Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Uznesenia
č. 531 - 556
z 28. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Dúbravka
zo 14. septembra 2010
________________________________________________________________________________
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 14.9.2010
na svojom 28. zasadnutí tieto body programu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
Informácia o činnosti útvaru kontroly.
Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za 1. polrok 2010.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.6.2010.
Návrh na druhú úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2010.
Analýza jednotlivých možností právnej formy Domu kultúry Dúbravka.
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva.
7. Návrh: Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.
8. Návrh: Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka.
9. Návrh: Zásady odmeňovania volených a menovaných funkcionárov samosprávy
mestskej časti Bratislava-Dúbravka a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu
mestskej časti.
10. Návrh Dodatku č. 1 k Pravidlám mestskej časti Bratislava-Dúbravka o postupe nájmu
nehnuteľného majetku a majetku zvereného do správy mestskej časti BratislavaDúbravka hl. m. SR Bratislavou v prípadoch hodných osobitého zreteľa.
11. Návrh Dodatku č. 1 k Pravidlám mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré upravujú
postup a podmienky nájmu v bytových domoch, na výstavbu ktorých bola poskytnutá
dotácia z prostriedkov štátu.
12. Návrh Pravidiel mestskej časti Bratislava-Dúbravka, upravujúcich podmienky nájmu
na pozemkoch určených na záhradkárske a rekreačné účely ako prípady hodné
osobitného zreteľa.
13. Návrh na schválenie prevodov vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych
podielov na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných
pozemkoch.

13A. Návrh na pridelenie do nájmu 2-izbový obecný byt č. 97, I. kategórie , ul. Galbavého
č. 3, Bratislava, JUDr. Ľubici Hofmannovej, Pod Lipovým 29, Bratislava ako prípadu
hodného osobitného zreteľa.
14. Návrh na schválenie kúpy spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho
k bytu vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
15. Návrh na vyčlenenie bytov v objektoch ZŠ a MŠ v zriaďovacej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Dúbravka za účelom poskytnutia prechodného ubytovania pre
zamestnancov mestskej časti Bratislava-Dúbravka a zamestnancov ZŠ v zriaďovacej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka určením spoločného nájmu bytu
v súlade s § 700 a nasl. Občianskeho zákonníka.
16. Návrh na predaj pozemkov parcela č. 168/1 a 162/7 k.ú. Dúbravka, žiadateľovi FK
CRA spol. s r. o., lokalita K Horárskej studni.
17. Návrh na predaj pozemku parcela č. 17/2 v k.ú. Dúbravka žiadateľovi Ing. Ladislavovi
Marušiakovi ako prípad hodný osobitého zreteľa.
18. Návrh na prechod nájmu časti pozemku parcela č. 2403/6 k.ú. Dúbravka o výmere 218
m2, lokalita Krčace.
19. Návrh na neúčtovanie a vrátenie nájomného za pozemok parcela č. 1775 k.ú.
Dúbravka o výmere 375 m2, lokalita Tavarikova osada.
20. Žiadosť o predĺženie zmluvy spoločnosti RAJO, a.s. – nájom priestoru pre výdajný
automat mliečnych výrobkov na ZŠ Sokolíkova 2.
21. Návrh na prenechanie nájmu časti nebytového priestoru Miestnej knižnice na
Sekurisovej 12 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
22. Návrh na schválenie opakovaných nájmov v Dome kultúry Dúbravka.
22A. Návrh na schválenie nájmu priestorov v Dome kultúry Dúbravka o výmere 17,27
m2, žiadateľke Diane Sokolovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
23. Návrh hmotných kultúrnych pamätihodností mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
24. Aktualizácia plánu rekonštrukcie a modernizácie prevádzky TEZ mestskej časti
Bratislava-Dúbravka na rok 2010 – informácia.
25. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.
26. Rôzne.
Hlasovanie o programe ako celku :

prítomní : 25

za : 25

proti : 0

zdržali sa : 0

Návrhy na doplnenie programu, o ktorých sa hlasovalo osobitne:
1. Návrh na pridelenie do nájmu 2-izbový obecný byt č. 97, I. kategórie , ul. Galbavého č. 3,
Bratislava, JUDr. Ľubici Hofmannovej, Pod Lipovým 29, Bratislava ako prípadu hodného
osobitného zreteľa.
Hlasovanie :
prítomní : 25
za : 25
proti : 0
zdržali sa : 0
Materiál bol zaradený ako bod. 13A
2. Zmluva o dielo s firmou OCTIGON, a. s.
Hlasovanie :
prítomní : 23
za : 6
proti : 0
Materiál na základe hlasovania nebol zaradený do programu.

