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UZNESENIA
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka

zo dňa 2. júla 2010

(562 - 588)

	Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom 
40. zasadnutí prerokovali:
 
Informáciu o finančnej situácii mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2010.
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.5.2010.
Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010. 
Návrh na odpis pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka, p. o. 
Informáciu o plnení uznesenia č. 410 zo dňa 01.07.2010.
Pedagogicko-organizačné zabezpečenie východno-vzdelávacieho procesu  v základných školách materských školách mestskej časti Bratislava-Petržalka v školskom roku 2010/2011.
Informáciu o prijatých opatreniach na zvýšenie efektivity využívania školských jedální pri základných školách a opatreniach z hľadiska energetického, hygienického a kvalitatívneho pri príprave stravy.
Zásady konania o sťažnostiach.
Zásady konania o petíciách.
Návrh postupu riešenia terás v k. ú. Petržalka.
Rekonštrukcia garážovej terasy Gessayova 33 - 47, žiadosť o spolufinancovanie.
Žiadosť o poskytnutie krátkodobej preklenovacej pôžičky pre Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
Návrh na poskytnutie dotácie pre Klub vodného Bratislava na prevádzku letného kúpaliska Matador.
Návrh na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Petržalka v lokalite Panónska cesta pre žiadateľa PANON OFFICE, s.r.o., Holíčska č. 42, Bratislava.
Návrh na prenájom pozemkov pre AVZ Management, s.r.o. , Prievidza.
Žiadosť o rozšírenie rozlohy nebytových priestorov v objekte na Osuského ul. 
č. 8  pre žiadateľa Lepší svet, nezisková organizácia. 
Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj garážových státí na Gercenovej ul. č. 8G Bratislava.
Informáciu o riešení statickej chyby na budove bývalej ZŠ na Vlasteneckom nám. č. 1.
Návrh na prenájom zastavanej plochy na Macharovej ul. - odťahová služba.
Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Gessayova 2 pre šachový klub Slovan Bratislava.
Návrh na prenájom časti školského areálu ZŠ Gessayova 2 pre Občianske združenie Tenisový klub OLYMP Bratislava.
Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Černyševského 8 pre Baletné štúdio TERPSICHORÉ.
Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5 pre Klub modernej gymnastiky Danubia.
Žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov pre žiadateľa Klub modernej gymnastiky Danubia, Vavilovova 18, Bratislava.
Návrh na premenovanie ulice v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Návrh zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Návrh na verejnú kontrolu elektronických aukcií vo verejnom obstarávaní v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Správu o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2009 v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Správu z kontroly agendy bytového oddelenia týkajúcej sa najmä žiadostí o obnovenie nájmu bytov, predĺženie doby nájmu bytov a zmeny nájmu bytov za roky 2008 a 2009 – prerušené rokovanie.
29.	Správu z kontroly v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka ohľadom rekonštrukcie škôl a materských škôl za obdobie roku 2009.
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2010 do 31. decembra 2010.
Odpovede na interpelácie a nové interpelácie.
Rôzne.
----------

Materiály vypustené z rokovania:
	Aktualizácia Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.
	Prerokovanie možnosti odpredaja pozemkov par. č. 5758/3 a 5759/1
	Návrh postupu pri prenájmoch majetku mestskej časti v správe miestnych organizácií, škôl a školských zariadení.
	Návrh na prenájom časti školského areálu ZŠ Nobelovo nám. 6 pre TŠP - Tenisovú školu Petržalka, o. z.
	Návrh na zníženie výdavkov Bytového podniku Petržalka, s.r.o.

----------

Informácia o finančnej situácii mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2010.

Uznesenie č. 562

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Informáciu o finančnej situácii mestskej časti k 30.6.2010 a o prijatých opatreniach na zamedzenie nepriaznivého vývoja príjmov pre mestskú časť Bratislava-Petržalka a jej organizácie

ukladá

prednostovi miestneho úradu
v spolupráci s komisiou pre správu miestneho majetku pripraviť zoznam prebytočného majetku vo vlastníctve a správe mestskej časti, a to pozemkov pod existujúcimi cudzími stavbami s výnimkou školských areálov a parkovísk,
zintenzívniť komunikáciu s dlžníkmi mestskej časti.
  
Hlasovanie: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržali sa 0.
----------

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.5.2010.____________________________________________

Uznesenie č. 563

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31. 5. 2010.

  Hlasovanie: prítomných 34, za 31, proti 0, zdržali sa 3.
----------

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010

Uznesenie č. 564

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
	
	schvaľuje

	zvýšenie výdavkov rozpočtu na rok 2010 v programe 2.2. Vnútorná správa o 85 376,- € a zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 9.5. Nakladanie s majetkom o 51 000,- €,

zníženie bežných výdavkov o 85 376,- €  v programoch:
	2.3.2          	Projekt Digitálny úrad                                              -   2 000,- €
	4.2.2          	Projekt zjednosmernenia ulíc                                   - 10 000,- €
	4.3.            	Pochôdzne terasy                                                     -  45 000,- €  
	7.1.7          	Školské areály                                                         -     2 876,- €
	8.2.1          	Projekt úz.pl.zóny Jantárová cesta                          -  14 000,- €
	8.2.2          	Projekt úz.pl.zóny Petržalka                                    -  11 500,- €   
  a kapitálových výdavkov o 51 000,- € v programoch:
	4.2.3         	 Nové parkovacie miesta                                            -  7 700,- €
	4.4. 		Investičný zámer Macharova 			  - 6 500,- €
	7.3.3. 		Projekt Park Ovsište					  - 6 800,- €
	8.3.2      	Projekt ISRMO                                                         -  30 000,- €

Hlasovanie: prítomných 30, za 30, proti 0, zdržal sa 0.
----------
Návrh na odpis pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka, p.o.

Uznesenie č. 565

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

schvaľuje

odpis pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka, p. o. v celkovej výške 33 019,83 €.
	
Hlasovanie: prítomných 32 , za 32 , proti 0, zdržal sa 0 .
----------

Informácia o plnení uznesenia č. 410 zo dňa 01.07.2010.

Uznesenie č. 566

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

informáciu o plnení uznesenia č. 410 zo dňa 01.07.2009.

