Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
U z n e s e n i a
č. 235-263
z 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Dúbravka dňa 4.5.2004
_______________________________________________________________________ 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 4.5.2004 na svojom  12. zasadnutí tieto body programu : 
1.           Informácia o plnení uznesení MZ    
2.           Informácia o činnosti útvaru kontroly
3.           Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV
4.         Návrh odmien starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka a miestnej kontrolórke                      za I.štv.2004                                                                                                                       
5.                  Návrh na zabezpečenie komplexnej modernizácie výroby a distribúcie tepla a TÚV    pre  M.č. Bratislava – Dúbravka
6.                  Záverečný účet za rok 2003 
7.         Správa o inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2003
8.         Návrh úpravy rozpočtu  a rozpočtových opatrení M.č. Bratislava – Dúbravka na rok 2004
9.         Žiadosť daňových subjektov VMB, a.s., Hanulova 5/b, Bratislava a SKELET, a.s. Agátova č. 1, Bratislava o odpustenie penále
10.       Návrh na zriadenie Obecného školského úradu
11.       Návrh na doplnenie Školskej rady členom, ktorého deleguje MZ
  12.     Voľba – doplnenie člena Komisie legislatívno-právnej a mandátovej MZ
  13.     Návrh na určenie zloženia a počtu členov rád škôl na ZŠ a školských zariadeniach v M.č.  Bratislava - Dúbravka
14.       Návrh na zverenie hnuteľného majetku základných škôl a školských jedálni
15.       Návrh na mimoriadne pridelenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu faktúr
16.       Návrh na zrušenie Základnej školy Ľ.Štúra, Pekníkova ul.č.6, Bratislava
17.       Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov                    na zastavaných pozemkoch
18.       Návrh na schválenie prevodov vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch bytov a garáži odpredaných podľa zákona č. 52/1966 Zb.
19.       Žiadosť Miroslava Vaverku o odpustenie dlhu – majetkovej sankcie zo zmluvy č. 43/99 o nájme nebytových priestorov, garáže na Bagarovej ul. v Bratislave za rok 2000-2003 v sume 23 266,- Sk
20.       Žiadosť Miroslava Blatnického a Márie Blatnickej o predĺženie prenájmu pozemku parc. č.1835-záhrady a parc.č.1836-zastavaná plocha k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 337 m2
21.       Žiadosť Ing. Jána Holúbeka a Evy Furákovej o prenájom pozemku parc. č. 2623-orná pôda, k.ú Dúbravka o celkovej výmere 677 m2
22.       Žiadosť JUDr. Drahomíry Sterankovej o zámenu pozemkov
23.       Návrh VZN M.č. Bratislava Dúbravka č.2/2004
24.       Informácia o reštauračných zariadeniach na území M.č. Bratislava – Dúbravka
25.       Návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku
26.       Plnenie Uznesenia MZ M.č. Bratislava – Dúbravka č. 211 zo dňa 27.1.2004, Architektonický a organizačný poriadok pre výkon trhových akcií
27.              Poslanecké dni, sťažnosti, pripomienky a námety občanov 
28.              Interpelácie
29.       Rôzne
Miestne zastupiteľstvo zvolilo
navrhovateľov zápisnice :                  Ing. Miroslava Kováča
                                                           MVDr. Miroslava  Špejla
overoveteľov zápisnice :                    Ing. Jozefínu Baranovú
                                                           Ing. Jozefa Barboríka
a prijalo tieto uznesenia:
K bodu č. 1: Informácia o plnení uznesení  MZ
Uznesenie č. 235 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e    Informáciu o plnení uznesení MZ bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní: 24     za: 24              proti :0             zdržali sa: 0
K bodu č. 2 : Informácia o činnosti útvaru kontroly
Uznesenie č. 236 MZ            
Miestne zastupiteľstvo
1. b e r i e   n a  v e d o m i e    Správu z kontroly Domu kultúry bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní: 26     za: 26              proti :0             zdržali sa: 0
2. u k l a d á   riaditeľke DKD zabezpečiť plnenie opatrení na odstránenie nedostatkov           s pripomienkou: Sprísniť postup a uplatňovanie nárokov voči neplatičom nájomného spôsobom:  
·     vyrozumieť všetkých neplatičov aj s vyčíslením penálov a vyzvať ich na úhradu do             1 mesiaca,
·     pokiaľ nezareagujú do 1 mesiaca vypovedať nájomnú zmluvu a vyzvať na vypratanie prenajatých priestorov,
·     prostredníctvom súdneho konania vymáhať dlžné sumy za nezaplatené nájomné
