Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
U z n e s e n i a
č. 128 - 159
z 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Dúbravka dňa 21.10.2003
_______________________________________________________________________ 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 21.10.2003 na svojom  8. zasadnutí tieto body programu :
1.         Informácia o plnení uznesení MZ
2        – 11. sú uvedené v ďalšom texte na základe hlasovania poslancov MZ 
12.   Informácia o činnosti útvaru kontroly za obdobie I.-III. štvrťrok 2003
13.   Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV. za mesiac         
        september 2003 
14.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Miestnej časti Bratislava – Dúbravka 
       o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí 
      - materiál stiahnutý z rokovania
15. Sekundárne rozvody a OST 966 Bagarova a OST Nejedlého ul., žiadosť o             zníženie miestneho poplatku za ZVP- materiál stiahnutý z rokovania
16. Návrh na úpravu rozpočtu, návrh rozpočtových opatrení a návrh na úpravu záväzných ukazovateľov na rok 2003 
17. Návrh na schválenie pracovného úväzku vedúceho DŠK a podnikateľskej činnosti DŠK
18. Návrh na odpis nedobytných pohľadávok z účtovnej evidencie v sume 443 465,20 
19. Dokumentácia pre územné rozhodnutie Polyfunkčný súbor Koprivnica
20. Dokumentácia pre územné rozhodnutie súborov stavieb BOS a Vodohospodárske stavby v lokalite Dúbravčice, Bratislava - Dúbravka
21. Žiadosť Ing. Vladimíra Petráša, Ing. Emila Janošova a Ing. Františka Soviša o odkúpenie pozemku parc.č. 978/2 – záhrady, k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 298 m2
22. Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
23. Návrh na financovanie opráv v ZŠ a MŠ v M.č. Bratislava - Dúbravka 
24. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku 
25. Návrh na vymenovanie riaditeľky ZŠ na Sokolíkovej ul.
26. Poslanecké dni, sťažnosti, pripomienky a námety občanov
27. Interpelácie
28. Rôzne
Miestne zastupiteľstvo 
zvolilo
navrhovateľov zápisnice :                MUDr. Igora Mičietu
                                                           RNDr. Jozefa Hrabinu
overoveteľov zápisnice :                 Daniela Petrušku
                                                           Andreja Guzyho
a prijalo tieto uznesenia :
                                      Uznesenie č. 128 MZ – zmena programu MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  zmenu programu zasadnutia MZ dňa 21.10.2003, do programu 
                            sa zaraďujú  body :
 bod 2a/     Návrh odmien starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka 
                  za III.štvrťrok   2003
                    hlasovanie :                  za: 25             proti : 0           zdržali sa: 0 
bod 2b/      Návrh odmien miestnej kontrolórke M.č. Bratislava – Dúbravka 
                    za III. štvrťrok   2003
                    hlasovanie :                  za: 30             proti : 0           zdržali sa: 0
bod 3/                 Návrh na zrušenie uznesenia č. 6 MZ z 4.2.2003 – Voľba členov Miestnej rady :
–        odvolanie členov Miestnej rady, voľba nových členov MR v súlade                
          so   zákonom č.369/1990 Zb.
