Mestská časť Bratislava-Petržalka

Zápisnica
z 20. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 18.2.2014.
Prítomní: Ing. Vladimír Bajan - starosta
Ing. Roman Masár – 1. zástupca starostu
Mgr. Ivana Antošová – členka rady
Ing. Augustín Arnold - člen rady
Mgr. Adrián Arpai – člen rady
Mgr. Ján Bučan - člen rady
Ing. Miloš Černák - člen rady
Mgr. Daniela Lengyelová - členka rady
Mgr. Ľubica Škorvaneková – členka rady
Neprítomní: Martin Miškov
Ing. Kristína Hájková
Ďalej boli prítomní: Ing. Miroslav Štefánik- prednosta MÚ
Stanislav Fiala - miestny kontrolór
PhDr. Denisa Paulenová – odd. organizačných vecí
Bc. Miloslava Podmajerská – kancelária starostu
JUDr. Ľuboslav Vernarský – právnik
Ing. Julián Lukáček – vedúci finančného oddelenia
Ing. Zuzana Juhásová – poverená vedením oddelenia životného
prostredia
Mgr. Iveta Strapcová – vedúca oddelenia nakladania s majetkom
Ing. Šavel – konateľ BPP, s.r.o.
---------Rokovanie uviedol starosta, privítal členov na rokovaní MR.
Schválenie programu rokovania:
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – program rokovania bol
schválený.
----------

Overovatelia zápisnice:

p. Augustín Arnold
p. Miloš Černák

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – overovatelia boli schválení.
----------

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31.1.2014 _______________________________________________
Prednosta vykonal odpočet plnenia kontrolovaných uznesení.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: za 8, proti, 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 404
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
zobrať na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31. 1. 2014.
---------2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy________________
Materiál uviedol prednosta.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 405
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť návrh
dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len
„štatút“), ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f) rozhoduje vo všetkých veciach
správy Bratislavy, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené
mestskému zastupiteľstvu, keď sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa slová „ak ho
požiada o rozhodnutie starosta mestskej časti, rozhodne do 30 dní odo dňa
doručenia písomnej žiadosti, v osobitne zložitej veci najneskôr do 60 dní odo dňa
doručenia písomnej žiadosti“.
---------3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti BratislavaPetržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia________________________
Materiál uviedol prednosta
Prizvaný k materiálu bol Ing. Lukáček – vedúci finančného oddelenia.
Hlasovalo sa bez diskusie.
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Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 406
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č.
8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia.
---------4. Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti
Bratislava-Petržalka_________________________________________________
Materiál uviedol prednosta.
Prizvaná k materiálu bola Ing. Juhásová – poverená vedením oddelenia životného
prostredia.
Diskusia:
p. Fiala – odporučil zmenu formulácie v § 5 odst. 9.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 407
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej
časti Bratislava-Petržalka.
---------5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vylepovaní volebných plagátov na
území mestskej časti Bratislava-Petržalka__________________________
Materiál uviedol prednosta.
Diskusia:
p. Lengyelová – upozornila, že 3 skruže z Nobelovho nám. boli odstránené,
p. Podmajerská – odstránené na základe podnetov obyvateľov
p. Černák – v komisii školskej nepodporil materiál, zákon ukladá obci vyhradiť
výlepovú plochu, nie stranám prejaviť o ňu záujem, ak sa obec chce
hrať na demokraciu, ani po vizuálnej stránke to neplní svoju funkciu,
strany to nevyužívajú, je to škaredé, nie je to otočný panel,
- navrhuje prenajať si od súkromných reklamných spoločností tabule na
čas volieb, alebo na prístupovej ceste k Technopolu ukotviť dierky,
nepodporí materiál,
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Prednosta – zo zákona máme povinnosť určiť miesta na vylepovanie volebných
plagátov, aj to robíme, odporúča, aby poslanci spracovali návrh, treba to
zaradiť do rozpočtu,
p. Lengyelová – od súkromníka prenajať bilbordy je drahé, nie je problém si od
KZP prenajať plochu na obdobie volebnej kampane,
Hlasovanie: za 6, proti 1, zdržal sa hlasovania 0 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 408
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o vylepovaní
volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.
