Komisia správy majetku a miestnych podnikov

POZVÁNKA
na zasadnutie komisie správy majetku a miestnych podnikov, ktoré sa uskutoční v dňa
12. 09. 2012 (streda) so začiatkom o 17.00 hod.
v zasadačke na 7. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka

Program :
1. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb
2. Protest prokurátora voči VZN 2/1997 o zákaze požívania alkoholu na verejných
priestranstvách
3. ISRMO k bodu sú na prerokovanie predložené
4. Návrh priorít zahraničných vzťahov
5. Žiadosť Športového klubu Tatran Bratislava, Ondrejovova 17, 821 03 Bratislava
o predĺženie doby nájmu v nebytovom priestore na Mánesovom námestí 3 v Bratislave
6. Žiadosť spoločnosti ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova o predĺženie doby
nájmu v nebytových priestoroch na Haanovej 10 v Bratislave
7. Žiadosť spoločnosti ALK VARIANT spol. s r.o. , Haanova 10 o predĺženie doby
nájmu v nebytových priestoroch na Haanovej 10 v Bratislave
8. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava pre
DEMALIA, s.r.o, za účelom výstavby multi-športovej haly
9. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4, pre FC
Petržalka 1898, a.s.
10. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva
nebytového priestoru č. 904 v bytovom dome Vyšehradská 25-33, vchod 29
v Bratislave, k.ú. Petržalka
11. Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku pozemku p.č. 5758/3, druh
pozemku záhrady o výmere 3 519 m, Kaukazká ulica v k.ú. Petržalka do správy
Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
12. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových
priestorov objektu bývalého LUDUS na Tupolevovej ul. č. 7a, Bratislava-Petržalka
13. Návrh na predaj pozemku, parc. 1444/11 pre TECHNOPOL SERVIS, a.s.
14. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách
15. Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania
16. Žiadosť o odpustenie príslušenstva pohľadávky
17. Správa o uplatňovaní zákona 211/2000 za rok 2011
18. Odvolanie a nástup neposlanca v komisii mládeže
19. Materiály podnikov
- Rozvojové plány Miestnej knižnice Petržalka

-

Rozvojový plán Strediska sociálnych služieb Petržalka
Rozvojový plán strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Rozvojové plány Kultúrnych zariadení Petržalky
Prezentácia hospodárskych výsledkov za rok 2011 a Plán hospodárenia na
rok 2012 Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
- Informácia o rozvojových plánoch Miestneho podniku verejnoprospešných služieb
Petržalka
20. Informácia o implementácii CAF
21. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005
22. Stanovisko starostu pre hl. mesto SR Bratislavu – prenájom pozemku FORESTO
23. Informácia o čerpaní rozpočtu za 1.Polrok 2012
24. Návrh úprav rozpočtu rok 2012
25. Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č.2/2005
spoločnosti DEPAUL SLOVENSKO nezisková organizácia

V Bratislave, 11. 09. 2012

Ing. Ľuboš Flandera, v.r.
predseda komisie

