Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
U z n e s e n i a
č. 160 - 196
z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Dúbravka dňa 9.12.2003
__________ 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 9.12.2003 na svojom  9. zasadnutí tieto body programu : 
1/                      Riešenie otázok týkajúcich sa obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou M.č. Bytového podniku Dúbravka s.r.o.
2/                      Informácia o plnení uznesení MZ
3/                      Situačná správa o činnosti OS MsP Dúbravka
4/                      Návrh VZN Mestskej časti Bratislava – Dúbravka o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí
5/                      Návrh na zmenu VZN Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č. 3/2001 zo dňa 11.12. 2001 o miestnych poplatkoch na území M.č. Bratislava - Dúbravka
6/                      Návrh VZN Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č. 3/2003 zo dňa 9.12.2003 o sadzbách dane z nehnuteľností a o poskytovaní daňových úľav na rok 2004
7/                      Návrh na zvýšenie odmien za plnenie poslaneckých povinností a aktívnu účasť na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva s platnosťou od 1.1.2004
8/                      Návrh rozpočtu Mestskej časti – Dúbravka na rok 2004  
9/                      Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2003
10/                  Informácia o výsledkoch hospodárenia k 30.9.2003
11/                  Návrh VZN Mestskej časti Bratislava – Dúbravka o zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava – Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou
 
12/                  Žiadosť p. Ľudovíta Šaradína o odkúpenie pozemku parc.č. 1735/10 k.ú. Dúbravka o výmere 287 m2
13/                  Žiadosť p. Ing. Ota Konečného s manželkou o odkúpenie pozemkov parc.č. 1832/1 – záhrada o výmere 395 m2 k.ú. Dúbravka
14/                  Žiadosť p. Antona Dusíka o odkúpenie pozemkov parc.č. 1833/1 – záhrada o výmere  345 m2 k.ú. Dúbravka a parc.č. 1834 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2 k.ú. Dúbravka
15/                  Návrh na schválenie odpredaja pozemku parc.č. 2909/1 k.ú. Dúbravka o výmere 1504 m2  v podiele 1/157-iny pod garážovým boxom č. 413 v objekte  „ Hromadné garáže na Bagarovej ul.“ Ing. Štefanovi Székymu
16/                  Návrh na schválenie prenájmu pozemku parc.č. 3113 k.ú. Dúbravka o výmere 280 m2 pod stavbou Obchodnej jednotky na Lysákovej ul.č. 26 Štefanovi Duchoňovi s manželkou na dobu neurčitú
17/                  Návrh na schválenie bezplatného užívania pozemku parc.č. 2811 k.ú. Dúbravka o výmere 1137 m2 pod stavbou obradnej siene Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
18/                  Žiadosť Petra Horniaka a manželky Terézie Horniakovej o prenájom časti pozemku parc.č. 890 k.ú. Dúbravka o výmere 150 m2 
19/                  Žiadosť Ing. Petra Hanulíka o zmenu predmetu nájmu zmluvy č. 10/1999 o nájme nehnuteľností v znení dodatku č. 1/2003
20/                  Žiadosť p. Eleny Barboríkovej o odkúpenie pozemkov parc.č. 1629, 1630 a 1644/7 k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 468 m2  užívaných na záhradkárske a rekreačné účely 
21/                  Žiadosť p. Larisy Panteličovej o odkúpenie pozemkov parc.č. 1631/7 o výmere 229 m2 , parc.č. 1585/3 o výmere 257 m2 a parc.č. 1585/4 o výmere 17 m2 k.ú. Dúbravka
22/                  Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka s platnosťou od 1.1.2004
23/                  Návrh Spoločného volebného programu 2002 – 2006
24/                  Návrh dražby dvojizbového bytu na Fedákovej 20
25/                  Návrh na využitie 3-izbového bytu č. 41, Bagarova 22, 841 01 Bratislava na sociálne služby pre seniorov m.č. Dúbravka
26/                  Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
27/                  Návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku
28/                  Žiadosť o udelenie výnimky z VZN MZ Bratislava – Dúbravka o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území M.č. Bratislava - Dúbravka
29/                  Zmluvné zabezpečenie dodávateľa na predmet obstarávania činností : „Komplexné čistenie verejných priestranstiev od psích exkrementov“ pre rok 2004  v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
30/                  Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v I. polroku 2004
31/                  Návrh na delegovanie zástupcu Miestneho zastupiteľstva do Obecnej školskej rady
32/         Návrh na odvolanie zástupcu Miestneho zastupiteľstva z rady školy a delegovanie  zástupcov do rady školy a rady školského zariadenia
33/         Návrh na zlúčenie ZŠ Pri kríži a ZŠ Pekníkova s účinnosťou od 1.2.2004
34/ Návrh na vymenovanie riaditeľky MŠ na Bazovského ul.č. 6
35/         Poslanecké dni, sťažnosti, pripomienky a námety občanov
36/         Interpelácie
37/         Rôzne
Miestne zastupiteľstvo zvolilo
navrhovateľov zápisnice :      MVDr. Miroslav Špejl
                                       Ing. Miroslav Kováč
overoveteľov zápisnice :      MUDr. Igor Mičieta      
                                       Ing. Ján Sandtner
a prijalo tieto uznesenia :         
K bodu č. 1: 
Riešenie otázok týkajúcich sa obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou M.č. Bytového podniku Dúbravka s.r.o.
