Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
U z n e s e n i a
č. 312-336
z 15.   zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 26.10.2004
_______________________________________________________________________ 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 26.10.2004 na svojom  15.  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 vyplatenie odmeny starostovi M.č. za III. štvrťrok 2004
5/           Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za III. štvrťrok 2004
6/           Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov  z FRB
7/           Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2004
8/           Informácia o rozpísaní finančných prostriedkov na úseku školstva, podľa jednotlivých základných školských zariadení
9/           Návrh na predaj obecnej garáže
10/         Návrh na dražbu obecného bytu
11/         Žiadosť o predĺženie nájomných zmlúv na pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely
12/         Návrh na schválenie odpredaja pozemku parc. č. 3112 k.ú. Dúbravka o výmere   193 m2 pod budovou „Denný bar Šrámek“ na Lysákovej ul. č. 28 Ľubomírovi Šrámekovi
13/         Žiadosť Nadácie Petra Dvorského o doplnenie nájomnej zmluvy č. 81/1994 v znení dodatku č. 1/2004 o ďalší nebytový priestor, pôvodne trojizbový byt, ktorý sa nachádzal v nebytovom priestore bývalých detských jaslí na Kudlákovej ul. č. 2, Bratislava
14/         Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov, garáží a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch odpredávaných podľa zákona č. 182/1993 Z.z.
15/         Návrh na schválenie prevodov vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch bytov a garáží odpredaných podľa zákona č. 52/1996 Zb.
16/         Žiadosť spoločnosti BDW zubná technika, s.r.o., Bazovského č. 54, Bratislava o schválenie uzavretia Dohody o urovnaní vzájomných pohľadávok medzi Mestskou časťou Bratislava – Dúbravka a spoločnosťou BDW zubná technika, s.r.o.
17/          Žiadosť Ing. Miroslava Trubáčka s manželkou o odpustenie dlhu – majetkovej sankcie v sume 20.615,- Sk
18/          Návrh na schválenie odpredaja bytu č. 17 na Bagarovej ul. č. 22 p. Ľudmile Šúrovej
19/          Návrh Na doplnenie Pravidiel odmeňovania poslancov samosprávy v M.č.     Bratislava – Dúbravka
20/          Návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku
21/          Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu M.č. Bratislava – Dúbravka
22/          Podanie JUDr. Milana Hanulu, H. Meličkovej č. 15 Bratislava zo dňa 16.9.2004 na starostu M. č.  Bratislava – Dúbravka ( riešené v zmysle zákona č. 152/1998, § 11 )
23/          Poslanecké dni
24/          Interpelácie
25/          Rôzne
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
navrhovateľov zápisnice: Ing. Borisa Hradeckého  a  Ing. Daniela Priesola           hlasovanie :      prítomní: 21 za: 21                  proti :0             zdržali sa: 0    
overoveteľov zápisnice : Doc. Ing. Juraja Veselského, CSc. a MVDr. Miroslava Špejla hlasovanie :        prítomní:21 za:21                   proti: 0             zdržali sa: 0    
a prijalo tieto uznesenia:
k bodu č. 1:  Informácia o plnení uznesení MZ
Uznesenie č. 312 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e    n a   v e d o m i e    Informáciu o plnení uznesení MZ  s pripomienkami:
1)   zmena uznesenia č. 307 MZ písm. B, bod 5 zo 7.9.2004:                                                 suma  2 100 000,- Sk  na odstránenie závad na elektroinštalácii v DK D vyplývajúcich z revíznych správ a Protokolu IBP s termínom 15.1.2005 a odstránenie havárie na vodovodnom potrubí pod DK D – prasknuté potrubie
2)    zmena textu Informácie v uzneseniach MZ zo 7.9.2004 (str.6) :                                „poslanci za stranu SMER sa rozhodli osamostatniť a vystupiť z Klubu SDKÚ .“                                                                                                          hlasovanie :       prítomní: 22            za: 21              proti : 0            zdržali sa: 1
     
k bodu č. 2:  Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV
Uznesenie č. 313 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  august, september 2004  bez pripomienok                                                                 hlasovanie :                        prítomní: 17 za: 17                  proti : 0            zdržali sa: 0               
          
          k bodu č. 3:  Informácia o činnosti kontroly
Uznesenie č. 314 MZ
K materiálu č. I. :
Miestne zastupiteľstvo
- berie na vedomie Správu z kontroly ZŠ Bílikova                                     - bez pripomienok
- ukladá riaditeľke  ZŠ Nejedlého – zabezpečiť splnenie navrhnutých opatrení k odstráneniu zistených nedostatkov                                                                              T : v návrhu opatrení
K materiálu č. II. :
Miestne zastupiteľstvo
- berie na vedomie Informáciu o vybavovaní sťažností za I. polrok          - bez pripomienok hlasovanie :            prítomní: 19                za:19               proti : 0            zdržali sa: 0
                                                                                                
k bodu č. 4:  Návrh na vyplatenie odmeny starostovi za III. štvrťrok 2004
Uznesenie č. 315 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje  Ing. Petrovi Polákovi, starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka, odmenu za III. štvrťrok 2004 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie III. štvrťroka 2004.
