Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
U z n e s e n i a
č. 268-292
z 13.   zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Dúbravka dňa 29.6.2004
_______________________________________________________________________ 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 29.6.2004 na svojom  13.  zasadnutí tieto body programu : 
1/           Informácia o plnení uznesení MZ
2/           Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV
3/           Informácia o činnosti útvaru kontroly
4/           Návrh na úpravu platu starostovi Mestskej časti  Bratislava – Dúbravka
5/           Návrh odmien starostovi Mestskej časti Bratislava – Dúbravka za II. štvťrok 2004
6/           Návrh odmien miestnej kontrolórke za II. švtrťrok 2004
7/           Informácia o výsledkoch hospodárenia k 31.3.2004
8/           Návrh na úpravy rozpočtu na rok 2004
9/           Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č. 3/2001 zo dňa 11.12.2001 o miestnych poplatkoch na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka – doplnok č. 3
10/         Žiadosť Doc. Ing. Michala Božíka  o prenájom pozemku parc. č. 213/2 – trvalý trávny porast, k. ú. Dúbravka o výmere 900 m2 .
11/         Návrh na schválenie odpredaja pozemkov parc. č. 1556/2, 1556/5 k. ú. Dúbravka v lokalite na ul. J. Hronca Ing. Romanovi Karlubíkovi a manželke Zuzane Karlubíkovej
12/         Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely
13/         Návrh na schválenie odpredaja pozemku parc. č. 23/3 k.ú. Dúbravka, diel 3 o výmere 1 m2, diel 4 o výmere 1 m2  podľa GP č. 15/2004 v lokalite K Horánskej studni  MUDr. Michalovi Klimikovi
14/         Žiadosť konateľa obchodnej spoločnosti PIZZERIA DUNA, s.r.o. pána Pokorného o odkúpenie samostatne stojaceho objektu na V. Valachovej ul. č. 5, Bratislava
15/         Návrh na schválenie prevodov vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch bytov a garáží odpredaných podľa zákona č. 52/1966 Zb.
16/         Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
17/         Návrh na schválenie prevodov vlastníctva garáží v bytových domoch a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
18/         Návrh na vyradenie nehnuteľného majetku
19/         Návrh na zrušenie Základnej školy Batkova 2, 841 01 Bratislava
20/         Návrh na zrušenie Základnej školy Bílikova 34, 841 01 Bratislava
21/         Predloženie projektu – Športový areál ZŠ Bílikova
22/         Žiadosť hl. m. SR Bratislavy o zaslanie pripomienok MZ MČ Bratislava – Dúbravka k pripravovanému Dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy
23/         Informácia o termínoch zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v II. polroku 2004
24/         Výsledky komisie zriadenej na prešetrenie podania Mgr. Art. Magdalény Kmeťkovej na starostu Mč Bratislava – Dúbravka a miestnu kontrolórku
25//        Výsledky Komisie legislatívno – právnej a mandátovej na prešetrenie činnosti Komisie MZ  vo veci sťažnosti Mgr. Art. Magdalény Kmeťkovej na starostu Mč Bratislava – Dúbravka a miestnu kontrolórku
26/         Návrh na zmenu názvu a doplnenie Komisie životného prostredia MZ
27/         Poslanecké dni, sťažnosti, pripomienky a námety občanov
28/         Interpelácie
29/         Rôzne
Miestne zastupiteľstvo zvolilo
navrhovateľov zápisnice : Ing. Miroslava  Kováča,  MVDr. Miroslava  Špejla, 
                                             Evu Jandošovú
hlasovanie :                prítomní: 22     za: 22              proti :0             zdržali sa: 0
overoveteľov zápisnice : Ing. Jozefínu Baranovú, Alenu Tobiášovú, zástup. starostu
hlasovanie :                prítomní:22      za:22               proti: 0             zdržali sa: 0
 a prijalo tieto uznesenia:
k bodu č. 1: Informácia o plnení uznesení MZ
Uznesenie č. 268 MZ
Miestne zastupiteľstvo
1/  b e r i e    n a   v e d o m i e    Informáciu o plnení uznesení MZ  bez pripomienok
2/  s ch v a ľ u j e   zmenu uznesenia č. 236 MZ z 4.5.2004 podľa návrhu riaditeľky DK D
                                                                                                              bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní: 21     za: 20              proti : 0            zdržali sa: 1
     
k bodu č. 2: Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV
Uznesenie č. 269 MZ
Miestne zastupiteľstvo  o d l o ž i l o   prerokovanie predloženého materiálu  na najbližšie ďalšie MZ
hlasovanie :                prítomní: 22     za: 18              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 3: Informácia o činnosti útvaru kontroly
Uznesenie č. 270 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
( k mat. č. I.)