                    hlasovanie :                  za: 19             proti : 4           zdržali sa: 7
bod 4/        Návrh na zmenu uznesenia č. 7 MZ z 4.2.2003 – Zriadenie komisií MZ :
-          zrušenie Komisie územného rozvoja, výstavby a dopravy
-          zriadenie Komisie územného rozvoja a výstavby
-          zriadenie Komisie dopravy
                    hlasovanie :                  za: 20             proti : 3           zdržali sa: 6
bod 5/        Návrh na zmenu uznesenia č. 8 MZ z 4.2.2003 – Voľba predsedov 
                    komisií MZ
          -         voľba predsedu Komisie územného rozvoja a výstavby
          -         voľba predsedu Komisie dopravy     
                    hlasovanie :                  za: 19             proti : 2           zdržali sa: 9
bod 6/                 Návrh na zmenu uznesenia č. 9 MZ z 4.2.2003 – Voľba členov komisií MZ,          poslancov 
–        voľba členov Komisia územného rozvoja a výstavby 
–        voľba členov Komisia dopravy
                    hlasovanie :                  za: 19             proti : 0           zdržali sa: 8
bod 7/        Návrh na zrušenie uznesenia č. 11 MZ z 4.2.2003 – Zmena Štatútu 
                    Mediálnej rady:
                    hlasovanie :                  za: 18             proti : 5           zdržali sa: 6
bod 8/        Návrh na zrušenie uznesení MZ z 4.2.2003 :
č.12 – voľba predsedu Mediálnej rady,
č.13 – voľba členov Mediálnej rady,
č.14 – zmena Organizačného poriadku samosprávy M.č. Bratislava - Dúbravka,
č.15 – voľba uvoľnených poslancov,
č.16 – schválenie poslancov na výkon sobášiacich aktov a slávnostných vítaní detí  
           do života,
č.18 – zmena Organizačného poriadku MÚ M.č. Bratislava - Dúbravka,
             Návrh na zrušenie uznesení MZ z 3.3.2003 :
č.34 – prerokovanie pozastavených uznesení č. 14 MZ, č. 15 MZ, a č. 20 MZ,
č.35 – MZ ruší rozhodnutie starostu nepodpísať a pozastaviť výkon uz. č.15 MZ,
             Návrh na zrušenie uznesení MZ z 27.5.2003 :
č.64 – Uzn. MZ M.č. Bratislava – Dúbravka č.14, č.15 zo dňa 4.2.2003,                    
č.69,  bod 2 – návrh  Organizačného poriadku MÚ M.č.Bratislava - Dúbravka                     
              hlasovanie :                       za: 16             proti : 0           zdržali sa: 10
bod 9/   Návrh na zmenu uznesenia č. 117 MZ z 9.9.2003 – Žiadosti vlastníkov 
              pozemkov priľahlých k pozemku parc. č. 1631/ (graba) k.ú...
              hlasovanie :                       za: 18             proti : 0           zdržali sa: 8
bod 10/      Návrh na zrušenie uznesenia č. 126 MZ  z 9.9.2003 (...finančný dopad na 
              rozpočet ) 
              hlasovanie :                       za: 18             proti : 4           zdržali sa: 6
bod 11/      Návrh na zrušenie Zásad prideľovania bytov v M.č. Bratislava - Dúbravka      z 27.6.1995 a uznesení MZ  so Zásadami súvisiacimi, a to 
              č. 95 MZ z 27.6.1995, č.236 MZ z 28.5.1996, č. 299 MZ z 21.11.2000 
              hlasovanie :                       za: 17             proti : 3           zdržali sa: 5
Hlasovanie o programe MZ ako celku, vrátane odsúhlasených zmien :
              hlasovanie :                       za: 19             proti : 1           zdržali sa: 7
K bodu č. 1:  Informácia o plnení uznesení MZ
Uznesenie č. 129 MZ
Miestne zastupiteľstvo
a/      b e r i e   n a  v e d o m i e
          informáciu o plnení uznesení
b/           s ú h l a s í 
          s prerokovaním plnenia uznesenia MZ č. 65 zo dňa 27.5.2003 pre BP D s.r.o. na Valnom zhromaždení BP D s.r.o. dňa 21.10.2003 
c/      k o n š t a t u j e 
          že uznesenie č. 65 MZ nebolo splnené
              hlasovanie :                       za: 28             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 2a : Návrh odmien starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka 
                          za III.štvrťrok   2003
Uznesenie č. 130 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Ing. Petrovi Polákovi, starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka odmenu za III. štvrťrok 
2003  vo výške 50%  zo súčtu platov za III. štvrťrok 2003.
hlasovanie :              za: 20             proti : 1           zdržali sa: 8
K bodu č. 2b : Návrh odmien miestnej kontrolórke M.č. Bratislava – Dúbravka 
                          za III. štvrťrok   2003
Uznesenie č. 131 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Ing. Ružene Záthureckej, miestnej kontrolórke, odmenu za III. štvrťrok 2003 vo výške 100% tarifného platu vrátane príplatkov.
