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UZNESENIA
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Petržalka

zo dňa 9. júna 2009

(378 - 401)

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

Informáciu o dotácii pre MŠKI a stave výstavby ihriska na Budatínskej ul.
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 30.4.2009
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy
Stanovisko k zmenám a doplnkom 01 Územného plánu zóny „Celomestské cetntrum
- časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom“
Stanovisko k čistopisu urbanistickej štúdie „Južné mesto, Bratislava-Petržalka, 
zóna A“
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2009 na správu bytov a nebytových priestorov 
Vyhodnotenie prínosu práce inšpektorov verejného poriadku
Návrh na schválenie štatútov miestnych podnikov
Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov na dobu 30 rokov pre nájomcov v lokalite Panónska cesta
Návrh na dlhodobý prenájom objektu Tupolevova ul. 7a, Bratislava pre žiadateľa spoločnosť VIA Productions, s.r.o.
Alternatívne možnosti využitia objektu Fedinova č.7, Bratislava
Návrh na inštaláciu monitorovacieho systému RYS v objekte Čapajevova č.3
Návrh na doplnenie prílohy č. 1 uzn. MZ č. 111 zo dňa 27.11.2007 - Projekt revitalizácie verejných ihrísk v mestskej časti Bratislava-Petržalka
Návrh na menovanie konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o.
Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka v školskom roku 2009/2010
Informáciu o uplatnení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom púrístupe k informáciám za rok 2008 v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
Správu z kontroly inventarizácie vykonanej k 31.12.2008 v Miestnej knižnici Petržalka
Odpovede na interpelácie a nové interpelácie
Rôzne
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 369/2009
Žiadosť o stiahnutie výzvy na Digitálne zastupiteľstvo a Digitálny úrad
Návrh na zverejnenie textov interpelácií poslancov a odpovedí na interpelácie
Návrh na doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 340/2009
Návrh na schválenie dotácie pre oddiely skautov
Návrh na schválenie dotácie pre Gymnastický klub Danubia

Materiály stiahnuté z rokovania:
	Návrh Zmeny zásad vyhradeného parkovania, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 v znení neskorších všeobecne záväzných nariadení
Návrh na inštaláciu protipožiarneho zabezpečovacieho sytému v garážových státiach na Mlynarovičovej a Rovniankovej ul.
----------

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 30.4.2009

Uznesenie č. 379

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 30.4.2009 s zmenou textu plnenia druhej časti uznesenia č. 355 nasledovne:
„2. časť uznesenia je čiastočne splnená 84.986,58 EUR bolo uhradené iným správcom, zvyšok 77.253,42 EUR je predmetom vyúčtovania za r. 2008 s inými správcami do 31.5.2009                                     Nový termín kontroly: MZ v júli“

Hlasovanie: prítomných 31, za 31, proti 0, zdržali sa 1.
----------

Stanovisko mestskej časti  Bratislava-Petržalka k návrhu Dodatku č. 3 Šatútu hl. mesta SR Bratislavy_______________________________________________________

Uznesenie č. 380

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

l. s ú h l a s í 

s Návrhom dodatku č. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

2. s c h v a ľ u j e 

pripomienky Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku č. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky

3. o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy zapracovať pripomienky do Návrhu dodatku č. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky

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

Stanovisko k zmenám a doplnkom  01 Územného plánu zóny „Celomestské centrum - časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom“

Uznesenie č. 381

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v a ľ u j e

stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k zmenám a doplnkom 01 Územného plánu zóny „Celomestské centrum - časť Petržalka územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom“ v znení ako je uvedené v materiáli

Hlasovanie: prítomných 31, za 29, proti 0, zdržal sa 2.
----------

Stanovisko k čistopisu urbanistickej štúdie „Južné mesto Bratislava-Petržalka zóna A“______________________________________________________________________