---------6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005
Materiál uviedol prednosta.
Diskusia:
p. Černák – kedy podali žiadosť o dotácie, termín na podanie je 31.3.2014, delíme
dotácie pred termínom, odporúča rozhodnúť až na MZ v apríli,
p. Lengyelová – navrhla schváliť 1000 € pre OZ Kaspian
a) Hlasovanie o návrhu p. Černáka – rozhodnúť o pridelení dotácie po 1.
štvrťroku 2014: za 1, proti 0, zdržali sa hlasovania 6 – návrh nebol prijatý.
b) Hlasovanie o návrhu p. Lengyelovej (2. časť uznesenia) – pridelenie 1000 €
pre OZ KASPIAN: za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 1 – návrh bol prijatý.
c) Hlasovanie o 1. časti uznesenia: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – návrh
bol prijatý.
d) Hlasovanie o 3. časti uznesenia - za 6, proti 0, zdržal sa hlasovania 1 – návrh
bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 409
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
a) odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
pre rok 2014 prerozdelenie z celkovej sumy 100 000 € určenej v rozpočte na
príslušný rok na dotácie
62,5 % (62 500 €) na úrovni Miestneho zastupiteľstva
12,5 % (12 500 €) na úrovni Miestnej rady
25,0 % (25 000 €) na úrovni starostu
b/ s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácie Občianskemu združeniu KASPIAN na zabezpečenie sociálnych
služieb pre deti a mládež vo výške 1000 €
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c/ o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka prerokovať
poskytnutie dotácie Občianskemu združeniu ULITA na Komunitné centrum
Kopčany.
---------7. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok
Materiál uviedol prednosta.
Prizvaný k materiálu bol Ing. Lukáček – vedúci finančného oddelenia.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0, - návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 410
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
a)odpis pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Petržalka v celkovej výške istiny
123 224,94 €
v tom: - nájomné pozemkov
80 523,04 €
- daň z nehnuteľnosti
19 915,35 €
- daň za predajné automaty
2 527,34 €
- daň za užívanie verejného priestranstva 2 571,80 €
- pokuty
16 577,56 €
- nájom nebytových priestorov
1 109,85 €
b) odpis pohľadávky MP VPS príspevková organizácia vo výške 899,44 €
K bodu bol prizvaný aj konateľ Bytového podniku Petržalka, s.r.o – Ing. Šavel
p. Šavel – informoval o stave pohľadávok BPP, s.r.o., teraz sa pracuje efektívnejšie, je
otvorená otázka odmeny advokátom (obecný fond robia zadarmo), nie je
možné 100% vymoženie pohľadávky, neplatiči sú väčšinou nezamestnaní,
resp. pracujú za min. mzdu,
- navrhuje vyselektovať skupinu, napr. dôchodcovia, ktorá nie je schopná
uhradiť pohľadávky, tým sa odpíšu,
p. Černák – dá sa exekuovať aj dôchodok, budú strhávať do výšky životného minima,
prednosta – splátky určuje súd,
p. Masár – odporúča uvažovať o predaji týchto bytov,
p. Bučan – súhlasí s p. Masárom, je to nesystémovo nastavené, obec prepláca na fonde
opráv, navrhuje presun niektorej agendy z BPP na MÚ, čo sa robilo
doteraz?
prednosta – vždy sú potrebné analýzy, p- Radosa podal návrh na spracovanie
materiálu – zhodnotenie činnosti BPP
p. Šavel – veci sa dajú riešiť na dozornej rade, kde sú zástupcovia všetkých klubov,
p. Bučan – upozornil na problémy ako: na účasť právnikov na súdoch, problém so
zavádzaním softvéru, predkladanie podnikových plánov, závierky,
p. Masár – na MZ sa mnohé veci objasnia.
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--------8. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Lúky,
Vígľašská 1, Bratislava pre Ing. Michala Jarábeka, Smolenická 8, 851 05
Bratislava______________________________________________________
Materiál uviedol prednosta.
