Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
U z n e s e n i a
č. 197 - 213
z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Dúbravka dňa 27.1.2004
_______________________________________________________________________ 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 27.1.2004 na svojom  10. zasadnutí tieto body programu : 
1.         Informácia o činnosti útvaru kontroly
2.         Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV
3.             Návrh odmien starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka a miestnej kontrolórke za             
         IV.štv.2003    
   4.   Udelenie odmeny konateľovi Dúbravskej televízie MVDr. Miroslavovi Špejlovi
   5.      Návrh na  schválenie odpredaja pozemku parc.č. 2923/4 k.ú Dúbravka o výmere 10 m2         v lokalite na Landauovej ul. spoločnosti AUTO VALUŠEK s.r.o.
   6.    Žiadosť Ing. Jána Šelca o odkúpenie pozemku parc.č. 4089/3 – záhrady, k.ú. Dúbravka   o celkovej výmere 295 m2
   7.    Žiadosť Ing. Cyrila Somorovského o odkúpenie pozemku parc.č. 4089/4 – záhrady, k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 295 m2
     8.      Žiadosť Ing. Eriky Chamrazovej o prenájom pozemkov parc. č. 1556/1 a 1556/6                o celkovej výmere 246 m2 k.ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely
   9.    Žiadosť Ing. Jána Hetteša o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1735/20 k.ú. Dúbravka
   10.  Informácia o  prenájme nehnuteľného majetku  v ZŠ  a MŠ v školskom roku 2003-2004
   11.  Návrh na odpis pohľadávok za obecné byty
   12.  Žiadosť o odpustenie dane z nehnuteľnosti a penále  Igora Hlavaja
   13.  Informácia o prechode pôsobností na úseku sociálnej pomoci v oblasti  opatrovateľskej služby, prepravnej služby a zariadení OS z Bratislavského samosprávneho kraja na Mestskú časť Bratislava – Dúbravka od. 1.1.2004 – materiál bol stiahnutý z rokovania MZ
   14.  Návrh na komplexnú realizáciu  internetových a intranetových stránok M.č. Bratislava - Dúbravka
   15.  Žiadosť o zmenu VZN M.č. Bratislava – Dúbravka č. 5/1998 zo dňa 29.9.1998 – Trhový poriadok pre príležitostné trhy
   16.  Informácia o preskúmaní dodatkov k Zmluve na rekonštrukciu sekundárnych rozvodov tepla - kotolne K12,K13,K18, Uzn. MZ č. 157 zo dňa 21.10.2003 – ústna informácia         p. poslancov  Ing. Štefana Bednára a Ing. Borisa Hradeckého
 17.   Poslanecké dni, sťažnosti, pripomienky a námety občanov
 18.   Interpelácie
 19.   Rôzne
Miestne zastupiteľstvo zvolilo
navrhovateľov zápisnice :                  MVDr. Miroslav Špejl
                                                           Ing. Miroslav Kováč
overoveteľov zápisnice :                    Ing. Daniel Priesol
                                                           Mgr. Peter Puškár
a prijalo tieto uznesenia:
K bodu č. 1: Informácia o činnosti útvaru kontroly
Uznesenie č. 197 MZ
Miestne zastupiteľstvo
1. b e r i e   n a  v e d o m i e         informáciu o činnosti útvaru kontroly bez pripomienok
2. s ch v a ľ u j e                       plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2004 bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní: 27     za: 27              proti :0             zdržali sa: 0 
K bodu č. 2 : Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV         
Uznesenie č. 198 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a  v e d o m i e e  informáciu o činnosti OS MsP na území M.č. Bratislavka
                                                                                                - Dúbravka bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní: 23     za: 23              proti :0             zdržali sa: 0
K bodu č. 3 : Návrh odmien starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka a miestnej kontrolórke za IV.štv.2003                                
Uznesenie č. 199 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   Ing. Petrovi Polákovi, starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka, odmenu za  IV. Štvrťrok 2003 vo výške 50 % zo súčtu platov za obdobie IV. štvrťroka 2003.