Uznesenie č. 160 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   
I/ rozhodnutie starostu M.č. Bratislava – Dúbravka, Ing. Petra Poláka, ktoré prijal ako  zástupca  jediného spoločníka, pri vykone  pôsobnosti Valného zhromaždenia  spoločnosti dňa 21.10.2003 v znení : 
1.    odvolávam konateľku spoločnosti Ing. Martinu Hrnčiarovú, bytom Bukureštská 1/A, Bratislava.
2.           menujem  do funkcie konateľa  Mikuláša  K e s z i h o, bytom Fedákova č. 14, Bratislava, , a to na dobu určitú do konca mesiaca apríl 2004. Valné zhromaždenie zároveň berie na vedomie, že M. Keszi odstupuje z funkcie člena dozornej rady.
        3.         ukladám novovymenovanému konateľovi predložiť v apríli 2004 daňové priznanie, na základe ktorého bude rozhodnuté ako ďalej so spoločnosťou BP D s.r.o.
4.           odvolávam  z funkcie všetkých členov dozornej rady.
5.           menujem do funkcie členov dozornej rady :
A/    Ing. Alberta  L i p t o v s k é h o, , bytom Plachého 7,            841 02 Bratislava,
B/    Mgr. Olivera  M i k š í k a, , bytom Damborského 3,             841 01 Btatislava,
C/    Pavla  A d a m í k a, , bytom Ľ. Zúbka 11, 841 01 Bratislava
D/    Ing. Jána  D r a g ú ň a,bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava,
E/    Ing. Daniela  P r i e s o l a, , bytom Gallayova 15, 841 02 Bratislava
6.         Ukladám konateľovi spoločnosti, bez zbytočného odkladu, podať návrh na zápis zmien vnútorných pomerov spoločnosti do Obchodného registra. 
Miestne zastupiteľstvo
II/ s ch v a ľ u j e zmeny v zakladateľskej listine spoločnosti BP D s.r.o. a odporúča starostovi, aby ako zástupca jediného spoločníka spoločnosti pri výkone pôsobnosti VZ rozhodol o zmene zakladateľskej listiny.
Miestne zastupiteľstvo
III/ s ch v a ľ u j e  odmenu konateľa spoločnosti, vo výške 23 460,- Sk a odporúča starostovi, aby ako zástupca jediného spoločníka spoločnosti pri výkone pôsobnosti VZ svojim rozhodnutím schválil uvedenú odmenu konateľa.
Miestne zastupiteľstvo
IV/  s ch v a ľ u j e odmenu člena dozornej rady spoločnosti vo výške 1 200,- Sk za každé zasadnutie a odporúča starostovi, aby ako zástupca jediného spoločníka spoločnosti, pri výkone pôsobnosti VZ  svojim rozhodnutím schválil výšku odmeny členom dozornej rady. 
hlasovanie :       za: 15           proti :0      zdržali sa: 3 
K bodu č. 2 : Informácia o plnení uznesení MZ                       
Uznesenie č. 161 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a  v e d o m i e
informáciu o plnení uznesení bez pripomienok      
hlasovanie :       za:16           proti : 1     zdržali sa: 1
K bodu č. 3 : Situačná správa o činnosti OS MsP Dúbravka               
Uznesenie č. 162 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a  v e d o m i e  informáciu o činnosti OS MsP na území M.č. Bratislavka
- Dúbravka bez pripomienok
hlasovanie :       za: 20           proti : 0     zdržali sa: 0
K bodu č. 4 : 
Návrh VZN Mestskej časti Bratislava – Dúbravka o poskytovaní dotácií   a návratných finančných výpomocí
Uznesenie č. 163 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie  Mestskej časti Bratislava –Dúbravka o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí s pripomienkou :
v  § 4, ods. 1,2, sa v texte dopĺňa – v prospech jedného subjektu.