·         b e r i e    n a   v e d o m i e   Správu z kontroly ZŠ Nejedlého         bez pripomienok
·         ukladá riaditeľke ZŠ Nejedlého – zabezpečiť splnenie navrhnutých opatrení k odstráneniu zistených nedostatkov                                            
( k mat.č. II.)
·         b e r i e    n a   v e d o m i e   Správu z kontroly ZŠ  Pekníkova         bez pripomienok
·         ukladá riaditeľke ZŠ ( od 1.7.2004 nástupnícka organizácie – ZŠ Pri kríži) – zabezpečiť splnenie navrhnutých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 
( k mat.č. III.)
·       b e r i e    n a   v e d o m i e  Informáciu  o plnení plánu kontrolnej činnosti za I.polrok 2004                                                                                          bez pripomienok
( k mat. č. IV.)
·       sch v a ľ u j e  Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2004                       bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní: 24     za: 24              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 4: Návrh na úpravu platu starostovi Mestskej časti  Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 271 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  návrh na úpravu platu Ing. Petrovi Polákovi, starostovi Mestskej časti Bratislava – Dúbravka s termínom od 1.7.2004 vo výške  58 100,-Sk
hlasovanie :                prítomní: 24     za: 21              proti : 2            zdržali sa: 1
k bodu č. 5: Návrh odmien starostovi Mestskej časti Bratislava – Dúbravka za II. štvťrok 2004
Uznesenie č. 272 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   Ing. Petrovi Polákovi, starostovi Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, odmenu za II. štvrťrok 2004 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie II.štvrťroka 2004
hlasovanie :                prítomní: 24     za: 20              proti : 2            zdržali sa: 2
k bodu č. 6: Návrh odmien miestnej kontrolórke za II. švtrťrok 2004
Uznesenie č. 273 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e    Ing. Ružene Záthureckej, miestnej kontrolórke, odmenu za II.štvrťrok 2004 vo výške 100% tarifného platu vrátane príplatkov
hlasovanie :                prítomní: 24     za: 24              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 7: Informácia o výsledkoch hospodárenia k 31.3.2004
Uznesenie č. 274 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               b e r i e    n a   v e d o m i e    Informáciu o výsledkoch hospodárenia k 31.3.2004             bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní: 20     za: 19              proti : 0            zdržali sa: 1
k bodu č. 8: Návrh na úpravy rozpočtu na rok 2004
Uznesenie č. 275 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
1.      zvýšenie bežných príjmov o 4 470 tis. Sk z toho:
·         poplatky od občanov za opatrovateľskú službu                             260 tis. Sk
·         prijatý transfer zo ŠR na opatrovateľskú službu                        1 540 tis. Sk
·         prijatý transfer zo ŠR na kapitálové výdavky pre ZŠ                  2 275 tis. Sk
·         prijaté dary                                                                                       75 tis. Sk
·         prijatý transfer zo ŠR pre Školský úrad                                         320 tis. Sk
2.      zvýšenie kapitálových príjmov o  30 334 tis. Sk  za odpredaj nezaradenej investície „Rekonštrukcia a modernizácia TEZ – 1.etapa“
3.      zvýšenie príjmov finančných operácií z RF o  5 860 tis. Sk so špecifikáciou uvedenou vo výdavkoch čerpaných z RF
4.      zvýšenie bežných výdavkov o  2 120 tis. Sk, z toho:
·         výdavky na opatrovateľskú službu                                              1 800 tis. Sk
·         mzdy a odvody za Školský úrad                                                    250 tis. Sk
·         tovary a služby za Školský úrad                                                      70 tis. Sk
5.      zvýšenie kapitálových výdavkov o  2 395 tis. Sk, z toho :
·         rekonštrukcia školských objektov ZŠ                                         2 275 tis. Sk
·         prestrešenie kontajnerových stojísk                                              120 tis. Sk
6.      zvýšenie výdavkov z RF o  5 860 tis. Sk, z toho :
·         príspevok pre M.č. Karlova Vec za SSŠ                                    3 103 tis. Sk
·         nenávratná dotácia pre BP D spol. s.r.o.                                      107 tis. Sk
/za upgrade SW systému DOMUS/
·         oprava komunikácií III. a IV. triedy                                               1 300 tis. Sk
·         retardéry                                                                                        250 tis. Sk
·         oprava chodníkov, revitalizácia detských ihrísk                          1 100 tis. Sk
s pripomienkami:
s ch v a ľ u j e  
I.  zvýšenie bežných výdavkov o 53 000,- Sk v položke služby na základe prijatého návrhu v materiály č.4 z rezervného fondu
hlasovanie :                prítomní: 20     za: 17              proti : 1            zdržali sa: 0
II.  zvýšenie výdavkov rozpočtu na r. 2004 z RFo 350 000,- Sk na služby DT
hlasovanie :                prítomní: 19     za: 13              proti : 3            zdržali sa : 2
III.  čerpanie finančných prostriedkov z FRB na opravu a údržbu škôl a školských zariadení vo výške 5 470 000,- Sk podľa priloženej tabuľky. Čerpanie z FRB bude podľa predložených faktúr za realizáciu jednotlivých akcií.
