Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
U z n e s e n i a
č. 105 - 127 
zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Dúbravka dňa 9.9.2003
_______________________________________________________________________ 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 9.9.2003 na svojom  7. zasadnutí tieto body programu :
1/           Informácia o plnení uznesení MZ
2/           Návrh odmien starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka za II. štvrťrok 2003
3/           Situačná správa o činnosti OS MsP Dúbravka 
4/           Žiadosť o odkúpenie samostatne stojaceho objektu na Nejedlého ul. č.4 
              spoločnosťou BISTRO Nejedlého, s.r.o. 
5/           Návrh na pridelenie voľných pozemkov na záhradkárske a rekreačné účely
6/           Informácia o činnosti útvaru kontroly
7/           Zásady finančnej kontroly Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
8/           Informácia o výsledkoch hospodárenia za I. polrok 2003
9/           Žiadosť daňového subjektu Saleziáni Don Bosca,
              Miletičova 7, 821 08 Bratislava o odpustenie dane za rok 2001  
10/         Návrh na schválenie odpredaja pozemku parc.č. 2909/1 k.ú. Dúbravka 
              o výmere 1 504 m2 v podiele 1/157-iny pod garážovým boxom č. 137 
              v objekte „Hromadné garáže na Bagarovej ul. 
11/         Žiadosť Ing. Jána Heteša o odkúpenie pozemku parc.č. 1644/9 o výmere 10 
              m2  k.ú. Dúbravka 
12/         Žiadosť Ing. Jána Heteša o odkúpenie pozemku parc.č. 1644/10 o výmere    
              2 m2 k.ú. Dúbravka 
                   
13/      Žiadosti vlastníkov pozemkov priľahlých k pozemku parc.č. 1631/ (graba)   k.ú.Dúbravka Mgr. Gejdoša, Ing. Palušku, Ing. Heteša, Ing. Pavla Jacku, 
   Ing. Petra Jacku, p. Záriša, p. Panteličovej, Ing. Lörincza a Ing. Beladiča
   o odkúpenie častí tohto pozemku
14/         Žiadosť Ing. Vladimíra Götza o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok
parc.č. 2403/25 k.ú. Dúbravka o výmere 114 m2 na záhradkárske a  rekreačné účely
15/         Žiadosť Jána Matrku o prenájom pozemku parc.č. 3175/36 k.ú. Dúbravka    
               o výmere 196 m2  na záhradkárske a rekreačné účely
16/          Žiadosť Ing. Rozálie Pokornej o prenájom časti pozemku parc.č.                 3175/19k.ú.Dúbravka o výmere 80 m2 na záhradkárske a rekreačné účely
17/        Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku parc.č. 1336/7 k.ú. Dúbravka o výmere 7 m2  pod stánok spoločnosti PALIMA s.r.o. na dobu neurčitú
18/         Zrušenie zásad prideľovania bytov v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
zo dňa 27.6.1995 vrátane zmien a doplnkov (schválených uzn. MZ č.
   236/1996 a č. 299/2000) a zrušenie sociálneho poradovníka na byty - 
   stiahnutý z rokovania
19/         Zrušenie uznesenia MZ č. 422/2001 z 25.9.2001
20/         Uznesenie MZ č. 545/2002 zo dňa 24.-25.6.2002, 3-izbový obecný byt č. 41, 
              Bagarova 22 - stiahnutý z rokovania
21/         Návrh doplnenia školských rád poslaneckými klubmi
22/         Návrh doplnenia rady DŠK                      
23/         Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov
24/         Interpelácie
25/         Rôzne
Miestne zastupiteľstvo 
zvolilo
navrhovateľov zápisnice :                Ing. Miroslava Kováča
                                                           Ing. Jozefa Barboríka
overoveteľov zápisnice :                 Alenu Tobiašovú
                                                           MUDr. Mária Zboju
a prijalo tieto uznesenia :
K bodu č. 1:  Informácia o plnení uznesení MZ
Uznesenie č. 105 MZ
Miestne zastupiteľstvo
a/      b e r i e   n a  v e d o m i e
          informáciu o plnení uznesení
b/           s ch v a ľ u j e 
          zmenu termínu plnenia uznesenia MZ č. 65 na októbrové zasadnutie MZ
          zmenu termínu plnenia uznesenia MZ č. 69 s termínom spracovania materiálu do 30.11.2003.
hlasovanie :              za: 22             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 2: Návrh odmien starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka za II. štvrťrok   
                       2003
Uznesenie č. 106 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Ing. Petrovi Polákovi, starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka odmenu za II. štvrťrok 
2003  vo výške 50%  zo súčtu platov za II. štvrťrok 2003.
hlasovanie :              za: 18             proti : 2           zdržali sa: 2
K bodu č. 3: Situačná správa o činnosti OS MsP Dúbravka
Uznesenie č. 107 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o činnosti MsP na území M.č. Bratislava – Dúbravka v júni a júli 2003 
-       pripomienkou: zabezpečiť, aby sa neparkovalo v blízkosti križovatiek 
                            v M.č.Bratislava - Dúbravka
hlasovanie :              za: 23             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 4: 
Žiadosť o odkúpenie samostatne stojaceho objektu na Nejedlého ul. č. 4 spoločnosťou BISTRO Nejedlého, s.r.o.