hlasovanie :       za: 19           proti : 0     zdržali sa: 1
K bodu č. 5: 
Návrh na zmenu VZN Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č. 3/2001 zo dňa 11.12. 2001 o miestnych poplatkoch na území M.č. Bratislava - Dúbravka 
Uznesenie č. 164 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  zmenu Všeobecne záväzného nariadenia  Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č.3/2001 zo dňa 11.12.2001 o miestnych poplatkoch na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka v alternatíve 2,  tak, že MZ je za zrušenie poplatkov.
„ Poplatok sa nevyrubí zdravotne ťažko postihnutým majiteľom osobných motorových vozidiel, ktorí sa preukážu preukazom ZŤP a ZŤP/S“ 
hlasovanie :       za: 20           proti : 1     zdržali sa: 0
K bodu č. 6: 
Návrh VZN Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č. 3/2003 zo dňa 9.12.2003 o sadzbách dane z nehnuteľností a o poskytovaní daňových úľav na rok 2004
Uznesenie č. 165 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie  Mestskej časti Bratislava –Dúbravka č.3/2003 zo dňa 9.12.2003 o sadzbách dane z  nehnuteľností a o poskytovaní daňových úľav na rok 2004.
hlasovanie :       za: 16           proti : 0     zdržali sa: 2   
K bodu č.7:
Návrh na zvýšenie odmien za plnenie poslaneckých povinností a aktívnu účasť na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva s platnosťou od 1.1.2004
Uznesenie č. 166 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  Pravidlá odmeňovania poslancov samosprávy Mestskej časti Bratislava – Dúbravka od 1.1.2004 bez pripomienok
Uznesenie č. 167 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e :
I.      zmenu uznesenia č. 7 MZ z 4.2.2003 – Zriadenie komisií  MZ tak, že :
·      ruší Komisiu sociálnu, zdravotnú a bývania
·      zriaďuje     a/ Komisiu sociálno – zdravotnú,
                    b/ Komisiu bytovú,
                    c/ Komisiu legislatívno-právnu a mandátovú,
ostatné Komisie MZ ostávajú bez zmeny.
hlasovanie :       za:19          proti :2     zdržali sa: 2
II.    zmenu uznesenia č. 8 MZ z 4.2.2003 – voľba predsedov Komisií MZ
·    zvolilo predsedov komisií :
1/ Komisia sociálno-zdravotná,predseda MUDr. Ján Porubský, CSc.
2/ Komisia bytová, predseda Ing. Peter Čecho
3/ Komisia kultúry, predseda Mgr. Oliver Mikšík
4/ Komisia životného prostredia, predseda Daniel Petruška
 5/ Komisia školstva, mládeže a športu, predseda Ľubica Navrátilová, prom.mat.
  6/ Komisia hospodárenia s majetkom, predseda Mikuláš Keszi
   7/ Komisia územného rozvoja a výstavby, predseda Ing. Štefan Bednár
   8/ Komisia dopravy, predseda Bohdan Vavrinec
   9/ Komisia ekonomická, predseda Ing. Miroslav Kováč
10/ Komisia legislatívno – právna a mandátová, predseda RNDr. Jozef Hrabina
11/ Rada fondu rozvoje bývania, predseda Ing. Jozef Barborík  
12/ Mediálna rada, predseda MUDr. Igor Mičieta                         
hlasovanie : za: 19   proti : 1 zdržali sa: 1
III. zmenu uznesenia č. 9 MZ z 4.2.2003 – voľba členov komisií MZ, poslancov, tak, že za členov komisií volí :
1/ Komisia sociálno-zdravotná :
          MUDr. Igor Mičieta, Ing. Marta Čarnogurská, MUDr. Mário Zboja, Ing. Iveta Erdélyiová
2/ Komisia bytová :
     Miroslav Bartoš, Ing. Ján Dragúň, Ing.arch. Jelena Hudcovská, Ľubica Navrátilová, prom.mat.  