hlasovanie :              za: 30             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 3 : Návrh na zrušenie uznesenia č. 6 MZ z 4.2.2003 - Voľba členov  
Miestnej rady   
–            odvolanie členov Miestnej rady, 
–            voľba nových členov MR v súlade so   zákonom č.369/1990 Zb
Uznesenie č. 132 MZ
Miestne zastupiteľstvo
a/      r u š í
          uznesenie č. 6 MZ z 4.2.2003 – Voľba členov  Miestnej rady  a
b/      o d v o l á v a  členov Miestnej rady : Ing. J. Baranovú, Ing. J.Barboríka, Ing. M. Čarnogurskú, Ing. P. Čecha, Ing. B. Hradeckého, Ing. Ľ Navrátilovú, prom. mat.
hlasovanie :              za: 19             proti : 4           zdržali sa: 6
c/      s ch v a ľ u j e   a   v o l í  nových členov Miestnej rady :
          Alena Tobiašová, zástupkyňa starostu, člen zo zákona      - za ANO
          RNDr. Jozef Hrabina, Ing. Daniel Priesol, Ľubica Navrátilová, prom. mat.                                                                     - za SDKÚ           
          Ing. Boris Hradecký                          - za SMER   
          Ing. Jozef Barborík                           - za SDA
          Daniel Petruška                                - za SZS
          Ing. Albert Liptovský            - za NEKA
          Ing. Jozefína Baranová                    - za KDH
hlasovanie :              za: 18             proti : 6           zdržali sa: 5
K bodu č. 4:Návrh na zmenu uznesenia č. 7 MZ z 4.2.2003–Zriadenie komisií MZ 
-          zrušenie Komisie územného rozvoja, výstavby a dopravy
-          zriadenie Komisie územného rozvoja a výstavby
-          zriadenie Komisie dopravy
Uznesenie č. 133 MZ
Miestne zastupiteľstvo
a/      s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 7 MZ z 4.2.2003 tak, že ruší Komisiu územného rozvoja, 
výstavby a dopravy,
b/      z r i a ď u j e: 
1/      Komisiu územného rozvoja a výstavby
2/      Komisiu dopravy
hlasovanie :              za: 22             proti : 0           zdržali sa: 8
K bodu č. 5: Návrh na zmenu uznesenia č. 8 MZ z 4.2.2003 – Voľba predsedov
                        komisií MZ
              -       voľba predsedu Komisie územného rozvoja a výstavby
-             voľba predsedu Komisie dopravy
Uznesenie č. 134 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e zmenu uznesenia č. 8 MZ z 4.2.2003 tak, že:
1.        za predsedu Komisie územného rozvoja a výstavby volí  Ing. Štefana Bednára
hlasovanie :              za: 19             proti : 1           zdržali sa: 9
2.       za predsedu Komisie dopravy volí  Bohdana Vavrinca
hlasovanie :              za: 25             proti : 0           zdržali sa: 5
K bodu č.6 :Návrh na zmenu uznesenia č. 9 MZ z 4.2.2003 – Voľba členov 
                               komisií MZ,       poslancov 
–        voľba členov Komisia územného rozvoja a výstavby 
–        voľba členov Komisia dopravy
Uznesenie č. 135 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e zmenu uznesenia č. 9 MZ z 4.2.2003 tak, že:
1.    za členov Komisie územného rozvoja a výstavby volí :
Pavla Adamíka, Ing. Borisa Hradeckého, Mgr. Petra Puškára, Ing. Jána Sandtnera, Ing.arch .Jelenu Hudcovskú
hlasovanie :              za:21              proti : 0           zdržali sa: 4
2.    za členov Komisie dopravy volí :
Ing. Jozefa Barboríka, Ing. Borisa Hradeckého, Mgr. Petra Puškára, 
Ing. Jozefínu Baranovú
hlasovanie :              za: 20             proti : 0           zdržali sa: 6