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

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách a materských školách mestskej časti Bratislava-Petržalka v školskom roku 2010/2011._________________________________________________

Uznesenie č. 567

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schvaľuje

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách a materských školách mestskej časti Bratislava-Petržalka v školskom roku 2010/2011.
 	
Hlasovanie: prítomných 32, za 32, proti 0, zdržal sa 0.
----------

Informácia o prijatých opatreniach na zvýšenie efektivity využívania školských jedální pri základných školách a opatreniach z hľadiska energetického, hygienického a kvalitatívneho pri príprave stravy.__________________________________________

Uznesenie č. 568

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

	berie na vedomie

	informáciu o prijatých opatreniach na zvýšenie efektivity využívania školských jedální pri základných školách a opatreniach z hľadiska energetického, hygienického a kvalitatívneho pri príprave stravy.

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

Zásady konania o sťažnostiach._
 
Uznesenie č. 569

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

	schvaľuje

	Zásady konania o sťažnostiach.

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

Zásady konania o petíciách.

Uznesenie č. 570

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
	
	schvaľuje

	Zásady konania o petíciách.

Hlasovanie: prítomných 30, za 26, proti 0, zdržali sa 4.
----------

Návrh postupu riešenia terás v k. ú. Petržalka.

Uznesenie č. 571

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

	berie na vedomie 


predloženú informáciu o stave pochôdznych terás pristavaných k bytovým domom na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

	odporúča 

	správcom bytových domov a nebytových priestorov:
1. Preveriť stav technickej a právnej dokumentácie bytových a nebytových budov, v ktorých mestská časť vlastní byty a nebytové priestory.
									Termín: 11/2010

2. Zabezpečiť vypracovanie pasportu skutočného realizovania stavby a jeho overenie stavebným úradom v bytových domoch s terasami, ktoré nemajú predpísanú technickú a právnu dokumentáciu.

	schvaľuje 


K žiadostiam o poskytnutie finančnej dotácie na opravu pochôdznej časti terasy adresovaným mestskej časti, vyžadovať predloženie nasledovných dokladov:
	projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia domu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, resp. projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia schválenú v kolaudačnom konaní,

kolaudačné rozhodnutie stavby bytového domu, prípadne kolaudačné rozhodnutie vstavanej občianskej vybavenosti (VOV) alebo pristavanej technickej vybavenosti (PTV),
	výpis z listu vlastníctva, na ktorom je zapísaná stavba bytového domu a jednotlivé byty a nebytové priestory, výpis z listu vlastníctva pozemku zastaveného stavbou bytového domu,
výpis listu vlastníctva pristavanej technickej vybavenosti, ak bola odpredaná ako samostatná stavba (nebytová budova), ktorej strechu tvorí pochôdzna terasa, výpis z listu vlastníctva pozemku pod touto PTV,
prípadne kúpne zmluvy, v ktorých je deklarované, že terasa je súčasťou domu.
Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté aj ako nájomné alebo odplata za zriadenie vecného bremena.

	žiada


	Mestské zastupiteľstvo hl. m. SR Bratislavy, v súlade s čl. 19 ods. 1 štatútu hl. m. SR Bratislavy o prerokovanie a doriešenie právne nedokončených terás ako PTV a VOV bytových domov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka a navrhuje mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie:
	„Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy žiada primátora zabezpečiť vykonanie všetkých krokov smerujúcich k právnemu doriešeniu nedokončených terás ako PTV a VOV bytových domov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.“

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

Rekonštrukcia garážovej terasy na Gessayovej ul. 33-47, žiadosť o spolufinancovanie._______________________________________________________

Uznesenie č. 572

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

berie na vedomie

informáciu o žiadosti o spolufinancovanie rekonštrukcie garážovej terasy na Gessayovej 
ulici č. 33-47

schvaľuje

	prísľub spolufinancovania garážovej terasy na Gessayovej ulici č. 33-47 z rozpočtových prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka najviac vo výške 33 % z hodnoty rekonštrukcie podľa projektu, pričom spolufinancovanie nepresiahne objem 25 tis. €,
	v rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010 vyčleniť čiastku 
25 tis. € na účel dotácie pre vlastníkov garážovej terasy,
	finančné prostriedky vyňaté z rozpočtu podľa bodu b) uznesenia môžu byť postupne uvoľňované dohodnutým spôsobom až na základe ďalšieho rozhodnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti podľa bodu d) uznesenia,
	uznesenie miestneho zastupiteľstva o uvoľnení prostriedkov bude možné prijať iba na základe zásadne súhlasných, záväzných a jednoznačných stanovísk komisií miestneho zastupiteľstva a to komisie finančnej a komisie správy majetku a miestnych podnikov,
	stanoviská komisií môžu byť a budú prijaté až na základe prehodnotenia komplexného súboru samostatných materiálov, ktoré predloží na miestny úrad žiadateľ o spolufinancovanie v zmysle dohodnutého postupu pre dotácie v rozsahu

		ea) Notársky overené splnomocnenie všetkých vlastníkov bytových a nebytových priestorov a vlastníkov garáží v objekte pre právny subjekt oprávnený k uzatváraniu zmluvných vzťahov v ich mene a zastupujúci všetkých vlastníkov v konaní mestskou časťou,
		eb) Úplný projekt rekonštrukcie terasy Gessayova 33-47 vrátane položkovitého nacenenia opravy po častiach a predovšetkým spolu, výkaz – výmer,
		ec) Notárske zmluvy potvrdzujúce súhlas so spolufinancovaním opravy za každý zúčastnený subjekt, resp. skupinu vlastníkov vrátane vyčíslenia objemu nimi na rekonštrukciu vyčlenených a používateľných prostriedkov (vlastníci bytov, vlastníci nebytových prostriedkov (vlastníci bytov, vlastníci nebytových priestorov vlastníci garáží, prípadne ďalší),
		ed) Percentuálne vyjadrenie finančnej spoluúčasti na rekonštrukcii preukázať pred začatím rokovania vo výške podielu mestskej časti a to písomným potvrdením, akým a ktorým je napr. notársky overená zápisnica, zmluva o finančnom podiele subjektu, resp. iný písomný a overený dokument dávajúci záruku budúcej úhrady a to vrátane uvedenia, z akých zdrojov budú prostriedky poskytnuté,
		ee) Zápisnicami z hlasovania vlastníkov zmluvne potvrdený materiál predstavujúci záväzok všetkých spoluvlastníkov terasy, že po uskutočnení opravy v budúcnosti nebudú mať žiadne požiadavky na spoluúčasť mestskej časti pri opravách terasy a to ani v tých častí, ktorých sa oprava uskutočnená s jej spoluúčasťou nedotýkala,
		ef) Vyčíslenie hodnoty požadovaného podielu mestskej časti absolútne a v percentách,
		eg) Záruku, že použitie prostriedkov poskytnutých mestskou časťou bude odúčtované najneskôr do konca roka 2010, v prípade neodúčtovania budú poskytnuté prostriedky vrátené v plnom poskytnutom rozsahu.
	
