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UZNESENIA
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka

zo dňa 18.12.2007

(122 – 141)

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

Kontrolu uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 30.11.2007
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 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov v mestskej časti Bratislava-Petržalka
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.
Návrh na zmenu rozpočtu kapitálových výdavkov medzi základnými školami Pankúchova, Gessayova a Černyševského
Návrh na zvýšenie rozpočtu Kultúrnych zariadení Petržalky
Návrh na predĺženie doby zníženia nájomného v bytoch Domu s opatrovateľskou službou ul. M. Medveďovej č. 21
Stanovisko k dopravno-urbanistickej štúdii prepojenia železničných koridorov
č. IV a V projektu TEN-T 17 a napojenie letiska na železničnú sieť v Bratislave
Návrh na odpustenie nevymožiteľnej pohľadávky v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb Petržalka – p. Jana Katrincová, Holíčska 23, Bratislava
 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok v m.p. Kultúrne zariadenia Petržalka
 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
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“
Návrh na zvýšenie počtu zamestnancov na odd. bytovom a finančnom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
Správu z kontroly evidovania a riešenia škodových prípadov za obdobie roku 2006 na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka
Správu 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
Správu 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
Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra na obdobie od 
januára 2008 do 30. júna 2008
Návrh na určenie mesačného platu Milanovi Ftáčnikovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka
Návrh na priznanie odmeny Milanovi Ftáčnikovi, starostovi za IV. štvrťrok 2007
Návrh na priznanie odmeny Miroslavovi Skovajsovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok 2007
Návrh  mimoriadnych odmien pre krátkodobo uvoľnených poslancov Miestneho zastupiteľstva a členov komisií – neposlancov mestskej časti Bratislava-Petržalka
Odpovede na interpelácie a nové interpelácie
Rôzne

Materiály stiahnuté z rokovania:
1. Stanovisko k urbanistickej štúdii lokality Matador v mestskej časti Bratislava-Petržalka
2. Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a Miestnym športovým klubom ISKRA Petržalka
3. Návrh Poriadku odmeňovania zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
----------

Kontrola uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 30.11.2007

Uznesenie č. 122

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a    v e d o m i e

Kontrolu uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 30.11.2007.

Hlasovanie: prítomných 38, za 37, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1.
----------

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 ________________________________________________________

Uznesenie č. 123

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

u z n á š a  s a 

na Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie 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.

Hlasovanie: prítomných 40, za 29 proti 1, zdržalo sa 9, nehlasoval 1.
----------


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov v mestskej časti Bratislava-Petržalka_______________________________________________________________

Rokovanie k materiálu bolo prerušené.

Hlasovanie: prítomných 40, za 30 proti 5, zdržali sa 4, nehlasoval 1.
----------

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____________________________________

Uznesenie č. 124

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 

zníženie záväzného ukazovateľa kapitálových výdavkov pre aparát Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka o 170 tis. Sk a zvýšenie záväzného ukazovateľa kapitálových výdavkov pre materské školy o 170 tis. Sk.

Hlasovanie: prítomných 38, za 34, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4.
----------

Návrh na zmenu rozpočtu kapitálových výdavkov medzi základnými školami Pankúchova, Gessayova a Černyševského____________________________________

Uznesenie č. 125
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 

zvýšenie kapitálových výdavkov pre ZŠ Pankúchova o 169 tis. Sk na dofinancovanie rekonštrukcie strechy a zníženie kapitálových výdavkov pre základné školy Gessayova o 167 tis. Sk a Černyševského o 2 tis. Sk.

Hlasovanie: prítomných 38, za 35, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3.
----------


Návrh na zvýšenie rozpočtu Kultúrnych zariadení Petržalky

Uznesenie č. 126

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 

zvýšenie rozpočtu Kultúrnych zariadení Petržalka na rok 2007 o 314 tis. Sk zvýšením bežného transferu pre m.p. KZP na rok 2007 a znížením bežných transferov pre školstvo z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka o 314 tis. Sk na úhradu prevádzkových nákladov.

Hlasovanie: prítomných 40, za 21, proti 5, zdržali sa 11, nehlasovali 3.
----------

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

Uznesenie č. 127

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 

návrh na predĺženie doby zníženia nájomného v bytoch Domu s opatrovateľskou službou na ul. Medveďovej č. 21 do 31.12.2008

u k l a d á 

prednostovi miestneho úradu 
1. Spracovať návrh Štatútu Domu s opatrovateľskou službou, kde bude riešená možnosť sociálneho nájomného.                               Termín: 1.4.2008
2. Preskúmať zákonnú možnosť vyžadovať od detí plnenie vyživovacej povinnosti voči rodičom.

Hlasovanie: prítomných 39, za 25, proti 3, zdržalo sa 11.
----------
Stanovisko k dopravno-urbanistickej štúdii prepojenia železničných koridorov
č. IV a V projektu TEN-T 17 a napojenie letiska na železničnú sieť v Bratislave____

Uznesenie č. 128

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a    v e d o m i e

spracovanú dopravno-urbanistickú štúdiu

s ch v a ľ u j e 

stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k dopravno-urbanistickej štúdii prepojenia železničných koridorov č. IV a V k projektu TEN-T a napojenie letiska na železničnú sieť v Bratislave v znení ako je uvedené v materiáli.