zdržali sa : 17

3. Zmluva s AKTIVA nezisková organizácia.
Hlasovanie :
prítomní : 23
za : 6
proti : 0
Materiál na základe hlasovania nebol zaradený do programu.

zdržali sa : 17
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4. Návrh na schválenie nájmu priestorov v Dome kultúry Dúbravka o výmere 17,27 m2,
žiadateľke Diane Sokolovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie :
prítomní : 23
za : 23
proti : 0
zdržali sa : 0
Materiál bol zaradený ako bod 22A.
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
navrhovateľov uznesení poslancov : Eva Jandošová
Ing. Miroslav Kováč
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

overovateľov zápisnice poslancov: Doc. Ing. Michal Klimik, CSc.
Štefan Hatala
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 1

a prijalo tieto uznesenia :
k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie MZ č. 531/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva:
- uznesenie 460/2010/B,
- uznesenie 475/2010/B,
- uznesenie 507/2010/B2
2. priebežne plnené
- uznesenie 409/2009/B7,
B. s c h v a ľ u j e
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva
_____________________________________________________________________
nositeľ plnenia
číslo uznesenia
pôvodný
nový
uznesenia
termín
termín
_____________________________________________________________________
1. PhDr. F. Guth
453/2010/B1.1
21.9.2010
31.12.2010
prednosta
_____________________________________________________________________
2. PhDr. F. Guth
487/2010
18.5.2010
26.10.2010
prednosta
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 25

proti : 0

zdržali sa : 0
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k bodu č. 2 : Správa o činnosti útvaru kontroly.

Uznesenie MZ č. 532/2010
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
1.
2.
3.
4.

Správu z kontroly plnenia opatrení schválených v roku 2009.
Správu z kontroly vo veci „zmenka“.
Výklad –stanovisko Ministerstva financií k zákonu o majetku obcí č. 138/1991 Zb.
Informácia k uzneseniu MZ č. 511/2010.

Hlasovanie :

prítomní : 26

za : 25

proti : 0

zdržali sa : 1

k bodu č. 3 : Správa z kontroly - vybavovanie sťažností a petícií za 1. polrok 2010.

Uznesenie MZ č. 533/2010
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za 1. polrok 2010.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 4 : Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.6.2010.

Uznesenie MZ č. 534/2010
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2010.
1. plnenie rozpočtu príjmov celkom
Z toho: bežné príjmy vo výške
kapitálové príjmy
finančné operácie
transfery zo ŠR pre základné školy

5 726 598 Eur
2 401 664 Eur
1 706 235 Eur
548 302 Eur
1 010 397 Eur

2. plnenie rozpočtu výdavkov
Z toho: bežné výdavky vo výške
kapitálové výdavky
finančné operácie
transfery zo ŠR pre základné školy

5 281 666 Eur
2 565 335 Eur
1 097 632 Eur
548 302 Eur
1 010 397 Eur

Hospodársky výsledok k 30.06.2010 prebytok 444 932 Eur
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 19

proti : 0

zdržali sa : 6
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k bodu č. 5 : Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2010

Uznesenie MZ č. 535/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje
2. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Dúbravka na rok 2010 pri zachovaní
vyrovnaného rozpočtu takto:
PRÍJMY príloha č. 1
Bežné príjmy zvýšenie o
65 211 Eur
Transfery ZŠ
bez úpravy
Kapitálové príjmy zníženie o
580 486 Eur
Finančné operácie zvýšenie o
29 951 Eur
Príjmy celkom zníženie o
485 324 Eur

t.j. z 5 157 060 Eur
2 222 307 Eur
t.j. z 3 017 795 Eur
t.j. z 1 582 510 Eur
t.j. z 11 979 672 Eur

na 5 222 271 Eur
2 222 307 Eur
na 2 437 309 Eur
na 1 612 461 Eur
na 11 494 348 Eur

