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Č. j: 2010/18300/05


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

26. októbra 2010 (utorok) o 9.00 hod.

v kongresovej sále Technopolservisu, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 30. 9. 2010.
Predkladá: prednosta

Správa o plnení Realizačného plánu Programových priorít mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2007 - 2010.
	Predkladá: starosta

Stanovisko k urbanistickej štúdii „Južné mesto, Bratislava-Petržalka, zóna AB“.
	Predkladá: prednosta

Zámer zriadenia Denného stacionára v Stredisku sociálnych služieb Petržalka, objekt Vavilovova ul. 18. 
	Predkladá: prednosta  

Návrh Dodatku č. 3 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
	Predkladá: prednosta

Návrh na mimosúdne vyrovnanie – bytový dom Gercenova 8/A.
	Predkladá: prednosta

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy.
	Predkladá: starosta

Návrh na prenájmy v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
	Predkladá: prednosta
Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pod kontajnerovým stojiskom pre bytový dom na Gercenovej ul. č. 9, 11, 13.
Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Holíčska 50 pre tanečnú akadémiu DANSOVIA.

Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5 pre Súkromnú základnú umeleckú školu Prokofievova 5.

Návrh na prenájom školskej telocvične v ZŠ Turnianska 10 pre Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava Petržalka – juh.

Návrh na prenájom voľných nebytových priestorov v objekte na Fedinovej č. 7, Bratislava.

Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Tupolevova 20 pre PhDr. Miroslava Luptáka, A. Gwerkovej 4, Bratislava.

Návrh na schválenie nájomných zmlúv uzatvorených v zmysle uznesenia MZ 
č. 436/2009.
	Predkladá: prednosta

Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na Rovniankovej  16 v Bratislave.
	Predkladá: prednosta

Návrh na odpredaje v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
	Predkladá: prednosta
Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Ambroseho 2 v Bratislave  v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka Novej Nádeji Slovensko, o.z., Ambroseho 2, Bratislava.

Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na Topoľčianskej 12 v Bratislave  v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka Jozefovi Potočkovi, Holíčska 1, Bratislava.

Návrh na predaj stavieb pre SLOV-MATIC, s. r. o.

Vyhlásenie prebytočného nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Vyúčtovanie výtvarného diela Socha Krista – Zjednotenie.
	Predkladá: prednosta

Vyhodnotenie e-aukcií k 30.9.2010.
	Predkladá: prednosta

Správa z kontroly agendy bytového oddelenia týkajúca sa najmä žiadostí o obnovenie nájmov bytov, predĺženie nájmu bytov a zmeny nájmu bytov za rok 2008 a 2009. 
	Predkladá: miestny kontrolór

Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1. januára 2010 do 30. júna 2010 príslušnými oddeleniami  Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
	Predkladá: miestny kontrolór


Správa z kontroly uzavretých zmlúv o nájme nebytových priestorov v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb Petržalka.
	Predkladá: miestny kontrolór

Správa z mimoriadnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti ako aj s majetkom ponechaným do správy mestskej časti na ZŠ Tupolevova 20, Bratislava.
	Predkladá: miestny kontrolór

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2011 do 30. júna 2011.
	Predkladá: miestny kontrolór

Odpovede na interpelácie a nové interpelácie.

Rôzne.