Hlasovanie: prítomných 39, za 36, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 1.
----------

Návrh na odpustenie nevymožiteľnej pohľadávky v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb Petržalka – p. Jana Katrincová, Holíčska 23, Bratislava______________________________________________________________

Uznesenie č. 129

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 

odpustenie pohľadávky p. Jany Katrincovej, Holíčska 23, Bratislava vo výške 15 766,- Sk.

Hlasovanie: prítomných 39, za 37, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2.
----------

Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok v m.p. Kultúrne zariadenia Petržalka______________________________________________________________

Uznesenie č. 130

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 

a) odpis  pohľadávky v Kultúrnych zariadeniach Petržalky:
pre Mega music PRODUCTION, s.r.o. vo výške 30 000,- Sk

b) odpustenie pohľadávky v Kultúrnych zariadeniach Petržalky:
    pre Martina Lukačoviča, Ševčenkova 1034/7, vo výške 53 523,80 Sk
Hlasovanie: prítomných 39, za 38, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1.
----------

 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka_____________________________________________________

Uznesenie č. 131

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e

 návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v celkovej čiastke 1 122 286,60 Sk.

Hlasovanie: prítomných 39, za 37, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2.
----------

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“______________________________________________________

Uznesenie č. 132

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e

bezodplatný prevod majetku stavebných objektov do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy
	SO 04 – pešie komunikácie 1. – 3. etapa Panónska cesta – zastávky MHD v hodnote 1 327 189,03 Sk

-  PS 2 – cestná svetelná signalizácia v hodnote 2 133 890,19 Sk, ktoré boli vybudované v rámci stavby „Petržalské korzo“.

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	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	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 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	za
37. Jozef Szabó 					za
38. František Šebej 				za
39. Anton Šmotlák	neprítomný
40. Tomáš Weissensteiner	za

Hlasovanie: prítomných 39, za 39 , proti 0, zdržal sa 0.
----------

Návrh na zvýšenie počtu zamestnancov na odd. bytovom a finančnom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka___________________________________

Uznesenie č. 133

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 

zvýšenie počtu zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka o dvoch zo 148 na 150 zamestnancov a to na: 
	oddelenie bytové o jedného zamestnanca,

oddelenie finančné o jedného zamestnanca.

Hlasovanie: prítomných 39, za 24, proti 1, zdržalo sa 14.
----------
Správa z kontroly evidovania a riešenia škodových prípadov za obdobie roku 2006 na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka_______________________

Uznesenie č. 134

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a    v e d o m i e

Správu z kontroly evidovania a riešenia škodových prípadov za obdobie roku 2006 na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka

u k l a d á 

prednostovi miestneho úradu
vypracovať vnútorný predpis na postup pri riešení škodových prípadov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka.                               Termín: 1.3.2008

Hlasovanie: prítomných 37, za 36, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1.
----------

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_____________

Uznesenie č. 135

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a    v e d o m i e

Správu 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.

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

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___________________________________________________________

Uznesenie č. 136

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a    v e d o m i e

Správu 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.

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


Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra na obdobie od 
1. januára 2008 do 30. júna 2008___________________________________________

Uznesenie č. 137

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2008 do 30. júna 2008 s doplnkom :
- vykonať kontrolu vybavovania požiadaviek a zabezpečovania technického stavu ZŠ Dudova 2.

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


21. Návrh na určenie mesačného platu Milanovi Ftáčnikovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka_____________________________________________________

Uznesenie č. 138

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 

Milanovi Ftáčnikovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest podľa § 3 a § 4 a v súlade so zákonom 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave podľa § 15 v znení neskorších predpisov, plat vo výške 74 700,- Sk zvýšený o 40 % t.j. o 29 900,- Sk s účinnosťou od 1.1.2008.

Hlasovanie: prítomných 33, za 33, proti 0, zdržal sa 0.
----------

22. Návrh na priznanie odmeny Milanovi Ftáčnikovi, starostovi za IV. štvrťrok 2007

Uznesenie č. 139

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e 

podľa § 5 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, odmenu Milanovi Ftáčnikovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok 2007 vo výške 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.

Hlasovanie: prítomných 33, za 33, proti 0, zdržal sa 0.
----------

Návrh na priznanie odmeny Miroslavovi Skovajsovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok 2007______________________

Uznesenie č. 140

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e

podľa § 18c ods. 5 zákona NR SR č. 369/2004 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za IV. štvrťrok 2007 Miroslavovi Skovajsovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 30 % jeho určeného mesačného platu za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.

Hlasovanie: prítomných 35, za 34, proti 0, zdržal sa 1.
----------

Návrh  mimoriadnych odmien pre krátkodobo uvoľnených poslancov Miestneho zastupiteľstva a členov komisií – neposlancov mestskej časti Bratislava-Petržalka

Rokovanie k materiálu bolo prerušené.

Hlasovanie: prítomných 36, za 29, proti 1, zdržali sa 3.
----------

Rôzne

Informácia o odpredaji trafostanice na Gercenovej ul.

Uznesenie č. 141

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a   v e d o m i e 

ústnu informáciu starostu o vývoji a priebehu rokovaní v súvislosti s odpredajom trafostanice na Gercenovej ul. a

r u š í 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 106 z 30.10.2007 - vypísanie ponukového konania na predaj trafostanice na Gercenovej ul.

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





	Milan Ftáčnik
		starosta

