Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Uznesenie
č. 362-373
z 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava–Dúbravka
z 18. februára 2014
________________________________________________________________________________
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 18.02.2014
na svojom 26. zasadnutí tieto body programu :
Otvorenie rokovania.
Schválenie programu zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
2. Informácia o činnosti útvaru kontroly.
3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2014 – 2016.
4. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2012/2013.
5. Plán predpokladaných kultúrnych podujatí Domu kultúry Dúbravka v roku 2014.
6. Výsledky hospodárenia Domu kultúry Dúbravka.
Predkladateľ stiahol materiál pred schválením programu rokovania.
7. Návrh na nájom nebytového priestoru v ZŠ Nejedlého č. 8, k.ú. Dúbravka, spoločnosti
Bratislavská teplárenská, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
8. Návrh na zmenu uznesenia č. 293/2013 zo dňa 30.07.2013 v časti týkajúcej sa doby
nájmu nebytového priestoru v ZŠ Sokolíkova č. 2, k.ú. Dúbravka.
Predkladateľ stiahol materiál pred schválením programu rokovania.
9. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy (doplnenie čl. 9 ods. 6 písm. f) štatútu).
10. Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava 4.
11. Informácia o vybavených interpeláciách.
12. Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní.
13. Rôzne.
14. Interpelácie poslancov.
Ukončenie MZ

Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
overovateľov zápisnice poslancov:
Matián Takács
Hlasovanie :
prítomní : 21

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 1

Mgr. Soňa Gazdíková
Hlasovanie :
prítomní : 21

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 1

navrhovateľov uznesení poslancov :
Ing. Peter Čecho
Hlasovanie :
prítomní : 21

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 1

Ing. Branislav Gál
Hlasovanie :
prítomní : 21

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 0

Hlasovanie o celom programe (vrátane stiahnutých bodov 6 a 8) :
Hlasovanie :
prítomní : 21
za : 21
proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 1: Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie MZ č. 362/2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. berie na vedomie
1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva:
- uznesenie 356/2013/B,
2. priebežné plnené
- uznesenie 453/2010/B2,
- uznesenie 16/2011.
B. schvaľuje
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva
_____________________________________________________________________
nositeľ plnenia
číslo uznesenia
pôvodný
nový
uznesenia
termín
termín
_____________________________________________________________________
Prednosta MÚ
361/2013
18.2.2014
31.3.2014
_____________________________________________________________________
C. zrušuje
uznesenie č. 314/2013.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 21

proti : 0

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

Uznesenie MZ č. 363/2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. berie na vedomie
1.
2.
3.
4.

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012
Správu z kontroly inventarizácie majetku mestskej časti
Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2013
Stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016
B. žiada

prednostu miestneho úradu zabezpečiť odstránenie nedostatkov pri plnení opatrení z
vykonaných kontrol.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 3 : Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2014 – 2016.

Uznesenie MZ č. 364/2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

Podľa návrhu poslanca Hanulíka:

A. schvaľuje

1. 1. pozastavenie financovania vydávania „Dúbravského spravodajcu“ a presunutie peňazí do
rezervného fondu (detské ihrisko Gallayova ul.)
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 19

proti : 1

zdržali sa : 2

Toto uznesenie (364/2014) v časti A1. 1 pozastavujem dňom 27.2.2014, pretože sa
domnievam, že podľa § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je pre mestskú časť Bratislava–Dúbravka zjavne
nevýhodné.

Podľa návrhu poslancov Guzyho a Čecha:
2. 1. zapracovať do rozpočtu opravu dvoch strešných plôch na Základnej škole Bilíkova
a Gymnáziu Bilíkova v celkovej hodnote 66 000 EUR (z Fondu rozvoja bývania)
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0
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3.1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2014 v príjmovej a výdavkovej časti
vo výške 8 223 452 eur vrátane finančných operácií,
3.2. príjmy bežného rozpočtu 8 177 272 eur, výdavky bežného rozpočtu 8 152 485 eur a
prebytok bežného rozpočtu 24 787 eur,
3.3. príjmy kapitálového rozpočtu 46 180 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 46 180 eur, t.j.
vyrovnaný kapitálový rozpočet,
3.4. výdavkové finančné operácie vo výške 24 787 eur,
3.5. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkovej organizácie mestskej
časti Bratislava-Dúbravka a poskytované transfery na rok 2014,
3.6. programy výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2014.
B. berie na vedomie
návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2015 – 2016.
C. splnomocňuje
starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
1. upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2014 v plnej výške v prípade účelovo
určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Magistrátu hl. mesta, z
prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
s tým, že poslanecké návrhy budú zapracované do rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka.
Hlasovanie k časti uznesenia A 3.1 až 3.6, B a C1 :
prítomní : 22
za : 21
proti : 0

zdržali sa : 1

Podľa návrhu poslanca Guzyho:
2. upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy
schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2014 za podmienky, že
celkové výdavky rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2014 môžu
prekročiť najviac 5 %. Úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia
schválený v rozpočte na rok 2014.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 13

proti : 0

zdržali sa : 9
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k bodu č. 4 : Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2012/2013.

Uznesenie MZ č. 365/2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
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 2012/2013.
Hlasovanie :

prítomní : 16

za : 16

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 5 : Plán predpokladaných kultúrnych podujatí Domu kultúry Dúbravka v
roku 2014.