3/ Komisia kultúry :
     Miroslav Bartoš, Ing. Peter Hanulík, Eva Jandošová, Ing. Albert Liptovský 
4/ Komisia životného prostredia :
     Pavol Adamík, Ing. Peter Čecho, MUDr. Ján Porubský,
     neposlanec : Milan Hlinka
5/ Komisia školstva, mládeže a športu :
     RNDr. Jozef Hrabina,  Mgr. Oliver Mikšík, MVDr. Miroslav Špejl, Doc.Ing. Juraj Veselský, CSc., MUDr. Mário Zboja     
6/ Komisia hospodárenia s majetkom :
    Ing. Štefan Bednár, Ing. Ján Dragúň, Ing. Peter Hanulík, RNDr. Jozef Hrabina,
    Mgr. Oliver Mikšík, Ing. Daniel Priesol   
7/ Komisia územného rozvoja a výstavby :
     Pavol Adamík, Ing. Boris Hradecký, Ing.arch. Jelena Hudovská, Mgr. Peter Puškár, Ing. Ján Sandtner,
     neposlanec : Ing. Roman Nagy 
8/ Komisia dopravy :
    Ing. Jozefína Baranová, Ing. Jozef Barborík, Ing. Boris Hradecký, Mgr. Peter Puškár 
9/ Komisia ekonomická
    Andrej Guzy, Ing. Marta Čarnogurská, Ing. Iveta Erdélyiová, Ing. Albert Liptovský, Daniel Petruška, Ing. Daniel Priesol
10/ Komisia legislatívno – právna a mandátová :
       Ing. Ján Dragúň, Eva Jandošová, Mgr. Peter Puškár, MVDr. Miroslav Špejl        
11/ Rada fondu rozvoje bývania :
        Andrej Guzy, Ing. Ján Sandtner, Bohdan Vavrinec, Doc. Ing. Juraj Veselský, CSc.,        
12/ Mediálna rada :
       Ing. Jozefína Baranová, Ing. Peter Hanulík, Ing. Miroslav Kováč,
       neposlanec : Jozef Petrovský    
hlasovanie : za: 22   proti :0 zdržali sa: 1
IV. zloženie Komisií MZ ako celok
hlasovanie : za: 19   proti :2 zdržali sa: 2
V. členov Komisií MZ neposlancov
hlasovanie : za: 19   proti :2 zdržali sa: 2
K bodu č.8 : Návrh rozpočtu Mestskej časti – Dúbravka na rok 2004
Uznesenie č. 168 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
a.   návrh rozpočtu na rok 2004 za M.č. Bratislava – Dúbravka nasledovne :
·      bežné príjmy vo výške                175 126 tis. Sk
·      bežné výdavky vo výške           175 126 tis. Sk
·      kapitálové príjmy vo výške                           732 tis. Sk
·      kapitálové výdavky vo výške                          732 tis. Sk
·      príjmy z finančných operácií vo výške        17 652,- Sk
·      výdavky z rezervného fondu vo výške         11 102,- Sk
·      výdavky z FRB vo výške                     6 550,- Sk
b.   návrhy rozpočtov na rok 2004 za príspevkové organizácie DK D, MK D, DŠ K a transfer účelových dotácií z rezervného fondu M.č. Bratislava – Dúbravka pre     DK D v celkovej výške 4 250 tis. Sk, MK D 2 950 tis. Sk a pre DŠ K  1 337 tis. Sk
hlasovanie :       za: 23           proti :0     zdržali sa: 0
c. po získaní oficiálnych údajov o finančných prostriedkoch  pre oblasť školstva – v rámci úpravy rozpočtu 2004 - vypracovať rozpočet príjmov a výdavkov  základných škôl, stanoviť preddavky materským školám a určiť záväzné ukazovatele rozpočtu.
a pripomienky :
·      použitie uvoľnených 400 000,-Sk, pôvodne určených z FRB na projekt Cestnej svetelnej signalizácie na Drobného ul., na opravu schodiska na Galbavého ul. č. 3 a na Urbanistickú štúdiu Hrubá lúka.