hlasovanie :                prítomní: 23     za: 21              proti : 1            zdržali sa: 0
Uznesenie č. 200 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e    Ing. Ružene Záthureckej, miestnej kontrolórke, odmenu za IV. štvrťrok             
                            2003 vo výške 100% tarifného platu vrátane príplatkov
hlasovanie :                prítomní: 23     za: 23              proti : 0            zdržali sa: 0
K bodu č. 4 : 
Udelenie odmeny konateľovi Dúbravskej televízie MVDr. Miroslavovi Špejlovi
Uznesenie č. 201 MZ
Miestne zastupiteľstvo
o d p o r ú č a  starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka udeliť odmenu MVDr. Miroslavovi Špejlovi,  konateľovi spoločnosti DT s.r.o. vo výške jedmomesačnej odmeny stanovenej mu zmluvou o výkone funkcie.
hlasovanie :                prítomní: 21     za: 14              proti : 1            zdržali sa: 5
   K bodu č. 5: 
            Návrh na  schválenie odpredaja pozemku parc.č. 2923/4 k.ú Dúbravka o výmere 10 m2            v lokalite na Landauovej ul. spoločnosti AUTO VALUŠEK s.r.o.
Uznesenie č. 202 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  odpredaj pozemku parc.č. 2923/4 k.ú Dúbravka o výmere 10 m2  v lokalite na Landauovej ul. spoločnosti AUTO VALUŠEK s.r.o. za cenu 3800,- Sk/m2
hlasovanie :                prítomní: 24     za: 24              proti : 0            zdržali sa: 0
K bodu č. 6:
            Žiadosť Ing. Jána Šelca o odkúpenie pozemku parc.č. 4089/3 – záhrady, k.ú. Dúbravka        o celkovej výmere 295 m2
Uznesenie č. 203 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  predĺženie nájomnej zmluvy o dočasnom prenájme nehnuteľnosti s Mestskou časťou Bratislava – Dúbravka zo dňa 16.12.1994 na pozemok parc.č. 4089/3 k.ú Dúbravka o výmere 295 m2 na dobu 2 rokov Ing. Jánovi Šelcovi na záhradkárske a rekreačné účely za cenu 4,- Sk/m2/ rok
hlasovanie :                prítomní: 26     za: 24              proti : 0            zdržali sa: 1
K bodu č.7:
   Žiadosť Ing. Cyrila Somorovského o odkúpenie pozemku parc.č. 4089/4 – záhrady, k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 295 m2 
Uznesenie č. 204 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  predĺženie nájomnej zmluvy o dočasnom prenájme nehnuteľnosti s Mestskou časťou Bratislava – Dúbravka zo dňa 20.12.1994 na pozemok parc.č. 4089/4 k.ú. Dúbravka o výmere 295 m2  na dobu 2 rokov Ing. Cyrilovi Somorovskému na záhradkárske a rekreačné účely za cenu 4,- Sk/m2/rok.
 hlasovanie :        prítomní: 26            za: 24              proti : 0            zdržali sa: 1
K bodu č.8:
              Žiadosť Ing. Eriky Chamrazovej o prenájom pozemkov parc. č. 1556/1 a 1556/6                o celkovej výmere 246 m2  k.ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely
Uznesenie č. 205 MZ
Miestne zastupiteľstvo
              s ch v a ľ u j e   prenájom pozemkov parc. č. 1556/1 – zastavaná plocha a nádvorie k.ú. Dúbravka o výmere 217 m2 a parcely č. 1556/6 – zastavaná plocha a nádvorie k.ú. Dúbravka o výmere 29 m2  na dobu neurčitú,   Ing. Erike Chamrazovej,  na záhradkárske a rekreačné účely za cenu 4,- Sk/m2/rok.
hlasovanie :                prítomní: 25     za: 22              proti : 0            zdržali sa: 1
K bodu č.9 :                                                                                                                    Žiadosť Ing. Jána Hetteša o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1735/20 k.ú. Dúbravka
Uznesenie č. 206 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  odpredaj pozemku parc. č. 1735/20 – ostatná plocha o výmere 560 m2 k.ú. Dúbravka, pánovi Ing. Jánovi Hetešovi, za cenu 250,- Sk/m2 
hlasovanie :                prítomní: 23     za: 22              proti : 0            zdržali sa: 1
K bodu č. 10:                                                                                                                  Informácia o  prenájme nehnuteľného majetku  v ZŠ  a MŠ v školskom roku 2003-2004
Uznesenie č. 207 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e  
Informáciu o  prenájme nehnuteľného majetku  v ZŠ  a MŠ v školskom roku 2003-2004. 