  Hlasovanie: prítomných 26, za 15, proti 5, zdržali sa 6.
----------

Žiadosť o poskytnutie krátkodobej preklenovacej pôžičky pre Bytový podnik Petržalka, s.r.o.__________________________________________________________

Uznesenie č. 573

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

schvaľuje

návrh na riešenie finančnej pôžičky pre Bytový podnik Petržalka s.r.o. formou predčasnej platby za správu obecných bytov a poveruje starostu podpísaním dohody v zmysle dôvodovej správy.
							Termín: 6.7.2010
Hlasovanie: prítomných 30, za 28, proti 0, zdržali sa 2.
----------
Návrh na finančnú dotáciu pre Klub vodného póla Bratislava na prevádzku letného kúpaliska Matador._______________________________________________________

Materiál hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na schválenie.

Hlasovanie: prítomných 31, za 13, proti 6, zdržali sa 12.
----------

Návrh na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Petržalka v lokalite Panónska cesta pre žiadateľa PANON OFFICE, s. r. o., Holíčska č. 42, 851 05 Bratislava__________

Uznesenie č. 574

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

konštatuje, 

že predmetné pozemky tvoria súčasť stavby „Prevádzkový objekt HALA ALK VARIANT SHOP“ na Panónskej ceste v k. ú. Petržalka, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, sú nevyhnutné k ďalšiemu užívaniu nehnuteľnosti. Z toho dôvodu je potrebné tento prevod posudzovať v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Z uvedených dôvodov

schvaľuje

odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č. 3661/8 o výmere 1 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 3662/79 o výmere 175 m2, druh pozemku -zastavané plochy a nádvoria a novovzniknuté pozemky, parc. č. 3661/10 o výmere 10 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 3662/80 o výmere 153 m2, druh pozemku - ostatná plocha, parc.č. 3662/81 o výmere 7 m2, druh pozemku - ostatná plocha, parc.č. 3662/82 o výmere 26 m2, druh pozemku - ostatná plocha, parc. č. 3662/83 o výmere 1011 m2, druh pozemku - ostatná plocha, parc. č. 3662/84 o výmere 277 m2 , druh pozemku - ostatná plocha, spolu o výmere 1660 m2, za cenu minimálne podľa znaleckého posudku t.j. 100,67 €/m2 pre spoločnosť PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42, 851 05 Bratislava v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Kúpna zmluva bude podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva v tejto lehote nebude kupujúcim podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
01. Oľga Adamčiaková	za
02. Ľudovít Augustín	zdržal sa
03. Mariana Bakerová	zdržala sa 
04. Michal Belohorec	neprítomný
05. Anton Brath	zdržal sa 
06. Miloš Čambál	zdržal sa 
07. Andrea Čapčeková	ospravedlnená
08. Marián Dragúň	za
09. Ľubica Škorvaneková	za
10. Ľudmila Farkašovská	za
11. Dušan Figel	za
12. Peter Guttman	za
13. Ľudovít Hanák	za
14. Peter Hrdlička	za
15. Stanislav Janota	zdržal sa 
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	zdržal sa 
28. Viera Palková	za
29. Rastislav Pavlík 	neprítomný
30. Alexandra Petrisková	neprítomná
31. Iveta Plšeková	za
32. Michal Radosa	za
33. Jiří Rusnok		za
34. Mariana Sabadošová	ospravedlnená
35. Anna Sotníková	za
36. Peter Stach					zdržal sa
37. Jozef Szabó 					za
38. František Šebej 				za
39. Anton Šmotlák	neprítomný
40. Tomáš Weissensteiner	ospravedlnený

Hlasovanie: prítomných 33, za 26, proti 0, zdržali sa 7.
----------

Návrh na prenájom pozemkov pre AVZ Management, s.r.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza.__________________________________________________________

Materiál menovitým hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na schválenie.

Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:

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

	Hlasovanie: prítomných 29, za 0, proti 17, zdržali sa 12.
----------

Žiadosť o rozšírenie rozlohy nebytových priestorov v objekte na Osuského ul. č. 8 pre žiadateľa Lepší svet, nezisková organizácia._____________________________
 
Uznesenie č. 575

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

konštatuje,

že predmetom rozšírenia nájmu sú nebytové priestory v objekte na Osuského č. 8, kde má žiadateľ už dlhodobý prenájom na ostatné priestory. Žiadateľ využíva uvedené priestory na prevádzkovanie pracovno-socializačného centra pre zdravotne ťažko postihnutých obyvateľov s komplexnou celoročnou starostlivosťou. Ďalšie priestory bude žiadateľ využívať na skvalitnenie činnosti zariadenia a zvýšenia kapacity chránených dielní, ako aj poskytovanie sociálnych služieb. Z uvedených dôvodov je rozšírenie nájmu potrebné posudzovať v zmysle § 9a odsek 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Z uvedených dôvodov
	
