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UZNESENIA
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka

zo dňa 2. februára 2010

(490 - 508)


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

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.12.2009, 
Výsledok procesného auditu na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka,
Informáciu investičnom zámere na parc. č. 4696 a o postupe k zániku prenájmu priestranstva pre Car Towing, a.s., 
Informáciu o výsledkoch kontroly NKÚ na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2009
Návrh na dlhodobý prenájom budovy bývalej ZŠ na Beňadickej ul. č. 38 pre žiadateľa Cirkev bratská v SR, ul. 29. augusta č. 2,
Informáciu o plnení schválených opatrení na riešenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy, 
Žiadosť Klubu Kon Tiki o odpustenie vrátenia prvej splátky dotácie na rok 2009,
Vyhodnotenie činnosti inšpektorov verejného poriadku za II. polrok 2009,
Vyhodnotenie údržby zelene v mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka za rok 2009 a porovnanie cien všetkých dodávateľov, 
Priebežnú správu o realizácii schválených projektových zámerov „Zelené cesty“,
Návrh na vybudovanie parkoviska na Markovej 5 a náklady na jeho vybudovanie,
Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej  časti Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok roku 2009,
Informáciu o riešení Poradovníka bytov v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
za rok 2009,
Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti - pozemku p. č. 4281 pre žiadateľa Ing. Petra Ševčoviča, bytom Kežmarské nám. 7, Bratislava, 
	
Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti - pozemku p. č. 4287 pre žiadateľov Ing. Jozefa Škaláka a manželku Ing. Veroniku Škalákovú, bytom Levočská 13, Bratislava, 
Návrh na dlhodobý prenájom stavieb - parkoviska a spevnených plôch pre žiadateľa SLOV-MATIC, spol. s r.o. Bratislava,
Správu 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, 
Správu miestneho kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2009,
Odpovede na interpelácie a nové interpelácie,
Rôzne
20A. Návrh na určenie výšky nájomného za užívanie bytu č. 115 v objekte na Čapajevovej ul. č. 3 v Bratislave vyňatého z bytového fondu pre občianske združenie Mládež ulice,
	20B. Voľba prísediaceho Okresného súdu Bratislava V,
20C. Návrh na priznanie odmeny Stanislavovi Fialovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka za II. polrok 2009.
----------

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.12.2009________________________________________

Uznesenie č. 490

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.12.2009.

Hlasovanie: prítomných 38 , za38 , proti 0, zdržal sa 0 .
----------

Výsledok procesného auditu na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Uznesenie č. 491

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

ukladá

prednostovi miestneho úradu
	zabezpečiť dopracovanie procesného auditu v zmysle zadania procesného auditu a pripomienok poslancov miestneho zastupiteľstva za účasti zástupcov jednotlivých poslaneckých klubov.
									
Hlasovanie: prítomných 38, za 38, proti 0, zdržal sa 0.
----------




Informácia investičnom zámere na parc. č. 4696 a o postupe k zániku prenájmu priestranstva pre Car Towing, a.s. ______________________________________

Uznesenie č. 492

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

investičný zámer na parc. č. 4696 - vybudovanie verejného parkoviska s osvetlením

ukladá

prednostovi miestneho úradu
vypracovať správu o možnostiach výstavby parkovacieho domu na parcele č. 4696 o predložiť ju na verejnú diskusiu a na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie: prítomných 37, za 24, proti 0, zdržali sa 13.
----------

Správa o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2009__________________

Uznesenie č. 493

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR z decembra 2009.

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

Návrh na dlhodobý prenájom budovy bývalej ZŠ na Beňadickej ul. č. 38 pre žiadateľa Cirkev bratská v SR, ul. 29. augusta č. 27, Levice_____________________

					Uznesenie č. 494

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

konštatuje,

že predmetom nájmu je objekt a areál bývalej ZŠ na Beňadickej ul. č. 28, v ktorom žiadateľ Cirkev bratská v SR prevádzkuje Cirkevnú základnú školu - NARNIA a Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa od roku 2004, a preto

schvaľuje

uzavretie nájomnej zmluvy na objekt a areál bývalej ZŠ na Beňadickej ul. č. 38, Bratislava s Cirkevnou základnou školou - Narnia na dobu 30 rokov, od 1.1.2011 do 31.12.2040 za cenu 1,- € za celý predmet nájmu s podmienkou investícií do budovy a areálu školy vo výške 80 tis. € každých 5 rokov ako prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Nerealizovanie požadovaných investícií v danej lehote a výške je dôvodom na ukončenie prenájmu. Prenajímaný areál bude verejne prístupný.

