




	
Č.j: 2008/15172/05


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
21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň

28. októbra 2008 (utorok) o 9.00 hod.


vo veľkej posluchárni Fakulty ekonomiky a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva, Tematínska 10, Bratislava.

Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu


Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 30.9.2008
Predkladá: prednosta

Návrh na schválenie finančných prostriedkov na odstránenie reklamovaných závad v bytovom dome na Gercenovej ul. 7, Bratislava
Predkladá: prednosta

Návrh na zriadenie triedy v MŠ Ševčenkova č. 35, Bratislava 
Predkladá: prednosta

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2008 
Predkladá: prednosta

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa vydáva Návštevný poriadok pre revitalizované verejné detské ihriská
Predkladá: prednosta

Informácia o VDI určených na revitalizáciu v roku 2009
Predkladá: prednosta

Žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu
Predkladá: prednosta

Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: prednosta

Návrh opravy komunikačnej terasy Rovniankova ul. č. 12 – 16
Predkladá: prednosta

Návrh na zloženie výberových komisií na miesta vedúcich oddelení miestneho úradu
Predkladá: 1. zástupca starostu

Návrh Dodatku č. 2 „Zásad odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva, starostu a členov komisií – neposlancov v mestskej časti Bratislava-Petržalka“ – doplnenie názvu a znenia článku V. ods. 6, 7 a doplnenie Prílohy 1
Predkladá: 1. zástupca starostu

Návrh na doplnenie Poriadku odmeňovania zamestnancov Mestskej časti Bratislava-Petržalka – doplnenie druhej časti Príplatky o „Sobáše mimo úradne určenej miestnosti
Predkladá: 1. zástupca starostu

Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 01. januára 2008 do 30. júna 2008 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: miestny kontrolór

Správa z mimoriadnej kontroly evidencie a používania finančných prostriedkov osobitného príjemcu na Oddelení sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Predkladá: miestny kontrolór

Návrh na priznanie odmeny Ing. Miroslavovi Skovajsovi, miestnemu kontrolórovi za III. štvrťrok 2008 
Predkladá: starosta

Návrh na priznanie mimoriadnej odmeny predsedovi komisie ÚPVaD poslancovi  Ing. Ľudovítovi Augustínovi
Predkladá: starosta

Odpovede na interpelácie a nové interpelácie 

Rôzne








