Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 1. júla 2009

Materiál číslo: 384/2009

K bodu: Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2009
B. Výdavky na výmenu okenných závesov na MÚ

Predkladá:

Návrh uznesenia:

Marián Miškanin
prednosta

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti BratislavaPetržalka
s ch v a ľ u j e

Prerokované:

v operatívnej porade starostu
dňa 2.6.2009
vo finančnej komisii
dňa 30.6. 2009
v komisii správy majetku
a miestnych podnikov
dňa 17.6. 2009
v miestnej rade dňa 16.6.2009

Spracoval:
PhDr. Stanislav Rumann
vedúci oddelenia vnútornej správy
a informatiky

vyčleneniť finančné prostriedky z Rezervného
fondu na zvýšenie bežných výdavkov v programe
2.2.1., položka 635006 „Vnútorná správa Údržba budov, priestorov a objektov“, sumu
15 500 € na výmenu okenných závesov okien na
8. a 9. poschodí a v suteréne budovy Miestneho
úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
z dôvodu havarijného stavu

Dôvodová správa
Oddeleniu vnútornej správy a informatiky bol dňa 6.5.2009 doručený list od riaditeľa
Miestnej knižnice Petržalka, v ktorom žiada výmenu, resp. opravu okien v priestoroch
knižnice, sídliacej na 8. poschodí budovy miestneho úradu. Svoju žiadosť odôvodňuje
vypadnutím dvoch riadne uzatvorených okien v dňoch 27. a 30. 4. 2009. Len vďaka
pohotovosti pracovníčok knižnice nedošlo k tragédii alebo zraneniu.
Na havarijný stav okien na 8. a 9. poschodí bloku B a možnosti vzniku životu
nebezpečných situácií upozornil odd. VsaI listom aj riaditeľ správy budov a majetku
Technopol Servis, a.s. Výmena závesov okenných rámov sa v celej UPB uskutočnila v roku
2005 s výnimkou 8., 9. posch. a priestorov archívu, a to kvôli nedoriešeným vlastníckym
vzťahom.
Keďže ide o stav ohrozujúci ľudské životy, navrhujeme na urýchlenú výmenu
okenných závesov 125 okien na 8. a 9. poschodí, ako i v suteréne budovy vyčleniť
z rezervného fondu sumu 15 500 € (467 000 Sk).

Prílohy:
- list od riaditeľa správy budov a majetku Technopol Servis, a.s.
- list od riaditeľa Miestnej knižnice Petržalka
- cenová ponuka na výmenu závesov okenných rámov od spoločnosti, ktorá realizovala
ich výmenu v roku 2005
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Výpis uznesenia
zo zasadnutia komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 17. 6. 2009

K bodu 2
Havarijný stav okenných krídel v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti BratislavaPetržalka
Uznesenie:
Komisia súhlasí s výmenou okenných závesov okien na 8. a 9. poschodí a v suteréne budovy MÚ
z dôvodu havarijného stavu a vyčlenením finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške
15 500,- €. Tento návrh nebol odsúhlasený – viď hlasovanie.
Hlasovanie: za
2
proti
0
zdržal sa 4

Za správnosť výpisu zodpovedá:

Zápisnicu odsúhlasil:

Alena Juríková

Ing. Peter Hrdlička, v. r.
predseda komisie
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