	schvaľuje

	prenájom ďalších nebytových priestorov v objekte na Osuského ulici č. 8 o celkovej výmere 219 mﾲ219 m² pre žiadateľa Lepší svet, n. o. na dobu do 31.12.2025 v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 105 zo dňa 30.10.2007, t.j. od 03.07.2010 do 31.12.2025 v zmysle § 9 a, ods. 9 písm. c) zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena prenájmu celého predmetu nájmu aj po jeho rozšírení zostáva 0,03 €/rok v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 105 zo dňa 30. 10. 2007.
	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	zdržala sa
02. Ľudovít Augustín	za
03. Mariana Bakerová	za 
04. Michal Belohorec	neprítomný
05. Anton Brath	za 
06. Miloš Čambál	za 
07. Andrea Čapčeková	ospravedlnená
08. Marián Dragúň	za
09. Ľubica Škorvaneková	zdržala sa
10. Ľudmila Farkašovská	za
11. Dušan Figel	neprítomný
12. Peter Guttman	za
13. Ľudovít Hanák	zdržal sa
14. Peter Hrdlička	za
15. Stanislav Janota	za 
16. Viera Kimerlingov￡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	neprítomný
26. Karol Nitranský  	zdržal sa
27. Michal Novota	za 
28. Viera Palková	za
29. Rastislav Pavlík 	neprítomný
30. Alexandra Petrisková	neprítomná
31. Iveta Plšeková	neprítomná
32. Michal Radosa	za
33. Jiří Rusnok		za
34. Mariana Sabadošová	ospravedlnená
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 29, za 25, proti 0, zdržali sa 4.
----------

Obchodná verejná súťaž na odpredaj garážových státí na Gercenovej ul. č. 8G Bratislava.___________________________________________________________

Uznesenie č. 576

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

schvaľuje

	podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nebytovým priestorom - garážových státí:

 
	l. Predmet obchodnej verejnej súťaže - odpredaj nebytových priestorov- garážových státí č. 23, č. 24, č. 25, č. 27 a č. 29 o výmere 10,80 mﾲ10,80 m², nachádzajúcich sa v obytnom dome súp. č. 3522 v k. ú. Petržalka Gercenova ul. č. 8G Bratislava
	2.   Termín vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže: 06. 07. 2010
3a. Termín zverejnenia súťažných podmienok a podkladov: 12. 07. 2010
3b. Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov: 31. 07. 2010
4.   Termín predkladania súťažných návrhov: 12. 07. 2010 - 15. 09. 2010 do 12. hod.
5. 	 Termín otvárania obálok a vyhodnotenia návrhov: 15. 09. 2010 o 15.00 hod.
6.   Termín oznámenia výsledku vyhodnotenia: do 16. 09. 2010
7. 	 Paušálna náhrada výdavkov - poštovné, balné, podľa počtu strán písomností
8.   Minimálna kúpna cena: za jedno státie 10 200 €
9.	 Výška finančnej zábezpeky: 20% z ceny podľa znaleckého posudku zložiť do 09.08.2010 na účet mestskej časti Bratislava-Petržalka, číslo účtu: 1800599001/5600 variabilný symbol 379. Doklad o zložení finančnej zábezpeky predložiť spolu s ponukou.
10. Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov: najvyššia ponúkaná cena za každé
samostatne, posudzujú sa iba ponuky adresované na to isté konkrétne státie. V prípade rovnosti cenovej ponuky budú uchádzači o kúpu garážového státia opätovne vyzvaní na predloženie novej upravenej cenovej ponuky v termíne do 14 dní od termínu vyhodnotenia návrhov
Heslo obchodnej verejnej súťaže: odpredaj nebytových priestorov - garážových státí
záujemca o kúpu uvedie číslo garážového státia, o ktoré má záujem
Spôsob zverejnenia obchodnej verejnej súťaže: úradná tabuľa mestskej časti Bratislava-Petržalka, webová stránka. www.petrzalka.sk, Petržalské noviny a na portáli www.reality.sk
Menovité zloženie komisie:
	- za mestskú časť menuje starosta z radov zamestnancov,
	- za poslancov: Ľubica Škorvaneková
			  Mária Lucká
			  Miloslav Košina

b) zmenu uznesenia č. 536 a) bod 1. zo dňa 07. 04 . 2010 nasledovne:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 150 dní od schválenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť.

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

Informácia o riešení statickej chyby na budove bývalej ZŠ na Vlasteneckom nám. č.1_____________________________________________________________________

Uznesenie č. 577

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

berie na vedomie

informáciu o riešení statickej chyby na budove bývalej ZŠ na Vlasteneckom nám. č. 1

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

Návrh na prenájom zastavanej plochy na Macharovej - odťahová služba. 

Materiál menovitým hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na schválenie.

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

Hlasovanie: prítomných 30, za 15, proti 13, zdržali sa 2.
----------

Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Gessayova 2 pre Šachový klub Slovan Bratislava.___________________________________________________

Uznesenie č. 578

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:

	konštatuje,


že nájom nebytových priestorov v Základnej škole (ZŠ) Gessayova 2 pre Šachový klub Slovan Bratislava je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/18991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že:
	voľné školské priestory sú vhodné pre záujmovú činnosť detí, mládeže a dospelých nie na komerčné účely,
	je predpoklad úzkej spolupráce školy a šachového klubu pri zvyšovaní kvality výchovy a vzdelávania,
	súčasťou voliteľných predmetov školského vzdelávacieho programu je v 1. ročníku predmet šachová príprava,

prínos z prenájmov týchto miestností tvorí príjmy zriaďovateľa a platby za energie a služby sú súčasťou úhrad za médiá.
	
II. schvaľuje

	prenájom nebytových priestorov v ZŠ Gessayova 2 pre Šachový klub Slovan Bratislava v rozsahu 138,6 mﾲ138,6 m² za cenu 4,15 €/m²/rok, na dobu od 1.9.2010 do 31.8.2015 ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena služieb a energií bude stanovená pomerom k prenajatej plochy k celkovej plochy školy. Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť.