Uznesenie č. 382

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a   v e d o m i e

spracovaný čistopis urbanistickej štúdie

s c h v a ľ u j e  

stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k čistopisu urbanistickej štúdie „Južné mesto, Bratislava-Petržalka zóna A“ v znení ako je uvedené v materiáli

Hlasovanie: prítomných 31, za 30, proti 0, zdržal sa 1.
----------

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately______________________________

Uznesenie č. 383

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

	s a   u z n á š a 

	na Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

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

	s c h v a ľ u j e

	navýšenie finančných prostriedkov v podprograme 10.2.2. Tvorba úspor pre deti z detských domovov zo sumy  9 958 EUR (300 000,- Sk) na výslednú sumu 15 586 EUR (469 543,83 Sk) s presunutím finančných prostriedkov vo výške 5628 EUR (169 549,12 Sk) z Rezervného fondu.

Hlasovanie: prítomných 33, za 31 , proti 0, zdržal sa 2.
----------

Návrh na úpravu rozpočtu  na rok 2009 na správu obecných bytov a nebytových priestorov_______________________________________________________________

Uznesenie č. 384

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

	s c h v a ľ u j e

navýšenie rozpočtu bežných výdavkov MČ Bratislava-Petržalka na rok 2009 o 261 803,- EUR (okrem položky 635006) zvýšenie nedaňových príjmov o 6 540,- EUR a príjmov z prevodu z Rezervného fondu o 255 263 EUR

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

Vyhodnotenie prínosu práce inšpektorov verejného poriadku

Uznesenie č. 385

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

	Vyhodnotenie prínosu práce inšpektorov verejného poriadku s pripomienkami 
	Návrh na zvýšenie počtu inšpektorov verejného poriadku na 4 a návrh na úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti na obdobie II. polroku 2009 vo výške 20 200,- EUR: z položky jarné a jesenné čistenie 5000,- EUR a 15 200,- EUR z Rezervného fondu


ukladá

prednostovi miestneho úradu predložiť miestnemu zastupiteľstvu vyhodnotenie činnosti inšpektorov verejného poriadku za II. polrok 2009 k 31.12.2009.
 
Hlasovanie: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržal sa 0.
----------
	



Návrh na schválenie Štatútov miestnych podnikov zriadených MČ Bratislava-Petržalka________________________________________________________________

Uznesenie č. 386

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka prerušuje rokovanie k materiálu

ukladá

prednostovi miestneho úradu zapracovať do materiálu pripomienky z diskusie.
	
Hlasovanie: prítomných 31, za 31, proti 0, zdržal sa 0.
----------

Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov na dobu 30 rokov pre nájomcov v lokalite Panónska cesta___________________________________________________________

Uznesenie č. 387

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e 

dlhodobý prenájom pozemkov v k. ú. Petržalka podľa geometrického plánu č. 005/2009 zo dňa 13.2.2009 na dobu 30 rokov za cenu 1,- EUR/ m² ročne do kolaudácie a 
7,- EUR/m² ročne po kolaudácii nasledovným žiadateľom:

	Panónska invest, s.r.o., Na Hrebienku č. 40, Bratislava, parc. č. 3662/65 o výmere 670 mﾲ670 m², ostatná plocha, parc. č. 3662/67 o výmere 425m², ostatná plocha, parc. č. 3662/73 o výmere 97 mﾲ97 m², ostatná plocha, spolu o výmere 192 mﾲ192 m²
OXICO,. s.r.o. Tvarožkova č. 15, Bratislava, parc. č. 3662/4 o výmere 68 mﾲ68 m², ostatná plocha, parc. č. 3662/75 o výmere 51 mﾲ51 m², ostatná plocha spolu o výmere 119 mﾲ119 m²