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 Škorvaneková	za
10. Ľudmila Farkašovská	neprítomná
11. Dušan Figel	neprítomný
12. Peter Guttman	za
13. Ľudovít Hanák	za
14. Peter Hrdlička	za
15. Stanislav Janota	zdržal sa 
16. Viera Kimerlingová	za
17. Juraj Kocka 	za
18. Tibor Kósa	za
19. Miloslav Košina	neprítomný 
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  				neprítomný
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	ospravedlnený 
     
  	   Hlasovanie: prítomných 34, za 33, proti 0, zdržal sa 1.
----------





Informácia o plnení schválených opatrení na riešenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy_______________________________________________________

Uznesenie č. 495

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

berie na vedomie

Informáciu o plnení schválených opatrení na riešenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy.
           	
Hlasovanie: prítomných 33, za 33, proti 0, zdržal sa 0.
----------

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

Rokovanie k materiálu bolo prerušené.

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

Vyhodnotenie činnosti inšpektorov verejného poriadku za II. polrok 2009

Uznesenie č. 496

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Vyhodnotenie činnosti inšpektorov verejného poriadku za II. polrok 2009,	

ukladá

prednostovi miestneho úradu
	zabezpečiť zverejnenie kontaktov na inšpektorov verejného poriadku na úvodnej strane internetovej stránky mestskej časti,

zabezpečiť zverejnenie fotodokumentácie z činnosti inšpektorov v pravidelných intervaloch na úvodnej strane internetovej stránky mestskej časti podľa lokalít.

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

Vyhodnotenie údržby zelene v mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka za rok 2009 a porovnanie cien všetkých dodávateľov_____________________________________________________
 
Uznesenie č. 497

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

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

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

Priebežná správu o realizácii schválených projektových zámerov „Zelené cesty“__

Uznesenie č. 498

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

priebežnú správu o realizácii schválených projektových zámerov „Zelené cesty“ pre nemotorovú dopravu  

schvaľuje

ďalšie projektové zámery budovania „Zelených ciest“: Kutlíkova S1 - Pajštúnska K3 a Kutlíkova S1 - Petržalské korzo K2

žiada

prednostu miestneho úradu
rokovať s magistrátom a krajským dopravným inšpektorátom o vodorovnom a zvislom vyznačení priechodu pre cyklistov cez Chorvátske rameno na Rusovskej ceste.

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

Návrh na vybudovanie parkoviska na Markovej ul. 5 a náklady na jeho vybudovanie____________________________________________________

Uznesenie č. 499

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

súhlasí

s využitím zapusteného detského ihriska na Markovej ul. na parkovanie v alternatíve A.

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

Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej  časti Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok roku 2009_______________________________

Uznesenie č. 500

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie
   
Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok roku 2009.

Hlasovanie: prítomných 35, za 35, proti 0, zdržal sa 0.
----------
Informácia o riešení Poradovníka bytov v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
za rok 2009______________________________________________________________

Uznesenie č. 501

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

berie na vedomie

Informáciu o riešení Poradovníka bytov v mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2009.

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

Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti - pozemku p. č. 4281 pre žiadateľa 
Ing. Petra Ševčoviča, bytom Kežmarské nám. 7, Bratislava na dobu 30 rokov______

Uznesenie č. 502

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

konštatuje ,

že predmet nájmu sa nachádza pod prudkým svahom cestného telesa Viedenskej cesty bez možnosti prístupu z verejnej komunikácie, ale len cez nehnuteľnosť - pozemok, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a z toho dôvodu

schvaľuje

prenájom nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 4281 o výmere 323 m²323 m² na dobu 10 rokov za cenu 0,33 €/m² ročne pre Ing. Petra Ševčoviča, Kežmarské nám. č. 7, Bratislava v zmysle § 9a, ods. 9 písm.c) zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa s podmienkou zaplatenia nájomného za predchádzajúce 3 roky užívania za cenu 0,33 €/m2.
Do nájomnej zmluvy bude zapracovaná klauzula, že investičný zámer obce v danej lokalite je dôvod na ukončenie nájomnej zmluvy.

Nájomca je povinný do 30 dní od doručenia uznesenia miestneho zastupiteľstva uzatvoriť nájomnú zmluvu. V prípade, že nájomca v tejto lehote neuzatvorí nájomnú zmluvu, toto uznesenie stráca platnosť.