Uznesenie č. 108 MZ      
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e odpredaj
·        samostatne stojaceho objektu , súpisné č. 1912, nachádzajúceho sa na Nejedlého ul č. 4, Bratislava, vo výmere 182 m2 za cenu 3 800 000,- Sk, po odpočítaní nákladov za rekonštrukciu uvedeného objektu : 
-         774 376,- Sk
-         370 970,- Sk
   2 654 654,- Sk     +           zaplatenie nájomného, ktoré dlhuje spoločnosť BISTRO Nejedlého, s.r.o., Mestskej časti Bratislava - Dúbravka ku dňu podpísania kúpno-predajnej zmluvy.
·        pozemku pod budovou, parc. č. 3389, k.ú. Dúbravka, zastavaná plocha, vo výmere 182 m2, zapísaný na LV 847, za cenu 3 850,- SK/m2  
spoločnosti BISTRO Nejedlého, s.r.o., IČO 35704896
hlasovanie :              za: 16             proti : 2           zdržali sa: 7 
K bodu č. 5: Návrh na pridelenie voľných pozemkov na záhradkárske a rekreačné účely
Uznesenie č. 109 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
pridelenie voľných pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely týmto žiadateľom : 
Ing. Oľga Stuparinová    parc. č. 3175/65           výmera 506 m2              doba neurčitá
JUDr. Štefan Božík       parc. č. 3175/9 – časť   výmera cca 600 m2      doba neurčitá
hlasovanie :              za: 17             proti : 2           zdržali sa: 5
K bodu č. 6: Informácia o činnosti útvaru kontroly
Uznesenie č. 110 MZ
1/  k materiálu č. I – „ Analýza rokovacieho konania na TEZ“
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e   materiál bez pripomienok
2/  k materiálu č.II – „ Hospodárenie s bytmi – plnenie opatrení“
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e  správu z kontroly bez pripomienok
3/  k materiálu č. III – „Informácia o vybavovaní sťažností za I. polrok 2003“
Miestne zastupiteľstvo
a/      b e r i e   n a   v e d o m i e  predloženú informáciu bez pripomienok
b/     u k l a d á  prednostovi MÚ zabezpečiť dôsledné dodržiavanie Zákona 
        o sťažnostiach č. 152/98 Z.z. a Príkazu starostu č. 1/99    termín : trvalý
hlasovanie :              za: 20             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 7: Zásady finančnej kontroly Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 111 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
„Zásady finančnej kontroly Mestskej časti Bratislava – Dúbravka s pripomienkou
-       v časti vzor č. 1 – Krycí list doplniť v závere : 
do  50 000,- Sk podpisuje starosta a prednosta  /platí len pre MÚ/
nad 50 000,- Sk podpisuje starosta  /platí len pre MÚ/
hlasovanie :              za: 23             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 8: Informácia o výsledkoch hospodárenia za I. polrok 2003
Uznesenie č. 112 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o výsledkoch hospodárenia za 1.polrok 2003 bez pripomienok
hlasovanie :              za: 23             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 9: 
Žiadosť daňového subjektu Saleziáni Don Bosca,Miletičova 7, 821 08 Bratislava o odpustenie dane za rok 2001
Uznesenie č. 113 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
odpustenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti za rok 2001 v sume 100 199,- Sk.
hlasovanie :              za: 23             proti : 1           zdržali sa: 0
  
K bodu č. 10: 
Návrh na schválenie odpredaja pozemku parc.č. 2909/1 k.ú. Dúbravka o výmere 1 504 m2 v podiele 1/157-iny pod garážovým boxom č. 137 v objekte „Hromadné garáže na Bagarovej ul.“
Uznesenie č. 114 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc.č. 2909/1 k.ú. Dúbravka o výmere 1 504 m2 v podiele   1/157-iny pod garážovým boxom č. 137 v objekte „Hromadné garáže na Bagarovej ul.“ do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Karola Ivančíka a manželky      Ing. Ivany Ivančíkovej za kúpnu cenu 15 807,- Sk
hlasovanie :              za: 22             proti : 0           zdržali sa: 0
  
K bodu č. 11 : 
Žiadosť  Ing. Jána Heteša o odkúpenie pozemku parc.č. 1644/9 o výmere 10 m2  k.ú. Dúbravka
Uznesenie č. 115 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku parc.č. 1644/9 o výmere 10 m2 k.ú. Dúbravka Ing. Jánovi 
Hetešovi na dobu neurčitú
hlasovanie :              za: 23             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 12: 
Žiadosť Ing. Jána Heteša o odkúpenie pozemku parc.č. 1644/10 o výmere 2 m2 k.ú. Dúbravka
Uznesenie č. 116 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc.č. 1644/10 o výmere 2 m2 k.ú. Dúbravka Ing. Jánovi Hetešovi za cenu  1000,- Sk/m2.
