Uznesenia
č. 422 - 452

z 23. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Dúbravka
z 8. decembra 2009
________________________________________________________________________________
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 8.12.2009
na svojom 23. zasadnutí tieto body programu :
1.
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
2.
Správa o činnosti útvaru kontroly.
3.
Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.9.2009.
4.
Návrh 4. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
5.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka, ktorým sa
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 zo dňa 11.12.2007 o miestnych
daniach na území mestskej časti Bratislava - Dúbravka.
6.
Návrh na zriadenie denného stacionára Život so sídlom na Bagarovej 22 na účely
poskytovania sociálnej služby.
7.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka
o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári Život.
8.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Dúbravka o výške
dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa v materskej škole a dieťa školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok
2010.
9.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka o určení
výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach.
10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl, jej výsledkoch a podmienkach
základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava - Dúbravka v školskom roku 2008/2009.
11. Kurikulárna transformácia školstva a jej premietnutie do školských vzdelávacích
programov v základných školách Bratislava - Dúbravka – informácia.
12. Návrh Zásad hospodárenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka s majetkom
a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka hlavným mestom
SR Bratislavou.
13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka, ktorým sa
zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom
mestskej časti Bratislava - Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným
mestom Slovenskej republiky Bratislavou v znení všeobecne záväzného nariadenia č.
2/2009.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka, ktorým sa
zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Dúbravka č. 4/2005
o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov.
Návrh Pravidiel mestskej časti Bratislava-Dúbravka o nakladaní s nehnuteľným
majetkom a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava Dúbravka hlavným mestom SR Bratislavou.
Návrh Pravidiel mestskej časti Bratislava – Dúbravka o organizovaní obchodných
verejných súťaží.
Návrh Pravidiel mestskej časti Bratislava – Dúbravka o podmienkach nájmu majetku
a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Dúbravka hlavným mestom
SR Bratislavou a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme.
Návrh na odpísanie nedobytných pohľadávok z účtovnej evidencie mestskej časti
Bratislava – Dúbravka za obdobie od 1.6.2008 do 31.8.2009 v sume 1 812,17 €.
Návrh na odpustenie úroku z omeškania v sume 17 042,34 €.
Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na pozemky užívané na záhradkárske
a rekreačné účely.
Materiál stiahol predkladateľ z rokovania miestneho zastupiteľstva.
Návrh na predĺženie zmluvy č. 28/2007 o nájme nebytových priestorov Materskému
centru Macko.
Návrh na nájom pozemku parcela č. 1536/45 k. ú Dúbravka Jozefovi Ščípovi v lokalite
Juraja Hronca.
Návrh na prevod vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na
spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch.
Návrh racionalizácie počtu zamestnancov mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Materiál stiahol predkladateľ z rokovania miestneho zastupiteľstva.
Informácia o stave rozpracovanosti návrhu rozpočtu na rok 2010.
Informácia – plán rekonštrukcie a modernizácie tepelno-energetických zariadení (TEZ)
na rok 2010.
Informácia – plán opráv a údržby tepelno-energetických zariadení (TEZ) na rok 2010.
Plán zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Dúbravka
v roku 2010.
Harmonogram poslaneckých dní na 1. polrok 2010.
Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.
Informácia o vybavovaní sťažností, pripomienok a námetov občanov z poslaneckých
dní.
Informácia o plnení opatrení v Dúbravskej televízii prijatých na základe vykonanej
kontroly.
Materiál bol na základe hlasovania vypustený z programu rokovania.
Rôzne

Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
navrhovateľov uznesení poslancov : Ing. Mária Magdaléna Danková
Ing. Miroslav Kováč
overovateľov uznesení poslancov : Štefan Hatala
Mgr. Oliver Mikšík
a prijalo tieto uznesenia :
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k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie MZ č. 422/2009
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva :
-

uznesenie 411/2009
uznesenie 415/2009/B1
uznesenie 418/2009/B

Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 25

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 2 : Správa o činnosti útvaru kontroly.