3. b e r i e   n a  v e d o m i e  Informáciu o prešetrení sťažností (Mgr.Kmeťková)              bez pripomienok
 hlasovanie :              prítomní: 25                za: 25              proti :0             zdržali sa: 0
K bodu č. 3: Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV
Uznesenie č. 237 MZ            
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a  v e d o m i e   Informáciu o činnosti OS MsP na území M.č. Bratislavka - Dúbravka bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní: 26     za: 26              proti :0             zdržali sa: 0
K bodu č.4: Návrh odmien starostovi  M.č. Bratislava – Dúbravka a miestnej kontrolórke za I.štvrťrok 2004 
Uznesenie č. 238 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  Ing. Petrovi Polákovi, starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka odmenu za I.štvrťrok 2004 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie I.štvrťroka 2004
hlasovanie :                prítomní: 25     za: 20              proti : 3            zdržali sa: 2
Uznesenie č. 239 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e    Ing. Ružene Záthureckej, miestnej kontrolórke, odmenu za I. štvrťrok              
2004 vo výške 100% tarifného platu vrátane príplatkov
hlasovanie :                prítomní: 25     za: 25              proti : 0            zdržali sa: 0
K bodu č. 5: Návrh na zabezpečenie komplexnej modernizácie výroby a distribúcie tepla a TÚV z vykurovacích zdrojov v správe   M.č. Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 240 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e 
a/ zabezpečenie komplexnej modernizácie výroby a distribúcie tepla a TÚV pre  Mestskú časť Bratislava – Dúbravka, ktorú podľa predloženého investičného plánu na roky 2004-2008 zabezpečí firma C – TERM spol. s r.o.
b/ zmluvu o prevzatí investície a záväzku na finančné vyrovnanie za rekonštruované a modernizované tepelno-energetické zariadenia okruhov kotolní K12, K13 a K18 vo výške   29 431 593,- Sk
c/ kúpnu zmluvu na obstarávacie náklady súvisiace s obstaraním rekonštrukcie a modernizácie tepelno-energetické zariadenia okruhov kotolní K12, K13 a K18  v cene       903 180,- Sk
d/  Dodatok č. 17 k Nájomnej zmluve č. 121/1994 na realizáciu investičných akcií v rokoch 2004-2008 s nasledovnými pripomienkami:
·         V prípade, že cena tepla nebude regulovaná, prenajímateľ má právo rokovať o cene tepla na jednotlivé roky pokiaľ by došlo k nárastu ceny, ktorý by nezodpovedal reálnemu rastu nákladov.
·         Zmluva bude doplnená garanciami a sankciami voči nájomcovi v prípade neplnenia zmluvných podmienok.
·         Nájomná zmluva bude zabezpečovať všetky opravy, t.j. v článku III. bod 4 sa vypustí slovo „bežné“  vo vete: „Náklady na bežné opravy“.
·         Konkrétna výška nákladov na realizáciu plánu TR (teplovodných rozvodov) sa nebude uvádzať a keď, tak  len orientačne.
k prijatému uzneseniu sa uskutočnilo menovité hlasovanie viď príloha
hlasovanie :                prítomní: 26     za: 18              proti :0             zdržali sa: 8
K bodu č. 6: Záverečný účet za rok 2003 
Uznesenie č. 241 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
1.       Záverečný účet obce za rok 2003 bez výhrad
2.       Čerpanie rozpočtu a rozdelenie rozpočtového prebytku za rok 2003 a zostatku finančných prostriedkov na základnom bežnom účte k 31.12.2003 za rok 2003 vo výške 16 018 504,01 Sk nasledovne :
a.   prídel do rezervného fondu MÚ vo výške                        12 014 281,60 Sk
b.   prídel do rezervného fondu ZŠ vo výške                              831 210,41 Sk
c.   prídel do rezervného fondu MŠ vo výške                             173 012,00 Sk
d.   prídel do fondu rozvoja bývania vo výške                          3 000 000,00 Sk
3.      Hospodársky výsledok z vedľajšej hospodárskej činnosti – zisk vo výške  3 408 238,- Sk a jeho prevod do rezervného fondu
4.      Predložené úpravy rozpočtu a rozpočtové opatrenia na rok 2003
5.      Plnenie záväzných ukazovateľov za rok 2003
6.      Ročnú účtovnú závierku Domu kultúry Dúbravka za rok 2003
7.      Hospodársky výsledok DKD zisk vo výške 39 tis. Sk a jeho prevod do rezervného fondu DKD
8.      Ročnú účtovnú závierku Miestnej knižnice Dúbravka za rok 2003
9.      Hospodársky výsledok MKD zisk vo výške 0,3 tis. Sk a jeho prevod do rezervného fondu MKD
10.  Ročnú účtovnú závierku Dúbravského športového klubu za rok 2003
11.   Hospodársky výsledok DŠK vo výške 47 tis. Sk a jeho prevod do rezervného fondu DŠK
hlasovanie :                prítomní: 20     za: 19              proti : 0            zdržali sa: 1