hlasovanie :              za: 23             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 13: 
Žiadosti vlastníkov pozemkov priľahlých k pozemku parc.č. 1631/ (graba) k.ú.
Dúbravka Mgr. Gejdoša, Ing. Palušku, Ing. Heteša, Ing. Pavla Jacku, Ing. Petra 
Jacku, p. Záriša, p. Panteličovej, Ing. Lörincza a Ing. Beladiča
o odkúpenie častí tohto pozemku
Uznesenie č. 117 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov  k.ú. Dúbravka nasledovne :
pozemok parc.č. 1631/5-ost. plocha výmera 143 m2   Mgr. Pavlovi Gejdošovi
pozemok parc.č. 1631/6-ost. plocha výmera 135 m2     Mgr. Pavlovi Gejdošovi
pozemok parc.č. 1631/10-ost. plocha výmera 193 m2  Ing. Vladimírovi Paluškovi
pozemok parc.č. 1631/9-ost. plocha výmera 189 m2     Ing. Jánovi Hetešovi
pozemok parc.č. 1631/13-ost. plocha výmera 79 m2     Liborovi Zárišovi
pozemok parc.č. 1631/14-ost. plocha výmera 155 m2   Ing. Petrovi Jackovi
pozemok parc.č. 1631/15-ost. plocha výmera 328 m2   Ing. Pavlovi Jackovi
pozemok parc.č. 1631/8-ost. plocha výmera 169 m2        Larise Panteličovej
pozemok parc.č. 1631/11-ost. plocha výmera 213 m2   Ing. Ladislavovi Lörinczovi
pozemok parc.č. 1631/12-ost. plocha výmera 304 m2   Ing. Kamilovi Beladičovi
za cenu 250,- Sk/m2
Miestne zastupiteľstvo
u k l a d á  prednostovi MU Bratislava - Dúbravka 
p r e d l o ž i ť návrh na odpredaj pozemkov  k.ú. Dúbravka :
pozemok parc.č. 1631/7-ost. plocha výmera 229 m2    Larise Panteličovej
pozemok parc.č. 1585/3-ost. plocha výmera 257 m2      Larise Panteličovej
pozemok parc.č. 1585/4-ost. plocha výmera  17  m2     Larise Panteličovej
na rokovanie MZ v septembri 2004
hlasovanie :              za: 21             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 14: 
Žiadosť Ing. Vladimíra Götza o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok parc.č.
2403/25 k.ú. Dúbravka o výmere 114 m2 na záhradkárske a  rekreačné účely
Uznesenie č. 118 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
predĺženie nájomnej zmluvy č. 63/2001 Ing. Vladimírovi Götzovi na pozemok parc. č. 
2403/25 k.ú. Dúbravka na záhradkárske a  rekreačné účely na dobu neurčitú.
hlasovanie :              za: 22             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 15:
Žiadosť Jána Matrku o prenájom pozemku parc.č. 3175/36 k.ú. Dúbravka    
o výmere 196 m2  na záhradkárske a rekreačné účely
Uznesenie č. 119 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku parc.č. 3175/36 o výmere 196 m2 k.ú. Dúbravka Jánovi Matrkovi 
na záhradkárske a rekreačné účely na dobu neurčitú.
hlasovanie :              za: 21             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 16:
Žiadosť Ing. Rozálie Pokornej o prenájom časti pozemku parc.č. 3175/19 k.ú.
Dúbravka o výmere 80 m2 na záhradkárske a rekreačné účely
Uznesenie č. 120 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parc.č. 3175/19 ostatná plocha k.ú. Dúbravka o výmere    
80 m2  Ing. Rozálii Pokornej na záhradkárske a rekreačné účely  na dobu neurčitú.
hlasovanie :              za: 23             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 17:
Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku parc.č. 1336/7 k.ú. Dúbravka 
o výmere 7 m2  pod stánok spoločnosti PALIMA s.r.o. na dobu neurčitú
Uznesenie č. 121 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parc.č. 1336/7 o výmere 7 m2 k.ú. Dúbravka pod stánok 
spoločnosti PALIMA s.r.o. od 1.1.2003 na dobu neurčitú za nájomné  vo výške 
3,- Sk/m2/deň podľa VZN M.č. Bratislava – Dúbravka č. 4/1999 zo dňa 17.12.1999 
o miestnych poplatkoch na území M.č. Bratislava – Dúbravka.