hlasovanie :                prítomní: 26     za: 24              proti : 0            zdržali sa: 0    
K bodu č. 11: Návrh na odpis pohľadávok za obecné byty 
Uznesenie č. 208 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  odpis pohľadávok za obecné byty,  prejednaných na komisiách za obdobie 1993 - 2003 vo výške 1 143 069,10 Sk a garáž odpis pohľadavky vo výške 49,40 Sk.
hlasovanie :                prítomní: 23     za: 22              proti : 0            zdržali sa: 0
K bodu č. 12: Žiadosť o odpustenie dane z nehnuteľnosti a penále  Igora Hlavaja
Uznesenie č. 209 MZ
Miestne zastupiteľstvo                       
n e s ch v a ľ u j e   odpustenie dane z nehnuteľnosti a penále  vo výške 205 536,- Sk daňovníkovi Igorovi  Hlavajovi
hlasovanie :                prítomní: 22     za: 22              proti : 0            zdržali sa: 0
     
            K bodu č. 13: 
            Informácia o prechode pôsobností na úseku sociálnej pomoci v oblasti  opatrovateľskej služby, prepravnej služby a zariadení OS z Bratislavského samosprávneho kraja na Mestskú časť Bratislava – Dúbravka od. 1.1.2004 – materiál bol stiahnutý z rokovania MZ
            K bodu č. 14: Návrh na komplexnú realizáciu  internetových a intranetových stránok M.č. Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 210 MZ
Miestne zastupiteľstvo  
            s ú h l a s í    s komplexnou  realizáciou   internetových a intranetových stránok M.č. Bratislava – Dúbravka a s vyčlenením finančných prostriedkov z Rezervného fondu M.č.     vo výške 250 000,- Sk
 hlasovanie :        prítomní: 25            za: 25              proti : 0            zdržali sa: 0
            K bodu č. 15: Žiadosť o zmenu VZN M.č. Bratislava – Dúbravka č. 5/1998 zo dňa 29.9.1998 – Trhový poriadok pre príležitostné trhy
 Uznesenie č. 211 MZ
Miestne zastupiteľstvo
1.  ž i a d a  zabezpečiť riaditeľkou DK D architektonický a organizačný poriadok pre výkon trhových akcií, ktoré sa budú  uskutočňovať vo verejných priestoroch objektu DK D tak, aby bola zabezpečená dôstojnosť takto využívaných priestorov DK D.
Termín plnenia : predložiť na júnové zasadnutie 2004 MZ a pripraviť zmenu VZN do augusta 2004.
hlasovanie :                prítomní: 24     za: 19              proti : 0            zdržali sa: 2
2.  Z textu Všeobecne záväzného nariadenia M.č. Bratislava – Dúbravka č. 5/1998 zo dňa 29.9.1998 – Trhový poriadok pre príležitostné trhy na území M.č. Bratislava  - Dúbravka                                                   v y p u s t i ť   §1, odsek 3, body a,b,c, časť: „V Mestskej časti Bratislava - Dúbravka sa konajú  tieto príležitostné trhy..........a v Dome kultúry Dúbravka.“
hlasovanie :                prítomní: 24     za: 20              proti : 0            zdržali sa: 2
K bodu č. 16:
Informácia o preskúmaní dodatkov k Zmluve na rekonštrukciu sekundárnych rozvodov tepla - kotolne K12,K13,K18, Uzn. MZ č. 157 zo dňa 21.10.2003 – ústna informácia p. poslancov  Ing. Štefana Bednára a Ing. Borisa Hradeckého
Uznesenie č. 212 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e  ústnu informáciu z poslaneckého prieskumu, ktorý urobili poslanci Ing. Štafan Bednár a Ing. Boris Hradecký k Zmluve na rekonštrukciu sekundárnych rozvodov tepla – kotolne K12, K13, K18.
hlasovanie :                prítomní: 23     za: 22              proti : 0            zdržali sa: 1
               
K bodu č.17:  Poslanecké dni, sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 213 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o poslaneckých dňoch, sťažnostiach, pripomienkach a námetov občanov.
hlasovanie :                prítomní: 23     za: 17              proti : 0            zdržali sa: 0
K bodu č. 18: Interpelácie
nebolo prijaté uznesenie MZ
K bodu č. 19: Rôzne
nebolo prijaté uznesenie MZ
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                                                          starosta Mestskej časti                          
                                                                                  Bratislava – Dúbravka
Overovetelia zápisnice: 
Ing. Daniel Priesol             
                                   
Mgr. Peter Puškár


