Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
U z n e s e n i a
č. 293-311
z 14.   zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 7.9.2004
_______________________________________________________________________ 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 7.9.2004 na svojom  14.  zasadnutí tieto body programu : 
1/           Informácia o plnení uznesení MZ
2/           Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV
3/           Návrh na úpravu platu hlavnej kontrolórke M.č. Bratislava - Dúbravka
4/           Žiadosť Andreja Ďurkovského, primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o odpustenie dane z nehnuteľnosti za rok 2003 a 2004, vrátane penále za rok 2003
5/           Návrh VZN Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č. 3/2004 o určení školských obvodov základných škôl
6/           Návrh  zrušenia Materskej školy Bilíkova č. 1, 841 01 Bratislava
7/           Návrh na úpravu sadzobníka nájomného športových zariadení, učební a ostatných školských priestorov v ZŠ a MŠ od šk. r. 2004/2005
8/           Informácia o výsledkoch hospodárenia k 30.6.2004
9/           Návrh na schválenie odpredaja pozemku parc.č.30/8 k.ú. Dúbravka o výmere 12 m2, podľa GP č.120/2003 v lokalite K horánskej studni Ing. Jánovi Dubišovi
10/         Informácia o Bezpečnostnom projekte informačného systému MÚ spracovaného v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.
11/         Informácia o riešení trhového predaja na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
12/         Návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku Dúbravskému športovému klubu.
13/         Návrh na odňatie správy hnuteľného majetku  Základnej škole  Beňovského  č.1 v Bratislave
14/         Žiadosť o súhlas k rozšíreniu činnosti DKD Dúbravka
15/         Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB.
16/         Ročná správa o stave mestského bytového fondu za rok 2003, M.č. Bratislava Dúbravka
17/          Interpelácie                                                                                                                  18/      Rôzne
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
navrhovateľov zápisnice:   Ing. arch. Jelenu Hudcovskú,    Ing. Jána Dragúňa       hlasovanie :                prítomní: 22     za: 22              proti :0 zdržali sa: 0
overoveteľov zápisnice :    Ing.Jána Sandtnera, Ing. Alberta Liptovského           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. 293 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: 23     za: 23              proti : 0  zdržali sa: 0
     
k bodu č. 2:  Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV
Uznesenie č. 294 MZ
Miestne zastupiteľstvo  
b e r i e    n a   v e d o m i e   Situačné správy o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava – Dúbravka za mesiace  apríl, máj,  jún, júl   s pripomienkami :  dôslednejšie sa venovať otázkam dopravného značenia a parkovania nákladných vozidiel.                                    hlasovanie :         prítomní: 25  za: 25              proti : 0            zdržali sa: 0               
                                                                                                                                                     k bodu č. 3:  Návrh na úpravu platu hlavnej kontrolórke M.č. Bratislava - Dúbravka 
Uznesenie č. 295 MZ
Miestne zastupiteľstvo  
s ch v a ľ u j e  
a/  návrh na úpravu platu hlavnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava – Dúbravka s termínom od 1.10.2004 vo výške 32 200,-
b/  mesačnú odmenu vo výške 30% z priznaného platu, ktorá sa jej bude vyplácať po schválení Miestnym zastupiteľstvom 1 x za štvrťrok                                   bez pripomienok             hlasovanie :                    prítomní: 25     za: 25              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 4: Žiadosť Andreja Ďurkovského, primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o odpustenie dane z nehnuteľnosti za rok 2003 a 2004, vrátane penále za rok 2003
Uznesenie č. 296 MZ
Miestne zastupiteľstvo
n e s ch v a ľ u j e 
odpustenie dane z nehnuteľností vyrubenej Hlavnému mestu SR za rok 2003, 2004 a penále za rok 2003, v celkovej sume 1 064 439,- Sk. Vyrovnanie pohľadávky  riešiť vzájomným zápočítaním pohľadávok,
o d p o r ú č a   primátorovi Hl.m. SR Bratislavy pripraviť a schváliť  v mestskom zastupiteľstve taký štatút Hl. mesta, na základe ktorého by boli  rozdeľované finančné prostiredky medzi havným mestom a mestskými časťami spravodlivo.