z toho:
1. zníženie výnosu dane z príjmov poukázaný obci o 110 000 Eur,
2. zvýšenie dane z bytov a nebytových priestorov a daň z pozemkov o 150 000 Eur ,
3. zvýšenie pokuty vyrubované MsP, OÚ Bratislava a Stav. úradom o 23 787 Eur,
4. zníženie Byt. podnik Dúbravka-splátka pôžičky (Šogor, Mikšík) o 13 183 Eur,
5. zvýšenie ostatných príjmov o 26 000 Eur,
6. zníženie transferov zo ŠR o 11 393 Eur,
7. zvýšenie kapitálových príjmov z predaja pozemkov o 11 000 Eur,
8. zníženie kapitálového transferu z MVRR SR o 591 486 Eur,
9. zvýšenie prevodov z finančných prostriedkov o 29 951 Eur.
VÝDAVKY príloha č. 2
Bežné výdavky zvýšenie o
Transfery ZŠ
bez úpravy
Kapitálové výdavky zníženie o
Finančné operácie zvýšenie o
Výdavky celkom zníženie o

82 996 Eur
583 526 Eur
29 951 Eur
470 579 Eur

t.j. z 5 139 275 Eur
2 222 307 Eur
t.j. z 3 020 835 Eur
t.j. z 1 582 510 Eur
t.j. z 11 964 927 Eur

na 5 222 271 Eur
2 222 307 Eur
na 2 437 309 Eur
na 1 612 461 Eur
na 11 494 348 Eur

z toho:
1. zvýšenie položky 610 – mzdy a platy – správa obce o 21 000 Eur,
2. zníženie položky 633 – materiál o 1500 Eur,
3. zvýšenie položky 634 – dopravné o 5 000 Eur,
4. zvýšenie položky 637 - odmeny poslancom trvalo uvoľneným o 13 400 Eur,
5. zníženie položky 637 – hlásenie pobytu obyvateľstva o 11 393 Eur,
6. zvýšenie položky 637 – stravovanie zamestnancov o 17 400 Eur,
7. zvýšenie položky 637 – štúdie, expertízy, posudky o 2 335 Eur,
8. zvýšenie položky 637 - audit o 2 000 Eur,
9. zvýšenie položky 640 – transfery, v tom odchodné o 25 000 Eur,
10. zvýšenie položky 635 – oprava ciest a chodníkov o 3 000 Eur,
11. zvýšenie na občianske slávnosti, položka 633 – materiál o 1 500 Eur,
12. zvýšenie sociálnych služieb, položka 637 - lekárska posudková činnosť o 2 200 Eur,
13. zvýšenie miezd na opatrovateľskú službu o 3 054 Eur,
14. zvýšenie položky 631 - cestovné na opatrovateľskú službu o 300 Eur,
15. zníženie položky 633 – materiál na opatrovateľskú službu o 300 Eur,
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16. zvýšenie položky 711 – softvér o 11 000 Eur,
17. zníženie položky 714 – motorové vozidlá 2 600 Eur,
18. zvýšenie položky 716 – projekt a realizácia stavby Klub Dôchodcov o 62 360 Eur,
19. zvýšenie položky 717 – rekonštrukcia soc. zariadení o 10 100 Eur,
20. zníženie položky 717 – stavebné úpravy kancelária Pri kríži o 7 500 Eur,
21. zníženie položky 717 – Kolumbárium o 65 400 Eur,
22. zníženie kapitálového transferu z MVRR SR o 591 486 Eur,
23. zníženie rezervného fondu – Kamerový systém o 82 985 Eur,
24. zvýšenie rezervného fondu – opravy ciest a chodníkov o 72 314 Eur,
25. zvýšenie rezervného fondu – oprava Fedákovej ulice o 10 671 Eur,
26. zvýšenie rezervného fondu - opravy Materská škola Ušiakova o 36 000 Eur,
27. zvýšenie FRB – hokejbalové ihrisko Pekníkova o 20 000 Eur,
28. zníženie FRB – prestavba zariadenia soc. služieb – Fedákova o 93 689 Eur,
29. zníženie FRB – revitalizácia Parku Družby o 87 441 Eur,
30. zvýšenie FRB – Klub Dôchodcov o 120 000 Eur,
31. zvýšenie FRB – Komunikácia A a D Brižite o 15 081 Eur,
32. zníženie FRB – projekt križovatka Alexyho – Bagarova o 10 000 Eur,
33. zvýšenie FRB – projekt Parkovisko Nejedlého o 10 000 Eur,
34. zvýšenie FRB – Základná škola Pri kríži - opravy - havarijný stav o 10 000 Eur,
35. zvýšenie FRB – Základná škola Beňovského - opravy - havarijný stav o 10 000 Eur.
Hlasovanie :
prítomní : 29
za : 21
proti : 6
zdržali sa : 2
(menovité hlasovanie poslancov k časti A uznesenia MZ č. 535/2010 je súčasťou tohto
uznesenia ako príloha č. 1)
Návrh poslanca Fajkusa:
Miestne zastupiteľstvo
B. súhlasí
s 2. úpravou rozpočtu pri akceptovaní kladných stanovísk komisie ekonomickej
a podnikateľských aktivít uvedených v zápisnici č. 44 zo zasadnutia komisie dňa 23.8.2010.
Hlasovanie :