Menovité hlasovanie podľa čl. 8 ods. 9 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:

01. Oľga Adamčiaková	neprítomná
02. Ľudovít Augustín	neprítomný
03. Mariana Bakerová	za 
04. Michal Belohorec	neprítomný
05. Anton Brath	neprítomný
06. Miloš Čambál	neprítomný
07. Andrea Čapčeková	ospravedlnená
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 Kimerlingov￡Viera Kimerlingová	za
17. Juraj Kocka 	za
18. Tibor Kósa	za
19. Miloslav Košina	neprítomný
20. Juraj Kováč	za
21. Juraj Kríž	neprítomný
22. Eugen Lexmann	za
23. Mária Lucká	za
24. Zuzana Lukačková	za
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	za
35. Anna Sotníková	za
36. Peter Stach					za
37. Jozef Szabó 					neprítomný
38. František Šebej 				neprítomný
39. Anton Šmotlák	neprítomný
40. Tomáš Weissensteiner	ospravedlnený
	
	Hlasovanie: prítomných 26, za 26, proti 0, zdržal sa 0.
----------

Návrh na prenájom časti školského areálu ZŠ Gessayova 2 pre Občianske združenie Tenisový klub OLYMP Bratislava.__________________________________________ 

Uznesenie č. 579

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

	konštatuje, 


že nájom nebytových priestorov v Základnej škole (ZŠ) Gessayova 2 pre Občianske združenie Tenisový klub OLYMP je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že
	pozemok, na ktorom je umiestnený tenisový kurt má v súčasnosti v prenájme rovnaký nájomca - Tenisový klub OLYMP (TK OLYMP) od 31. 4. 2008 na základe nájomnej zmluvy č. 5/2008 na dobu 5 rokov,
	športoviská, pôvodne antukové ihriská, boli pred prenájmom nájomcovi TK OLYMP v dezolátnom stave a nebolo v možnostiach školy a zriaďovateľa ho revitalizovať,

za dobu prenájmu TK OLYMP revitalizoval antukové ihriská na 2 tenisové kurty, upravil okolie, spolupracuje so základnou školou (ZŠ) pri zabezpečovaní voľnočasových aktivít pre žiakov školy, pravidelnou činnosťou a oživením školského areálu zodpovední tréneri zamedzovali vstup nežiadúcich osôb a vodenie psov do školského areálu,
	TK OLYMP/ pre úspory energií a vody vybudoval na vlastné náklady studňu, čím sa zamedzilo používaniu pitnej vody, určenej pre školu so samostatným meraným prívodom elektrickej energie pre ponorné čerpadlo,
škola a TK OLYMP má v budúcnosti ďalšie plány na rozvoj spolupráce so žiakmi a rodičmi detí.

	schvaľuje


prenájom časti školského areálu ZŠ Gessayova 2 pre tenisový klub TK OLYMP o rozlohe 1008 mﾲ1008 m² za cenu 1,- €/m²/za rok na dobu od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2020 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov. Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. V zmluve bude súhlas nájomcu, že po uplynutí nájomnej doby všetky investície do školského areálu prechádzajú bezodplatne do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

	žiada

starostu,
aby v zmluve o prenájme zabezpečil povinnosť nájomcu bezplatne poskytovať tenisové kurty v rozsahu 10 hodín týždenne pre potreby mládeže podľa rozhodnutia starostu, prednostne pre víťazov súťaží, talentovaných žiakov a žiakov zo sociálne slabších rodín.

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	neprítomný
05. Anton Brath	neprítomný
06. Miloš Čambál	za
07. Andrea Čapčeková	ospravedlnená
08. Marián Dragúň	za
09. Ľubica Škorvaneková	za
10. Ľudmila Farkašovská	za
11. Dušan Figel	neprítomný
12. Peter Guttman	proti
13. Ľudovít Hanák	za
14. Peter Hrdlička	za
15. Stanislav Janota	za 
16. Viera Kimerlingov￡Viera Kimerlingová	za
17. Juraj Kocka 	za
18. Tibor Kósa	za
19. Miloslav Košina	neprítomný
20. Juraj Kováč	za
21. Juraj Kríž	neprítomný
22. Eugen Lexmann	za
23. Mária Lucká	za
24. Zuzana Lukačková	za
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	za
35. Anna Sotníková	za
36. Peter Stach					za
37. Jozef Szabó 					neprítomný
38. František Šebej 				neprítomný
39. Anton Šmotlák	neprítomný
40. Tomáš Weissensteiner			ospravedlnený

Hlasovanie: prítomných 28, za 27, proti 1, zdržal sa 0.
----------

Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Černyševského 8 pre Baletné štúdio TERPSICHORÉ.________________________________________________________

Uznesenie č. 580

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

	konštatuje,


že nájom nebytových priestorov v Základnej škole (ZŠ) Černyševského 8 pre Baletné štúdio TERPSICHORÉ je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že:
	priestory bývalých odborných učební hudobnej výchovy a žiackej kuchynky na prízemí pavilónu B3, čo je najvzdialenejšia časť budovy od bytoviek a obyvateľov, boli po viacerých násilných vniknutiach do budovy a krádežiach zdemolované bez finančných prostriedkov na opravu podľa pôvodnej úpravy,
	priestory boli po úprave vhodné na prenájom na vykonávanie mimoškolských aktivít, napr. na výučbu baletu, nie na komerčnú činnosť,
	že ročná spolupráca školy a nájomcu je na vysokej kvalitatívnej úrovni a je predpoklad rozvoja ďalšej úzkej spolupráce školy s Baletným štúdiom TERPSICHORÉ,
	zisk z prenájmov týchto miestností bude tvoriť príjmy zriaďovateľa a platby za energie a služby škole,
	činnosť baletného štúdia oživila trakt budovy, ktorá je najvzdialenejšia bytovým domom.


	schvaľuje


prenájom nebytových priestorov v ZŠ Černyševského 8 pre Baletné štúdio TERPSICHORÉ v celkovej výmere 236,23 mﾲ236,23 m² za 8,30 €/m²/rok na dobu od 01.09.2010 do 31.08.2015 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena služieb a energií  bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stratí 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	neprítomný
05. Anton Brath	neprítomný
06. Miloš Čambál	za
07. Andrea Čapčeková	ospravedlnená
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	za 
16. Viera Kimerlingov￡Viera Kimerlingová	za
17. Juraj Kocka 	za
18. Tibor Kósa	za
19. Miloslav Košina	neprítomný
20. Juraj Kováč	za
21. Juraj Kríž	neprítomný
22. Eugen Lexmann	za
23. Mária Lucká	za
24. Zuzana Lukačková	za
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	za
35. Anna Sotníková	neprítomná
36. Peter Stach					za
37. Jozef Szabó 					neprítomný
38. František Šebej 				neprítomný
39. Anton Šmotlák	neprítomný
40. Tomáš Weissensteiner			ospravedlnený


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

Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5 pre Klub modernej gymnastiky Danubia.____________________________________________________