K bodu č.7: Správa o inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2003
Uznesenie č. 242 MZ
Miestne zastupiteľstvo
                          s ch v a ľ u j e      inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2003 s prijatými opatreniami 
-  ústrednou inventarizačnou komisiou MÚ
-  ústrednou inventarizačnou komisiou DKD
hlasovanie :                prítomní: 21     za:20               proti : 0            zdržali sa: 1
K bodu č.8: Návrh úpravy rozpočtu  a rozpočtových opatrení M.č. Bratislava – Dúbravka a Domu kultúry Dúbravka na rok 2004
           Uznesenie č. 243 MZ
Miestne zastupiteľstvo
              s ch v a ľ u j e
A.      úpravu  rozpočtu  na rok 2004 nasledovne :
1.   zvýšenie bežných príjmov o 775 tis. Sk za prenájom hnuteľných vecí
2.      zvýšenie  bežných výdavkov o 548 tis. Sk, z toho:
·         na „Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov“          96 tis. Sk
·         na štúdiu parku Družba na Beňovského ul.                              100 tis. Sk
·         na revitalizáciu školského dvora na ZŠ Sokolíkova                  300 tis. Sk
·         vypracovanie rozpočtu nadstavby a opravy DKD                      52 tis. Sk 
3.      zvýšenie čerpania z rezervného fondu MÚ vo výške 100 tis. Sk na krytie parciálnej časti           odstupného za pracovníkov Strediska služieb školám
4.      čerpanie výdavkov z rezervného fondu ZŠ vo výške 224 tis. Sk za poistenie budov ZŠ pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou a proti vandalizmu
5.      čerpanie výdavkov z rezervného fondu MŠ vo výške 88 tis. Sk za poistenie budov MŠ pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou a proti vandalizmu
6.      zvýšenie príjmu finančných operácií o 412 tis. Sk z rezervných fondov MÚ, ZŠ a MŠ
- bez pripomienok
B.     návrh rozpočtových opatrení nasledovne:
1.      zníženie položky 610 - Mzdy o 400 tis. Sk
2.      zníženie položky 620 – Poistné o 150 tis. Sk
3.      zvýšenie položky 630 – Tovary a služby o 550 tis. Sk, z toho:
·         pre referát kultúry                                                            300 tis. Sk
·         pre správu na ostatné osobné náklady                           250 tis. Sk
-  bez pripomienok
C.     návrh úpravy rozpočtu MÚ a DKD nasledovne :
1.      zvýšenie dotácie pre DKD z rezervného fondu MÚ vo výške 550 tis. Sk
2.      zvýšenie príjmov finančných operácií MÚ vo výške 550 tis. Sk
3.      zvýšenie čerpania výdavkov DKD na opravy z finančnývh prostriedkov FRIM vo výške 250 tis. Sk                                                                                                                             - bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní: 21     za: 20              proti : 0            zdržali sa: 1
K bodu č.9: Žiadosť daňových subjektov VMB, a.s., Hanulova 5/b, Bratislava a SKELET, a.s. Agátova č. 1, Bratislava o odpustenie penále
Uznesenie č. 244 MZ
Miestne zastupiteľstvo
n e s ch v a ľ u j e 
·         odpustenie penále daňovému subjektu VMB, a.s. Hanulova 5/b, Bratislava vo výške       53 101,- Sk
·         odpustenie penále daňovému subjektu SKELET Bratislava, a.s. Agátova 1 vo výške      53 025,- Sk 
hlasovanie :                prítomní: 22     za: 18              proti : 0            zdržali sa: 4
K bodu č. 10: Návrh na zriadenie Obecného školského úradu
Uznesenie č. 245 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
1.        zriadenie Obecného školského úradu spoločného pre M.č. Bratislava – Dúbravka a M.č. Bratislava Lamač s účinnosťou od 1.7.2004 
2.        personálne vybavenie Obecného školského úradu prijatím dvoch nových zamestnancov pre činnosti v zmysle § 6 ods. 5 a 8 písm. a), c) a d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a  školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov spĺňajúcich kvalifikačné kritéria v zmysle § 7 ods. 3 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
u k l a d á  prednostovi MÚ vyriešiť priestorovú situáciu oddelenia školstva resp. priestory pre Obecný školský úrad
              hlasovanie :             prítomní: 22     za: 22              proti : 0            zdržali sa: 0
     
K bodu č. 11: Návrh na doplnenie Školskej rady členom, ktorého deleguje MZ
Uznesenie č. 246 MZ
Miestne zastupiteľstvo
              s ch v a ľ u j e    delegovanie pani Ireny Ludvigovej, riaditeľky MŠ M. Marečka č. 20, bytom Bratislava K. Adlera, na základe návrhu Rady školy pri Pedagogickej a sociálnej akadémii ako zástupkyňu inej právnickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní v Rade školy.