prítomní : 27

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 6

k bodu č. 6 : Analýza jednotlivých možností právnej formy Domu kultúry Dúbravka.
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva.
k bodu č. 7 : Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 536/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti BratislavaDúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0
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k bodu č. 8 : Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 537/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 9 : Návrh Zásad odmeňovania poslancov, volených a menovaných
funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Dúbravka a ďalších občanov
pracujúcich pre samosprávu mestskej časti.

Uznesenie MZ č. 538/2010
Miestne zastupiteľstva
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej
časti Bratislava-Dúbravka a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti
s účinnosťou 1. januára 2011.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 1

k bodu č. 10 : Návrh Dodatku č. 1 k Pravidlám mestskej časti Bratislava-Dúbravka
o postupe nájmu nehnuteľného majetku a majetku zvereného do správy mestskej časti
Bratislava-Dúbravka hl. SR Bratislavou v prípadoch hodných osobitého zreteľa.

Uznesenie MZ č. 539/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Pravidlám mestskej časti Bratislava-Dúbravka o postupe nájmu nehnuteľného
majetku a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka hl. SR
Bratislavou v prípadoch hodných osobitého zreteľa.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0
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k bodu č. 11 : Návrh Dodatku č. 1 k Pravidlám mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
ktoré upravujú postup a podmienky nájmu v bytových domoch, na výstavbu ktorých
bola poskytnutá dotácia z prostriedkov štátu.

Uznesenie MZ č. 540/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Pravidlám mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré upravujú postup
a podmienky nájmu v bytových domoch, na výstavbu ktorých bola poskytnutá dotácia
z prostriedkov štátu.
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 25

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 12 : Návrh Pravidiel mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúcich postup
pri nájme pozemkov určených na záhradkárske účely ako prípady hodné osobitého
zreteľa.

Uznesenie MZ č. 541/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúcich postup pri nájme pozemkov
určených na záhradkárske účely ako prípady hodné osobitého zreteľa.
Hlasovanie :

prítomní : 27

za : 27

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 13 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych
podielov na spoločných častiach, spoločných zariadeniach , príslušenstve domu a na
zastavaných pozemkoch.

Uznesenie MZ č. 542/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
prevody vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na spoločných
častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch podľa
predloženého zoznamu žiadateľov:
a) Jana Horniaková, Pri kríži 40, Bratislava, byt č. 6, 3- izbový,
b) Anna Kováčová, Fedákova 30, Bratislava, byt č. 4, 2- izbový,
c) Mgr. Jana Junasová, Hanulova 5, Bratislava byt č. 67, 1-izbový,
d) Mgr. Stanislav Hric s manželkou Mgr. Katarínou Hricovou, Drobného 2, Bratislava, byt č.
52, 3-izbový.
Hlasovanie : prítomní : 28

za : 28

proti : 0

zdržali sa : 0
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k bodu č. 13A : Návrh na pridelenie do nájmu 2-izbový obecný byt č. 97, I. kategórie , ul.
Galbavého č. 3, Bratislava, JUDr. Ľubici Hofmannovej, Pod Lipovým 29, Bratislava ako
prípadu hodného osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 543/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
pridelenie do nájmu 2-izbový obecný byt č. 97, I. kategórie , ul. Galbavého č. 3, Bratislava, p.
JUDr. Ľubici Hofmannovej, Pod Lipovým 29, Bratislava ako prípadu hodného osobitného
zreteľa.
Hlasovanie :

prítomní : 29

za : 25

proti : 0

zdržali sa : 4

k bodu č. 14 : Návrh na schválenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku
prislúchajúceho k bytu vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 544/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu č. 1 na ulici Ožvoldíkova
13 v Bratislave, parcela č. 1280 o výmere 346 m2, v k. ú. Dúbravka, druh pozemku zastavaná
plocha vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6988/321383, za cenu 49,79 Eur/m2, celková
cena spoluvlastníckeho podielu na pozemku predstavuje sumu 199,19 Eur.
Hlasovanie :

prítomní : 28

za : 28

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 15 : Návrh na vyčlenenie bytov v objektoch základných škôl a materských škôl
v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka za účelom poskytnutia
prechodného ubytovania pre zamestnancov mestskej časti Bratislava-Dúbravka
a zamestnancov základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti BratislavaDúbravka určením spoločného nájmu bytu v súlade s § 700 a nasl. Občianskeho
zákonníka.