hlasovanie : za: 25   proti :0 zdržali sa: 0
·      vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu pre rok 2004, vo výške 150 000,- Sk,            na oslavy vstupu SR do EÚ
hlasovanie : za: 21   proti :0 zdržali sa: 2
·      rozpočet DŠ K  po predložení podrobného plánu činnosti a rozpisu výdavkov predpokladaného čerpania finančných prostriedkov                                  
hlasovanie :       za: 23           proti :0     zdržali sa: 0
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   rozpočet M.č. Bratislava  – Dúbravka na rok 2004 ako celok             po zapracovaní  vyššie uvedených pripomienok
hlasovanie :       za: 24           proti :0     zdržali sa: 1
K bodu č.9 : 
Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2003
Uznesenie č. 169 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
A1.      návrh na úpravu rozpočtu na rok 2003 
-                          zvýšenie bežných výdavkov o 159 tis. Sk
-                          zníženie bežného rozpočtového prebytku o 159 tis. Sk
-                          zvýšenie príjmov z finančných operácií o 650 tis. Sk
-                          zvýšenie výdavkov z  rezervného fondu o 650 tis. Sk
A2.      návrh na úpravu záväzných ukazovateľov   na rok 2003 v položke dotácie na prevádzku pre DK D – zvýšenie o 650 tis. Sk
B.         návrh na úpravu rozpočtu DK D na rok 2003 nasledovne :
-       zvýšenie dotácie z rezervného fondu M.č. vo výške 650 tis. Sk
-       zvýšenie bežných výdavkov o 802 tis. Sk, z toho 152 tis. Sk finančne krytých z vlastných prostriedkov DK D
C.  vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu pre rok 2003 podľa pripomienok :
100 000,- Sk  :
·      na farebné vianočné osvetlenie,
·      vonkajšie osvetlenie kostola Ducha svätého,
·      vianočný stromček s osvetlením pred DK D,
20 000,- Sk pre Jednotu dôchodcov  na tlakomer, glukometer, meranie tuku a bulletin - Informátor.
hlasovanie :  za: 22         proti : 0 zdržali sa: 1
K bodu č. 10: Informácia o výsledkoch hospodárenia k 30.9.2003
Uznesenie č. 170 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informáciu o výsledkoch hospodárenia k 30.9.2003 bez pripomienok
hlasovanie :       za: 20           proti : 0     zdržali sa: 0
K bodu č. 11: 
Návrh VZN Mestskej časti Bratislava – Dúbravka o zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava – Dúbravka a s majetkom zvereným jej  do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou
Uznesenie č. 171 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Dúbravka o zásadách hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava – Dúbravka a s majetkom zvereným jej  do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou
bez pripomienok
hlasovanie :       za: 18           proti :0     zdržali sa: 2
K bodu č. 12: 
Žiadosť p. Ľudovíta Šaradína o odkúpenie pozemku parc.č. 1735/10 k.ú.Dúbravka o výmere 287 m2
Uznesenie č. 172 MZ
Miestne zastupiteľstvo         
s ch v a ľ u j e
predaj pozemku parc.č. 1735/10 k.ú.Dúbravka o výmere 287 m2 Ľudovítovi Šaradínovi za cenu 200,- Sk/m2   
hlasovanie :       za: 18           proti :0     zdržali sa: 2
K bodu č. 13: 
Žiadosť p. Ing. Ota Konečného s manželkou o odkúpenie pozemkov parc.č. 1832/1 – záhrada o výmere 395 m2 k.ú. Dúbravka
Uznesenie č. 173 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
predaj pozemku parc.č. 1832/1 – záhrada o výmere 395 m2 k.ú. Dúbravka Ing. Otovi Konečnému s manželkou Annou Konečnou za cenu 3000,- Sk/m2 
hlasovanie :       za: 16           proti :3     zdržali sa: 1
K bodu č. 14:
Žiadosť p. Antona Dusíka o odkúpenie pozemkov parc.č. 1833/1 – záhrada o výmere  345 m2 k.ú. Dúbravka a parc.č. 1834 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2 k.ú. Dúbravka
Uznesenie č. 174 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
predaj pozemku parc.č. 1833/1 – záhrada o výmere  345 m2 k.ú. Dúbravka a parc.č. 1834 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2 k.ú. Dúbravka Ing. Antonovi Dusíkovi  za cenu 3000,- Sk/ m2
hlasovanie :       za: 18           proti : 2     zdržali sa: 3
K bodu č.15 : 
Návrh na schválenie odpredaja pozemku parc.č. 2909/1 k.ú. Dúbravka o výmere 1504 m2  v podiele 1/157-iny pod garážovým boxom č. 413 v objekte „Hromadné garáže na Bagarovej ul.“  Ing. Štefanovi Székymu
                                  Uznesenie č. 175 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
predaj pozemku parc.č. 2909/1 k.ú. Dúbravka o výmere 1504 m2  v podiele 1/157-iny pod garážovým boxom č. 413 v objekte „Hromadné garáže na Bagarovej ul.“     do výlučného vlastníctva  Ing. Štefana  Székyho za kúpnu cenu  15 807,- Sk