hlasovanie :        prítomní: 19 za: 19              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 5:  Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za III. štvrťrok 2004
Uznesenie č. 316 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   Ing. Ružene Záthureckej, miestnej kontrolórke, odmenu za III. štvrťrok 2004 vo výške 100% tarifného platu vrátane príplatkov.
hlasovanie :    prítomní: 19                za: 19              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 6:  Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB 
Uznesenie č. 317 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB do výšky :
1/  4 500 000,- Sk na vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie Saratovská – Drobného
2/       94 000,- Sk na rekonštrukciu chodníkov a vybudovania schodov na Hanulovej ul č. 7
3/     129 757,- Sk na zabezpečenie osvetlenia na Trhovej ulici v lokalite novozriadených 
     trhových objektov a zároveň tieto požiadavky premietnuť do úprav rozpočtu na rok 2004. hlasovanie :            prítomní: 19                za: 18              proti : 0            zdržali sa: 1
k bodu č. 7:  Návrh úpravy rozpočtu na rok 2004
Uznesenie č. 318 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               s ch v a ľ u j e 
1.   zvýšenie bežných príjmov o 14 065 tis. Sk z toho :
- daň za byty /rozp.pol. 121003/ zvýšenie o                                                            600 tis. Sk
- poplatky za alkohol a tabak /rozp.pol. 133002/ zvýšenie o                                    150 tis. Sk
- prenájom priestorov a hm. majetku /rozp.pol. 212/ zvýšenie o                          3 130 tis. Sk
- správne poplatky /rozp.pol. 221/ zvýšenie o                                                          200 tis. Sk
- prijaté platby za služby /rozp.pol. 223/ zvýšenie                                                     70 tis. Sk
- prijaté úroky /rozp. pol. 242/ zvýšenie o                                                                500 tis. Sk
- prijaté transfery na školstvo /rozp.pol. 312/ zvýšenie o                                    10 108 tis. Sk
- prijatý transfer pre ŽP /rozp.pol. 313/ zvýšenie o                                                  207 tis. Sk
- odpisy TEZ /rozp.pol. 292001/ zvýšenie o                                                             900 tis. Sk
2.    zvýšenie kapitálových príjmov o 1 107 tis. Sk za predaj pozemkov /rozp.pol. 233/
3.    zvýšenie bežných výdavkov o 14 191 tis. Sk, z toho :
- mzdy /rozp.pol. 610/ zníženie o                                                                             284 tis. Sk
- poistné do poisťovní /rozp.pol. 620/ zníženie o                                                     550 tis. Sk
- poštovné a telefón /rozp.pol. 632/ zvýšenie o                                                       350 tis. Sk
- materiál – Letný tábor /rozp.pol. 633/ zvýšenie o                                                    40 tis. Sk
- opravy a údržba /rozp.pol. 635/ zvýšenie o                                                        2 485 tis. Sk
- nájomné za prenájom /rozp.pol.636/ zvýšenie o                                                   142 tis. Sk
- služby /rozp.pol. 637/ zvýšenie o                                                                        1 800 tis. Sk
- transfery občanom /rozp.pol. 642/ zvýšenie o                                                      100 tis. Sk
- transfery na školstvo zvýšenie o                                                                       10 108 tis. Sk
4.    zníženie kapitálových výdavkov o 423 tis. Sk, z toho :
- zníženie výdavkov na UŠ zóny – sektor XIII o                                                        550 tis. Sk
- zníženie rekonštrukčných prác na ZŠ Batkova o                                                  273 tis. Sk
- zvýšenie nákupu PC a kancelárskej techniky o                                                    400 tis. Sk
5.    zvýšenie príjmov a výdavkov /finančné operácie/ z FRB o 3 354, - tis. Sk, z toho :
- oprava schodiska Galbavého zníženie o                                                               100 tis. Sk
- UŠ Veľká lúka zníženie o                                                                                       300 tis. Sk
- projektová dokumentácia TEZ – 2. Etapa zníženie o                                         1 000 tis. Sk
- ÚP zóny Tavarikova osada zvýšenie o                                                                    30 tis. Sk
- na vybudovanie cest. svetel. signalizácie Saratovská-Drobného zvýšenie o     4 500 tis.Sk
- na rekonštrukciu chodníkov a  schodov na Hanulovej ul.č. 7 zvýšenie o               94 tis. Sk
- na zabezpečenie osvetlenia na Trhovej ul. v lok. novozr. trh.obj. zvýšenie o      130 tis. Sk
6.  presun rozpočtových výdavkov na stavebnom úrade vo výške 205 tis. Sk rozpočtových položiek 632 /108 tis. Sk/, 633 /67 tis. Sk/ a 637 /30 tis. Sk/ v prospech položky 636.