hlasovanie :        prítomní: 24 za: 24              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 5: Návrh VZN Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č. 3/2004 o určení školských obvodov základných škôl
Uznesenie č. 297 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   VZN M.č. Bratislava – Dúbravka č.3/2004 o určení školských obvodov základných škôl podľa prílohy A.                                                                                hlasovanie :    prítomní: 24                za: 20              proti : 1            zdržali sa: 3
k bodu č. 6:  Návrh  zrušenia Materskej školy Bilíkova č. 1, 841 01 Bratislava 
Uznesenie č. 298 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   zrušenie MŠ Bilíkova č. 1, 841 01 Bratislava na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR o vyradení  tejto MŠ  zo siete školských zariadení MŠ SR s účinnosťou od 31.7.2004
hlasovanie :    prítomní: 21                za: 20              proti : 1            zdržali sa: 0
k bodu č. 7:  Návrh na úpravu sadzobníka nájomného športových zariadení, učební a   ostatných školských priestorov v ZŠ a MŠ od šk. r. 2004/2005
Uznesenie č. 299 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               s ch v a ľ u j e   úpravu sadzobníka nájomného športových zariadení, učební a ostatných školských priestorov v ZŠ a MŠ od šk. r. 2004/2005  t.j. od 1.9.2004      bez pripomienok                                                                                                           hlasovanie :                prítomní: 20     za: 19              proti : 0            zdržali sa: 1
k bodu č. 8:  Informácia o výsledkoch hospodárenia k 30.6.2004
Uznesenie č. 300 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e    n a   v e d o m i e    Informáciu o výsledkoch hospodárenia k 30.6.2004                s pripomienkami  akceptovanými v rámci diskusie, a to :
odstránenie formálnych chýb a v budúcnosti vypracovať dôslednejší komentár.                                                                                                          hlasovanie :    prítomní: 20                za: 20              proti : 0            zdržali sa: 0
bodu č. 9: Návrh na schválenie odpredaja pozemku parc.č.30/8 k.ú. Dúbravka o výmere 12 m2, podľa GP č.120/2003 v lokalite K horánskej studni Ing. Jánovi Dubišovi
Uznesenie č. 301 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e odpredaj pozemku parc.č. 30/8 k.ú Dúbravka o výmere 12 m2, zastavaná plocha podľa GP č. 120/2003   Ing. Jánovi Dubišovi za kúpnu cenu 2 500,- Sk/m2 
hlasovanie :                prítomní: 23     za: 23              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 10: Informácia o Bezpečnostnom projekte informačného systému MÚ spracovaného v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.
Uznesenie č. 302 MZ
Miestne zastupiteľstvo   
A/ b e r i e   na  v e d o m i e  Informáciu o  Bezpečnostnom projekte informačného        systému MÚ spracovaného v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.
B/  u k l a d á  prednostovi MÚ jeho dopracovanie v spolupráci s poslancom Ing. Jánom Sandtnerom. Informáciu predložiť do novembrového MZ.
C/ s ch v a ľ u j e   úpravu rozpočtu M.č.  pre rok 2004 vo výške 420 000,- Sk  v súvislosti s riešením úloh Bezpečnostného projektu informačného systému MÚ, spracovaného v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z, z toho :
·         z kapitálových výdajov vo výške                         337 000,-
·       z bežných výdajov vo výške                                   83 000,-
D/ s ch v a ľ u j e   úpravu počtu pracovníkov v štruktúre MÚ o 1 pracovníka bezpečnostného manažéra IT s účinnosťou od 1.10.2004 pre zabezpečenie úloh Bezpečnostného projektu informačného systému MÚ a k tomu adekvátne mzdové prostriedky vo výške 40 000,- Sk                                                                                  hlasovanie :                prítomní: 23     za: 22              proti : 0            zdržali sa: 1
k bodu č. 11: Informácia o riešení trhového predaja na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 303 MZ
Miestne zastupiteľstvo
A/  b e r i e   n a  v e d o m i e   Informáciu o riešení trhového predaja na území M.č. Bratislava – Dúbravka
B/ s ch v a ľ u j e     navrhovanú  úpravou rozpočtu M.č. pre rok 2004  v súvislosti s riešením trhového predaja na území M.č. Bratislava – Dúbravka o 600 000,- SK v položke kapitálové výdaje  bez pripomienok                                                                                                                              hlasovanie :            prítomní: 22                za: 20              proti : 0            zdržali sa: 2
k bodu č. 12:  Návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku Dúbravskému športovému klubu.