hlasovanie :       za: 21           proti : 0     zdržali sa: 2
           
K bodu č.16:
Návrh na schválenie prenájmu pozemku parc.č. 3113 k.ú. Dúbravka o výmere 280 m2 pod stavbou Obchodnej jednotky na Lysákovej ul.č. 26 Štefanovi Duchoňovi s manželkou na dobu neurčitú
Uznesenie č. 176 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
prenájom  pozemku parc.č. 3113 k.ú. Dúbravka o výmere 280 m2 pod stavbou Obchodnej jednotky  súp.č. 1889, na Lysákovej ul.č. 26, Štefanovi Duchoňovi s manželkou Soňou Duchoňovou,  na dobu neurčitú od 11.5. 2001 za nájomné       vo výške 275,- Sk/m2/rok, podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka, schváleného Miestnym zastupiteľstvom M.č. Bratislava – Dúbravka uznesením č.176 zo dňa 22.2.20000
hlasovanie :       za: 24           proti : 0     zdržali sa: 0
K bodu č.17:
Návrh na schválenie bezplatného užívania pozemku parc.č. 2811 k.ú. Dúbravka o výmere 1137 m2 pod stavbou obradnej siene Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Uznesenie č. 177 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
bezplatné užívanie pozemku parc.č. 2811 k.ú. Dúbravka o výmere 1137 m2 pod stavbou obradnej siene Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na dobu od 20.3.2003 do 31.12.2004
 hlasovanie :      za: 23           proti : 0     zdržali sa: 1
K bodu č. 18:
Žiadosť Petra Horniaka a manželky Terézie Horniakovej o prenájom časti pozemku parc.č. 890 – zastavaná plocha a nádvorie k.ú. Dúbravka o výmere 150 m2  
Uznesenie č. 178 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parc.č. 890 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m2 k.ú. Dúbravka p. Petrovi Horniakovi s manželkou na dobu neurčitú na záhradkárske a rekreačné účely za cenu 4,-Sk/m2/rok. Výška nájomného je určená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách dohodou zmluvných strán
hlasovanie :       za: 21           proti : 0     zdržali sa: 3
K bodu č. 19
Žiadosť Ing. Petra Hanulíka o zmenu predmetu nájmu zmluvy č. 10/1999 o nájme nehnuteľností v znení dodatku č. 1/2003
Uznesenie č. 179 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Ing.Hanulíkovi  nasledovné zmeny zmluvy č. 10/1999 v znení dodatku č. 1/2003 :
a/      predmet zmluvy: časť pozemku par.č. 1422 k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 920 m2,
b/      doba nájmu: 10 rokov,
c/       nájomné: 1,- Sk/m2/rok,
d/      účel nájmu: každoročne na vlastné náklady pred začiatkom sezóny vybudovať na prenajatom pozemku tenisové kurty a prevádzkovať ich.
hlasovanie :       za: 20           proti : 0     zdržali sa: 6
K bodu č. 20: 
Žiadosť p. Eleny Barboríkovej o odkúpenie pozemkov parc.č. 1629, 1630 a 1644/7 k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 468 m2  užívaných na záhradkárske a rekreačné účely 
Uznesenie č. 180 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc.č. 1630 –záhrada o výmere 416 m2, parc.č. 1629 – zastavané plochy o výmere 21 m2, parc.č. 1644/7 – ostatné plochy o výmere 31 m2 k.ú. Dúbravka pani Elene Barboríkovej za cenu 200,- Sk/m2 
hlasovanie :       za: 18           proti : 0     zdržali sa: 8
K bodu č. 21:
Žiadosť p. Larisy Panteličovej o odkúpenie pozemkov parc.č. 1631/7 o výmere 229 m2 , parc.č. 1585/3 o výmere 257 m2 a parc.č. 1585/4 o výmere 17 m2 k.ú. Dúbravka
Uznesenie č. 181 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov  pani Larise Panteličovej nasledovne :
-       pozemok parc.č. 1631/7 – ostatná plocha o výmere 229 m2 k.ú. Dúbravka za cenu 250,- Sk/m2
-       pozemok parc. č. 1585/3 – ostatná plocha o výmere 257 m2 k.ú. Dúbravka za cenu 3000,- Sk/m2
-       pozemok parc.č. 1585/4 – ostatná plocha o výmere 17 m2 k.ú. za cenu          3000,- Sk/m2 
hlasovanie :       za: 17           proti : 1     zdržali sa: 5
K bodu č. 22:
Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka s platnosťou od 1.1.2004
Uznesenie č. 182 MZ
Miestne zastupiteľstvo
1.            r u š í  Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Dúbravka schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 68 zo dňa 25.5.1999,
2.            s ch v a ľ u j e  Organizačný poriadok Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka s platnosťou od 1.1.2004   po zapracovaní schválených   p r i p o m i e n o k :
hlasovanie :                za: 19                        proti : 0              zdržali sa: 0
·      ponechať doterajší počet pracovníkov na Útvare miestneho  kontrolóra,
hlasovanie :       za: 15           proti : 0     zdržali sa: 4
·      zrušiť referát športu  a v štruktúre Organizačného poriadku zabezpečiť zodpovednosť za aktualizáciu údajov a dát a prístup k informáciám podľa zákona č. 211/2001 Z.z.