bez pripomienok                                                                                                           hlasovanie :         prítomní: 17 za:17                   proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 8:  Informácia o rozpísaní finančných prostriedkov na úseku školstva podľa jednotlivých základných škôl a školských zariadení
Uznesenie č. 319 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e    n a   v e d o m i e    Informáciu o rozpísaní finančných prostriedkov na úseku školstva podľa jednotlivých základných škôl a školských zariadení.                                                                                                          hlasovanie :           prítomní: 16                za: 16              proti : 0            zdržali sa: 0
bodu č. 9: Návrh na predaj obecnej garáže
Uznesenie č. 320 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e predaj obecnej garáže č. 1 na Bazovského ul. č. 16,  postupom podľa ustanovení  § 16, odst. 3, zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov za ponukovú cenu 10 000,- Sk/m2. V prípade neuplatnenia práva na prednostný prevod nebytového priestoru zo strany oprávnených osôb odpredať garáž na základe verejnej obchodnej súťaže alebo verejnej dražby.               hlasovanie :             prítomní: 16  za: 16              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 10: Návrh na dražbu obecného bytu
Uznesenie č. 321 MZ
Miestne zastupiteľstvo  
s ch v a ľ u j e   dražbu jednoizbového obecného bytu č. 67 na Repašského č. 1, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku.
hlasovanie :    prítomní: 17                za:17               proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 11: Žiadosť o predĺženie nájomných zmlúv na pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely
Uznesenie č. 322 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na dobu neurčitú na záhradkárske účely za cenu 4,- Sk/m2/rok nasledovným žiadateľom :
a) Ing. Otovi Danielovičovi                 parc.č. 2403/22                      o výmere 188 m2
b) Františkovi Hlaváčovi                     parc.č. 2104/16, 2104/18       o výmere 392 m2
c) Rozálii Valachovej                         parc.č. 4085/1-časť               o výmere 400 m2
d) Dušanovi Križanovi                       parc.č. 580/7-časť                 o výmere 116 m2
e) Eve Novarovej                               parc.č. 2403/6-časť               o výmere 218 m2
f) Tiborovi Studeničovi                       parc.č. 163/1 a 164                o výmere 486 m2
g) RNDr. Marte Vavrovej                    parc.č. 3814/7-časť               o výmere 151 m2
hlasovanie :    prítomní: 17                za: 17              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 12:  Návrh na schválenie odpredaja pozemku parc.č. 3112 k.ú. Dúbravka o výmere 193 m2 pod budovou „Denný bar ŠRÁMEK“ na Lysákovej ul.č. 28 Ľubomírovi Šrámkovi
Uznesenie č. 323 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
s ch v a ľ u j e   odpredaj pozemku parc.č. 3112 k.ú. Dúbravka o výmere 193 m2 pod budovou „Denný bar ŠRÁMEK“ na Lysákovej ul.č. 28 Ľubomírovi Šrámkovi za cenu          778 204,95.- Sk.