Uznesenie č. 304 MZ
Miestne zastupiteľstvo
o d n í m a   dňom 7.9.2004  Dúbravskému športovému klubu správu nasledovného nehnuteľného majetku :
a)   veľkú telocvičňu, malú telocvičňu a prislúchajúce priestory (sociálne zariadenia + 8 miestností) nachádzajúce sa v budove bývalej ZŠ Batkova č.2 v Bratislave v účtovnej hodnote 1 187 822,- Sk,
b)   pozemok parc.č.1420/1 k.ú Dúbravka, zastavaná plocha o výmere 6 315 m2 v účtovnej hodnote  9 472 500,- Sk,
c)   pozemok parc.č.1420/2 k.ú Dúbravka, zastavaná plocha o výmere 253 m2 v účtovnej hodnote  379 500,- Sk,
d)  pozemok parc.č.1420/3 k.ú Dúbravka, zastavaná plocha o výmere 331 m2 v účtovnej hodnote 496 500,- Sk.                                                                                                 hlasovanie :                prítomní: 24     za: 24              proti : 0            zdržali sa:0
k bodu č. 13:  Návrh na odňatie správy hnuteľného majetku  Základnej škole  Beňovského  č.1 v Bratislave
Uznesenie č. 305 MZ
Miestne zastupiteľstvo
o d n í m a  dňom 7.9.2004  Základnej škole Beňovského č.1 v Bratislave, správu hnuteľného majetku podľa prílohy v účtovnej hodnote   244 006,80 Sk
hlasovanie :       prítomní: 23             za: 23              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 14: Žiadosť o súhlas k rozšíreniu činnosti DKD Dúbravka
Uznesenie č. 306 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  rozšírenie  činnosti DK D v ich  štatúte,  o poskytovanie reklám pre podnikateľské subjekty v programovom mesačníku DK D                                     bez pripomienok                                            hlasovanie :           prítomní: 24  za: 23              proti : 1            zdržali sa : 0
k bodu č. 15: Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB.
Uznesenie č. 307 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e      
A/  poskytovanie finančných prostriedkov z FRB v súlade s VZN 2/2003 z 9.12.2003 na opravy a zateplenie bytových domov v M.č. Bratislava – Dúbravka do výšky 15 % stavu finančných prostriedkov na účtoch FRB k začiatku bežného roka. Podmienkou pre poskytovanie finančných prostriedkov je minimálne 25 % z ceny diela na účte fondu opráv žiadateľov.
B/  Uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB do výšky :
1.                     177 890,- Sk na odstránenie závad bytového domu na Hanulovej č. 5,
2.                     330 000,- Sk na rekonštrukciu časti dlažby pred Domom kultúry D,
3.                     100 000,- Sk na rekonštrukčné práce v okolí bytového domu Drobného 1-7,
4.                     400 000,- Sk na výmenu okien a vstup. dverí na obj. MŠ na Sekurisovej ul.,
5.                  2 100 000,- Sk na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v DK D
spolu: 3 107 890,- Sk                                                                                                       hlasovanie :                    prítomní: 24   za: 23              proti : 1            zdržali sa: 0
k bodu č. 16:    Ročná správa o stave mestského bytového fondu za rok 2003, M.č. Bratislava -  Dúbravka
Uznesenie č. 308 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e    Ročnú správu o stave mestského bytového fondu za rok 2003, M.č. Bratislava -  Dúbravka.
