Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka




U z n e s e n i a
č. 337-376
z 16.   zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 14.12.2004
	
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 14.12.2004 na svojom  16.  zasadnutí tieto body programu : 
1a/	Sľub nového poslanca Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
1b/	Návrh – zmena v komisiách Miestneho zastupiteľstva v M.č. Bratislava – Dúbravka
1c/	Vystúpenie zástupkyne učiteľov p. Beňovej - list poslancom M.č.                                                                      Upravený rozpočet po aktualizácii počtu žiakov na šk.r. 2004/2005
2/	Informácia o plnení uznesení MZ  
3/	Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV a 
              Informácia Oddelenia PZ Dúbravka,  Bratislava IV, Saratovská č. 24/A
4/	Informácia o činnosti útvaru kontroly
5/	Návrh na vyplatenie odmeny starostovi M.č. za IV. štvrťrok 2004
6/	Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za IV. štvrťrok 2004
7/	Menovanie komisie v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – ústna informácia
8/	Informácia o príprave návrhu rozpočtu  na roky 2005 až 2007
9/	Informácia o výsledkoch hospodárenia k 30.9.2004
10/	Návrh na uvoľnenenie finančných prostriedkov z FRB	
11/	Stanovenie pravidiel pre poskytovanie návratných finančných výpomocí z FRB pre bytové domy v M.č. Bratislava Dúbravka
12/	Návrh na zvýšenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach
13/	Žiadosť o zmenu účelu využitia finančných prostriedkov
14/	Návrh VZN M.č. Bratislava – Dúbravka č. 4/2004 zo dňa 14.12.2004 o  miestnych daniach na území M.č. Bratislava – Dúbravka
15/	Návrh na úpravu VZN č. 4/1998 M.č. Bratislava – Dúbravka z 30.6.1998 o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb na území M.č. Bratislava – Dúbravka
16/	Stanovisko M.č. Bratislava – Dúbravka k Návrhu územného plánu Hl.m. SR Bratislavy, z marca 2004
17/ 	Návrh na zmenu Organizačného poriadku MÚ Bratislava – Dúbravka s účinosťou od 1.1.2005
18/	Návrh na útlmový režim MŠ Pekníkova 4 – prechod na 3 triedy s účinnosťou od 1.12.2004
19/	Správa o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti na ZŠ v M.č. Bratislava – Dúbravka za šk.r. 2003/2004
20/	Žiadosť  na predĺženie nájomných zmlúv na pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely
21/	Návrh na schválenie prenájmu pozemkov parc.č. 1677/2 diel 2,9 parc.č. 1675/1 diel 7, parc.č. 1810/2, diel 31, parc.č. 1810/5, diel 33, parc.č. 1675/3, diel 34,1803/2 diel 28, parc.č. 1735/1, diel 20, 1644/3, parc.č. 1810/3 k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 261 m2 podľa GP č. 43/2004 v lokalite Tavarikova osada Ing. L. Čížovi s manželkou JUDr. M. Čížovou na dobu neurčitú
22/	Odpredaj pozemku parc.č. 1680, záhrady, 85 m2 , k.ú. Dúbravka (Tavarikova osada) žiadateľovi Ing. Jánovi Hetešovi s manželkou, Chrobákova ul.č. 49, Bratislava
23/	Žiadosť Petra Petruňu, Sklenárova ul.č.36, Bratislava 2, o odpustenie úrokov v sume 315 217,-Sk
24/	Žiadosť Mgr. Jany Šuranovej – Stráňavovej, Nejedlého ul. č.59, Bratislava o odpustenie úrokov v sume 255 806,- Sk
25/	Návrh na odpis pohľadávok za obecné byty
26/	Informácia o stave pohľadávok  za obecné byty
27/	Návrh na dražbu obecného bytu
28/ 	Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
29/	Informácia o parkovaní nákladných automobilov a autobusov v M.č. Bratislava – Dúbravka
30/	Návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku
31/ 	Návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku – ZŠ Sokolíkova
32/ 	Návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku – ZŠ Beňovského
33/ 	Návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku – ZŠ Pri kríži
34/	Návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku – ZŠ Nejedlého
35/	Poslanecké dni– sťažnosti, pripomienky a námety občanov
36/	Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v I.polroku 2005
37/	Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Štatútu DK D
38/	Informácie o termínoch poslaneckých dní v I.polroku 2005
39/	Interpelácie
40/ 	Rôzne
	