ZŠ Nejedlého                       oprava strechy v bloku C                  500 000,-
                                               hyg. maľovky (opatr.hygienika)          200 000,-
                                               opr. a rek. asfalt. plôch a ihriska        800 000,- 
ZŠ Pri kríži                            rek. asfalt. plôch a kanalizácie          500 000,-
ZŠ Sokolíkova                      rekonštrukcia asfaltových ihrísk        500 000,-
                                               oprava strechy nad telocvičňou         500 000,-
MŠ Švantnerova                  oprava fasády                                  1 000 000,-
MŠ Sekurisova                    oprava fasády                                  1 000 000,-
ŠJ pri základných školách     osamostatnenie meračov energií      370 000,-
                                               rekonštrukcia lavičiek                          20 000,-
ZŠ Batkova                           dofinanc. staveb. úprav pre ZUŠ      100 000,-
hlasovanie :                prítomní: 20     za: 18              proti : 1            zdržali sa: 1
IV. aby MÚ, Oddelenie prevádzky a správy zabezpečilo rekonštrukčné práce na objektoch ZŠ, MŠ - v prílohe, z prostriedkov vyčlenených z FRB
hlasovanie :                prítomní: 19     za: 5                proti : 3            zdržali sa: 10
Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov na jeho prijatie
V. stiahnutie návrhu o navýšení rozpočtu DT 
-          o návrhu p. poslanca M. Bartoša sa nehlasovalo
Menovité hlasovanie ( viď. príloha) o celkovom návrhu úpravy rozpočtu na rok 2004 a jeho doplnkoch uvedených v pripomienkach:
hlasovanie :         prítomní: 19            za: 13              proti : 3            zdržali sa: 3
k bodu č. 9: Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Dúbravka        č. 3/2001 zo dňa 11.12.2001 o miestnych poplatkoch na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka – doplnok č. 3
Uznesenie č. 276 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č. 3/2001 zo dňa 11.12.2001 o miestnych poplatkoch na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka v znení doplnkov č.1 a 2 zo dňa 8.7.2003 a 9.12.2003
hlasovanie :                prítomní: 20     za: 20              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 10: Žiadosť Doc. Ing. Michala Božíka  o prenájom pozemku parc. č. 213/2 – trvalý trávny porast, k. ú. Dúbravka o výmere 900 m2
Uznesenie č. 277 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   prenájom pozemku parc. č. 213/2 – trvalý trávny porast k.ú. Dúbravka o výmere 900 m2  Doc. Ing. Michalovi Božíkovi na záhradkárske a rekreačné účely za cenu   4,- Sk/ m2/ rok nadobu neurčitú
hlasovanie :                prítomní: 21     za: 20              proti : 1            zdržali sa: 0
k bodu č. 11: Návrh na schválenie odpredaja pozemkov parc. č. 1556/2, 1556/5 k. ú. Dúbravka v lokalite na ul. J. Hronca Ing. Romanovi Karlubíkovi a manželke Zuzane Karlubíkovej
Uznesenie č. 278 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e    odpredaj nasledovných pozemkov Ing. Romanovi Karlubíkovi a manželke Zuzane Karlubíkovej                 
·         parc.č. 1556/2 k.ú. Dúbravka, záhrada o výmere 42 m2 za cenu 3 000,- Sk/m2
·         parc.č. 1556/5 k.ú. Dúbravka, záhrada o výmere 25 m2 za cenu 3 000,- Sk/m2
hlasovanie :                prítomní: 21     za: 21              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 12: Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely
Uznesenie č. 279 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
·         prenájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na dobu neurčitú na záhradkárske a rekreačné účely za cenu 4,- Sk/m2/rok nasledovným žiadateľom :