hlasovanie :                prítomní: 17                za: 17              proti : 0            zdržali sa:0
k bodu č. 13:  Žiadosť Nadácie Petra Dvorského Harmony o doplnenie nájomnej zmluvy č. 81/1994 v znení dodatku č. 1/2004 o ďalší nebytový priestor pôvodne trojizbový byt, ktorý sa nachádzal v nebytovom priestore bývalých detských jaslí na Kudlákovej ul. č. 2, Bratislava
Uznesenie č. 324 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   žiadosť Nadácie Petra Dvorského Harmony o doplnenie nájomnej zmluvy č. 81/1994 v znení dodatku č. 1/2004 o ďalší nebytový priestor o výmere 66,5 m2 – pôvodne trojizbový byt, ktorý bude využívaný na tieto účely :
-                     priestor o výmere 44,4 m2 -  ako rehabilitačné cvičebne,
-                     priestor o výmere 11,8 m2 -  ako sklady
-                     priestor o výmere 10,3 m2 -  ako čakáreň,
                             spolu :  66,5 m2 
a to na dobu určitú, od 1.7.2003 do 31.8.2025, uzatvorením nového dodatku k pôvodnej nájomnej zmluve za tých istých podmienok, ktoré sú dohodnuté v nájomnej zmluve č. 81/1994 v znení dodatku č. 1/2004.
hlasovanie :       prítomní: 17             za: 17              proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 14: Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov, garáží a   spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
Uznesenie č. 325 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e      
A/  prevody vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch podľa predloženého zoznamu.
B/ prevody vlastníctva garáží a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch podľa predloženého zoznamu.
hlasovanie :            prítomní: 17         za: 17              proti : 0            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. 326 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e      
A/  prevody vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch bytov odpredaných podľa zákona č. 52/1966 Zb. podľa predloženého zoznamu.
B/ prevody vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch garáží odpredaných podľa zákona č. 52/1966 Zb. podľa predloženého zoznamu.
hlasovanie :        prítomní: 17 za:17               proti : 0            zdržali sa: 0
k bodu č. 16:    Žiadosť spoločnosti BDW zubná technika, s.r.o., Bazovského č. 4, Bratislava o schválenie uzavretia Dohody o urovnaní vzájomných pohľadávok medzi Mestskou časťou Bratislava – Dúbravka a spoločnosťou BDW zubná technika, s.r.o.
Uznesenie č. 327 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   na základe stanoviska Komisie hospodárenia s majetkom
a)      uzavretie Dohody o urovnaní vzájomných pohľadávok medzi Mestskou časťou Bratislava –   Dúbravka a firmou BDW zubná technika, s.r.o. pri súčasnom dodržaní stanovenej podmienky,
b)     upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 321 773,- Sk
hlasovanie :            prítomní: 18        za: 13              proti : 0            zdržali sa: 5
k bodu č. 17: Žiadosť Ing. Miroslava Trubáčka s manželkou o odpustenie dlhu – majetkovej sankcie v sume 20 615,- Sk
                                          Uznesenie č. 328 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
n e s ch v a ľ u j e odpustenie dlhu z majetkovej sankcie Ing. Miroslavovi Trubáčkovi a manželke Márii, v sume 20 615,- Sk.                                                                            hlasovanie :                  prítomní :18 za :14              proti :0       zdržali sa :4
k bodu č. 18 :  Návrh na odpredaj obecnej bytu č. 17 p. Šúrovej, Bagarova ul. č. 22
Uznesenie č. 329 MZ
Miestne zastupiteľstvo
1)    s c h v a ľ u j e   predaj trojizbového bytu č. 17 na Bagarovej ul. č. 22 p. Ľ. Šúrovej,          2)  u k l a d á  prednostovi MÚ pokračovať v občiansko-právnom súdnom spore                     s Ing. Milošom Śúrom o vymáhanie poplatkov z omeškania.                                        hlasovanie :                    prítomní :17     za :15              proti :0   zdržali sa :2
k bodu č. 19 :  Návrh na doplnenie Pravidiel odmeňovania poslancov samosprávy v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
                                          Uznesenie č. 330 MZ
 Miestne zastupiteľstvo 
s ch v a ľ u j e  doplnenie Pravidiel odmeňovania poslancov samosprávy v M.č. Bratislava – Dúbravka Dodatkom č. 1,  a to doplniť výnimku aj pre Komisiu ŽP a PA MZ v čl. 5 Mesačná odmena – bod 2 písm.  to znamená v texte :                                                                                           e)   Zasadnutia komisií raz mesačne s výnimkou  komisií
                                                         -  Komisia hospod. s majetkom
                                                          -  Komisia ekonomická