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
navrhovateľov zápisnice:  Ing. Jána Sandtnera  a   Evu Jandošovú                                                      hlasovanie :		prítomní:24		 za:24		proti :0		zdržali sa: 0	
	overoveteľov zápisnice : Ing. Štefana Bednára a Andreja Guzyho                                                                                              hlasovanie :		prítomní:24		za: 24		proti: 0		zdržali sa: 0	
a prijalo tieto uznesenia:

k bodu č. 1a:  Sľub nového poslanca Mestskej časti Bratislava – Dúbravka                  Uznesenie č. 337 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                  b e r i e    n a   v e d o m i e                                                                                                      sľub nového poslanca pre M.č. Bratislava – Dúbravka Petra Kořínka

k bodu č. 1b: Návrh na zmenu v komisiách Miestneho zastupiteľstva v M.č.      Bratislava –   Dúbravka                                                              
Uznesenie č. 338 MZ
Miestne zastupiteľstvo

(1)  o d v o l á v a                                                                                                                                 a/  MUDr. Jána Porubského                                                                                                             - z funkcie predsedu Komisie sociálno – zdravotnej MZ  a                                                                      - z funkcie člena Komisie Životného prostredia a podnikateľských aktivít MZ 
 
b/  Mgr. Petra Puškára                                                                                                                  - z funkcie člena Komisie územného rozvoja a výstavby MZ a                                                      - z funkcie člena Komisie dopravy MZ                                                                                
hlasovanie : prítomní: 22	za: 22		proti : 0	zdržali sa: 0

(2)  v o l í                                                                                                                                  a/  Ing. Martu Čarnogurskú                                                                                                             – do funkcie členky Komisie sociálno-zdravotnej MZ

b/ Miroslava  Bartoša                                                                                                                     - do funkcie člena Komisie životného prostredia a podnikateľských aktivít MZ

c/  Petra  Kořínka                                                                                                                             - do funkcie člena Komisie územného rozvoja a výstavby MZ a                                                       - do funkcie člena Komisie dopravy MZ
hlasovanie : prítomní: 22	za: 22		proti : 0	zdržali sa: 0


(3)/  MUDr. Igora Mičietu do funkcie predsedu Komisie sociálno-zdravotnej MZ 
 hlasovanie : prítomní: 21	za: 16		proti : 0	zdržali sa: 5 

k bodu č.1c : Vystúpenie zástupkyne učiteľov p. Beňovej – list poslancom M.č.,                                           upravený rozpočet po aktualizácii počtu žiakov na šk.r. 2004/2005 
Uznesenie č. 339 MZ
Miestne zastupiteľstvo
1.  b e r i e    n a   v e d o m i e
upravený rozpočet po aktualizácii počtu žiakov na školský rok 2004/2005                     hlasovanie : prítomní: 28	za: 28		proti : 0	zdržali sa: 0
2.  u k l a d á    upraviť rozpočet –  zníženie transferu o 7 499 tis. Sk
hlasovanie : prítomní: 28	za: 27		proti : 0	zdržali sa: 0

3.  s ch v a ľ u j e   
úhradu chýbajúceho objemu finančných prostriedkov na úseku školstva z rezervného fondu školstva a rezervného fondu MÚ v januári 2005 s pripomienkou, že peniaze sa vrátia do rezervného fondu M.č. Dúbravka z prostriedkov rozpočtu 2005
hlasovanie : prítomní: 28	za: 27		proti : 0	zdržali sa: 0