Uznesenie MZ č. 423/2009
Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
1. Správu o výsledku kontroly v Dúbravskej televízii, s. r. o.
2. Správu o výsledku kontroly legislatívy a administratívy na miestnom úrade.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2010.
B. schvaľuje
1. Opatrenia na nápravu nedostatkov k správe o výsledku
a administratívy na miestnom úrade.
2. Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2010.

kontroly

legislatívy

C. ukladá
prednostovi Miestneho úradu zabezpečiť splnenie Opatrení na nápravu nedostatkov k Správe
o výsledku kontroly legislatívy a administratívy na miestnom úrade.
Termín : podľa opatrení
Kontrolný termín : k 31.5.2010
k 31.10.2010
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 25

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 3 : Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2009.

Uznesenie MZ č. 424/2009
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
1. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej časti Bratislava–Dúbravka k 30.9.2009
nasledovne:
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1.1. plnenie rozpočtu príjmov celkom 7 698 412 € vo výške 5 530 513 € t. j. 71,8 %, z toho:
- bežné príjmy vo výške
4 748 687 €
- kapitálové príjmy vo výške
50 187 €
- príjmy z peňažných fondov vo výške
731 639 €
1.2. plnenie rozpočtu výdavkov celkom 7 698 412 € vo výške 4 644 817 € t. j. 60,3 %,
z toho:
- bežné výdavky vo výške
4 420 644 €
- kapitálové výdavky vo výške
224 173 €
1.3. prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške

885 696 €

2. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. k 30.9.2009
nasledovne:
2.1. plnenie rozpočtu výnosov celkom 691 429 € vo výške 460 043 € t.j. 66,6 %
2.2. plnenie rozpočtu nákladov celkom 691 429 € vo výške 460 043 € t. j. 66,5 %
2.3. zisk vo výške

604 €

3. príjmové a výdavkové transfery pre ZŠ zo ŠR k 30.9.2009 nasledovne:
3.1. transfery – príjmy zo ŠR pre ZŠ celkom vo výške
- normatívne finančné prostriedky
- stravné, školské pomôcky, vzdelávacie poukazy
a rozvojové projekty
- odchodné

1 703 341 €, z toho:
1 656 444 €

3.2. transfery na výdavky pre ZŠ celkom vo výške
- normatívne finančné prostriedky
- stravné, školské pomôcky, vzdelávacie poukazy
a rozvojové projekty stravné
- odchodné

1 557 979 €, z toho:
1 511 083 €

Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 25

proti : 0

41 300 €
5 597 €

41 299 €
5 597 €
zdržali sa : 0

k bodu č. 4 : Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2009.

Uznesenie MZ č. 425/2009
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
4. úpravu rozpočtu na rok 2009 takto:
Príjmy celkom
zníženie o 55 574 Eur t. j . z 10 207 737 Eur na 10 152 163 Eur
Výdavky celkom
zníženie o 55 574 Eur t. j . z 10 207 737 Eur na 10 152 163 Eur
z toho:
A. 4. úpravu rozpočtu na rok 2009
1. zníženie rozpočtu bežných príjmov o 762 Eur
2. zníženie rozpočtu bežných príjmov základných škôl o 1 897 Eur
3. zníženie rozpočtu príjmov z finančných operácií o 52 915 Eur
4. zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 762 Eur
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5. zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 52 915 Eur
6. zníženie rozpočtu bežných výdavkov základných škôl o 1 897 Eur
B. Úpravu programového rozpočtu výdavkov vyplývajúcu z návrhu 4. úpravy rozpočtu na rok
2009
Program 3: Služby občanom – zníženie o 18 000 Eur
Podprogram 3.8: Park Družby 2. etapa – zníženie o 18 000Eur
Program 5: Administratíva – zníženie o 19 915 Eur
Program 7: Vzdelávanie – zníženie o 2 659 Eur, z toho:
Podprogram 7.1: Materské školy – zníženie o 762 Eur
Podprogram 7.2: Základné školy – zníženie o 1 897 Eur
Program 8: Kultúra – zníženie o 15 000 Eur, z toho:
Podprogram 8.4.: Starostlivosť o kultúrne pamiatky – zníženie o 15 000 Eur
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 25