                                                          -  Komisia územného rozvoja a výstavby
                                                           - Komisia životného prostredia a podnikateľských aktivít              hlasovanie :          prítomní :19       za :19              proti :0             zdržali sa :0
k bodu č. 20 :  Návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku
                                          Uznesenie č. 331 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
s ch v a ľ u j e  v zozname uvedené predmety  ako prebytočný a nepoužiteľný majetok. hlasovanie :   prítomní :19 za :19                  proti :0             zdržali sa :0
k bodu č. 21 :  Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu M.č. Bratislava – Dúbravka
                                          Uznesenie č. 332 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
s ch v a ľ u j e   Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu M.č. Bratislava – Dúbravka bez pripomienok                                                                                                      hlasovanie :                     prítomní :19 za :17          proti :0                zdržali sa :2
k bodu č. 22 :  Podanie JUDr. Milana Hanulu zo 16.9.2004, H. Meličkovej č. 15, Bratislava, na starostu M.č. Bratislava – Dúbravka ( riešené v zmysle zákona 152/1998, § 11 )
                                           Uznesenie č. 333 MZ
Miestne zastupiteľstvo
k o n š t a t u j e,  že 
1.     opatrenia  vykonané zriaďovateľom základných škôl zastupeného starostom M.č. Bratislava – Dúbravka Ing. Petrom Polákom a riaditeľkou Základnej  školy  na Beňovského ul. č. 1, p. Mgr. Eleonórou Kopálovou,  sú   dostačujúce  a  sťažnosť        JUDr. Milana Hanulu zo dňa 16.9.2004, Beňovského ul.č.1,  považuje za                         n e o p o d s t a t n e n ú
2.     nedošlo k porušeniu zákona č. 596/2003 Zz o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 291/2004 Zz., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení,  o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
hlasovanie :                prítomní :18     za :18              proti :0             zdržali sa :0
k bodu č. 23 :  Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov
                                           Uznesenie č. 334 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 :17     za :17              proti :0             zdržali sa :0
k bodu č. 24 : Interpelácie
Uznesenie č. 335 MZ
Miestne zastupiteľstvo
 b e r i e   n a  v e d o m i e   Informáciu o riešení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva bez pripomienok                                                                                       hlasovanie :                prítomní :19     za :18              proti :0             zdržali sa :1
k bodu č. 25: Rôzne
·       Poslanecký návrh  Doc. Ing. Juraja Veselského, CSc.
Uznesenie č. 336 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
s ch v a ľ u j e    rozšírenie sadzobníka nájomného športových zariadení, učební a ostatných školských priestorov v ZŠ a MŠ v školskom roku 2004/2005, schváleného uznesením MZ č. 299 zo dňa 7.9.2004, v časti „1. Športové zariadenia“ nasledovne :
f. malá a veľká telocvičňa                100,- Sk/hod. – pre organizácie zaoberajúce sa výchovou a športovou činnosťou mládeže v M.č. Dúbravka,  v pondelok až piatok v čase do 1800hod., v sobotu a v nedeľu v čase od 900 hod. do 1800hod.
g. malá a veľká telocvičňa                   1,- Sk/hod.-  pre potreby povinnej telesnej výchovy iných štátnych základných škôl so sídlom v mestskej časti, štátneho gymnázia so sídlom v mestskej časti, štátnych materských škôl so sídlom v mestskej časti na záujmovú činnosť v oblasti telesnej výchovy.
hlasovanie :                prítomní :19     za :17              proti :0             zdržali sa :1
Informácia : Na poslancov Miestneho zastupiteľstva M.č. Bratislava – Dúbravka sa obrátili písomne -  
1)   Mgr.art. Magdaléna Kmeťková,  č.j. 10 889/04 z 22.10.2004,                                             Vec : Marenie prešetrenia mojich sťažností
2)    Ing. Vít Granec, č.j. 10840/04 z 21.10.2004,                                                                             Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. 
o čom boli poslanci verejne oboznámení na tomto miestnom zastupiteľstve a uvedené podania boli k dispozícií pre všetkých poslancov MZ.
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                                                                        starosta Mestskej časti                               Bratislava – Dúbravka                   
     
          
     
     Overovetelia zápisnice:
Doc. Ing. Juraj Veselský, CSc.         
MVDr. Miroslav Špejl