Uznesenie MZ č. 545/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
vyčlenenie bytov v objektoch základných škôl a materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Dúbravka:
ZŠ Pekníkova 6
ZŠ Nejedlého 8
ZŠ Beňovského 1
MŠ Galbavého 5
MŠ Ušiakova 1

– 2-izbový byt, celková plocha 83,75 m2,
– 3-izbový byt, celková plocha 77,40 m2,
– 3-izbový byt, celková plocha 69,71 m2,
– 2-izbový byt, celková plocha 69,26 m2,
– 2-izbový byt, celková plocha 65,26 m2 ,
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za účelom poskytnutia prechodného ubytovania zamestnancom mestskej časti BratislavaDúbravka a zamestnancom základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti určením
spoločného nájmu bytu v súlade s § 700 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Hlasovanie :

prítomní : 26

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 3

k bodu č. 16 : Návrh na predaj pozemkov parcela č. 168/1 a 168/7 v k.ú. Dúbravka,
žiadateľovi FK CRA spol.s.r.o., lokalita K Horárskej studni.

Uznesenie MZ č. 546/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemkov, žiadateľovi FK CRA spol. s r.o., Repašského 18, Bratislava, parc.č. 168/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 702 m2 a parcela č. 168/7 - zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 523 m2 v k.ú. Dúbravka, zapísaných na LV č. 847, minimálne za cenu
určenú znaleckým posudkom 100,78 €/m2, t.j. za cenu celkom 123 455,50 € ako prípad hodný
osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie :

prítomní : 29

za : 27

proti : 0

zdržali sa : 2

k bodu č. 17 : Návrh na predaj pozemku parcela č. 17/2 v k.ú. Dúbravka žiadateľovi
Ing. Ladislavovi Marušiakovi ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 547/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje
predaj pozemku žiadateľovi Ing. Ladislavovi Marušiakovi bytom Ul. Poláka č. 5, Martin,
parcela č. 17/2 o výmere 66 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Dúbravka , vedený na
liste vlastníctva č. 847, situovaný na ulici K Horárskej studni, za cenu 102,93 Eur za m2, to je
za cenu celkom 6 793,38 Eur, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
B. zrušuje
uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 329/2009 z 10.02.2009, ktorým schválilo predaj
pozemku žiadateľovi Ing. Ladislavovi Marušiakovi, parc.č. 17/2 o výmere 66 m2, zastavaná
plocha a nádvorie a časť pozemku parc.č. 18/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca
67m2 (výmera bude spresnená po vyhotovení GP) k.ú. Dúbravka.
Hlasovanie : prítomní : 26
za : 20
proti : 1
zdržali sa : 5
(menovité hlasovanie poslancov k uzneseniu MZ č. 547/2010 je súčasťou tohto uznesenia
ako príloha č. 2)
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k bodu č. 18 : Návrh na prechod nájmu časti pozemku parcela č. 2403/6 k.ú. Dúbravka
o výmere 218 m2, lokalita Krčace.

Uznesenie MZ č. 548/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
prechod nájmu časti pozemku parcela č. 2403/6 k. ú. Dúbravka o výmere 218 m2 v lokalite
Krčace z pani Evy Novarovej na sestru PhDr. Vieru Chilú.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 19 : Návrh na neúčtovanie a vrátenie nájomného za pozemok parcela č. 1175
k.ú. Dúbravka o výmere 375 m2 lokalita Tavarikova osada.

Uznesenie MZ č. 549/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh neúčtovať nájomné Ing. Gabrielovi Jenčíkovi, podľa zmluvu č. 36/2006 o nájme
nehnuteľnosti, parcely č. 1775 k.ú. Dúbravka o výmere 375 m2, v lokalite Tavarikova osada,
vo výške 99,58 € za rok 2010 a ďalej až do ukončenia sporu a vrátiť mu uhradené nájomné za
roky 2008, 2009 celkom v sume 199,16 €.
Hlasovanie :

prítomní : 26

za : 23

proti : 2

zdržali sa : 1

k bodu č. 20 : Návrh na schválenie žiadosti spoločnosti RAJO, a.s. o predĺženie zmluvy
o zabezpečení mliečnych výrobkov na ZŠ Sokolíkova 2 v Bratislave.