hlasovanie :                prítomní: 22     za: 22              proti : 0            zdržali sa: 0
K bodu č. 12: Voľba – doplnenie člena Komisie legislatívno-právnej a mandátovej MZ
Uznesenie č. 247 MZ
Miestne zastupiteľstvo
a/  v o l í  Alenu Tobiašovú za členku Komisie legislatívno - právnej a mandátovej ako náhradu, počas ospravedlnenej neprítomnosti, za Petra Puškára 
hlasovanie :                prítomní: 22     za: 22              proti : 0            zdržali sa: 0
b/  b e r i e   n a  v e d o m i e   rezignáciu  Ing. Marty Čarnogurskej na členstvo v Komisii sociálno-zdravotnej MZ  a   o d v o l á v a   ju, na jej vlastnú žiadosť z tejto komisie.
hlasovanie :                prítomní: 22     za: 22              proti : 0            zdržali sa: 0
c/ v o l í    Ľudmilu Vargovú ako člena – neposlanca do Komisie sociálno-zdravotnej MZ
hlasovanie :                prítomní: 22     za: 22              proti : 0            zdržali sa: 0
d/  v o l í    Mikuláša Kesziho za člena Komisie životného prostredia MZ
hlasovanie :                prítomní: 23     za: 19              proti : 0            zdržali sa: 4
     
K bodu č. 13: Návrh na určenie zloženia a počtu členov rád škôl na ZŠ a školských zariadeniach v M.č.  Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 248 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   určenie zloženia a počtu členov rád škôl na ZŠ a školských zariadeniach v M.č. Bratislava – Dúbravka v zmysle  § 25 ods. 4) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne :
Určenie zloženia a počtu členov Rád škôl na ZŠ v M.č. Bratislava – Dúbravka
Počet členov Rady základnej školy celkom 11:
·         2 - zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
·         1 – zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
·         4 – zvolení zástupcovia rodičov,
·         3 – delegovaní zástupcovia zriadovateľa, z toho aspoň 1 musí byť v zmysle § 25 ods. 7 cit. zákona poslancom obecného zastupiteľstva
·         1 – delegovaný zástupca inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelavaní
Zloženie a počet členov rád školských zariadení v M.č. Bratislava – Dúbravka
Počet členov Rady školského zariadenia celkom 7:
·         1 – zvolený zástupca pedagogických zamestnancov,
·         1 – zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
·         2 – zvolení zástupcovia rodičov,
·         2 – delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z toho aspoň 1 musí byť v zmysle § 25 ods. 7 cit. zákona poslancom obecného zastupiteľstva,
·         1 – delegovaný zástupca inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na  výchove a vzdelávaní
s termínom zahájenia do nového školského roku 2004/2005
hlasovanie :                prítomní: 22     za: 22              proti : 0            zdržali sa: 0
K bodu č. 14: Návrh na zverenie hnuteľného majetku ZŠ a školských jedálni
Uznesenie č. 249 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e zverenie hnuteľného majetku ZŠ a školských jedálni v M.č. Bratislava – Dúbravka do správy príslušných základných škôl
hlasovanie :                prítomní: 22     za: 22              proti : 0            zdržali sa: 0
  
K bodu č. 15: Návrh na mimoriadne pridelenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu faktúr
Uznesenie č. 250 MZ
Miestne zastupiteľstvo
p o v e r u j e   Starostu M.č. k nevyhnutným transferom z Rezervného fondu pre ZŠ a MŠ, na úhradu ich výdajov, na dočasné preklenutie nedostatku finančných prostriedkov v hodnote:
·         do 1 mil.Sk jednotlivo,
·         do 5 mil Sk v súhrnnej hodnote
hlasovanie :                prítomní: 24     za: 23              proti : 0            zdržali sa: 1
K bodu č. 16: Návrh na zrušenie Základnej školy Ľ.Štúra, Pekníkova ul.č.6, Bratislava
Uznesenie č. 251 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e 