1.   Ľudovítovi  Šaradínovi                  parc.č. 1735/10                      o výmere  287 m2
2.   Ing. Jurajovi Vyskočilovi               parc.č. 4072/1,2  4073/1,2    o výmere  423 m2
3.     Márii Dolejškovej                          parc.č. 21                               o výmere  295 m2
4.   Ing. Vladimírovi Valentovi             parc.č. 165/1                          o výmere  355  m2
5.   Mariánovi Štefunkovi                    parc.č. 2403/6                                    o výmere  218  m2
6.   Ing. Viere Varínskej                      parc.č. 4089/6                       o výmere  329  m2
7.   Ľudmile Mikulíkovej                      parc.č.   4089/5                      o výmere  487  m2
8.   Viliamovi Balážovi                        parc. č. 2467, 2468                o výmere 242 m2
1.     Magde Kvasovej                           parc.č. 2465                          o výmere 382  m2
10. Štefanovi Polákovi                       parc.č. 2466                          o výmere 378  m2
11. Jozefovi Šramovi                         parc.č. 2470                           o výmere 269  m2
12. Emilovi Amerovi                           parc.č. 2471                          o výmere 334  m2
13. Alojzovi Ovčarovičovi                   parc.č. 3569/5-časť                o výmere 200  m2
14. Ing. Branislavovi Gajarovi parc.č. 237                            o výmere 461  m2
15. JUDr.Štefanovi Martinkovičovi    parc.č.  1735/13                      o výmere 286  m2
16 Štefanovi Ostrackému                  parc.č. 4089                          o výmere 312  m2
·         predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 580/7, k.ú  Dúbravka o výmere 83 m2 na záhradkárske a rekreačné účely za cenu 4,- Sk/m2/rok o 1 rok RNDr. Ivanovi Repčokovi za podmienky, že pozemok bude obrábaný. 
hlasovanie :                prítomní: 19     za: 19              proti : 0            zdržali sa:0
k bodu č. 13: Návrh na schválenie odpredaja pozemku parc. č. 23/3 k.ú. Dúbravka,   diel 3 o výmere 1 m2, diel 4 o výmere 1 m2  podľa GP č. 15/2004 v lokalite K Horánskej studni  MUDr. Michalovi Klimikovi
Uznesenie č. 280 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  
a/ odpredaj pozemku parc. č. 23/3 k.ú. Dúbravka diel 3 o výmere 1m2, diel 4 o výmere 1 m2  podľa GP č. 15/2004 MUDr. Michalovi Klimikovi za kúpnu cenu 3 500,- Sk/m2
b/ predlĺženie nájomných zmlúv  č.16/03 na pozemky porc. č. 26/2, 27/1, 27/2 k.ú  a  č. 17/03 na pozemok parc.č. 22 k.ú.  na dobu neurčitú za cenu 4,- Sk/m2/rok
hlasovanie :                prítomní: 19     za: 19              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 14: Žiadosť konateľa obchodnej spoločnosti PIZZERIA DUNA, s.r.o. pána Pokorného o odkúpenie samostatne stojaceho objektu na V. Valachovej ul. č. 5, Bratislava
Uznesenie č. 281 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  
·         odpredať žiadateľovi spoločnosti PIZZERIA, s.r.o. V. Valachovej ul. č.5, zastúpenej konateľom p. Pokorným, samostatne stojaci objekt o výmerte 182 m2 na ul. V. Valachovej č. 5, súpisné číslo 3163, postavený na parc. č. 2961 k.ú. Dúbravka za cenu 1,6 mil Sk s odkladacou podmienkou – revitalizovať hokejové ihrisko do 1 roka od podpísania zmluvy, ktoré sa nachádza na časti parc.č. 2962/1 k.ú. Dúbravka, vyznačenú na kópii z katastrálnej mapy. Žiadateľ nemusí M.č. Bratislava – Dúbravka preukázať hodnotu investícií vnesených do revitalizácie ihriska, je povinný vykonať revitalizáciu riadne a v požadovanej kvalite,
·         prenajať žiadateľovi časť pozemku parc.č. 2962/1 k.ú. Dúbravka, priľahlú k objektu vyznačenú na kópii z katastrálnej mapy za sumu 1,- Sk/ na 25 rokov s podmienkou, vybudovať na tejto časti pozemku univerzálnu športovú plochu, pričom hodnota vnesených investícií bude minimálne 1 mil. Sk.