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 5 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Dúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 zo dňa 11.12.2007 o miestnych daniach na území
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 426/2009
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 7/2009 zo dňa
8.12.2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaDúbravka č. 2/2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 6 : Projekt na využitie 3-izbového bytu na Bagarovej 22 na účely poskytovania
sociálnej služby formou denného stacionára pre seniorov mestskej časti BratislavaDúbravka.

Uznesenie MZ č. 427/2009
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
projekt využitia 3-izbového bytu Bagarova ul. 22, na účely poskytovania sociálnej služby
formou denného stacionára pre seniorov mestskej časti Bratislava-Dúbravka s tým, že
prevádzkovateľom stacionára bude mestská časť Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 22

proti : 0
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zdržali sa : 1

k bodu č. 7 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka
o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári – Život, Bagarova 22, 841 01
Bratislava.

Uznesenie MZ č. 428/2009
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 8/2009 zo dňa 8.12.2009
o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári – Život.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 22

proti : 2

zdržali sa : 0

k bodu č. 8 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka
o výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a dieťa školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok
2010.

Uznesenie MZ č. 429/2009
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 9/2009 zo dňa 8.12.2009
o výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2010.
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 25

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 9 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka
o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach.

Uznesenie MZ č. 430/2009
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 10/2009 zo dňa
8.12.2009 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach.
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 25

proti : 0
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zdržali sa : 0

k bodu č. 10 : Sumárna správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2008/2009.

Uznesenie MZ č. 431/2009
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných
škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka
v školskom roku 2008/2009.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 11 : Kurikulárna transformácia školstva a jej premietnutie do školských
vzdelávacích programov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaDúbravka

Uznesenie MZ č. 432/2009
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
kurikulárnu transformáciu školstva a jej premietnutie do školských vzdelávacích programov
v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 25

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 12 : Návrh: Zásady mestskej časti Bratislava-Dúbravka o hospodárení
s majetkom a s majetkom zvereným do správy mestskej Bratislava-Dúbravka hlavným
mestom SR Bratislavou.

Uznesenie MZ č. 433/2009
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
zásady mestskej časti Bratislava-Dúbravka o hospodárení s majetkom a s majetkom zvereným
do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka hlavným mestom SR Bratislavou s prijatými
dodatkami s účinnosťou od 1. januára 2010.
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 20

proti : 0
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zdržali sa : 5

k bodu č. 13 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaDúbravka, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaDúbravka č. 4/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti BratislavaDúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009.

Uznesenie MZ č. 434/2009
Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 11/2009 zo dňa
8.12.2009, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaDúbravka č. 4/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka
a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou v znení VZN č.
2/2009 s účinnosťou od 1.januára 2010.
B. zrušuje
1. Postup pri obnovovaní a uzatváraní nájomných zmlúv na garáže, ktorý bol schválený
miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňa 9.11.1993 uznesením
č. 306/1993.
2. Postup pri obnovovaní a uzatváraní nájomných zmlúv na pozemky pre záhradkárske
a rekreačné účely schválený miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava Dúbravka dňa 12.4.1994 uznesením č. 365/1994.
3. Postup pri obnovovaní a uzatváraní nájomných zmlúv na garáže, ktorý bol schválený
miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňa 12.4.1994 uznesením
č. 372/B/1994.
4. Zásady prideľovania bytov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré boli schválené
miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňa 27.6.1996 uznesením
č. 236/1996.
5. Sadzobník nájomného nebytových priestorov a pozemkov v mestskej časti Bratislava Dúbravka, schválený miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňa
15.4.2008 uznesením č. 190/2008.
6. Koncepciu nakladania s pozemkami vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka
a s pozemkami zverenými hlavným mestom SR Bratislavou zo dňa 9.12.2008
schválenou miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Dúbravka uznesením
č. 300/2008.
Hlasovanie :
prítomní : 23
za : 22
proti : 0
zdržali sa : 1
k bodu č. 14 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaDúbravka, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaDúbravka č. 4/2005 o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov.