STAVO-ing. s.r.o. Koceľova č. 9, Bratislava, parc. č. 3662/66 o výmere 561 mﾲ561 m², ostatná plocha, parc. č. 3662/71 o výmere 215 mﾲ215 m², ostatná plocha o výmere 776 mﾲ776 m²
Emporia Towers, s.r.o. Michalská č- 16, Bratislava, parc. č. 3662/62 o výmere 1198 mﾲ1198 m², ostatná plocha, parc. č. 3662/63 o výmere 1166 mﾲ1166 m², ostatná plocha, spolu o výmere 2364 mﾲ2364 m²
Panon Office, s.r.o. Holíčska č. 42, Bratislava, parc. č. 3661/7 o výmere 11 mﾲ11 m², zastavaná plocha, parc. č. 3662/64 o výmere 1011 mﾲ1011 m², ostatná plocha, parc. č. 3662/69 o výmere 392 mﾲ392 m², ostatná plocha, parc. č. 3662/70 o výmere 277 mﾲ277 m², ostatná plocha, parc.č. 3662/72 o výmere 197 mﾲ197 m², ostatná plocha, parc. č. 3662/76 o výmere 26 mﾲ26 m², ostatná plocha, parc. č. 3662/77 o výmere 13 mﾲ13 m², ostatná plocha, parc. č. 3662/78 m², o výmere  7 mﾲ7 m², ostatná plocha parc. č. 4702/15 o výmere 103 mﾲ103 m², ostatná plocha, parc. č. 4354/14 o výmere 418 mﾲ418 m², zastavaná plocha, parc. č. 4354/15 o výmere 
25 m², zastavaná plocha, parc. č. 4354/15 o výmere 25 mﾲ25 m², zastavaná plocha, spolu o výmere 2480 mﾲ2480 m²
Združenie Panónska cesta, Holíčska 42, Bratislava, parc. č. 1741/15 o výmere 11m²,zastavaná plocha, parc. č. 3661/6 o výmere 113 mﾲ113 m², zastavaná plocha parc. č. 3662/61 o výmere 2663 mﾲ2663 m², ostatná plocha, parc. č. 3662/68 o výmere 355 mﾲ355 m², ostatná plocha, spolu o výmere 3142 mﾲ3142 m²,
Pozemky spolu o celkovej výmere 10ﾠ073 mﾲ10 073 m²,


Podmienky schválenia návrhu:
	bude umožnený prístup verejnosti na prenajaté pozemky

na vlastné náklady bude zabezpečená celoročná údržba a prevádzka vrátane dopravného označenia, osvetlenia a zimnej prevádzky
	nájomné bude ročne upravované o infláciu vyhlásenú Štatistickým úradom SR


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

Hlasovanie: prítomných 33, za 29, proti 1, zdržali sa 3.
----------
Návrh na dlhodobý prenájom objektu na Tupolevovej ul. č. 7a, Bratislava pre žiadateľa spoločnosť VIA Productions, s.r.o.__________________________________

Uznesenie č. 388

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e 

dlhodobý prenájom objektu na Tupolevovej ulici č. 7a, Bratislava na dobu 20 rokov pre žiadateľa VIA Produktions, a.r.o. za cenu 16.600 EUR/rok za celý predmet nájmu

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	ospravedlnená 
04. Michal Belohorec	za
05. Anton Brath	za
06. Miloš Čambál	za
07. Andrea Čapčeková	zdržala sa
08. Marián Dragúň	za
09. Ľubica Škorvaneková	za
10. Ľudmila Farkašovská	ospravedlnená 
11. Dušan Figel	ospravedlnený
12. Peter Guttman	ospravedlnený 
13. Ľudovít Hanák	za
14. Peter Hrdlička	za
15. Stanislav Janota	proti 
16. Viera Kimerlingov￡Viera Kimerlingová	za
17. Juraj Kocka 	za
18. Tibor Kósa	za
19. Miloslav Košina	za
20. Juraj Kováč	za 
21. Juraj Kríž	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		ospravedlnený
34. Mariana Sabadošová				za
35. Anna Sotníková	za
36. Peter Stach	za
37. Jozef Szabó 					ospravedlnený 
38. František Šebej 				za
39. Anton Šmotlák	ospravedlnený
40. Tomáš Weissensteiner	za