hlasovanie :            prítomní: 23        za: 23              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 17: : Interpelácie
Starostu M.č. Bratislava – Dúbravka Ing. Petra Poláka interpeluje :
·       poslanec MUDr. Ján Porubský :            „Žiadam, aby poslanci MZ boli informovaní na zasadaní MZ o vybavení interpelácií písomnou formou, s kópiami priloženými priamo v materiáloch.“
·       poslanec Ing. Ján Dragúň : „Žiadam zaslať poslancom MZ Bratislavba-Dúbravka platné znenie  Organizačného poriadku MÚ“
·       poslankyňa Ing. Marta Čarnogurská :
1/  „Žiadam o informáciu pre MZ ako je zabezpečený projekt rekonštrukcie TEZ? Okrem toho, z článku II.ods.6, zmluvy o nájme vyplýva, že nájomca je povinný pravidelne vždy do 31.10.2004 príslušného roka predložiť prenajímateľovi návrh plánu rekonštrukcie a modernizácie prenajatých vecí na obdobie nasledujúceho roka. Žiadam preto o informáciu o rokovaní s C-termom o pláne rekonštrukcie a modernizácie TEZ na rok 2005. V stanovisku C-ternu k materiálu č.5 na rokovanie MZ dňa 4.5.2004 sa tiež píše, že výberové konania na dodávateľov bude môcť M.č. sledovať účasťou svojho zástupcu na výberových konaniach. Úprava zmluvy bez dodatkov ešte nebola na MZ predložená.“
2/  „Mestská časť Bratislava – Dúbravka je vlastníkom Dúbravskej televízie s r.o. Táto spoločnosť dala nekvalifikované rozviazanie pracovného pomeru so šéfredaktorom. Súd vyhlásil rozviazanie pracovného pomeru za neplatné a zaviazal Dúbravskú televíziu s r.o. zaplatiť náhradu mzdy vo výške 180 tis. Sk brutto. Žiadam o informáciu pre MZ Dúbravka, či bola táto škoda v obchodnej spoločnosti vysporiadaná v súlade s § 135 ods.2, Obchodného zákonníka.“
k bodu č. 18: Rôzne
Uznesenie č. 309 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   
a/ zvýšenie počtu členov Komisie dopravy MZ z pôvodného počtu 5 na 6 členov,
b/ doplnenie  Komisie dopravy MZ  o člena neposlanca  Ing. Vladimíra Martinkoviča hlasovanie :                    prítomní: 22        za: 22              proti : 0 zdržali sa: 0
Uznesenie č. 310 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
s ch v a ľ u j e
a/ uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 530 tis. Sk na dobu od 15.9 do  31.12.2004 na predĺženie linky MHD č. 22 na Kramáre, Klenova ul.,
b/  žiada starostu M.č., aby prerokoval spolufinancovanie tohto predĺženia liniek MHD so starostami M.č. Devínska Nová Ves,  M.č. Nové Mesto a  starostom Záhorskej Bystrice.                                                                              hlasovanie :               prítomní: 21        za: 19              proti : 1            zdržali sa: 1
Uznesenie č. 311 MZ
Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a    starostu M.č. Bratislava – Dúbravka predložiť na  rokovanie Mestského zastupiteľstva  návh uznesenia o predĺžení linky MHD č. 35 z Lamača na Tranovského ul. v Dúbravke.                                                                                                                    hlasovanie :          prítomní: 21        za: 21              proti : 0            zdržali sa: 0
Informácia poslanca Ing. Hradeckého : poslanci za stranu Smer sa rozhodli osamostatniť a vystupujú  z koaličného klubu. Ďakujú za doterajšiu spoluprácu.
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                                                                        starosta Mestskej časti                               Bratislava – Dúbravka              
     Overovetelia zápisnice:Ing. Ján Sandtner                                                                                                   Ing. Albert Liptovský