4.  u k l a d á  prednostovi MÚ,                                                                                                na základe návrhu Ekonomickej komisie MZ,  problematiku vyplatenia odmien učiteľom ZŠ prerokovať na základe kontrolnej analýzy hospodárenia jednotlivých ZŠ v Komisii školstva, mládeže a športu MZ a v Komisii ekonomickej MZ. Návrh riešenia predložiť na najbližšie rokovanie MZ. 
hlasovanie : prítomní: 28	za: 26		proti : 0	zdržali sa: 2


  k bodu č. 2: Informácia o plnení uznesení MZ
Uznesenie č. 340 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. 3: Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV a Informácia Oddelenia PZ Dúbravka,  Bratislava IV, Saratovská č. 24/A
Uznesenie č. 341 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                           b e r i e    n a   v e d o m i e
	1.  Situačné správy o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava – Dúbravka za mesiace október, november 2004                                                                                                              2.  Informáciu Obvodného oddelenia PZ Dúbravka Bratislava IV, Saratovská č. 24/A 	                              hlasovanie :		   prítomní: 22	za: 21		proti : 0	zdržali sa: 0               
          
	k bodu č.4:  Informácia o činnosti kontroly
Uznesenie č. 342 MZ
Miestne zastupiteľstvo

1/  b e r i e   n a   v e d o m i e  a   predložený návrh	                                                              2/  s ch v a ľ u j e   Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2005                                         
hlasovanie :	        prítomní: 24	za: 24		proti : 0	zdržali sa: 0

K sťažnosti – Ing. Vít Granec vo veci “Dúbravské múzeum”                                                  

Miestne zastupiteľstvo
1/  b e r i e   n a   v e d o m i e
·	žiadosť zo dňa 19.10.2004
·	sťažnosť zo dňa 24.11.2004,
·	2/  u k l a d á   zástupkyni starostu M.č. a prednostovi MÚ
·	vypracovať odpovede na jednotlivé body žiadostí  (ab – bb) a predložiť na nasledujúce zasadnutie MZ k zaujatiu stanoviska,
·	následne bude vypracovaná odpoveď žiadateľovi v zmysle zákona č. 211/2000 Zb          o slobodnom prístupe k informáciám                                                                                                     hlasovanie :	prítomní: 21		za:20		proti : 0	zdržali sa: 0
								  
k bodu č. 5:  Návrh na vyplatenie odmeny starostovi za IV. štvrťrok 2004
Uznesenie č. 343 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   Ing. Petrovi Polákovi, starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka, odmenu za IV. štvrťrok 2004 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie IV. štvrťroka 2004.
hlasovanie :	    prítomní: 26	za: 22		proti :3		zdržali sa: 1

k bodu č. 6:  Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za IV. štvrťrok 2004
Uznesenie č. 344 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   Ing. Ružene Záthureckej, miestnej kontrolórke, odmenu za IV. štvrťrok 2004 vo výške 30%  priznaného platu za tri mesiace.
hlasovanie :		prítomní:26 	za: 26		proti : 0	zdržali sa: 0

k bodu č. 7: Menovanie komisie v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – ústna informácia
Uznesenie č. 345 MZ
Miestne zastupiteľstvo
v o l í    do Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004,  poslancov:                                                                Ing. Miroslava Kováča - SDKÚ, Miroslava Bartoša - KDH, Ing. Borisa Hradeckého - SMER, Alenu Tobiašovú - ANO, Daniela Petrušku – Strana zelených, Ľubicu Navrátilovú, prom. mat. – Slobodné fórum, Ing. Jána Sandtnera – Nezávislí poslanci
hlasovanie :	prítomní: 25 		za: 24		proti : 0	zdržali sa: 1

k bodu č. 8: Informácia o príprave návrhu rozpočtu  na roky 2005 až 2007
Uznesenie č. 346 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                         b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o príprave návrhu rozpočtu na roky 2005 až 2007 a na základe uvedených dôvodov súhlasí s rozpočtovým provizóriom od 1.1.2005                   bez pripomienok                                                                                                           hlasovanie :		prítomní: 24	za:24		proti : 0	zdržali sa: 0
s ú h l a s í   s o  z r u š e n í m   príspevkovej organizácie Dúbravský športový klub a začlenením jeho činnosti v rámci organizačnej štruktúry Miestneho úradu do existujúceho Referátu športu, na Oddelerní školstva, kultúry, mládeže a športu k 31.12.2004.                                               hlasovanie :		prítomní: 24	za:17		proti : 4	zdržali sa: 3