Hlasovanie: prítomných 33, za 32, proti 0, zdržal sa 1.
----------

Alternatívne možnosti využitia objektu na Fedinovej č. 7, Bratislava______________

Uznesenie č. 389

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
         
r u š í 

uznesenie č. 314 z 3. februára 2009

s c h v a ľ u j e 

využitie objektu umiestneného na pozemku p.č. 3420 o výmere 2133 m² a areálu na Fedinovej ul. č. 7 Bratislava, umiestneného na pozemkoch p. č. 3421 o výmere 1936 m², p. č. 3422 o výmere 2232 m², p. č. 3423 o výmere 743 m², a p. č. 3424 o výmere
522 m², spolu areál o celkovej výmere 5433 m² za účelom zriadenia materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Hlasovanie: prítomných 29, za 27, proti 0, zdržal sa 2.
----------

Návrh na inštaláciu monitorovacieho systému RYS v objekte na Čapajevovej ul. č. 3

Uznesenie č. 390

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

navýšenie rozpočtu výdavkov na zabezpečenie výkonu strážnej služby v objekte na Čapajevovej ul. č. 3 na obdobie od 1.7.2009 do 31.12.2009 o 36 650,- € v bežných výdavkoch a navýšenie rozpočtu príjmov o 36 650,- € z Rezervného fondu.

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

Návrh na doplnenie prílohy č. 1 zn. MZ č. 111 zo dňa 27.11.2007 - Projekt revitalizácie verejných detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Petržalka_______

Uznesenie č. 391

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v a ľ u j e

doplnenie prílohy č. 1 uznesenia Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 111 z 27.11.2007 o ďalšie verejné detské ihrisko určené na revitalizáciu - VDI č. 25, Černyševského 7
		Hlasovanie: prítomných 31, za 31, proti 0, zdržali sa 0.
----------

14.  Návrh na menovanie konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o.

Uznesenie č. 392

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

súhlasí 

	s menovaním Ing. Michala Koniara za konateľa spoločnosti Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
	so zrušením funkcie prokuristu v Bytovom podniku Petržalka, s. r. o.


Hlasovanie: prítomných 29, za 29, proti 0, zdržali sa 0.
----------

Pedagogicko - organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka v školskom roku 2009/2010_______________________________________________________________

Uznesenie č. 393

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:

s c h v a ľ u j e 

l. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v základných školách a materských školách mestskej časti Bratislava-Petržalka v školskom roku 2009/2010

2. Zriadenie novej triedy v Materskej škole na Ševčenkovej 35

3. Úpravu rozpočtu Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka na rok 2009 - zvýšiť bežné výdavky o 15 511,- Eur a príjmy o 1078,- Eur. Rozdiel vo výške 14 433 Eur riešiť z Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

4. Ponechanie baletného štúdia Tepsichoré v pôvodných priestoroch a novú triedu zatiaľ riešiť provizórne (do zrekonštruovania objektu na Fedinovej ul.)

	Hlasovanie: prítomných 29, za 29, proti 0, zdržali sa 0.
----------

Informácia o uplatňovaní zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na rok 2008 v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka___________________________________________________

Uznesenie č. 394

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie





Správu o uplatnení zákona NR SR č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2008

ukladá

prednostovi miestneho úradu 
zabezpečiť zverejnenie a pravidelnú aktualizáciu nasledovných informácií na internetovej stránke mestskej časti:
	informácie poskytnuté na základe žiadostí podľa a v rozsahu zákona č. 211/2000 Z. z.,

správy z kontrol miestneho kontrolóra,
súhrnný zoznam faktúr došlých mestskej časti od 1. 1. 2009 za každý kalendárny mesiac,
súhrnný zoznam zmlúv uzavretých mestskou časťou od 1.1.2009 za každý kalendárny mesiac,
program a zápisnice z rokovaní miestnej rady od roku 2007

žiada

starostu 
	o zverejnenie na internetovej stránke mestskej časti do ikony „Dotácie“ informácie vo forme tabuľky o všetkých dotáciách na rok 2009, ktoré poskytuje mestská časť ku dňu 31.5.2009

	názov žiadateľa (firma, NO, OZ, ŠK a pod.)