hlasovanie :       za: 5      proti :3     zdržali sa: 13
Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov na jeho prijatie
·      doplniť čl. VII. Vedúci oddelení a vzťahy medzi oddeleniami o bod 14 : „Vedúci oddelení zabezpečujú v rámci svojej kompetencie evidenciu a vyhodnocovanie zmlúv, súvisiacich s činnosťou ich oddelenia“
hlasovanie :       za: 11           proti :0     zdržali sa: 10
·      ukladáme prednostovi predložiť na januárové MZ návrh finančného zabezpečenia o Softwerovú starostlivosť o internetovú stránku  a obsahovú starostlivosť           o internet
hlasovanie :       za: 19           proti :0     zdržali sa: 0
K bodu č. 23 : Návrh Spoločného volebného programu 2002 – 2006
Uznesenie č. 183 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  Spoločný volebný program  2002 – 2006 bez pripomienok
hlasovanie :       za: 20           proti : 0     zdržali sa: 0
K bodu č. 24: Návrh dražby dvojizbového bytu na Fedákovej 20
Uznesenie č. 184 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  dražbu dvojizbového bytu č.5, na Fedákovej ul. č.20
hlasovanie :       za: 20           proti : 0     zdržali sa: 0
K bodu č. 25:
Návrh na využitie 3-izbového bytu č. 41, Bagarova 22, 841 01 Bratislava           na sociálne služby pre seniorov  v M.č. Dúbravka
Uznesenie č. 185 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
nájomnú zmluvu o prevádzkovaní zariadenia opatrovateľskej služby na Bagarovej ul.č.41, Centrom privátnych sociálnych služieb „PRIVILÉGIUM“.
hlasovanie :       za: 22           proti : 0     zdržali sa: 0
K bodu č. 26:
Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch 
Uznesenie č. 186 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
a/      prevody vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných  pozemkoch podľa priloženého zoznamu
b/      prevody spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch patriacich k bytom a garážam odpredaným pred účinnosťou zákona NR SR 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa priloženého zoznamu. 
hlasovanie :       za: 22           proti : 0     zdržali sa: 0
K bodu č. 27:
Návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného  majetku
Uznesenie č. 187 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  v  zozname uvedené predmety ako prebytočný a nepoužiteľný majetok 
hlasovanie :       za: 22           proti : 0     zdržali sa: 0
K bodu č. 28:
Žiadosť o udelenie výnimky z VZN MZ Bratislava – Dúbravka o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území M.č. Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 188 MZ
  Miestne zastupiteľstvo
  s ch v a ľ u j e  výnimku z VZN M.č. Bratislava – Dúbravka o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka spoločnosti Vision, s.r.o.  prevádzkareň internetovej čitárne „Internet – Games“ na ulici Ľ. Zúbku
  pondelok – nedeľa           700  - 200 hod.          na dobu neurčitú
hlasovanie :       za: 20           proti : 1     zdržali sa: 1
K bodu č. 29:
Zmluvné zabezpečenie dodávateľa na predmet obstarávania činností : „Komplexné čistenie verejných priestranstiev od psích exkrementov“ pre rok 2004 v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 189 MZ
  Miestne zastupiteľstvo
  s ch v a ľ u j e  zmluvné zabezpečenie činnosti „Komplexné čistenie verejných priestranstiev  v M.č. Bratislava – Dúbravka od psích exkrementov“ a Zmluvu o dielo s fi VK Servis spol. s.r.o., Bratislava Mlynské Nivy č. 61, 827 22 Bratislava,              so zmluvnou cenou o dielo 492 302,- Sk na obdobie od 1.1.  do 31.12.2004  bez pripomienok
hlasovanie :       za: 22           proti : 0     zdržali sa: 0