Uznesenie č. 581

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

	konštatuje,


že nájom nebytových priestorov v Základnej škole (ZŠ ) Prokofievova 5 je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že:
	v záujme efektívneho využívania priestorov a z dôvodov napĺňania plánovaných príjmov školy je možné priestory prenajať v prospech nájomcu, ktorý zabezpečuje organizovanie záujmovej činnosti pre deti a žiakov mestskej časti Petržalka a výrazne spolupracuje so základnou školou, medzi ktorých patrí Klub modernej gymnastiky Danubia (KMG), 
	KMG spolupracuje so školou aj v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, pri tvorbe školského vzdelávacieho programu, pri príprave detí na predmetové súťaže umeleckého charakteru. Žiaci školy pravidelne navštevujú tréningy a sú členmi klubu. Tým, že klub bude mať sídlo v priestoroch školy, poskytuje aj škola rodičovskej verejnosti významnú službu a pomoc - žiaci majú gymnastiku nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale nemusia opustiť budovu školy ani pri popoludňajšej záujmovej činnosti, čím poskytne aj rodičom záruku bezpečnosti pre dieťa. KMG na vysokej profesionálnej úrovni pracuje s petržalskými deťmi od najnižšej vekovej kategórie,
	v priestoroch chce KGM urobiť drobné stavebné úpravy na výkon gymnastických činností len tak, aby sa dali vrátiť do pôvodného stavu v prípade potreby priestorov školou,
	nájomca sa zaviazal, že zrekonštruuje hygienické zariadenia na vlastné náklady, čím by vyriešil jeden z existujúcich problémov školy.

	
schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5 pre Klub modernej gymnastiky Danubia, v rozsahu 312,97 mﾲ312,97 m² v cene 8,30 €/m²/rok, od 03. 07. 2010 do 02. 07. 2015 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stratí 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	neprítomný
05. Anton Brath	neprítomný
06. Miloš Čambál	za
07. Andrea Čapčeková	ospravedlnená
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	za 
16. Viera Kimerlingov￡Viera Kimerlingová	za
17. Juraj Kocka 	za
18. Tibor Kósa	za
19. Miloslav Košina	neprítomný
20. Juraj Kováč	za
21. Juraj Kríž	neprítomný
22. Eugen Lexmann	za
23. Mária Lucká	za
24. Zuzana Lukačková	za
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	za
35. Anna Sotníková	neprítomná
36. Peter Stach					za
37. Jozef Szabó 					neprítomný
38. František Šebej 				neprítomný
39. Anton Šmotlák	neprítomný
40. Tomáš Weissensteiner			ospravedlnený

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


Žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov pre žiadateľa Klub modernej gymnastiky Danubia, Vavilovova 18, Bratislava.______________________________

Uznesenie č. 582

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

konštatuje, 

že činnosť Občianskeho združenia Klub modernej gymnastiky Danubia aktívne a s veľmi pozitívnymi výsledkami reprezentuje ,mestskú časť Bratislava-Petržalka. Ide o činnosť pre telesný a duševný rozvoj detí a mládeže, ktorá je dôležitým prvkom vo výchove a socializácii detí a mládeže, čo je v zmysle § 9a ods. 9 písme c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov potrebné posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa, z tohto dôvodu

schvaľuje

prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej MŠ na Vavilovovej ul. č. 18 o celkovej výmere 206,55 mﾲ206,55 m² na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace pre nájomcu Klub modernej gymnastiky Danubia, Topoľčianska ul. č. 33, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena nájmu je 4,15 €/m²/rok, čo predstavuje ročný príjem vo výške 857,18 €,

ukladá
		
riaditeľke Strediska sociálnych služieb Petržalka
vypracovať projekt rozšírenia sociálnych služieb v zariadení na Vavilovovej ul. 18.
								Termín: do 30.8.2010

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	neprítomný
05. Anton Brath	neprítomný
06. Miloš Čambál	za
07. Andrea Čapčeková	ospravedlnená
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	za 
16. Viera Kimerlingov￡Viera Kimerlingová	za
17. Juraj Kocka 	za
18. Tibor Kósa	za
19. Miloslav Košina	neprítomný
20. Juraj Kováč	za
21. Juraj Kríž	neprítomný
22. Eugen Lexmann	za
23. Mária Lucká	za
24. Zuzana Lukačková	za
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	za
35. Anna Sotníková	neprítomná
36. Peter Stach					za
37. Jozef Szabó 					neprítomný
38. František Šebej 				neprítomný
39. Anton Šmotlák	neprítomný
40. Tomáš Weissensteiner			ospravedlnený

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

Návrh na premenovanie ulice v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Uznesenie č. 583

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

	schvaľuje

	návrh zmeny názvu časti ulice pre nebytovú budovu súpisné číslo 1165 na Röntgenovej ulici č. 24 na Záporožskú ulicu č. 5.

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

Zoznam pamätihodností mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Uznesenie č. 584
	