K bodu č.7 : Návrh na zrušenie uznesenia č. 11 MZ z 4.2.2003 – Zmena Štatútu
                     Mediálnej rady:
Uznesenie č. 136 MZ
Miestne zastupiteľstvo
r u š í   uznesenie č. 11 MZ z 4.2.2003 v plnom rozsahu a  text v Štatúte mediálnej 
              rady bude v pôvodnom znení , to znamená : 
-       v čl. III bod 3 zostáva text „na návrh starostu M.č. Bratislava – Dúbravka“
-       v čl. VIII bod 2 zostáva text „ Predsedu rady volí Miestne zastupiteľstvo na návrh starostu M.č. Bratislava – Dúbravka“                                       
hlasovanie :              za: 19             proti : 9           zdržali sa: 1
K bodu č.8 :
A/   Návrh na zrušenie uznesení MZ z 4.2.2003
č.12 – voľba predsedu Mediálnej rady,
č.13 – voľba členov Mediálnej rady 
a voľbu predsedu a členov Mediálnej rady :
Uznesenie č. 137 MZ
Miestne zastupiteľstvo
a/      r u š í uznesenia č. 12 MZ a č.13 MZ z 4.2.2003              
b/      o d v o l á v a   predsedu Mediálnej rady Ing. Petra Čecha 
                                   a členov Mediálnej rady 
poslancov :Ing. Jozefínu Baranovú,  Ing.Ivetu Erdélyiovú, Alenu Tobiášovú,
neposlancov : Mgr. Ivana Bogdana, Alexandra Letka, Jozefa Petrovského
hlasovanie :              za: 19             proti : 9           zdržali sa: 1
c/      s ch v a ľ u j e   a   v o l í 
          nového predsedu Mediálnej rady  MUDr. Igora Mičietu
hlasovanie :              za: 20             proti: 1            zdržali sa: 5
d/      s ch v a ľ u j e   a   v o l í  nových členov Mediálnej rady
          poslancov :      Ing. Jozefínu Baranovú
 hlasovanie :             za: 29             proti: 0            zdržali sa: 0
                                   Ing. Petra Hanulíka
hlasovanie :              za: 18             proti: 3            zdržali sa: 8
          neposlanca :   Jozefa Petrovského
hlasovanie :              za: 25             proti: 0            zdržali sa: 2
 
B/   Návrh na zrušenie uznesení MZ z 4.2.2003
č.14 – zmena Organizačného poriadku samosprávy M.č. Bratislava - Dúbravka,
č.15 – voľba uvoľnených poslancov,
č.16 – schválenie poslancov na výkon sobášiacich aktov a slávnostných vítaní detí              
             do života,
č.18 – zmena Organizačného poriadku MÚ M.č. Bratislava - Dúbravka         
Uznesenie č. 138 MZ
Miestne zastupiteľstvo
a/      r u š í uznesenia z 4.2.2003   č. 14 MZ, č.15 MZ, č. 16 MZ , č. 18 MZ
hlasovanie :              za: 24             proti: 0            zdržali sa: 4
C/  Návrh na zrušenie uznesení MZ z 3.3.2003 :
č.34 – prerokovanie pozastavených uznesení č. 14 MZ, č. 15 MZ, a č. 20 MZ,
č.35 – MZ ruší rozhodnutie starostu nepodpísať a pozastaviť výkon uz. č.15 MZ,
Uznesenie č. 139 MZ
Miestne zastupiteľstvo
a/      r u š í uznesenia MZ z 3.3.2003 č. 34 MZ, č. 35 MZ
hlasovanie :              za: 17             proti: 0            zdržali sa: 2
D/ Návrh na zrušenie uznesení MZ z 27.5.2003 :
č.64 – Uzn. MZ M.č. Bratislava – Dúbravka č.14, č.15 zo dňa 4.2.2003                     
č.69,  bod 2 – návrh  Organizačného poriadku MÚ M.č.Bratislava - Dúbravka         
Uznesenie č. 140 MZ
Miestne zastupiteľstvo
a/      r u š í uznesenia MZ z 27.5.2003 č. 64 MZ, č. 69 MZ, bod 2
hlasovanie :              za: 20             proti: 0            zdržali sa: 2
K bodu č. 9:
Návrh na zmenu uznesenia č. 117 MZ z 9.9.2003 – Žiadosti vlastníkov 
pozemkov priľahlých k pozemku parc. Č. 1631/ (graba) k.ú...