Uznesenie MZ č. 366/2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
berie na vedomie
plán predpokladaných kultúrnych podujatí Domu kultúry Dúbravka
organizovaných Mestskou časťou Bratislava – Dúbravka na rok 2014.
Hlasovanie :

prítomní : 16

za : 15

proti : 1

a podujatí

zdržali sa : 0

k bodu č. 6 : Výsledky hospodárenia Domu kultúry Dúbravka.
Predkladateľ stiahol materiál pred schválením programu rokovania.

k bodu č. 7 : Návrh na nájom nebytového priestoru v ZŠ Nejedlého č. 8, k.ú. Dúbravka,
spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 367/2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
Podľa návrhu poslanca Gála:
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte súp. č. 1914 postavenom na
pozemku parc. č. 3387 na Nejedlého ulici č. 8, k. ú. Dúbravka, pre spoločnosť Bratislavská
teplárenská, a.s. so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO 35 823 542, je prípadom
hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu, že spoločnosť je výhradným dodávateľom tepla pre
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objekt ZŠ Nejedlého č. 8 na základe osobitnej zmluvy o dodávke tepla, za účelom naplnenia
ktorej v prenajatom priestore na vlastné náklady umiestni a bude prevádzkovať OST.
B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru s výmerou 42 m2 nachádzajúci sa v suteréne objektu súp. č.
1914 postavenom na pozemku parc. č. 3387 na Nejedlého č. 8, k. ú. Dúbravka, pre
spoločnosť Bratislavská teplárenská so sídlom v Bratislave, IČO 35 823 542, ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, na dobu neurčitú, pre účel umiestnenia a prevádzkovania OST,
za cenu 16,– Eur/m2 ročne s podmienkou, že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90
dní odo dňa schválenia uznesenia, v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 1

k bodu č. 8 : Návrh na zmenu uznesenia č. 293/2013 zo dňa 30.07.2013 v časti týkajúcej
sa doby nájmu nebytového priestoru v ZŠ Sokolíkova č. 2, k.ú. Dúbravka.
Predkladateľ stiahol materiál pred schválením programu rokovania.

k bodu č. 9 : Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy (doplnenie čl. 9 ods. 6 písm. f) štatútu).

Uznesenie MZ č. 368/2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. prerokovalo
návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislava, ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f)
štatútu.
B. súhlasí
s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl.
9 ods. 6 písm. f) štatútu tak, že v Čl. 9 ods. 6 písm. f) sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa
slová „ak ho požiada o rozhodnutie starosta mestskej časti, rozhodne do 30 dní odo dňa
doručenia písomnej žiadosti, v osobitne zložitej veci najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia
písomnej žiadosti“.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 0
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k bodu č. 10 : Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava 4.

Uznesenie MZ č. 369/2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
schvaľuje
v súlade s § 140 zákona č. 385 / 2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších
predpisov na funkčné obdobie rokov marec 2014 až marec 2018 týchto prísediacich
Okresného súdu Bratislava IV z radov občanov:
1. Oľga Navarčíková, bytom Drobného 21, 841 02 Bratislava
2. Marta Gulíšková, bytom Bagarova 24, 841 01 Bratislava
3. JUDr. Alžbeta Šporerová, Ľ.Zúbka 31, 841 01 Bratislava
4. Terézia Mikulášová, Nejedlého 12, 841 02 Bratislava,
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 11 : Informácia o vybavených interpeláciách.

Uznesenie MZ č. 370/2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
berie na vedomie
informáciu o plnení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava-Dúbravka vznesených na jeho 25. rokovaní.
Hlasovanie :

prítomní : 15

za : 15

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 12 : Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní.

Uznesenie MZ č. 371/2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
berie na vedomie
informáciu o vybavovaní podnetov občanov z Poslaneckých dní.
Hlasovanie :

prítomní : 15

za : 15

proti : 0

zdržali sa : 0
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k bodu č. 13 : Rôzne.
k bodu č. 13.1. : Návrh poslankyne Zaťovičovej : žiadosť o predloženie návrhu
všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb.

Uznesenie MZ č. 372/2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
žiada
prednostu miestneho úradu, aby v termíne do 28.2.2014 predložil, v súlade s prijatím zákona
485/2013 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
a nadobudol účinnosť 1.1.2014, návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní
sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Hlasovanie :

prítomní : 14

za : 14

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 13.2. : Návrh poslankyne Zaťovičovej : žiadosť o vykonanie námatkovej
kontroly úhrad za opatrovateľskú službu od klientov za rok 2013.

Uznesenie MZ č. 373/2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
žiada
miestnu kontrolórku o vykonanie námatkovej kontroly úhrad za opatrovateľskú službu od
klientov za rok 2013 do nasledujúceho rokovania miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie :

prítomní : 15

za : 15

proti : 0

zdržali sa : 0

Môj podpis sa nevzťahuje na uznesenie č. 364//2014 v časti A1. 1, ktoré som pozastavil.
Miestna rada miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zvolaná na
deň 27.2.2014 na prerokovanie pozastavenia uznesenia č. 364/2014 v časti A 1. 1
neprijala stanovisko z dôvodu, že nebola uznášania schopná.

Ing. Ján Sandtner, v. r.
starosta
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