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Č. j: 2010/1479/05



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

2. februára 2010 (utorok) o 9.00 hod.


v kongresovej sále Technopol Servisu,Kutlíkova 17, Bratislava.


Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu


Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.12.2009 
Predkladá: prednosta
	
Výsledok procesného auditu na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: starosta

Informácia o výsledkoch kontroly NKÚ na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2009
	Predkladá: prednosta
	
Informácia o plnení schválených opatrení na riešenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy 
	Predkladá: starosta

Žiadosť Klubu Kon Tiki o odpustenie vrátenia prvej splátky dotácie na rok 2009
	Predkladá: prednosta

Vyhodnotenie činnosti inšpektorov verejného poriadku za II. polrok 2009
	Predkladá: prednosta

Vyhodnotenie údržby zelene v mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka za rok 2009 a porovnanie cien všetkých dodávateľov 
	Predkladá: prednosta


	
Priebežná správu o realizácii schválených projektových zámerov „Zelené cesty“
	Predkladá: prednosta

Informácia investičnom zámere na parc. č. 4696 a o postupe k zániku prenájmu priestranstva pre Car Towing, a.s. 
	Predkladá: starosta
	
Návrh na vybudovanie parkoviska na Markovej 5 a náklady na jeho vybudovanie
	Predkladá: prednosta
	
Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej  časti Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok roku 2009
	Predkladá: starosta
	
Informácia o riešení Poradovníka bytov v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
za rok 2009
	Predkladá: starosta
	
Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti - pozemku p. č. 4281 pre žiadateľa Ing. Petra Ševčoviča, bytom Kežmarské nám. 7, Bratislava 
	Predkladá: prednosta
	
Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti - pozemku p. č. 4287 pre žiadateľov Ing. Jozefa Škaláka a manželku Ing. Veroniku Škalákovú, bytom Levočská 13, Bratislava 
	Predkladá: prednosta
	
Návrh na dlhodobý prenájom stavieb - parkoviska a spevnených plôch pre žiadateľa SLOV-MATIC, spol. s r.o. Bratislava
	Predkladá: prednosta
	
Návrh na dlhodobý prenájom budovy bývalej ZŠ na Beňadickej ul. č. 38 pre žiadateľa Cirkev bratská v SR, ul. 29. augusta č. 27
	Predkladá: prednosta
	
Správa z mimoriadnej kontroly súladu uzavretia zmluvy na prenájom pozemku 
na Macharovej ulici na účely parkoviska pre odťahovú službu spoločnosti Car Towing, a.s. a jej zmien so zákonom o majetku obci 
	 Predkladá: miestny kontrolór
	
Správa miestneho kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2009
	Predkladá: miestny kontrolór
	
Odpovede na interpelácie a nové interpelácie.

Rôzne.