Uznesenie č. 141 MZ
Miestne zastupiteľstvo
m e n í  uznesenie č. 117 MZ z  9.9.2003 v časti :
„ukladá prednostovi MÚ Bratislava – Dúbravka predložiť 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“
u r č u j e  nový termín na predloženie návrhu na odpredaj pozemkov pani Larise 
                   Panteličovej :     na rokovanie MZ v decembri 2003
hlasovanie :              za: 18             proti : 0           zdržali sa: 4
K bodu č. 10: 
Návrh na zrušenie uznesenia č. 126 MZ  z 9.9.2003 (..finančný dopad na rozpočet) 
Uznesenie č. 142 MZ
Miestne zastupiteľstvo
r u š í uznesenia  č. 126 MZ z 9.9.2003 v plnom rozsahu
hlasovanie :              za: 16             proti : 5           zdržali sa: 5
K bodu č. 11:
Návrh na zrušenie Zásad prideľovania bytov v M.č. Bratislava - Dúbravka 
z 27.6.1995 a uznesení MZ  so Zásadami súvisiacimi, a to 
č. 95 MZ z 27.6.1995,   č. 236 MZ z 28.5.1996,  č. 299 MZ z 21.11.2000 
Uznesenie č. 143 MZ
Miestne zastupiteľstvo
r u š í                  Zásady prideľovania bytov v M.č. Bratislava - Dúbravka z 27.6.1995
                            a uznesenia MZ  s uvedenými Zásadami súvisiacimi, a to 
                     č. 95 MZ z 27.6.1995, č.236 MZ z 28.5.1996, č. 299 MZ z 21.11.2000
                            a  sociálny poradovník 
s ch v a ľ u j e   postup prideľovania bytov v M.č. Bratislava - Dúbravka v zmysle 
         VZN hl.m.SR č.14/2001 z 6.12.2001 a jeho dodatkov, podľa ktorého 
         postupujú ostatné mestské časti na území Bratislavy
hlasovanie :              za: 20             proti :0            zdržali sa: 3
K bodu č. 12: 
Informácia o činnosti útvaru kontroly za obdobie I.-III. Štvrťrok 2003
Uznesenie č. 144 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e    
Informáciu o činnosti útvaru kontroly za obdobie I.-III. Štvrťrok 2003 bez pripomienok
hlasovanie :              za: 21             proti :0            zdržali sa: 0
K bodu č. 13:
Situačná správa o činnosti OS MsP Dúbravka
Uznesenie č. 145 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ú h l a s í s prerokovaním Situačnej správy o činnosti MsP na území M.č. 
Bratislava – Dúbravka za mesiac september 2003 na budúcom MZ v decembri 2003 
hlasovanie :              za: 15                         proti : 2           zdržali sa: 2
K bodu č.14 : 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Miestnej časti Bratislava – Dúbravka 
o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí 
                                                                                     -  materiál stiahnutý z rokovania
K bodu č.15:
Sekundárne rozvody a OST 966 Bagarova a OST Nejedlého ul., žiadosť             o  zníženie miestneho poplatku za ZVP
-          materiál stiahnutý z rokovania
K bodu č.16:
Návrh na úpravu rozpočtu, návrh rozpočtových opatrení a návrh na úpravu záväzných ukazovateľov na rok 2003
Uznesenie č. 146 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
A.        návrh úpravy rozpočtu na rok 2003 
-                          zvýšenie bežných príjmov o 6 198 tis. Sk
-                          zvýšenie bežných výdavkov o 6 641 tis. Sk
-                          zníženie bežného rozpočtového prebytku o 443 tis. Sk
-                          zvýšenie príjmov z finančných operácií o 198 tis. Sk
-                          zvýšenie čerpania rezervného fondu o 198 tis. Sk
bez pripomienok 
B.                    návrh rozpočtových opatrení č. 1,2, a 3 
Rozpočtové opatrenie č. 1
Zvýšenie položky 637 086 o 430 tis. Sk, a to presunom–znížením miezd o 250 tis.Sk poistného z miezd o 90 tis. Sk, položky 637 041 o 30 tis. Sk a položky 637082 o 60 tis.Sk.