s pripomienkou : aby žiadateľ dal súčasne do poriadku amfiteáter a priľahlé pozemky
hlasovanie :                prítomní: 20     za: 18              proti : 1            zdržali sa : 0
k bodu č. 15: Návrh na schválenie prevodov vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch bytov a garáží odpredaných podľa zákona č. 52/1966 Zb.
Uznesenie č. 282 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e      prevody  vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch bytov a garáží odpredaných podľa zákona  č. 52/1966 Zb.podľa predloženého zoznamu
hlasovanie :                prítomní: 19     za: 19              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 16: Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
Uznesenie č. 283 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: 19     za: 18              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 17: Návrh na schválenie prevodov vlastníctva garáží v bytových domoch a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
Uznesenie č. 284 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e      prevody  vlastníctva garáží v bytových domoch a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch podľa predloženého zoznamu.
hlasovanie :                prítomní: 20       za: 20            proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 18: Návrh na vyradenie nehnuteľného majetku
Uznesenie č. 285 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   v zozname uvedené predmety schváliť ako prebytočný a nepoužiteľný majetok
hlasovanie :                prítomní: 20     za: 20              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 19: Návrh na zrušenie Základnej školy Batkova 2, 841 01 Bratislava
k bodu č. 20: Návrh na zrušenie Základnej školy Bílikova 34, 841 01 Bratislava
K bodom  19 a 20 bolo prijaté Uznesenie č. 267 z 18.6.2004 menovitým hlasovaním. 
k bodu č. 21: Predloženie projektu – Športový areál ZŠ Bílikova
Uznesenie č. 286 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  prenájom komplexu športových ihrísk na ZŠ  Bilíkova pre športový klub TENISCENTRUM Dúbravka na dobu 30 rokov za cenu 1,- Sk/m2/rok, po predbežnom súhlase Magistrátu hl.m. SR Bratislavy výlučne na športové účely.
hlasovanie :                prítomní: 16     za: 14              proti : 0            zdržali sa: 2
k bodu č. 22: Žiadosť hl. m. SR Bratislavy o zaslanie pripomienok MZ MČ Bratislava – Dúbravka k pripravovanému Dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy
Uznesenie č. 287 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  návrh pripravovaného  Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky                                                                                                 bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní: 18     za: 18              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 23: Informácia o termínoch zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v II. polroku 2004
Uznesenie č. 288 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e    termíny zasadnutí Miestneho zastupiteľstva na II. polrok 2004
bez pripomienok 
hlasovanie :                prítomní: 18     za: 17              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 24: Výsledky komisie zriadenej na prešetrenie podania Mgr. Art. Magdalény Kmeťkovej na starostu Mč Bratislava – Dúbravka a miestnu kontrolórku
Uznesenie č. 289 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e    informmáciu o činnosti Komisie zriadenej na prešetrenie podaní Mgr. Art. Magdalény Kmeťkovej na starostu Mč Bratislava – Dúbravka a miestnu kontrolórku
 hlasovanie :               prítomní: 19     za: 18              proti : 0            zdržali sa: 1
k bodu č. 25: Výsledky Komisie legislatívno – právnej a mandátovej na prešetrenie činnosti Komisie MZ  vo veci sťažnosti Mgr. Art. Magdalény Kmeťkovej na starostu     Mč Bratislava – Dúbravka a miestnu kontrolórku
Uznesenie č. 290 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e  závery Komisie legislatívno – právnej a mandátovej na prešetrenie činnosti Komisie MZ  vo veci sťažnosti Mgr. Art. Magdalény Kmeťkovej na starostu M.č. Bratislava – Dúbravka a miestnu kontrolórku
 
Komisia LP a M prešetrila činnosť Komisie zriadenej dňa 16.3.2004, nezistila v jej činnosti porušenie zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach. Komisia LP a M konštatuje:
·         nezistilo sa vylúčenie člena Komisie MZ z prešetrenia a vybavovania sťažností podľa § 12 zákona, 
·         lehoty na vybavenie sťažností podľa § 13 zákona boli dodržané iba v dvoch prípadoch/ sťažnosť zo dňa 2.2.2004  a v prípade opakovanej sťažnosti zo 17.2.2004 na miestnu kontrolórku pre nesprávne prešetrenie sťažnosti zo dňa 26.1.2004/  v ostatných lehoty neboli neboli dodržané z dôvodu, že bolo potrebné zriadiť komisiu MZ podľa § 11 zákona,
·         komisia doporučuje vec sťažností doriešiť podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona – výzvou sťažovateľky k osobnej spolupráci na vybavení sťažností, čo už bolo vykonané druhou komisiou zriadenou MZ dňa 8.6.2004,
·         komisia pri šetrení zistila pochybenie pri centrálnej evidencii sťažností, ktoré sa vedie podľa § 10 zákona, čo však už bolo operetívne odstránené prijatým opatrením prednostu MÚ.  