hlasovanie :              za: 23             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 18:
Zrušenie zásad prideľovania bytov v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
zo dňa 27.6.1995 vrátane zmien a doplnkov (schválených uzn. MZ č. 236/1996
a č. 299/2000) a zrušenie sociálneho poradovníka na byty - 
materiál bol stiahnutý z rokovania MZ
hlasovanie :              za: 17             proti : 0           zdržali sa: 8
K bodu č. 19: Zrušenie uznesenia MZ č. 422/2001 z 25.9.2001
Uznesenie č. 122 MZ
Miestne zastupiteľstvo
r u š í
postup riešenia peňažnej pohľadávky uzesenia MZ č. 422/2001 z 25.9.2001
hlasovanie :              za: 23             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 20: 
Uznesenie MZ č. 545/2002 zo dňa 24.-25.6.2002, 3-izbový obecný byt č. 41,      
Bagarova 22
materiál bol stiahnutý z rokovania MZ
hlasovanie :              za: 23             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 21: Návrh doplnenia školských rád poslaneckými klubmi
Uznesenie č. 123 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
zástupcov samosprávy v školských radách v M.č. Bratislava – Dúbravka :
ZŠ Batkova               Ing. Adam Karas, Mgr. Eva Greksová
ZŠ Bilíkova                Mgr. Anna Cautová, MUDr. Ján Kubis
ZŠ Beňovského        PhDr. Matilda Križanová, Mgr. Oliver Mikšík
ZŠ Nejedlého            Mgr. Ľudmila Vargová, RNDr. Jozef Hrabina
ZŠ Pekníkova           Ing. Yveta Erdélyiová, Ing. Peter Hanulík
ZŠ Pri kríži                 Ing. Pavol Porázik, Doc. Ing. Juraj Veselský, CSc.
ZŠ Sokolíkova          MUDr. Mário Zboja, p. Hlinka
MŠ Bazovského       Doc. Ing. Michal Klimík, CSc.
MŠ Bílikova               Mgr. Anna Caudtová
MŠ Cabanova          Daniel Petruška
MŠ Damborského    Ing. Jozefína Baranová
MŠ Galbavého          Bohdan Vavrinec
MŠ Ožvoldíkova Ing. Štefan Bednár
MŠ Pekníkova          Alexander Letko
MŠ Pri kríži                Andrej Guzy
MŠ Sekurisova         Mikuláš Keszi
MŠ Švantnerova
MŠ Ušiakova            Jozef Petrovský
Gymnázium Bílikova                                    Ing. Pavol Blažej
Pedagogická a soc.            akadémia Bullova                Ing. M. Magdaléna Danková
Súkromná stredná veterinárna škola Bullova                  
Združená stredná škola potravinárska SPŠE      Ing. Marta Čarnogurská
ostatné školy
ZUŠ Dolinského                   Miroslav Bartoš
Britská škola                         Ing. arch. Jelena Hudcovská
Špec. škola Dolinského      Eva Jandošová         
hlasovanie :              za: 26             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 22: Návrh doplnenia rady DŠK
Uznesenie č. 124 MZ
Miestne zastupiteľstvo
1.      b e r i e   n a   v e d o m i e
          informáciu o zástupcoch poslancov v rade DŠK
2.             s ch v a ľ u j e
doplnenie rady DŠK o poslancov – Doc. Ing. Juraja Veselského, CSc. a Mgr. Olivera Mikšíka
hlasovanie :              za: 25             proti : 0           zdržali sa: 2
K bodu č. 23: Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 125 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: 28             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 24: Interpelácie
nebolo prijaté uznesenie MZ
K bodu č. 25: Rôzne
Uznesenie č. 126 MZ
Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a  prednostu MÚ, aby do Komisii ekonomickej MZ boli predkladané na 
prerokovanie všetky materiály, ktoré majú finančný dopad na rozpočet M.č.Bratislava 
- Dúbravka
hlasovanie :              za: 20             proti : 1           zdržali sa: 5
Uznesenie č. 127 MZ
Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a  prednostu MÚ, aby na základe poskytnutej informácie na MZ dňa 9.9.2003 
od p. Ing. Chorvatovičovej, zabezpečil vrátenie sumy  59 876,70 Sk  rodine 
Chorvatovičovej.
hlasovanie :              za: 26             proti : 0           zdržali sa: 0
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                                                          starosta Mestskej časti                          
                                                                                  Bratislava – Dúbravka
Overovatelia :
Alena Tobiašová                                                                                                          
MUDr. Mário Zboja                                                                                                           