Rozpočtové opatrenie č. 2
Zvýšenie tovarov a služieb o 100 tis. Sk, a to presunom – znížením bežných transferov     o 100 tis. Sk.
Rozpočtové opatrenie č.3
a/  presunúť 250 tis. Sk z položky 633 012 na položku 632 006
b/  presunúť 20 tis. Sk z položky 632 018 na položku 635 004
c/  presunúť 20 tis. Sk z položky BOZP a PO na položku  635 003 (10 tis. Sk ), na položku 635 011 (5 tis. Sk) a na položku 637 042 (5 tis. Sk) 
bez pripomienok
C.        návrh úpravy záväzných ukazovateľov na rok 2003 
1.      zníženie miezd o 250 tis. Sk
2.      zvýšenie OON o 550 tis. Sk
3.      zvýšenie dotácie na MKD o 198 tis. Sk a miezd MKD o 45 tis. Sk
                                                                                                                      bez pripomienok              hlasovanie :   za: 23         proti : 0   zdržali sa: 0
K bodu č. 17:
Návrh na schválenie pracovného úväzku vedúceho DŠK a podnikateľskej 
činnosti DŠK 
Uznesenie č. 147 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
1.      zmenu pracovného pomeru vedúceho Dúbravského športového klubu 
     z polovičného na celý úväzok s platnosťou od 1.10.2003
-    platové zaradenie v platovej triede 10 a platovej skupine 9, t.j.                11 960,- Sk
-    15% príplatok (Zákon č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe, § 19 ods.17)     1 800,- Sk
-    osobný príplatok 22,7%                                                                        2 970,- Sk
                                                                                  spolu :                                 16 730,- Sk
2.      podľa § 42 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlách príspevkových organizácií 
     Miestne zastupiteľstvo s ú h l a s í s vykonávaním podnikateľskej činnosti – prenájom športových priestorov zverených do správy DŠK   
hlasovanie :              za: 21             proti : 0           zdržali sa: 1
K bodu č. 18: 
Návrh na odpis nedobytných pohľadávok z účtovnej evidencie v sume 443 465,20 Sk
Uznesenie č. 148 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
stornovanie predpisu nedobytných pohľadávok z účtovnej evidencie v sume           
443 465,20 Sk
hlasovanie :              za: 21             proti : 0           zdržali sa: 1
K bodu č. 19: 
Dokumentácia pre územné rozhodnutie Polyfunkčný súbor Koprivnica
Uznesenie č. 149 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e
dokumentáciu pre územné rozhodnutie Polyfunkčný súbor Koprivnica
s ú h l a s í
s vydaním záväzného stanoviska M. č. Bratislava – Dúbravka k umiestneniu stavby Polyfunkčného súboru Koprivnica. 
hlasovanie :              za: 21             proti : 0           zdržali sa: 1
K bodu č. 20:
Dokumentácia pre územné rozhodnutie súborov stavieb BOS a Vodohospodárske stavby v lokalite Dúbravčice, Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 150 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e
dokumentáciu pre územné rozhodnutie súboru stavieb polyfunkčných bytových domov firiem B.O.S.Slovakia, Bratislava a Vodohospodárske stavby, závod Malacky, na Agátovej ulici,  v lokalite Dúbravčice, Bratislava – Dúbravka,
s ú h l a s í
s vydaním záväzného stanoviska M.č. Bratislava – Dúbravka k umiestneniu  polyfunkčných bytov na Agátovej ulici, v lokalite Dúbravčice, podľa predloženej koordinačnej situácie súboru stavieb                     s pripomienkami :
1.      polyfunkčné objekty budú mať prízemie a max. 8 poschodí (spolu 9 podlaží),
2.      objekty, ktoré budú osadené v severnej časti Dúbravky – na svahu s expozíciou severovýchod až severozápad – budú odkanalizované do zberača „S“ a následne      do ČOV Devínska Nová Ves, to znamená, že nedôjde k prečerpávaniu splaškových vôd do kanalizačného zberača umiestneného v Saratovskej ulici,
3.      doprava - investori budú v ďalšom stupni dokumentácií rešpektovať UŠ Dúbravka- sever. 