K materiálu bola prizvaná Mgr. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania
s majetkom.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 411
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom nebytového priestoru, miestnosť č. 12 o výmere 72,51 m2, nachádzajúca
sa v suteréne objektu Domu kultúry Lúky, súp.č. 3247, zapísaný na LV č.1748 na
pozemku parc.č. 2306 v k.ú. Petržalka, Vígľašská 1, 851 02 Bratislava, pre Ing.
Michala Jarábeka, bytom Smolenická 8, 851 05 Bratislava, ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a),ods. 9 písm.c), zákona č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov na dobu neurčitú odo dňa 1.03.2014 za cenu 20,-€/m2/rok,
celkovo za 1450,20 €/rok, za energie vo výške 46,-€/mesiac, celkovo za 552,€/rok.
Príjem z prenájmu je príjmom pre zriaďovateľa a príjem za energie a služby sú
príjmom prenajímateľa.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade
toto uznesenie stráca platnosť.
---------9. Návrh na prenájom časti nebytových priestorov v objekte Univerzálnej
prevádzkovej budovy na Kutlíkovej 17, Bratislava pre Sociálnu poisťovňu, ul.
29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava________________________
Materiál uviedol prednosta.
K materiálu bola prizvaná Mgr. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania
s majetkom.
Diskusia:
p. Bučan – ide naozaj o voľné priestory?
Prednosta – ide o priestory po Rádiu ON a po exekútoroch,
p. Bučan – či táto suma vykryje ďalšie náklady na prenájom – áno.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 412
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
nájom nebytových priestorov – kancelárií o výmere 258 m2 , na 9. poschodí, bloku
B v objekte Univerzálnej prevádzkovej budovy (ďalej len UPB“) na Kutlíkovej ul.
č. 17, postavenej na pozemkoch parc. č. 1444/7, 1444/8 a 1444/21 súpisné číslo
1755 zapísanom na LV č. 2118 pre Sociálnu poisťovňu, ul. 29.augusta 8 a 10, 813
63 Bratislava, IČO: 308 07 484 v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného
zreteľa na dobu určitú do 31.12.2019 za cenu 96,00 €/m2/rok, celkovo vo výške
24 768,00 €/rok. Cena energií a služieb je 36,00 €/m2/rok, celkovo vo výške
9 288,00 €/rok. Ročné nájomné vrátane energií predstavuje sumu 34 056,00 €.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 90 dní po schválení uznesenia
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade
toto uznesenie stráca platnosť.
---------10. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ
Turnianska 10, Bratislava pre HSK, s.r.o., Moskovská 19, 811 08 Bratislava
Materiál uviedol prednosta, upozornil, že doprava v rámci areálu bude ošetrená v
zmluve.
K materiálu bola prizvaná Mgr. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania
s majetkom.
Diskusia:
p. Černák – navrhol pohyb vozidiel zakomponovať do protipožiarnych opatrení,
p. Arnold – upozornil na stanovisko finančnej komisie – zvýšiť nájomné na 20 €,
Hlasovanie o návrhu p. Arnolda – cena nájmu 20,- €: za 7, proti 0, zdržal sa 0, návrh bol prijatý.
Hlasovanie o uznesení ako celku: za 7, proti 0, zdržal sa 0, - návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 413
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom nebytových priestorov – priestory bývalej jedálne, toalety a šatňu na
prízemí prístavby, o celkovej výmere 237,4 m2, v objekte ZŠ Turnianska 10, 851
07 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, pre HSL,
s.r.o., Moskovská 19, 811 08 Bratislava, IČO: 35 697 083, za účelom výkonu
kancelárskych a administratívnych prác a skartácie materiálov, na dobu určitú od
01.02.2014 do 31.12.2016, za cenu 20,- €/m2 za rok, t.j. 4.748,- €/rok za celý
predmet nájmu. Cena za služby a energie je navrhovaná vo výške 2.435,- €/rok.
Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy
za poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa.
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Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
--------11. Návrh na predĺženie prenájmu častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi
k nebytovým priestorom pre nájomcov ________________________________
Materiál uviedol prednosta – snaha o zjednotenie ceny a doby nájmu.