·         zrušenie Základnej školy Ľ. Štúra na Peknikovej ul.č.6 na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva školstva SR o vyradení tejto školy zo siete základných škôl Ministerstva školstva SR s účinnosťou od 1.7.2004
·         za nástupnícku organizáciu v zmysle § 21 až 23 zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov  Základnú školu Pri kríži č. 11 
hlasovanie :                prítomní: 23     za: 19              proti : 2            zdržali sa: 1
K bodu č.17: Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov  na zastavaných pozemkoch
Uznesenie č. 252 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   prevody vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch podľa predloženého zoznamu 
hlasovanie :                prítomní: 23                za: 23              proti : 0            zdržali sa: 0
K bodu č. 18: Návrh na schválenie prevodov vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch bytov a garáži odpredaných podľa zákona č. 52/1966 Zb.
Uznesenie č. 253 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e prevody vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch bytov a garáži odpredaných podľa zákona č. 52/1966 Zb. podľa predloženého zoznamu
hlasovanie :                prítomní: 23                za: 23              proti : 0            zdržali sa: 0
K bodu č. 19: Žiadosť Miroslava Vaverku o odpustenie dlhu – majetkovej sankcie zo zmluvy č. 43/99 o nájme nebytových priestorov, garáže na Bagarovej ul. v Bratislave za rok 2000-2003 v sume 23 266,- Sk
Uznesenie č. 254 MZ
Miestne zastupiteľstvo
n e s ch v a ľ u j e  odpustenie dlhu z majetkovej sankcie pánovi Miroslavovi Vaverkovi za rok 2000-2003 v sume  23 266,-Sk
hlasovanie :                prítomní: 22                za: 20              proti : 0            zdržali sa: 2
K bodu č. 20: Žiadosť Miroslava Blatnického a Márie Blatnickej o predĺženie prenájmu pozemku parc. č.1835-záhrady a parc.č.1836-zastavaná plocha k.ú. Dúbravka o celkovej výmere    337 m2
Uznesenie č. 255 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  prenájom pozemku parc.č. 1835 – záhrada, k.ú Dúbravka o výmere 309 m2  a parc.č. 1836 – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú Dúbravka o výmere 28 m2  Ing. Miroslavovi Blatnickému a Márii Blatnickej na dobu neurčitú na záhradkárske a rekreačné účely za cenu 4,- Sk/m2/rok
hlasovanie :                prítomní: 24                za: 24              proti : 0            zdržali sa: 0
K bodu č. 21: Žiadosť Ing. Jána Holúbeka a Evy Furákovej o prenájom pozemku parc. č. 2623-orná pôda, k.ú Dúbravka o celkovej výmere 677 m2
Uznesenie č. 256 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   prenájom pozemku parc. č. 2623-orná pôda, k.ú Dúbravka o celkovej výmere   677 m2  Ing. Jánovi Holúbekovi a Eve Furákovej na záhradkárske a rekreačné účely za cenu 4,- Sk/m2/rok na dobu neurčitú
hlasovanie :                prítomní: 24                za: 23              proti : 0            zdržali sa: 1
K bodu č. 22:   Žiadosť JUDr. Drahomíry Sterankovej o zámenu pozemkov
Uznesenie č. 257 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
s ch v a ľ u j e   zámenu pozemkov a doplatenie kúpnej ceny medzi Hl.m. SR Bratislavy a JUDr. Drahomírou Sterankovou takto :
·         1/2 pozemku parc.č. 649/1 k.ú. Dúbravka – záhrada o výmere 699 m2 a 1/2 pozemku parc.č. 649/2 k.ú. Dúbravka – záhrada o výmere 132  m2, ktoré sa nachádzajú v lokalite Strmý bok
za pozemok parc. č. 3499/3 k.ú. Dúbravka – orná pôda o výmere 1 661 m2, ktorá sa nachádza v lokalite Brižité – Dlhé diely
tak, že:
·          pozemok parc. č. 649/1 a 649/2 k.ú. Dúbravka pôjde do výlučného vlastníctva Hl.m. SR Bratislavy a pozemok parc.č. 3499/3 k.ú. Dúbravka pôjde do výlučného vlastníctva JUDr. Drahomíre Sterankovej,
·          doplatok v sume 1 980 345,- Sk ktorú doplatí JUDr. Steranková Mestskej časti Bratislava – Dúbravka a Magistrátu Hl.m. SR Bratislavy.