k bodu č. 9: Informácia o výsledkoch hospodárenia k 30.9.2004
Uznesenie č. 347 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e    n a   v e d o m i e  Informáciu o výsledkoch hospodárenia k 30.9.2004                bez pripomienok                                                                                                                     hlasovanie :	prítomní: 23		za: 23		proti : 0	zdržali sa: 0

bodu č. 10: Návrh na uvoľnenenie finančných prostriedkov z FRB
Uznesenie č. 348 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                              s ch v a ľ u j e  uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB do výšky:
1)	224 285,- Sk   čo predstavuje zvýšenie finančných prostriedkov na opravu fasády                MŠ Švantnerova,
     400 000,- Sk   na výmenu okien v MŠ Švantnerova,
2)  215 500,- Sk   na izoláciu strechy v MK D,
3)  300 000,- Sk   na finančné vykrytie havárií v MŠ a ZŠ do konca školského roku 2004/2005
    1 139 785,-   SK  spolu
hlasovanie :		prítomní: 22	za: 21		proti : 1	zdržali sa: 0

k bodu č. 11:   Stanovenie pravidiel pre poskytovanie návratných finančných výpomocí z FRB pre bytové domy v M.č. Bratislava Dúbravka
Uznesenie č. 349 MZ
Miestne zastupiteľstvo  
A)	s ch v a ľ u j e   podmienky poskytovania finančných prostriedkov z FRB na opravy a zateplenie bytových domov v M.č. Bratislava – Dúbravka :
·	úroková zadzba 3,5%	
·	doba splatnosti 5 rokov                                                                               			
·	stavebné povolenie s nadobudnutou právoplatnosťou                                              
·	začatie splácania pôžičky nasledujúci mesiac po prevedení finančných prostriedkov na účet žiadateľa                                                                                                                   
·	zapísanie záložného práva v Katastri nehnuteľností na 1,5 násobku odsúhlasenej dotácie, s rozhodnutím 2/3 väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome                                                                             
·	preukázanie dostatočnej výšky mesačnej tvorby fondu opráv domu vo vzťahu k mesačnej výške splátok finančnej pomoci vrátane úrokov                                                          
·	dotácie pre obytné domy v správe BP D s.r.o. nemusia ručiť majetkom, ale zmluvou uzavretou medzi vlastníkmi bytov, M.č. Bratislava-Dúbravka a BP D s.r.o. o tom, že byty zostanú v správe BP D s.r.o.  najmenej do doby splatenia dotácie. V prípade odchodu domu k inému správcovi musia uzavrieť zmluvu o ručení ako je u iných zástupcov bytov.                                  				
A)	u k l a d á   prednostovi MÚ prepracovať VZN č. 2/2003 v súlade so schválenými podmienkami poskytovania finančných prostriedkov z FRB na opravy a zateplenie bytových domov a predložiť na rokovanie MZ  dňa 8.2.2005.
hlasovanie :	prítomní: 23		za:20		proti : 0	zdržali sa: 3

k bodu č. 12: Návrh na zvýšenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach
Uznesenie č. 350 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e     zvýšenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach v zmysle predloženého návrhu s účinnosťou od 1.1.2005 na sumu rovnajúcu sa výške 7,5% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, určeného podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s tým, že v nasledujúcich obdobiach je potrebné informovať MZ o každej novej výške príspevku.                                                                                                                       hlasovanie :	prítomní: 24		za: 24		proti : 0	zdržali sa: 0

 k bodu č. 13: Žiadosť o zmenu účelu využitia finančných prostriedkov
Uznesenie č. 351 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
s ch v a ľ u j e  zmenu účelu využitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na opravu vykurovacieho systému v DKD vo výške 600 000,- Sk
hlasovanie :		prítomní: 24		za: 24		proti : 0	zdržali sa:0