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 Škorvaneková	za
10. Ľudmila Farkašovská	za
11. Dušan Figel	neprítomný
12. Peter Guttman	za
13. Ľudovít Hanák	za
14. Peter Hrdlička	za
15. Stanislav Janota	za 
16. 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	neprítomná
25. Tomáš Mikus					neprítomný 
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		neprítomný
34. Mariana Sabadošová				neprítomná 
35. Anna Sotníková				za
36. Peter Stach	za
37. Jozef Szabó 					za
38. František Šebej 				neprítomný
39. Anton Šmotlák	neprítomný
40. Tomáš Weissensteiner	ospravedlnený 

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

Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti - pozemku p. č. 4287 pre žiadateľov Ing. Jozefa Škaláka a manželku Ing. Veroniku Škalákovú, bytom Levočská 13, Bratislava na dobu 30 rokov______________________________________________

Uznesenie č. 503

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

konštatuje,

že predmet nájmu sa nachádza pod prudkým svahom cestného telesa Viedenskej cesty bez možnosti prístupu z verejnej komunikácie, ale len cez nehnuteľnosť - pozemok, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov a z toho dôvodu

schvaľuje

prenájom nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 4287 o výmere 365 m²365 m², na dobu 10 rokov za cenu 0,33 €/m² ročne pre Ing. Veroniku Škalákovú a Ing. Jozefa Škaláka, Levočská 13, 851 01 Bratislava v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa 
s podmienkou zaplatenia nájomného za predchádzajúce 3 roky užívania za cenu 
0,33 €/m2. Do nájomnej zmluvy bude zapracovaná klauzula, že investičný zámer obce v danej lokalite je dôvod na ukončenie nájomnej zmluvy.

Nájomca je povinný do 30 dní od doručenia uznesenia miestneho zastupiteľstva uzatvoriť nájomnú zmluvu. V prípade, že nájomca v tejto lehote neuzatvorí nájomnú zmluvu, toto uznesenie stráca platnosť.

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 Škorvaneková	za
10. Ľudmila Farkašovská	za
11. Dušan Figel	neprítomný
12. Peter Guttman	za
13. Ľudovít Hanák	za
14. Peter Hrdlička	za
15. Stanislav Janota	z 
16. 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	neprítomná
25. Tomáš Mikus					neprítomný 
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				neprítomná 
35. Anna Sotníková				za
36. Peter Stach	za
37. Jozef Szabó 					za
38. František Šebej 				neprítomný
39. Anton Šmotlák	neprítomný
40. Tomáš Weissensteiner	ospravedlnený 

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

Návrh na dlhodobý prenájom stavieb - parkoviska a spevnených plôch pre žiadateľa SLOV-MATIC, spol. s r.o. Bratislava na dobu 30 rokov_________________________

Rokovanie k materiálu bolo prerušené.

Hlasovanie o prerušení rokovania: prítomných 32, za 32, proti 0, zdržal sa 0.
----------

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__________________________

Uznesenie č. 504

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Správu z mimoriadnej kontroly súladu uzavretia zmluvy na prenájom pozemku na Macharovej ulici na prenájom pozemku pre odťahovú službu spoločnosti Car Towing, a.s. a jej zmien so zákonom o majetku obcí. 

schvaľuje,

že v prípade zmien zmlúv uzatvorených pred 1.7.2009 sa bude postupovať podľa ustanovení § 9 zákona o majetku obcí.

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

Správa miestneho kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2009. 

Uznesenie č. 505

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Správu miestneho kontrolóra o výsledkoch  kontrolnej činnosti za rok 2009.

Hlasovanie: prítomných 29, za 29, proti 0, zdržal sa 0.
----------
20. Rôzne 
20A. Návrh na určenie výšky nájomného za užívanie bytu č. 115 v objekte na Čapajevovej ul. č. 3 v Bratislave vyňatého z bytového fondu pre občianske združenie Mládež ulice_______________________________________________

					Uznesenie č. 506

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

schvaľuje

občianskemu združeniu Mládež ulice, Cyprichova ul. č. 22, 831 54 Bratislava nájomné za byt č. 115 na Čapajevovej ul. č. 3 v Bratislave vyňatý z bytového fondu na klubovú a záujmovú činnosť na dobu od 3.2.2010 do 31.12.2014 za cenu 1 euro/mesiac, podľa 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č.158/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

Hlasovanie: prítomných 21, za 21, proti 0, zdržal sa 0.
----------

20B. Voľba prísediaceho Okresného súdu Bratislava V

Uznesenie č. 507

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade so zákonom NR SR č. 385/2000 Z. z.  o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov

volí

Mgr. Richarda Ďuricu, bytom Nám. hraničiarov č. 29, Bratislava za prísediaceho Okresného súdu Bratislava V na obdobie rokov 2010 - 2013.

Hlasovanie: prítomných 21, za 21, proti 0, zdržal sa 0.
----------

20C. Návrh na priznanie odmeny Stanislavovi Fialovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka za II. polrok 2009_________________________________

Uznesenie č. 508

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

schvaľuje

podľa § 18c ods. 5 Zákona NR SR č. 369/2004 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za II. polrok 2009 Stanislavovi Fialovi, miestnemu kontrolórovi Mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 20% z jeho určeného mesačného platu za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.

Hlasovanie: prítomných 21, za 18, proti 0, zdržali sa 3.
----------







                                                                                                               Milan Ftáčnik
										starosta

