Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Uznesenia
č. 46 – 47
zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava–Dúbravka
z 27. mája 2011
________________________________________________________________________________
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 27.5.2011
na svojom 7. zasadnutí tieto body programu :
Otvorenie rokovania.
Schválenie programu zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2011-2013.
2. Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za 1. štvrťrok 2011.
3. Rôzne
Ukončenie MZ
Hlasovanie o doplnenom bode 3:
Hlasovanie :
prítomní : 20

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 0

Hlasovanie o celom programe:
Hlasovanie :
prítomní : 20

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 0

Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
overovateľov zápisnice poslancov: JUDr. Andrea Duongová a Ing. Tomáš Vašek
Hlasovanie :
prítomní : 19
za : 18
proti : 0
zdržali sa : 1
navrhovateľov uznesení poslancov : Ing. Branislav Gál a JUDr. Dušan Mikuláš
Hlasovanie :
prítomní : 20
za : 20
proti : 0
zdržali sa : 0
a prijalo tieto uznesenia :

k bodu č. 1 : Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2011-2013.

Uznesenie MZ č. 46/2011
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka po prerokovaní materiálu
A. schvaľuje
1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2011 v príjmovej a výdavkovej časti
vo výške 8 556 248 eur vrátane finančných operácií.
2. príjmy bežného rozpočtu 5 134 692 eur, výdavky bežného rozpočtu 5 134 692 eur.
3. príjmy kapitálového rozpočtu 188 600 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 188 600 eur.
4. použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2011.
5. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií mestskej
časti Bratislava-Dúbravka, jednotlivých oddelení a útvarov miestneho úradu
a poskytované transfery na rok 2011.
6. programy výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2011.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 0

návrh poslanca Klepocha:
7. na prevádzku Domu kultúry Dúbravka 315 000 € z Fondu rozvoja bývania. Žiadam zmenu
zapracovať do čistopisu rozpočtu na rok 2011.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 15

proti : 1

zdržali sa : 5

B. berie na vedomie
návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2012-2013.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 0

C. ukladá
podľa návrhu poslanca Hradeckého:
prednostovi miestneho úradu:
1. oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mestskej časti BratislavaDúbravka, oddeleniam a útvarom miestneho úradu schválené záväzné ukazovatele, úlohy,
limity a programy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2011.
T: 15.06.2011
2. pripraviť vyhodnotenie 1. polroka 2011 z hľadiska tvorby príjmov a čerpanie výdavkov
a pripraviť návrh zmeny rozpočtu, ktorá bude vychádzať z ich skutočného vývoja a zabezpečí
optimálne financovanie mestskej časti v druhom polroku 2011.
T: 27.9.2011
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3. vypracovať analýzu dopadov na hospodárenie mestskej časti v súvislosti s pripravovaným
zvýšením ceny zemného plynu od septembra 2011.
T: 27.9.2011
4. pripraviť zoznam majetku vo vlastníctve mestskej časti a zvereného majetku mestskej časti
Bratislava-Dúbravka, ktorý by bolo možné odpredať.
T: 27.9.2011
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

D. splnomocňuje
starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné
ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka na rok 2011. Upravovaním podľa prvej vety môžu byť celkové výdavky rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2011 prekročené najviac o 5 % a tieto úpravy
nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte na rok 2011.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 11

proti : 1

zdržali sa : 9

E. vyčleňuje
návrh poslanca Füzyho:
1. Na zakúpenie hlasovacieho zariadenia 20 000 € z kapitálových výdavkov a zároveň tým
ruší zakúpenie telefónnej ústredne vo výške 20 000 €. Žiadam zmenu zapracovať do čistopisu
rozpočtu na rok 2011.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 14

proti : 0

zdržali sa : 8

návrh poslanca Hanulíka:
2. Na vybudovanie športovej haly na Bilíkovej (Lysákovej) 250 000 € z Fondu rozvoja
bývania. Žiadam zmenu zapracovať do čistopisu rozpočtu na rok 2011.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 4

návrh poslanca Havránka:
3. Na dotácie pre športové aktivity z Fondu rozvoja bývania 7 000 €. Žiadam zmenu
zapracovať do čistopisu rozpočtu na rok 2011.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 13

proti : 1

zdržali sa : 8
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k bodu č. 2 : Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za 1.
štvrťrok 2011.

Uznesenie MZ č. 47/2011
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Č Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
informáciu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za 1. štvrťrok 2011.
Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 19

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 3: Rôzne
Nebolo prijaté uznesenie.

Ing. Ján Sandtner, v. r.
starosta
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