Uznesenie MZ č. 550/2010
Miestne zastupiteľstvu
schvaľuje
predĺženie zmluvy o zabezpečovaní mliečnych výrobkov na Základnej škole Sokolíkova 2
v Bratislave spoločnosti RAJO, a.s. na obdobie od 1.9.2010 do 30.6.2011.
Hlasovanie :

prítomní : 26

za : 26

proti : 0

zdržali sa : 0

11

k bodu č. 21 : Návrh na prenechanie nájmu časti nebytového priestoru budovy bývalej
Miestnej knižnice na Sekurisovej 12, Bratislava, parcela č. 3298, súp.č. 1923 v k.ú.
Dúbravka o výmere 76,6 m2, žiadateľovi L.M.LIMOUSINE s.r.o., Korytnická 3,
Bratislava ako prípad hodný osobitého zreteľa.

Uznesenie MZ č. 551/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje
nájom časti nebytového priestoru budovy bývalej Miestnej knižnice na Sekurisovej č. 12,
Bratislava, parcela č. 3298, súp.č. 1923 v k.ú. Dúbravka o výmere 76,6, m2, žiadateľovi
L.M.LIMOUSINE s.r.o., Korytnická 3, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v súlade s § 9 ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov na dobu 10 rokov za cenu podľa Sadzobníka Domu kultúry Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 27

za : 26

proti : 0

zdržali sa : 1

B. ukladá
prednostovi miestneho úradu zmluvne doriešiť spoločné užívanie záhrady a prispievanie
k údržbe záhrady všetkých nájomcov a užívateľov záhrady.
Hlasovanie :

prítomní : 27

za : 27

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 22 : Návrh na schválenie opakovaných nájmov nebytových priestorov v DKD.

Uznesenie MZ č. 552/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
nájom nebytových priestorov (opcia pri nájomných zmluvách) v Dome kultúry Dúbravka
určených na administratívne, kancelárske, obchodné a skladové priestory uvedeným
nájomníkom podľa priloženého zoznamu na dobu maximálne 2 rokov od doby skončenia
nájomnej zmluvy ako prípady hodné osobitého zreteľa v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c) č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zoznam nájomcov:
P.č. Nájomca:

Druh zmluvy

Zmluvné obdobie

Účel nájmu

1.

Zmluva o nájme

1.1.2010-31.12.2010

sklad kostýmov 14,3 m2

Nájomná zmluva

každá nedeľa

kresť.stretnutia

Modrá
sála

808,80 €/mes.

č.1/13/K/2010

3.1.2010-26.12.2010

Zmluva o nájme

1.1.2010-31.12.2010

kancelária

15,3 m2

181,04 €/mes.

1.1.2010-31.12.2010

kancelária

15 m2

170,95 €/mes.

1.2.2010-31.1.2010

kancelária

6,18 m2

70,43 €/mes.

Magisteriál,súbor mexických tancov

Rozloha

Cena
47,5 €/mes.

.č.1/2010
2.

Slovo života int.Bratislava

3.

Autoškola-Harmi spol.s.r.o.

4.

Autoškola-Harmi spol.s.r.o.

č.2/2010
Zmluva o nájme
č.3/2010
5.

JUDr. A. Rumplová

Zmluva o nájme
č.5/2010
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6.

Autoškola-Harmi spol.s.r.o.

Zmluva o nájme

1.4.2010-31.3.2011

kancelária

12,1 m2

137,90 €/mes.

1.4.2010-31.3.2011

sklad

22 m2

108,28 €/mes.

1.6.2010-31.5.2011

kancelária

12,6 m2

170,88 €/mes.

8.6.2010-7.6.2011

obch.priestor

26 m2

352,61 €/mes.

17.6.2010-16.6.2011

kancelária

12,7 m2

144,74 €/mes.

15.7.2010-14.7.2011

kancelária

13,4 m2

152,72 €/mes.

1.8.2010-31.7.2011

kancelária

18,2 m2

119,47 €/mes.

1.8.2010-31.7.2011

kancelária

14,9 m2

169,81 €/mes.

1.8.2010-31.7.2011

kancelária

18 m2

205,14 €/mes.