účel poskytnutia dotácie (projekt, činnosť, predmet dotácie a pod.)
suma dotácie schválená miestnym zastupiteľstvom dňa 3.2.2009 (EUR/SK)
	suma dotácie znížená miestnym zastupiteľstvom dňa 7.4.2009 (EUR/Sk)
dotácia schválená starostom dňa ... (EUR/SK)
dátum uzavretia zmluvy obidvoma stranami
dátum zaslania finančných prostriedkov na účet žiadateľa
	priebežne každý rok a celoročne aktualizovať tabuľku
	časové medzníky – napr. dátum predloženia žiadosti, dátum ukončenia hodnotenia žiadosti
	formuláre žiadostí

zoznam nepridelených dotácií
najčastejšie otázky a odpovede
kontaktná osoba
tlačivo – návrh zmluvy na poskytnutie dotácie
	
	Hlasovanie: prítomných 30, za 30, proti 0, zdržali sa 0.
----------

Správa k kontroly inventarizácie vykonanej  31. 12. 2008 v Miestnej knižnici Petržalka_______________________________________________________________

Uznesenie č. 395

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

berie na vedomie

Správu z kontroly inventarizácie vykonanej k 31.12.2008 v Miestnej knižnici Petržalka.

	Hlasovanie: prítomných 28, za 28, proti 0, zdržali sa 0.
----------

Rôzne
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 369/2009

Uznesenie č. 396

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

schvaľuje

zmenu časti uznesenia č. 369 zo dňa 5.5.20089 v bode 2 - odpredaj obchodno-prevádzkového priestoru:
Gercenova ul. 8/E, Bratislava,  o ploche 68,98 m² pre MUDr. Mariána Orosa, Röntgenova 18, 851 01 Bratislava za cenu 82 984,80 EUR (2.500.000,- Sk) s pripomienkami:
z „2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz pri podpise kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami“	na 
„2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa uskutoční po pripísaní ceny 82 984,80 EUR na účet mestskej časti Bratislava-Petržalka“.

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

C. Návrh na zverejnenie textov interpelácií poslancov a odpovedí na interpelácie

Uznesenie č. 398

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe návrhu predloženého poslancom Kováčom

ukladá

prednostovi miestneho úradu, 
	aby dal umiestniť na internetovú stránku mestskej časti pod odkaz „zasadnutia miestneho zastupiteľstva“ ďalší odkaz „Interpelácie a odpovede na interpelácie“, kde po kliknutí na odkaz sa otvorí stránka, na ktorej budú umiestnené interpelácie poslancov a odpovede interpelovaných

Termín: do 30.6.2009
	aby boli na internetovej stránke mestskej časti umiestnené všetky interpelácie od 1.1.2007

Termín: do 31.8.2009

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

D. Návrh na doplnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 340/2009

Uznesenie č. 399

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe návrhu predloženého poslancom Mikusom

		dopĺňa 

uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 340/2009 o technologické zariadenia a nehnuteľnosti (technické objekty) tepelného hospodárstva v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade s protokolom č. 85/1991 o zverení majetku hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 1.11.1991, ktoré v súčasnej dobe v celom rozsahu prevádzkuje podľa nájomnej zmluvy č. 23/1993 spoločnosť Dalkia, a.s.

	Hlasovanie: prítomných 30, za 28, proti 0, zdržali sa 2.
----------


Milan Ftáčnik
      starosta