Uznesenie MZ č. 435/2009
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 12/2009 zo dňa
8.12.2009, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaDúbravka č. 4/2005 o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov s účinnosťou od
1. januára 2010.
Hlasovanie :
prítomní : 22
za : 22
proti : 0
zdržali sa : 0
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k bodu č. 15 : Návrh: Pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka o nakladaní
s nehnuteľným majetkom a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej
časti Bratislava-Dúbravka hlavným mestom SR Bratislavou.

Uznesenie MZ č. 436/2009
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka o nakladaní s nehnuteľným majetkom
a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka hlavným
mestom SR Bratislavou s úpravou s účinnosťou od 1.januára 2010.
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 1

k bodu č. 16 : Návrh Pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka o organizovaní
obchodných verejných súťaží.

Uznesenie MZ č. 437/2009
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka o organizovaní obchodných verejných súťaží s
doplňujúcou pripomienkou s účinnosťou od 1.januára 2010.
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 25

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 17 : Návrh: Pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka o podmienkach
nájmu majetku a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka
hlavným mestom SR Bratislavou a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme.

Uznesenie MZ č. 438/2009
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka o podmienkach nájmu majetku a majetku
zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka hlavným mestom SR Bratislavou
a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme so schválenou pripomienkou s účinnosťou od
1.januára 2010.
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 21

proti : 0
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zdržali sa : 4

k bodu č. 18 : Návrh na odpísanie nedobytných pohľadávok z účtovnej evidencie
mestskej časti Bratislava-Dúbravka za obdobie od 1.6.2008 do 31.8.2009 v sume 1 812,17
€

Uznesenie MZ č. 439/2009
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
odpísanie nedobytných pohľadávok z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka
za obdobie od 1.6.2008 do 31.8.2009 v sume 1 812,17 €.
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 25

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 19 : Návrh na odpustenie úroku z omeškania v sume 17 042,34 €.

Uznesenie MZ č. 440/2009
Miestne zastupiteľstvo
odpúšťa
dlh, úrok z omeškania 17 042,17 € Ing. Mariánovi Korienkovi a manželke Ing. Fatane
Nawabi, ktorý im vznikol z oneskorenej úhrady konečných faktúr za výstavbu bytu v dome na
Nejedlého 63 v Bratislave-Dúbravke.
Hlasovanie :

prítomní : 26

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 6

k bodu č. 20 : Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na pozemky užívané na
záhradkárske a rekreačné účely.
Materiál stiahol predkladateľ z rokovania miestneho zastupiteľstva.
k bodu č. 21 : Návrh na predĺženie zmluvy č. 28/2007 o nájme nebytových priestorov
Materskému centru Macko.

Uznesenie MZ č. 441/2009
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z.
z 16.06.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predĺženie zmluvy č. 28/2007
o nájme nebytových priestorov Materskému centru Macko v objekte na Sekurisovej ul. č. 12
za cenu 0,03 € (1,- Sk)/m²/rok na dobu 10 rokov s podmienkou: nájomná zmluva bude
nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom mestskej
časti Bratislava-Dúbravka. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenom
termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 20

proti : 0
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zdržali sa : 0

k bodu č. 22 : Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy pozemku parcela č. 1536/45,
žiadateľovi Jozefovi Ščípovi a manželke.

