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Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
žiada
starostu
a) upraviť dodatkom uzatvorenú mandátnu zmluvu o zabezpečení výkonu správy
nehnuteľností zo dňa 17.12.2008
b) zabezpečiť po podpise mandátnej zmluvy úhradu BPP s.r.o. vo výške 19 928,- Eur.
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Dôvodová správa

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 9. marca
2010 bolo pri návrhu úpravy rozpočtu konštatované, že miestny úrad predloží samostane
návrh riešenia nevysporiadanej požiadavky Bytového podniku Petržalka s.r.o. na úhradu za
služby a fond opráv.
Ide o doriešenie úhrad za služby a fond opráv za január 2009, ktoré BPP s.r.o. uhradil
v decembri 2008 za obecné byty v cudzej správe vo výške 19 928,- Eur
K tomuto bodu predložil BPP s.r.o. prehľad platieb, ktoré za obecné byty v nepriamej
správe za obdobie 01/2009 uhradil v 12/2008 ( viď príloha ) a ktoré požaduje uhradiť
z rozpočtu mestskej časti. Pre bližšie oboznámenie sa uvádzame, že pre obdobie do konca
roka 2008 platila „ Zmluva o výkone správy“ zo dňa 27.9.2007, v rámci ktorej „ správca
z odmeny 49 % z prijatého nájomného uhradí všetky výdavky spojené s výkonom správy,
opravami a údržbou spravovaného obecného majetku vlastníka a príspevky do fondu opráv
a údržby za obecný majetok vedený vo vlastnej alebo v cudzej správe, s výnimkou investičnej
činnosti a opráv nad 100 tis. Sk “. S účinnosťou od 1.1.2009 bola uzatvorená nová Mandátna
zmluva, v rámci ktorej mestská časť poukazuje mesačne príspevok za byty do fondu opráv,
prevádzky a údržby a u nebytových priestorov za neplatičov vždy do 15. dňa v príslušnom
kalendárnom mesiaci. Na základe tejto zmluvy mestská časť aj uhradila BPP s.r.o. v roku
2009 12 x úhrady do fondu opráv a za služby, za byty v priamej aj nepriamej správe. To
znamená, že mestská časť si splnila všetky záväzky voči BPP s.r.o. vrátane úhrady za
odbývaný január 2009. V prípade uhradenia uvedenej požiadavky dôjde k porušeniu citovanej
zmluvy, pretože za rok 2009 bude za byty v cudzej správe uhradené BPP s.r.o. 13 platieb.
Podľa názoru odborných útvarov miestneho úradu treba upraviť zmluvu, aby platba vopred
bola vnímaná ako platba pred začatím príslušného mesiaca.
Pretože v schválenom rozpočte na rok 2010 nebola táto požiadavka zapracovaná a mestská
časť Bratislava-Petržalka nemá v súčasnosti možnosti riešiť uvedenú požiadavku
z mimorozpočtových zdrojov, navrhujeme v prípade schválenia miestnym zastupiteľstvom,
riešiť v rámci schváleného rozpočtu výdavkov na program 9.1.1. Správa a údržba bytových
domov s tým, že predpokladáme čiastočné vymoženie týchto nedoplatkov BPP s.r.o. ešte
v priebehu roka a tým čiastočnú refundáciu tohto výdavku. Zároveň na základe vývoja
čerpania a dosiahnutých výsledkov za I. polrok 2010 sa k tejto požiadavke vrátime a v rámci
možností zapracujeme do návrhu úprav rozpočtu v septembri 2010.
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady 23.3.2010.
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Príloha
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