hlasovanie :                prítomní: 24                za: 23              proti : 0            zdržali sa: 1
K bodu č. 23: Návrh VZN M.č. Bratislava Dúbravka č.2/2004
Uznesenie č. 258 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004  bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní: 24                za: 24              proti : 0            zdržali sa: 0
K bodu č. 24:   Informácia o reštauračných zariadeniach na území M.č. Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 259 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e Informáciu o reštauračných zariadeniach na území M.č. Bratislava – Dúbravka bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní: 23                za: 22              proti : 1            zdržali sa: 0
            
K bodu č. 25: Návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku
Uznesenie č. 260 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
s ch v a ľ u j e    v zozname uvedené predmety ako prebytočný a nepoužiteľný majetok  
hlasovanie :                prítomní: 23                za: 22              proti : 0            zdržali sa: 1
K bodu č. 26:  Plnenie Uznesenia MZ M.č. Bratislava – Dúbravka č. 211 zo dňa 27.1.2004, Architektonický a organizačný poriadok pre výkon trhových akcií
 Uznesenie č. 261 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
s ch v a ľ u j e  Architektonický a organizačný poriadok pre výkon trhových akcií v DKD  
bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní: 20                za: 20              proti : 0            zdržali sa: 0
K bodu č. 27: Poslanecké dni, sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 262 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e    Informáciu o vybavovaní, sťažností,  pripomienok a námetov občanov z poslaneckých dní   bez pripomienok 
hlasovanie :                prítomní: 21     za: 21              proti : 0            zdržali sa: 0
K bodu č. 28: Interpelácie
I.   Starostu M.č. Bratislava – Dúbravka Ing. Petra  Poláka  interpelujú :
·       poslankyňa Ing. Čarnogurská – „Žiadam o písomnú informáciu o kolaudačnom konaní stavby „krčma“ ORIM na Saratovskej ul.č.10. Na základe informácií od obyvateľov susedných domov je prístavba k objektu čiernou stavbou. V prípade, že bolo stavebné konanie vo veci prístavby žiadam o informáciu  o účastníkoch konania.“
·       poslanec Ing. Sandtner – 
     a/    „Čo je s OD Saratov ? „
     b/  „Kto dal súhlas na zbúranie rampy ?“
    c/   „žiadam o prešetrenie sťažnosti Ing. Graneca.“
·       poslanec Bartoš – „Žiadam o indentifikáciu súčasného stavu s riešením technických chýb na novostavbe bytového domu na Nejedlého ul.“
·       poslanec Doc. Ing. Juraj Veselský,CSc. „Na základe požiadavky občanov z ul.Pod záhradami žiadam, aby sa príslušné odd. MÚ Dúbravka zaoberalo žiadosťou občanov umiestneniť na ul. Pod záhradami retardér alebo bolo zabezpečené obmedzenie rýchlosti na 40 km/hod.“
II.   Kontrolórku M.č. Bratislava – Dúbravka Ing. Ruženu Záthureckú interpeluje :
·       Ing. Čarnogurská – „Žiadam o zistenie, kedy bolo vydané stavebné povolenie na vybudovanie trhoviska na Trhovej ulici, kto je investorom a aký je podiel mestskej časti?“
K bodu č. 29: Rôzne
Uznesenie č. 263 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka pri výkone pôsobnosti VZ, jediného spoločníka spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s.r.o.
a/  s ch v a ľ u j e    Ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2003 a súhlasí, aby vytvorený hospodársky výsledok za rok 2003 vo výške 356 000,- Sk bol preúčtovaný na stratu minulých období,
b/  u k l a d á  konateľovi  MVDr. Miroslavovi Špejlovi jej uloženie do Zbierky listín
hlasovanie :                prítomní: 16     za: 16              proti : 0            zdržali sa: 0       
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                                                          starosta Mestskej časti                          
                                                                                  Bratislava – Dúbravka
Overovetelia zápisnice: 
Ing. Jozefína  Baranová
Ing. Jozef  Barborík