K materiálu bola prizvaná Mgr. Strapcová, vedúca oddelenia nakladania
s majetkom.
Diskusia:
p. Lengyelová – ide len o nájomcov, ktorí požiadali o predĺženie, nakoľko im
končí doba nájmu,
p. Arnold – aká je celková suma
prednosta – bude uvedená v materiáli pre zastupiteľstvo.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 - návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 383
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom časti
pozemkov registra „C“ v k.ú. Petržalka za cenu 5,20 €/m2/ročne na dobu 5 rokov
za účelom užívania pozemkov pod prístupovými chodníkmi do nebytových
priestorov na prevádzkovanie podnikateľských aktivít pre nasledovných
žiadateľov :
1. Janka Michalicová, Šintavská 10, 851 05 Bratislava, IČO: 34 822 944, časť
parc. č. 1822 o výmere 16,60 m2, ostatná plocha, v lokalite Šintavská 10;
2. Jarmila Pufflerová, Pifflova 3, 851 01 Bratislava, IČO: 40 767 931, časť
parc. č. 4562 o výmere 6,00 m2, zastavaná plocha a nádvoria, v lokalite
Pifflova 3;
3. Soňa Tamášiová, Kopčianska 78, 851 01 Bratislava, IČO: 41 871 448, časť
parc. č. 2332 o výmere 12,00 m 2, ostatná plocha, v lokalite Vígľašská 6;
4. Zuzana Šubínová, Ambroseho 12, 851 02 Bratislava, IČO: 43 555 144, časť
parc. č. 1287/1 o výmere 5,8 m2, ostatná plocha, v lokalite Ambroseho 12;
5. Marta Prachařová, Furdekova 9, 851 03 Bratislava, IČO: 40 576 418, časť
parc. č. 281 o výmere 3,20 m2, ostatná plocha, v lokalite Furdekova 9;
6. Jana Olasová, Vígľašská 15, 851 07 Bratislava, IČO: 40 776 697, časť parc.
č. 2437 o výmere 2,25 m2, ostatná plocha, v lokalite Vígľašská 15;
7. SPRAV- Byt Bratislava, s.r.o., Mlynarovičova 12, 851 03 Bratislava, IČO:
44 691 13 časť parc. č. 29 o výmere 3,4 m2, ostatná plocha, v lokalite
Mlynarovičova 12;
8. Dagmar Lelkesová, Farského 4, 851 01 Bratislava, IČO: 40 575 888, časť
parc. č. 4630/1 o výmere 3,6 m2, ostatná plocha, v lokalite Farského 6;
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9. Helena Vinterová, Vyšehradská 23, 851 06 Bratislava, IČO: 37 223 861;
časť parc. č. 2403 o výmere 6,55 m2, ostatná plocha, v lokalite Vyšehradská
23;
10. Soňa Hulmanová, Šášovská 10, 851 06 Bratislava, IČO: 36 906 921, časť
parc. č. 1789 o výmere 9,00 m2, ostatná plocha, v lokalite Budatínska 11;
11. Anna Eliášová, Belinského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 32 199 066, časť
parc. č. 3544 o výmere 12,11 m2, ostatná plocha, v lokalite Belinského 15;
12. Ružena Kozová, Brančská 5, 851 01 Bratislava, IČO: 11 789 051 a Dušan
Bohuň, Smolenická 1, 851 05 Bratislava, IČO: 17 452 392, časť parc. č.