k bodu č. 14: Návrh VZN M.č. Bratislava – Dúbravka č. 4/2004 zo dňa 14.12.2004 o  miestnych daniach na území M.č. Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 352 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č. 4/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
hlasovanie :	   prítomní: 18  	za: 17		proti : 1	zdržali sa: 0

k bodu č. 15: Návrh na úpravu VZN č. 4/1998 M.č. Bratislava – Dúbravka z 30.6.1998 o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb na území M.č. Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 353 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   úpravu   Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/1998 M.č. Bratislava – Dúbravka z 30.6.1998 o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb na území M.č. Bratislava – Dúbravka a                                           s p l n o m o c ň u j e  starostu M.č., aby vyhlásil úplné znenie VZN. 
hlasovanie :	   prítomní: 21	za:21		proti : 0	zdržali sa : 0

k bodu č. 16:    Stanovisko M.č. Bratislava – Dúbravka k Návrhu územného plánu Hl.m. SR Bratislavy, z marca 2004
Uznesenie č. 354 MZ
Miestne zastupiteľstvo
a)	b e r i e   n a  v e d o m i e   predložený materiál Stanovisko M.č. Bratislava – Dúbravka k Návrhu územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, z marca 2004
b)	s ch v a ľ u j e Stanovisko M.č. Bratislava – Dúbravka k Návrhu územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, z marca 2004,  s pripomienkou, že lokalita č. 12- zeleň a parkoviská pri Alexyho ulici,  nechať v pôvodnom stave využitia.
c)	ž i a d a   s t a r o s t u  M.č.   p r e d l o ž i ť   prijaté Stanovisko M.č. Bratislava – Dúbravka, z Miestneho  zastupiteľstva z 14.12.2004,  Hlavnému mestu SR Bratislavy, zastúpené Oddelením územného rozvoja, výstavby a dopravy s termínom do 20.12.2004.      
hlasovanie :	    prítomní: 23	za:22		proti : 1	zdržali sa: 0


k bodu č. 17: Návrh na zmenu Organizačného poriadku MÚ Bratislava – Dúbravka s účinosťou od 1.1.2005
Uznesenie č. 355 MZ

Miestne zastupiteľstvo
1. s ch v a ľ u j e    zmenu Organizačného poriadku MÚ Bratislava – Dúbravka s účinnosťou od 1.1.2005 s týmito zmenami:                                                                                                                                                

a) z r u š e n ie   Referátu správy  školského majetku na Oddelení majetko-právnom s prechodom do novovytvoreného Referátu správy školského majetku a poradenstva na Oddelení školstva, kultúry mládeže a športu,                                                                                                                       b) z r u š e n ie   Referátu  správy a rozpočtu na Oddelení školstva, kultúry mládeže a športu s prechodom do novovytvoreného Referátu ekonomiky školstva na Oddelení ekonomickom
c) v z n i k   Referátu personalistiky školstva na Oddelení školstva, kultúry, mládeže a športu
d) z r u š e n i e   podriadenosti Školského úradu starostovi a jeho začlenenie do nového Referátu školského úradu na Oddelení školstva, kultúry, mládeže a športu,
e) p r e m e n o v a n i e   Referátu výchovy a vzdelávania na Oddelení školstva, kultúry, mládeže a športu na Referát výchovy a vzdelávania a materské školy

2.  u k l a d á   prednostovi MÚ zabezpečiť priestorové, organizačné a materiálno-technické podmienky pre realizáciu schválenej zmeny od 1.1.2005                                                     
hlasovanie :	        prítomní: 17	za: 14		proti : 1	zdržali sa: 2

k bodu č. 18:   Návrh na útlmový režim MŠ Pekníkova 4 – prechod na 3 triedy s účinnosťou od 1.12.2004
							    Uznesenie č. 356 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               s ch v a ľ u j e    útlmový režim MŠ Pekníkova 4 – prechod na 3 triednu prevádzku s účinnosťou  od 1.12.2004                                                                                             hlasovanie :		    prítomní :18	za :18		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 19 : Správa o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti na ZŠ v M.č. Bratislava – Dúbravka za šk.r. 2003/2004
Uznesenie č. 357 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                      b e r i e  n a  v e d o m i e    Správa o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti na základných školách v M.č. Bratislava – Dúbravka za šk.r. 2003/2004
hlasovanie :		prítomní :18	za :18		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 20 : Žiadosť  na predĺženie nájomných zmlúv na pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely
							    Uznesenie č. 358 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:

a) Ing. Jozefovi Ančákovi		parc.č. 4086/1, 4087		o výmere 369 m2 
b) Ing. Teodorovi Hammelovi		parc.č. 3200-časť		o výmere 200 m2 
c) p. Ondrejovi Dzuríkovi		parc.č. 3740/1			o výmere 408 m2 
d) p. Vladimírovi Imríšekovi		parc.č. 3600/1-časť		o výmere 250 m2  hlasovanie :		prítomní :19	za :18		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 21 : Návrh na schválenie prenájmu pozemkov parc.č. 1677/2 diel 2,9 parc.č. 1675/1 diel 7, parc.č. 1810/2, diel 31, parc.č. 1810/5, diel 33, parc.č. 1675/3, diel 34,1803/2 diel 28, parc.č. 1735/1, diel 20, 1644/3, parc.č. 1810/3 k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 261 m2 podľa GP č. 43/2004 v lokalite Tavarikova osada Ing. L. Čížovi s manželkou JUDr. M. Čížovou na dobu neurčitú                                                       
Uznesenie č. 359 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               s ch v a ľ u j e     prenájom pozemkov  parc.č. 1677/2 diel 2,9 ,parc.č. 1675/1, diel 7, parc.č. 1810/2, diel 31, parc.č. 1810/5 diel 33, parc.č. 1675/3, diel 34, 1803/2 diel 28,  parc.č. 1735/1, diel 20, 1644/3, parc.č.1810/3 k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 261 m2 podľa GP č. 43/2004 v lokalite Tavarikova osada Ing. Ladislavovi Čížovi s manželkou JUDr. Magdalénou Čížovou na dobu neurčitú za nájomné vo výške 150/Sk/m2/rok,                      s pripomienkou, aby súčasťou zmluvy o prenájme bol prísny zákaz budovať akékoľvek ďalšie stavebné objekty na prenajatých plochách bez súhlasu prenajímateľa s možnosťou pokutovať nájomcu do výšky 1 mil. Sk, v prípade porušenia zmluvy.                                                                                                          hlasovanie :		prítomní :24	za :24		proti :0		zdržali sa :0
k bodu č. 22 : Odpredaj pozemku parc.č. 1680, záhrady, 85 m2 , k.ú. Dúbravka (Tavarikova osada) žiadateľovi Ing. Jánovi Hetešovi s manželkou, Chrobákova ul.č. 49, Bratislava
Uznesenie č. 360 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                          s ch v a ľ u j e   odpredaj pozemku parc.č. 1680, záhrady, 85 m2 , k.ú. Dúbravka  žiadateľovi Ing. Jánovi Hetešovi s manželkou, Chrobákova ul.č. 49, Bratislava, za cenu 689,- Sk/m2 hlasovanie :		prítomní :20	za :17		proti :1		zdržali sa :2

k bodu č. 23 :   Žiadosť Petra Petruňu, Sklenárova ul.č.36, Bratislava 2, o odpustenie úrokov v sume 315 217,-Sk
Uznesenie č. 361 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               n e s c h v a ľ u j e    odpustenie dlhu Petrovi Petruňovi, úrokov  315 217,- Sk, ktoré vznikli zo Zmluvy o výstavbe bytov pre mladé rodiny a podzemné garáže, Nejedlého ulica v Bratislave – Dúbravke a z pôžičky na výstavbu bytu v dome.                                    hlasovanie :		prítomní :21	za :21		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 24 : Žiadosť Mgr. Jany Šuranovej – Stráňavovej, Nejedlého 59, Bratislava o odpustenie úrokov v sume 255 806,- Sk
Uznesenie č. 362 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
n e s c h v a ľ u j e    odpustenie dlhu Mgr. Jane Šuranovej – Stráňavovej,  úrokov v sume 255 806.- Sk                                                                                                                        hlasovanie :		prítomní :19	za :19		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 25 : Návrh na odpis pohľadávok za obecné byty
Uznesenie č. 363 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                    s c h v a ľ u j e  odpis pohľadávok za obecné byty vo výške  92 786,70 Sk podľa predloženej tabuľky.                                                                                                                                         hlasovanie :		prítomní :19	za :18		proti :0		zdržali sa :1