1.6.2010-31.5.2011

garáž

1.9.2008-31.8.2010

obch. priestor

16,81m2

227,99 €/mes.

1.9.2008-31.8.2010

kancelária

12,2 m2

141,20 € mes.

1.2.2009-31.1.2011

herňa

48,5 m2

501 €/mes.

1.2.2009-31.1.2011

kancelária

6,18m2

70,43 €/mes.

1.2.2009-31.1.2011

bowling

885 m2

2765,56
€/mes.

1.3.2009-28.2.2011

kancelária

10 m2

113,96 €/mes.

1.5.2009-30.4.2011

kancelária

15,1m2

172,08 €/mes.

1.5.2009-30-4-2011

obch. priestor

34,15m2

410,28 €/mes.

1.8.2009-31.7.2011

skladumyvárka

65 m2

281,83 €/ mes

1.9.2009-31.8.2011

kancelária

14,5 m2

196,65 €/mes.

1.9.2009-31-8-2011

obch. priestor

28,65 m2

388,56 €/mes.

1.10.2009-30.9.2011

kancelária

13,4m2

152,71 €/mes.

č.11/2010
7.

Marek Riesz

Zmluva o nájme
č.12/2010

8.

JUDr.Š.Martinkovič-advokát

Zmluva o nájme
č.13/2010

9.

INBOX, s.r.o.

Zmluva o nájme
č.14/2010

10.

Oľga Ďuricová-Agentúra DOMY

Zmluva o nájme
č.15/2010

11.

Vlasta Halamová,IPedikúra,

Zmluva o nájme
č.16/2010

12.

K.Pribyšová, Salón pre zdravie,

Zmluva o nájme
č.17/2010

13.

Ing.I.Hošťáková-KOZMETIKA

Zmluva o nájme
č.18/2010

14.

B.Gallová-kaderníctvo B-štýl

Zmluva o nájme
č.19/2010

15.

Martin Pacelt

Zmluva o nájme

39,51 €/mes.

č.9/garáž
16.

CEDERA plus, s.r.o.

Zmluva o nájme
č.26/2008

17.

JUDr. Hlavenková

Zmluva o nájme
Č.33/2008

18.

SIMI SLOVAKIA, s.r.o.

Zmluva o nájme
Č.3/2009

19.

JUDr. Hvozdíková

Zmluva o nájme
Č.4/2009

20.

Miľo, s.r.o.

Zmluva o nájme
č.5/2009

21.

SMER-SD

Zmluva o nájme
č.6/2009

22.

JUDr.Ščepková

Zmluva o nájme
č.8/2009

23.

Simonka,s.r.o.

Zmluva o nájme
č.11/2009

24.

Peter Šesták

Zmluva o nájme
č.14/2009

25.

4 MEDIA, s.r.o.

Zmluva o nájme
č.15/2009

26.

Simonka, s.r.o.

Zmluva o nájme

27.

Nadácia HELP, obč.združenie

Zmluva o nájme

č.16/2009

č.17/2009
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28.

Pedikúra HELENA

Zmluva o nájme

1.10.2009-30.9.2011

kancelária

8,5m2

55,35 €/mes.

1.10.2009-30.9.2011

kancelária

6 m2

244,12 €/kvar

č.20/2009
29.

STAVRING, s.r.o.

Zmluva o nájme
č.22/2009

30.

Pedikúra Fúrová

Zmluva o nájme

1.10.2009-30.9.2011

kancelária

8,5 m2

55,35 €/mes.

31.

Boris Jablonka

Zmluva o nájme

1.12.2009-30.11.2011

kancelária

15,3m2

174,38 €/mes.

1.12.2009-30.11.2011

garáž-sklad

60m2

250 €/mes.

15.1.2009-14.1.2011

kancelária

10m2

66,03 €/mes.

1.10.2009-30.9.2011

obch. priestor

16m2

71,77 €/mes.

15.11.2009-4.11.2011

sklad

12,3 m2

145,77 €/mes.

č 24/2009
32.

Autoškola HARMI, s.r.o.

33.

ÚpVVaZ, s.r.o.

Zmluva o nájme
č.25/2009
Zmluva o nájme
č.2/2009

34.

Krajčírstvo Masaryková

Zmluva o nájme
č.18/2009

35.