hlasovanie :              za: 22             proti : 0           zdržali sa: 0
  
K bodu č. 21:
Žiadosť Ing. Vladimíra Petráša, Ing. Emila Janošova a Ing. Františka Soviša o odkúpenie pozemku parc.č. 978/2 – záhrady, k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 298 m2
Uznesenie č. 151 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
odpredaj 
-                          pozemku parc. č. 978/2 k.ú. Dúbravka, záhrada, o výmere 106 m2             Ing. Vladimírovi Petrášovi, za cenu 3 300,- Sk/m2
-                          pozemku parc.č. 978/3 k.ú. Dúbravka,  záhrada o výmere 102 m2              Ing. Emilovi Janošovovi, za cenu 3 300,- Sk/m2
-                          pozemku parc.č. 978/4 k.ú. Dúbravka,  záhrada o výmere 90 m2                Ing. Františkovi Sovišovi, za cenu 3 300,- Sk/m2
hlasovanie :              za: 25             proti : 0           zdržali sa: 0
  
K bodu č. 22 : 
Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov 
na zastavaných pozemkoch 
Uznesenie č. 152 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
prevody vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch 
podľa priloženého zoznamu
hlasovanie :              za: 26             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 23:
Návrh na financovanie opráv v ZŠ a MŠ v M.č. Bratislava - Dúbravka 
Uznesenie č. 153 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
financovať opravy v ZŠ a MŠ v M.č. Bratislava – Dúbravka podľa priloženého 
prehľadu čerpania finančných prostriedkov.
hlasovanie :              za: 22             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 24:
Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku
Uznesenie č. 154 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
v zozname uvedené predmety ako prebytočný a neupotrebiteľný majetok
hlasovanie :              za: 22             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 25: 
Návrh na vymenovanie riaditeľky ZŠ na Sokolíkovej ul.
Uznesenie č. 155 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
vymenovanie PaedDr. Anny Mazúrovej za riaditeľku ZŠ na Sokolíkovej ul. 
s účinnosťou od 3.novembra 2003
hlasovanie :              za: 22             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 26:
Poslanecké dni, sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 156 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: 22             proti : 0           zdržali sa: 0
K bodu č. 27: Interpelácie
nebolo prijaté uznesenie MZ
K bodu č. 28: Rôzne
Uznesenie č. 157 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e
účasť  Ing. Štefana Bednára a Ing. Borisa Hradeckého s pozvaním zástupcov VŠ,    
do  Komisie na preskúmanie naviac prác a doplnkov pri rekonštrukcii sekundárnych 
rozvodov  tepla –  kotolne K 12, K 13, K18.
hlasovanie :              za: 20             proti : 0           zdržali sa: 2
Uznesenie č. 158 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e
účasť Ing. Jána Sandtnera a Ing. Arch. Jeleny Hudcovskej v Komisii na výber 
dodávateľa pre rekonštrukciu strechy na  ZŠ Batkova.
hlasovanie :              za: 22             proti : 0           zdržali sa: 0
Uznesenie č. 159 MZ
Miestne zastupiteľstvo
z v o l á v a  mimoriadne Valné zhromaždenie DT s.r.o. v súvislosti so zmenou 
                       členov a predsedu  Mediálnej rady MZ ihneď po skončení MZ.
hlasovanie :              za: 17             proti : 0           zdržali sa: 2
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                                                          starosta Mestskej časti                          
                                                                                  Bratislava – Dúbravka
Overovatelia :
Daniel  Petruška
Andrej  Guzy