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schvaľuje

nasledovné zoznamy pamätihodností mestskej časti Bratislava-Petržalka ako čiastkové zoznamy pamätihodností Bratislavy v časti v kategóriách:
Hmotné hnuteľné:
erb a erbová listina (Heraldický register Slovenskej republiky) 
	pečať
vlajka
insígnie starostu
	historická kronika
historické mapy s vyobrazením  Dunaja (originály v Archíve hl. mesta Bratislavy)
Nehmotné:
Pamätné dátumy
r. 1225 - prvá zmienka o území dnešnej Petržalky – v listine kráľa Ondreja II., kde je opísaná poloha prvej osídlenej pôvodnej osady Flözendorf (osady na dunajskej naplavenine)
r. 1809 – územie Petržalky bojiskom v Napoleónskych vojnách
r. 1848 – založenie prvej ľudovej školy na území dnešnej Petržalky
14. 9. 1874 – založenie dobrovoľného hasičského zboru
r. 1892 – dokončenie železného mosta cez Dunaj (Most Františka Jozefa) a začiatok prevádzky železničnej dopravy cez Petržalku
r. 1894 - začiatok budovania priemyslu = rozvoj Petržalky
15. 8. 1919 – obsadenie Petržalky česko-slovenským vojskom
4. 6. 1920 –  Trianonská dohoda potvrdila nové hranice Petržalky ako súčasti Česko-slovenska 
10. 10. 1938 – začiatok okupácie Petržalky hitlerovským Nemeckom
1. 9. 1939 – odtrhnutie Petržalky od Československa a pripojenie k Nemeckej ríši
16. 6. 1944 – pri bombardovaní továrne Apollo zasiahnuté aj Ovsište (boli aj obete na životoch)
2. 4. 1945 – oslobodenie Petržalky sovietskou Červenou armádou
1. 4. 1946 – pripojenie Petržalky k Bratislave ako XI. mestský obvod
r. 1973 – rozhodnutie o výstavbe novej Petržalky
11. 9. 2003 - návšteva pápeža Jána Pavla II., celebroval svätú omšu pred novým kostolom na námestí, ktoré je po ňom pomenované
Pamätné názvy
názvy dunajských ostrovov, z ktorých vznikla Petržalka: Unger Au (Uhorská niva), Enge Au (Úzka niva), Griechen Au (Grécka niva), Beseneusciget – Pötschen Au (Pečňa), Habern Au – Altenburger Au (Ovsište), Alte Au (Stará niva) alebo Auliesel (Starý háj), Spiegelhagen (Zrkadlový háj)
	názvy dunajských ramien: Pečnianske rameno, Chorvátske rameno, Kapitulské rameno, Rusovské rameno
názvy prvých osád: Flözendorf  - Flezyndorf, Griechen Au, Auliesel – Elýzium, Habern Au, Unger Au – Ungeraw - Engerau – Ligetfalu – Petržalka
názvy lokalít a chotárov: Locus Iwani (Janíkov dvor), Pötschen - Pečňa – Pečenský les, Au Spitz – Aušpic, Harschova lúka, Habern Au - Ovsište, Auliesel - Starý háj, Spiegelhagen - Zrkadlový háj, Háje, Lúky, Kapitulské pole, Kapitelhof - Kapitulský dvor, Antonienhof - Janíkov dvor – Popperov majer, Lerchenfeld - Škovránčie pole, Pri Seči, Soví les, Hrabiny
Zoznam richtárov, starostov a predsedov NV zvolených a menovaných od r. 1888 do súčasnosti:
pred r. 1888 Martin Rudolf
r. 1888 Juraj Gieser
r. 1894 Vavrinec Fischer
r. 1900 Karol Hollosy
r. 1919 Pavol Kašpert
r. 1919 Jozef Schlosser
r. 1921  Matej Gobl
r. 1926 Viliam Karný
r. 1927 Karol Stárek
r. 1927 Branislav Manica
r. 1928 Karol Kudrna
r. 1933 Rudolf Kríž
r. 1934 František Pokorný
r. 1936 Andrej Pátek
r. 1938 Jozef Kunert
r. 1939 Arnold Wiesinger
r. 1945 Jozef Škrha
r. 1945 Emanuel Berka
r. 1945 František Tomešek
r. 1946 Andrej Pátek
r. 1948 Rudolf Kríž
r. 1951 Juraj Humeňanský
r. 1952 Bartolomej Silnúšek
r. 1957 Viktor Buchal
r. 1962 Jozef Štrbík
r. 1972 Igor Čajka
r. 1983 Ján Pečo
	r. 1989 Anton Doktorov
	r. 1994 Vladimír Bajan
	r. 2005 Viera Kimerlingová, zastupujúca starostka
	r. 2006 Milan Ftáčnik    
Zaniknuté:
historické mapy s vyobrazením územia dnešnej Petržalky (z r. 1765, r. 1820, r. 1883, 
r. 1930, r. 1945)
	historické vojenské plány (z r. 1809) 
historický richtársky stôl s erbom Petržalky
	brody cez Dunaj, oproti Podhradiu a oproti Prievozu 
zimný prechod cez zamrznutý Dunaj, tzv. Eisweg, do r. 1626
prvý loďkový most cez Dunaj, od r. 1450
„lietajúci“ most, 1676-1809
loďkový most Karolíny Augusty, 1825-1891
prvý železný most Františka Jozefa, 1891-1945, zničený ustupujúcou nemeckou armádou
názvy ulíc: Bauerngasse – Sedliacka, Schulgasse – Školská, Pečnianska, Pekárska, Dlhá, Štefánikova, Hrebíčková, Ružová, Drevená, Veterná, Viedenská, Kopčianska, Rusovská - do r. 1918 (v r. 1929 už bolo 112 ulíc)
ovocné sady (najmä marhuľové, ale aj višňové, hruškové, jabloňové, ringlotové, ríbezle a moruše), tradícia od 15. st.
pamätník 5 francúzskym napoleonským vojakom z r. 1809, lokalita Elýzium (Pri Seči), zničený pri bombardovaní Bratislavy a Petržalky počas 2. sv. vojny
pamätný strom, pod ktorým stál Napoleon pri ostreľovaní Bratislavy (1809)
obranné valy na predmostí vybudované architektom Priamim, prebudované cisárskym generálom Bianchim v r.1809 
Napoleónske šance z roku 1809 v Kapitulskom dvore 
Rudolfova záhrada – ZOO, akvárium, terárium, 20-30 roky 20. st., pri Sade J. Kráľa 
rozárium z r. 1937 v Sade J. Kráľa 
sochy Flóra, Artemis, Tristan, Diana, Poseidón z r. 1871 v Sade J. Kráľa
bazén s plastikou ženy z r. 1937 v Sade J. Kráľa
busta Dr. Miroslava Tyrša, zakladateľa Sokola, Sad J. Kráľa
pomník-busta skladateľa Mikuláša Moyzesa z r. 1972, autor Karol Lacko, odcudzená zo Sadu Janka Kráľa
Triangel, kamenný ihlan, hraničný medzník troch štátov (1918-1938)
cintorín na Zväzáckej ul., v lokalite dnešného Nobelovo nám.(ešte vidno zvyšky stredovej gaštanovej aleje)  
	kostol z r. 1672 na Viedenskej ceste, na mieste dnešnej ČSPH, asanovaný v r. 1932 pri úprave cesty
kaplnka sv. Jána Nepomuckého, na nábreží Dunaja pri Au Café
Božie muky na križovatke Rusovskej ul. a Kopčianskej ul.
Božie muky na Zväzáckej (Štefánikovej) ul. 
Morový stĺp – na pamiatku obetí moru v r. 1809, stál na križovatke ul. Zväzácka (Štefánikova), Sofijská (Bratislavská) a Makarenkova(Školská). Zanikol pri asanácii starej Petržalky.
Mauzóleum-hrobka generála Cvrčeka de Mielec, pri cintoríne vojakov z 1. sv. vojny na Kopčianskej ul., asanovaná v r. 1936 pri stavbe vojenského bunkra 
	električková trať a Remíza – vozovňa električiek na Bratskej ul.
	budova železničnej stanice, Kopčianska ul.
koncentračný tábor Židov a Cigáňov (cca 800 obetí)
kasárne v Ovsišti, na Zadunajskej a na Kopčianskej – 39. pluk,  39. pluk - techn. rota, 4. ženijný pluk
továrne:
t. GUMON – GUMMI UND BALLATA WERKE AG - SEMPERIT, nakoniec MATADOR – gumené výrobky, z r. 1905
t. AVENARIUS – chemické výrobky
t. WESTER - SPHINX – SFINX - Kovosmalt– smaltovaný riad
t. OMNIA – drevený tovar, fajky a cigaretové násadky, kovové hadice
t. Löwy Jannes  - JAMES LEWY – hnacie remene, hadice
t. WINTER & WIENMANN – farby a laky
t. DIAVA - čistiace a leštiace prostriedky pre domácnosť
t. TAUSCH – armatúry a inštalačný materiál
t. BRÜNDELMAYER - DANIEL RÖDER – výroba mliekarenských kanvíc 
t. na výrobu podlahových dlaždíc
TEHELŇA Antona Durvaya
t. PREGLEJKA HARSCH
Parná píla bratov Harschovcov
t. CORDIAL, gumová továreň 
t. FÜRST ARTUR, veľkoobchod s drevom
t. HODIEA, kovová továreň
t. STRASSER-HOFER, továreň na konzervy   
	vodárenská veža, pri Durvayovej tehelni
	mlyny: Orth (Rusovská ul.), Hüttel (Šrobárovo nám.), Popperov mlyn (Školská ul.)
	majere: Popperov majer (Janíkov dvor), majer Kapitulský dvor
	hostince: Leberfinger (1759), Au Café (1826-1967)), h. pána Heinischa v Kapitulskom dvore, h. U Krištofa v Pečnianskom lese, h. U Hubera v Ovsišti, h. Vorel na Sofijskej ul.
	obecná lekáreň na Štefánikovej ul.