1719 o výmere 4,00 m2 ostatná plocha, v lokalite Brančská 3;
13. Rudolf Ležovič, Starhradská 10, 851 05 Bratislava, IČO: 11 790 016, časť
parc. č. 1483 výmere 1,08 m2, ostatná plocha, v lokalite Starhradská 10 ;
14. Viola Mikulová, Lachova 20, 851 03 Bratislava, IČO: 34 449 531, časť
parc. č. 1909 o výmere 3,00 m2, ostatná plocha, v lokalite Strečnianska 6;
15. Marta Schwartzová, Fedinova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 40 231 682, časť
parc. č. 3417 o výmere 2,60 m2 , zastavaná plocha, v lokalite Fedinova 1;
16. Denisa Meszárosová, Romanova 5, 851 02 Bratislava, IČO: 34 556 974,
časť parc. č. 1209 o výmere 7,50 m2, ostatná plocha, v lokalite Hrobákova
45;
17. Michaela Kolářská, Ambroseho 3, 851 02 Bratislava, IČO: 40 579 930, časť
parc. č. 1257 o výmere 11 m2, ostatná plocha, v lokalite Ambroseho 3;
18. Lubor Sárközi, Šintavská 10, 851 05 Bratislava, IČO: 32 183 712, časť
parc. č. 1822 o výmere 4,60 m2, ostatná plocha, v lokalite Šintavská 10;
19. Juraj Kobela, JUKOsoft, s.r.o., Wolkrova 17, 851 01 Bratislava, IČO:
45 508 321, časť parc. č. 4391/1 o výmere 4,43 m2, zastavaná plocha,
v lokalite Wolkrova 17;
20. Silvia Sabová, Mlynarovičova 13, 851 03 Bratislava, IČO: 40 222 489, časť
parc. č. 51 o výmere 15,04 m2, zastavaná plocha, v lokalite Mlynarovičova
13;
21. Mgr. Viera Klimová, Bradáčova 6, 851 02 Bratislava, IČO: 40 577 309,
časť parc. č. 1306 o výmere 10,25 m2, ostatná plocha, v lokalite Bradáčova
2;
22. Ing. arch. Ján Šelepák,Vavilovova 7, 851 01 Bratislava, IČO: 13956752,
časť parc. č. 4587 o výmere 11,70 m2, ostatná plocha, v lokalite Vavilovova
7.
Zmluvy o nájme pozemku budú s nájomcami podpísané do 60 dní po schválení
uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí
platnosť.
--------12. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom
za IV. štvrťrok roku 2013___________________________________________
Materiál uviedol prednosta.
Hlasovalo sa bez diskusie
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 415
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
zobrať na vedomie
Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej
časti Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok roku 2013.
--------13. Návrh na zvolanie 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka______________________________________________
Materiál uviedol prednosta,
Diskusia:
p. Bučan – žiadal doplniť program rokovanie o Informáciu o aktuálnej situácii na
Jasovskej ulici v súvislosti s výstavbou objektu DOMINO, ako bod č.
12
p. Masár – zaradiť, no o poradí nech rozhodne starosta,
prednosta – program je v kompetencii starostu, informáciu môže byť podaná,
p. Arnold – požadoval analýzu a prognózu
p. Masár – navrhol doplniť uznesenie o text: ...odporúča starostovi zaradiť na
rokovanie miestneho zastupiteľstva ako samostatný bod informáciu o aktuálnom
stave na Jasovskej ulici v súvislosti s výstavbou objektu DOMINO“.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 – návrh bol prijatý.
Záver: Uznesenie č. 416
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
zvolanie 24. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka na deň 10.12.2013 podľa predloženého návrhu
odporúča starostovi
zaradiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva ako samostatný bod informáciu
o aktuálnom stave na Jasovskej ulici v súvislosti s výstavbou objektu DOMINO.
--------14. Rôzne
p. Černák – podľa zákona č. 347/1997 o označovaní ulíc a verejných
priestranstiev podal návrh uznesenia, v ktorom požadoval zabezpečiť
označenie verejného priestranstva – Námestie Jána Pavla II,
Námestie republiky a Ovšištské námestie,
prednosta – informoval, že žiadosť bola odoslaná na magistrát,
p. Černák – požiadal o kópiu listu.
---------Záver:
Po vyčerpaní všetkých bodov programu zástupca starostu p. Masár poďakoval
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie miestnej rady.
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Príloha k zápisnici z 18.2.2014

Overovatelia zápisu: _____________________________
Ing Augustín Arnold
______________________________
Ing. Miloš Černák

_______________________
Ing. Vladimír Bajan
starosta

Zapísala: _____________________________
Denisa Paulenová
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