K bodu č. 30: 
Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v I. polroku 2004
Uznesenie č. 190 MZ
  Miestne zastupiteľstvo
  b e r i e   n a   v e d o m i e  termíny zasadnutí Miestneho zastupiteľstva na I.polrok 2004 bez pripomienok
hlasovanie :       za: 22           proti : 0     zdržali sa: 0
K bodu č. 31:
Návrh na delegovanie zástupcu Miestneho zastupiteľstva do Obecnej školskej rady
Uznesenie č. 191 MZ
  Miestne zastupiteľstvo
  s ch v a ľ u j e  RNDr. Jozefa  H r a b i  n u za zástupcu Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Dúbravka v Obecnej školskej rade
hlasovanie :       za: 21           proti : 0     zdržali sa: 1
K bodu č. 32:
Návrh na odvolanie zástupcu Miestneho zastupiteľstva z Rady školy a delegovanie  zástupcov do Rady školy a Rady školského zariadenia
Uznesenie č. 192 MZ
  Miestne zastupiteľstvo
  s ch v a ľ u j e 
·        odvolanie pána Ing. Adama Karasa na vlastnú žiadosť z Rady školy  na Batkovej ul.č. 2
·        delegovanie zástupcu do Rady školského zariadenia na MŠ Ušiakova 
hlasovanie :       za: 22           proti : 0     zdržali sa: 0
·        delegovanie nového zástupcu Miestneho zastupiteľstva do Rady školy           na Batkova  ul. č.2,   poslanca MZ  Mgr. Petra Puškára
hlasovanie :       za: 20           proti : 0     zdržali sa: 0
K bodu č. 33: 
Návrh na zlúčenie ZŠ Pri kríži a ZŠ Pekníkova s účinnosťou od 1.2.2004
  Uznesenie č. 193 MZ
  Miestne zastupiteľstvo
  s ch v a ľ u j e
· zlúčenie ZŠ Pri kríži so ZŠ Pekníkova s účinnosťou od 1.2.2004
· za zostávajúci subjekt  ZŠ Pri kríži ,
· za zanikajúci subjekt ZŠ Pekníkova
hlasovanie :       za: 19           proti : 0     zdržali sa: 0
K bodu č. 34: Návrh na vymenovanie riaditeľky MŠ na Bazovského ul.č. 6
  Uznesenie č. 194 MZ
  Miestne zastupiteľstvo
  s ch v a ľ u j e 
· odvolanie pani Eleny Heribanovej z funkcie riaditeľky MŠ na Bazovského ul.č.6      s účinnosťou od 7.januára 2004, na vlastnú žiadosť,
· vymenovanie Mgr. Denisy Horváthovej za riaditeľku Materskej školy                  na Bazovského ul.č.6, na základe výberového konania s účinnosťou od 7. januára 2004
hlasovanie :       za: 17           proti : 0     zdržali sa: 0
K bodu č. 35: Poslanecké dni, sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 195 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o vybavovaní sťažnosti, pripomienok a námetov občanov z Poslaneckých 
dní bez pripomienok
hlasovanie :       za: 22           proti : 0     zdržali sa: 0
K bodu č.36:   interpelácie
nebolo prijaté uznesenie MZ
K bodu č. 37: Rôzne
Uznesenie č. 196 MZ
Miestne zastupiteľstvo ako zakladateľ a jediný spoločník DT s.r.o. zastúpený štatutárnym zástupcom  starostom M.č. Bratislava – Dúbravka Ing. Petrom Polákom
A/      s ch v a ľ u j e  zmenu Zakladateľskej listiny DT s.r.o. nasledovne :
·      prijíma sa nové znenie čl. IX, ods. 3 „Dozorná rada má 5 členov“
B/      v o l í  za člena Dozornej rady Ing. Miroslava Kováča,
C/      u k l a d á  konateľovi pripraviť návrh zmeny Zakladateľskej listiny DT s.r.o. tak, aby bolo zosúladené postavenie zakladateľa a jedného spoločníka spoločnosti s právnym názorom prijatým MZ vo vzťahu k BP D s.r.o.
hlasovanie :       za: 19           proti : 0     zdržali sa: 0
Ing. Otto  Riesz                       Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                           starosta Mestskej časti                          
                                                Bratislava – Dúbravka
Overovetelia zápisnice: 
MUDr. Igor Mičieta      
                                  
Ing. Ján Sandtner