k bodu č. 26: Informácia o stave pohľadávok  za obecné byty
Uznesenie č. 364 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                 b e r i e    n a   v e d o m i e   predložený materiál o stave pohľadávok za obecné byty hlasovanie :		prítomní :21	za :21		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 27: Návrh na dražbu obecného bytu
Uznesenie č. 365 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                    s c h v a ľ u j e   dražbu jednoizbového obecného bytu č. 37  na Drobného ul. č.4   hlasovanie :		prítomní :22	za :19		proti :1		zdržali sa :0

k bodu č. 28:  Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
Uznesenie č. 366 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                    s c h v a ľ u j e   prevody vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch podľa predloženého zoznamu                                                                      hlasovanie :		prítomní :20	za :20		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 29:   Informácia o parkovaní nákladných automobilov a autobusov v M.č. Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 367 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                 b e r i e    n a   v e d o m i e     Informácia o parkovaní nákladných automobilov a autobusov v M.č. Bratislava – Dúbravka                                                                                              hlasovanie :		prítomní :19	za :19		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 30: Návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku
Uznesenie č. 368 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. 31: Návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku                       – ZŠ Sokolíkova                                                                                                  
Uznesenie č. 369 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                              s ch v a ľ u j e   v zozname uvedené predmety ako prebytočný a nepoužiteľný majetok hlasovanie :		prítomní :24	za :24		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 32:   Návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku                                  – ZŠ Beňovského
Uznesenie č. 370 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                     s ch v a ľ u j e   v zozname uvedené predmety ako prebytočný a nepoužiteľný majetok hlasovanie :		prítomní :25	za :25		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 33: Návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku                              – ZŠ Pri kríži
Uznesenie č. 371 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               s ch v a ľ u j e   v zozname uvedené predmety ako prebytočný a nepoužiteľný majetok hlasovanie :		prítomní :23	za :23		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 34: Návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku                     – ZŠ Nejedlého
Uznesenie č. 372 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                 s ch v a ľ u j e   v zozname uvedené predmety ako prebytočný a nepoužiteľný majetok hlasovanie :		prítomní :23	za :23		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 35:	Poslanecké dni– sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 373 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. 36: Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v I.polroku 2005
Uznesenie č. 374 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               b e r i e   n a  v e d o m i e   termíny zasadnutí Miestneho zastupiteľstva  na I.polroku 2005 hlasovanie :		prítomní :21	za :21		proti :0		zdržali sa :0


k bodu č.37: Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Štatútu DK D
Uznesenie č. 375 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                            s ch v a ľ u j e     Dodatok  č.1 k Štatútu Domu  kultúry Dúbravka                                                                        hlasovanie :		prítomní :19	za :19		proti :0		zdržali sa :0

 k bodu č.38: Informácie o termínoch poslaneckých dní v I.polroku 2005
Uznesenie č. 376 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               b e r i e   n a  v e d o m i e Informáciu o termínoch poslaneckých dní v I.polroku 2005 hlasovanie :		prítomní :21	za :21		proti :0		zdržali sa :0


k bodu č.39:	Interpelácie
Prednostu MÚ M.č. Bratislava – Dúbravka Ing. Otta Riesza  interpeloval :

poslanec Ing. Peter Hanulík: “ žiadam                                                                                        1.  Urýchliť výstavbu chodníka na Gallayovej ul.č.9 (smerom k ul. K.Adlera),
2.  Kedy bude fungovať svetelná križovatka – Drobného ul. – Saratovská ul. ?"




 Ing. Otto  Riesz					Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ			starosta Mestskej časti                               Bratislava – Dúbravka		
     
	    
     
     Overovetelia zápisnice:

Ing. Štefan  Bednára  

Andrej  Guzy 