Uznesenie MZ č. 442/2009
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. b) a 9 písm. c) zákona č.
258/2009 Z. z. z 16.6.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predĺženie prenájmu
pozemkov v k.ú. Dúbravka na dobu neurčitú pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa Jozefa
Ščípu a Vlasty Ščípovej, bytom Jura Hronca č. 27, Bratislava, parcela č. 1536/45 o výmere 1
m2, za cenu 11,62 €/m2/rok (350 Sk/m2/rok) s podmienkou: nájomná zmluva bude nájomcom
podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Bratislava-Dúbravka. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenom termíne
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 23 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva obecných bytov
a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu
a na zastavaných pozemkoch.

Uznesenie MZ č. 443/2009
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
prevody vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na spoločných
častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch podľa predloženého
zoznamu žiadateľov:
1. Havelková Jana, kpt. Rašu 17, byt č. 7, 1-izbový,
2. Hujo Rudolf, kpt. Rašu 7, byt č. 11, 2-izbový,
3. Nováková Elena, Valachovej 3, byt č. 12, 3-izbový,
4. Migázzyová Lýdia, Galbavého 2, byt č. 42, 1-izbový,
5. Selnekovič Jozef, Bilíkova 22, byt č. 25, 1-izbový.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 24 : Návrh racionalizácie počtu zamestnancov mestskej časti BratislavaDúbravka.
Materiál stiahol predkladateľ z rokovania miestneho zastupiteľstva.
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k bodu č. 25 : Informácia o stave rozpracovanosti návrhu rozpočtu na rok 2010.

Uznesenie MZ č. 444/2009
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o stave rozpracovanosti návrhu rozpočtu na rok 2010.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 1

k bodu č. 26 : Informácia Plán rekonštrukcie a modernizácie prevádzky tepelnoenergetických zariadení (TEZ) mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2010.

Uznesenie MZ č. 445/2009
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
plán rekonštrukcie a modernizácie prevádzky tepelno-energetických zariadení (TEZ) mestskej
časti Bratislava-Dúbravka na rok 2010.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 27 : Informácia Plán opráv a údržby tepelno-energetických zariadení (TEZ)
na rok 2010.

Uznesenie MZ č. 446/2009
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
plán opráv a údržby tepelno-energetických zariadení (TEZ) na rok 2010.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 28 : Návrh: Plán zasadnutí komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka v roku 2010.

Uznesenie MZ č. 447/2009
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
plán zasadnutí komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka v roku
2010.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 20

proti : 0
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zdržali sa : 0

k bodu č. 29 : Harmonogram poslaneckých dní na I. polrok 2010.

Uznesenie MZ č. 448/2009
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
harmonogram poslaneckých dní na I. polrok 2010.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 30 : Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie MZ č. 449/2009
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o plnení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka prednesených na jeho 22. rokovaní.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 31 : Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov.

Uznesenie MZ č. 450/2009
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o vybavovaní sťažností, pripomienky a námety občanov z poslaneckých dní
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 32 : Informácia o plnení opatrení v Dúbravskej televízii prijatých na základe
vykonanej kontroly.
Materiál bol na základe hlasovania vypustený z programu rokovania.

k bodu č. 33 : Rôzne
k bodu č. 33a: Návrh poslankyne Čarnogurskej: Návrh na odvolanie konateľa
Dúbravskej televízie, s. r. o.
Návrh pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
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k bodu č. 33b: Návrh poslankyne Dankovej: Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia
v súvislosti s riešením „Urnového hája“ v Dúbravke.

Uznesenie MZ č. 451/2009
Miestne zastupiteľstvo
zvoláva
verejné zhromaždenie v súvislosti s riešením „Urnového hája“ v Dúbravke na 2. februára
2010.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 33c: Návrh poslankyne Dankovej: Návrh na pozastavenie uznesenia č.
415/2009 z 3.11.2009 v bode 2 a 3.

Uznesenie MZ č. 452/2009
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí
s pozastavením uznesenia č. 415/2009 z 3.11.2009 v bode 2 a 3 do dňa konania verejného
zhromaždenia 2. februára 2010.
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 15

proti : 0

zdržali sa : 10

Ing. Ján Sandtner, v. r.
starosta
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