Ing. Holakovský - GENIUM

Zmluva o nájme
č.27/2009

Hlasovanie :

prítomní : 26

za : 26

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 22A : Návrh na schválenie nájmu priestorov v Dome kultúry Dúbravka
o výmere 17,27 m2, žiadateľke Diane Sokolovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 553/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
nájom nebytových priestorov o výmere 17,27 m2 na prízemí Domu kultúry Dúbravka
žiadateľke p. Diane Sokolovej ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 196,82
€/mesiac na obdobie od. 1.10.2010 do30.9.2015.
Hlasovanie :

prítomní : 27

za : 27

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 23 : Návrh hmotných hnuteľných kultúrnych pamätihodností mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č 554/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
hmotné hnuteľné pamätihodnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka a to:
1. erb mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
2. insígnie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
3. vlajka mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
4. kronika mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0
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k bodu č. 24 : Aktualizácia plánu rekonštrukcie a modernizácie prevádzky tepelnoenergetických zariadení mestskej časti Bratislava- Dúbravka na rok 2010.

Uznesenie MZ č. 555/2010
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o aktualizácii plánu rekonštrukcie a modernizácie prevádzky
energetických zariadení mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2010.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

tepelno-

zdržali sa : 0

k bodu č. 25 : Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

Uznesenie MZ č. 556/2010
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o plnení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka vznesených na jeho 27. rokovaní.
Hlasovanie :

prítomní : 26

za : 26

proti : 0

zdržali sa : 0

Ing. Ján Sandtner, v. r.
starosta
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Hlasovanie k bodu č. 5
Meno a priezvisko

za

1. Ing. Augustín Ján

/

2. Ing. Bednár Štefan

/

3. Mgr. Čajka Igor

/

4. Ing. Čarnogurská Marta

/

5. Ing. Čecho Peter

/

Príloha č. 1 k uzneseniu
č. 535/2010/A

proti

6. Ing. Danková Magda
7. Ing. Fajkus Peter

/
/

8. Gál Branislav

/

9. Guzy Andrej

/

10. Ing. Hanulík Peter

/

11. Hatala Štefan

/

12. Hlinka Milan

/

13. Ing. Hradecký Boris

/

14. Ing. Hudcovská Jelena

/

15. Jandošová Eva

/

16. MUDr. Jarábek Karol

-

17. Doc. Ing. Klimik Michal

/

-

18. Ing. Kováč Miroslav

-

/

19. Ing. arch. Králik Pavol

/

20. Kremmerová Anna

/

21. PhDr. Križanová Matilda

/

22. Ing. Liptovský Albert

zdržal sa

/
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23. JUDr. Machala Lukáš

/

24. Ing. Jozef Barborík

/

25. Ing. Stanislav Priesol

/

26. Petruška Daniel

/

27. Ing. Pifflová-Španková

/

28. MUDr. Šimo Ján

-

29. Zach Miroslav

/

-

30. RNDr. Zaťovič Martin

/

31. Zrunek Karol

/

Za :
Proti :
Zdržal :

21
6
2

Spolu :

29

-
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Hlasovanie k bodu č. 17
Meno a priezvisko

za

1. Ing. Augustín Ján

/

2. Ing. Bednár Štefan

/

3. Mgr. Čajka Igor

/

4. Ing. Čarnogurská Marta

/

5. Ing. Čecho Peter

/

6. Ing. Danková Magda

-

Príloha č. 2 k uzneseniu
č. 547/2010

proti

zdržal sa

-

-

7. Ing. Fajkus Peter

/

8. Gál Branislav

/

9. Guzy Andrej

/

10. Ing. Hanulík Peter

/

11. Hatala Štefan

/

12. Hlinka Milan

/

13. Ing. Hradecký Boris

/

14. Ing. Hudcovská Jelena

/

15. Jandošová Eva

-

-

-

16. MUDr. Jarábek Karol

-

-

-

17. Doc. Ing. Klimik Michal

/

18. Ing. Kováč Miroslav

/

19. Ing. arch. Králik Pavol

/

20. Kremmerová Anna

/

21. PhDr. Križanová Matilda

/

22. Ing. Liptovský Albert

/
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23. JUDr. Machala Lukáš

/

24. Ing. Jozef Barborík

/

25. Ing. Stanislav Priesol

/

26. Petruška Daniel

-

27. Ing. Pifflová-Španková

/

28. MUDr. Šimo Ján

-

29. Zach Miroslav

/

-

-

-

-

30. RNDr. Zaťovič Martin

/

31. Zrunek Karol

/

Za :
Proti :
Zdržal :

20
1
5

Spolu :

26

19