hlasovanie :                prítomní:20                 za: 18              proti : 0            zdržali sa: 2
k bodu č. 26: Návrh na zmenu názvu a doplnenie Komisie životného prostredia MZ
Uznesenie č. 291 MZ
Miestne zastupiteľstvo
a/  v o l í     nového člena komisie -  poslanca Ing. Alberta Liptovského
hlasovanie :                prítomní: 20     za: 17              proti : 0            zdržali sa: 3
b/  s ch v a ľ u j e 
·         upravený názov komisie MZ, a to : Komisia životného prostredia a podnikateľských aktivít 
·         rozšírenie činnosti komisie o problematiku obchodu, podnikateľských aktivít, správy trhovísk a reštauračných zariadení,
hlasovanie :                prítomní: 20     za: 16              proti : 0            zdržali sa: 2 
k bodu č. 27: Poslanecké dni, sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 292 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: 19     za: 17              proti :0             zdržali sa: 0
k bodu č. 28: Interpelácie
Starostu M.č. Bratislava – Dúbravka Ing. Petra Poláka interpelujú :
·       poslanec MUDr. Ján  Porubský : „Komisia SZ sa opakovane zaoberala žiadosťou AKTÍVY o prenájom  ďalších priestorov. Odporučila v tejto veci konať ďalej a uzavrieť zmluvu o prenájme ďalších priestorov. Podľa mojich vedomostí sa v tejto veci nič nekoná. Prosím o vysvetlenie.“
·       poslanec MVDr. Miroslav Špejl : „ Žiadam podať informáciu o stave príprav na rekonštrukciu DK D, v prípade ak to nie je možné okamžite, pripraviť informáciu na budúce zasadnutie MZ.“
Prednostu MÚ Ing. Otta Riesza interpelujú : 
·       poslankyňa Eva Jandošová : Ako pokračujú práce na realizácii internetovej stránky pre M.č. Bratislava – Dúbravka. Kedy sa počíta s uvedením do užívania ?“
·       poslanec Ing. Albert Liptovský : „ Žiadam, aby mi úrad predložil informáciu –
1.    Koľko MŠ predpokladáme vyradiť zo siete predškolských zariadení a v akom termíne ?
2.    Ktoré požiadavky na opravy boli od roku 2002 zrealizované ?
3.    Vyčísliť vecnú a finančnú požiadavku na opravy škôl a predškolských zariadení do roku 2006 z rozpočtu M.č.
4.    Vyčísliť ďalšie prostriedky potrebné na prevádzku škôl a predškolských zadriadení do roku  2006 z rozpočtu M.č.
5.    Predpokladaný príspevok (dotáciu) zo ŠR v rámci odovzdania kompetencií.“
Na všetky predložené otázky bolo odpovedané priamo na MZ.
k bodu č. 29: Rôzne
k bodu rôzne neboli prijaté uznesenia.
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                                                          starosta Mestskej časti                          
                                                                                  Bratislava – Dúbravka
Overovetelia zápisnice: 
Ing. Jozefína Baranová 
Alena Tobiášová, zástup. starostu