obecná sporiteľňa na Štefánikovej ul.
poisťovňa Slovenská účastinná spoločnosť na Studenej ul.
pošta na Bratislavskej ul.
	pôvodný dostihový areál z 18. st., pri dnešnom Sade JK
futbalové ihriská (Starohájska, Pri Starom moste, Krasovského, Kopčianska, Durvayova t.)
športový štadión Macabea, pri Sade JK
Ruder Club - budova  maďarského veslárskeho klubu z r. 1896, architekta Reymunda Jeblingera (Tyršovo nábrežie), asanované pred výstavbou Nového mosta
dámsky tenisový klub (v dnešnom areáli Incheby), asanovaný v r. 2007
Sokolovňa, Legionárska ul. (športová činnosť, aj bábkové divadlo)
Robotnícky dom, neskôr Dom osvety, Poľná ul. (tanečné zábavy, plesy)
pôvodne drevené nezastrešené letné divadlo Aréna (1829-1899)
kiná: Eldorado (1919) – Sofijská ul., Iskra – Zväzácka ul.
8 výstavných pavilónov, II. Poľnohospodárska zemská výstava, Tyršovo nábrežie, 1902
PROPELER, osobná kyvadlová loď s lopatkovými kolesami, od. r. 1890
Prístav Propeleru
Lunapark
bazénové a plážové kúpalisko Lido
niektoré časti siete bunkrov a opevnení z 30. rokov 20. stor. –bunker B-S-5a, 5b “Vídeň I. a II.”, bunker B-S-11 “Janík”, bunker B-S-12 “Oroszvár”, B-S-I., III. a V. - objekty ľahkého opevnenia vz..37, bunker B-S-IV. “Milada” a bunker B-SV-3

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

Návrh na verejnú kontrolu elektronických aukcií vo verejnom obstarávaní v mestskej časti Bratislava-Petržalka.________________________________________

Uznesenie č. 585

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

	schvaľuje

	Návrh na verejnú kontrolu elektronických aukcií vo verejnom obstarávaní v mestskej časti Bratislava-Petržalka

	ukladá

	prednostovi miestneho úradu 
umiestniť na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka zápisnicu z otvárania ponúk a súhrnný protokol každej elektronickej aukcie (aj zrušenej s dôvodom zrušenia), ktorú zrealizuje mestská časť a organizácie zriadené mestskou časťou do 7 dní po ukončení aukcie.

Hlasovanie: prítomných 26, za 26, proti 0, zdržal sa 0.
----------

Správa o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2009 v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka._______________________________________________________________

Uznesenie č. 586

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

	berie na vedomie

	Správu o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2009.

Hlasovanie: prítomných 26, za 26, proti 0, zdržal sa 0.
----------

Správa z kontroly agendy bytového oddelenia týkajúcej sa najmä žiadostí o obnovenie nájmu bytov, predĺženie doby nájmu bytov a zmeny nájmu bytov za roky 2008 a 2009._________________________________________________________

Rokovanie k materiálu bolo prerušené.

Hlasovanie o prerušení rokovania: prítomných 27, za 17, proti 6, zdržali sa 4.
----------

Správa z kontroly v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka ohľadom rekonštrukcie škôl a materských škôl za obdobie roka 2009.____________

Uznesenie č. 587

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
	
	berie na vedomie

	Správu z kontroly v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka ohľadom rekonštrukcie škôl a materských škôl za obdobie roku 2009.

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

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2010 do 31. decembra 2010._____________________ 

Uznesenie č. 588

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

	schvaľuje

	Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2010 do 31. decembra 2010.

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




									      Milan Ftáčnik
										starosta

