1

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka




U z n e s e n i a
č. 377- 390
z 17.   zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 8.2.2005
	
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 8.2.2005 na svojom  17.  zasadnutí tieto body programu : 
1/	Informácia o plnení uznesení MZ
2/	Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV a Informácia   Oddelenia PZ Dúbravka, Bratislava IV, Saratovská č. 24/A   
3/	Návrh rozpočtu na roky 2005 až 2007
4/	Návrh na útlmový režim materských škôl v M.č. Bratislava – Dúbravka od školského   roku 2005/2006
5/	Informácia o činnosti útvaru kontroly		
6/	Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
7/	Návrh na schválenie prevodov vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch bytov odpredaných podľa zákona č. 52/1966 Zb.
8/	Návrh na zníženie max. výšky nájomného o 50% pre p. Frantovú
9/	Poskytnutie návratného finančného príspevku pre bytový dom na Valachovej ul.č. 1
10/		Žiadosti o výnimku z VZN č. 2/1995 z 16.5.1995 o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území M.č. Bratislava - Dúbravka
11/		Zadanie pre riešenie Územného plánu zóny Bratislava – Dúbravka – centrum – aktualizácia z r. 2005
12/		Plnenie Spoločného volebného programu 2002-2006 za kalendárny rok 2004
13/		Poslanecké dni
14/		Interpelácie
15/		Rôzne
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     navrhovateľov zápisnice : Ing. Jána Sandtnera  a  MVDr. Miroslava Špejla                        hlasovanie :		prítomní :24	za :24		proti :0		zdržali sa :0       overovateľov zápisnice: Bohdana Vavrinca  a  Ing. Jána Dragúňa                       hlasovanie :		prítomní :24	za :24		proti :0		zdržali sa :0  
a prijalo tieto uznesenia :
k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení MZ
							   Uznesenie č. 377 MZ
 Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                 1/		b e r i e   n a  v e d o m i e   informáciu o plnení uznesení,                                                 2/		s ú h l a s í   so zmenou termínu plnenie č. 339/4 MZ z 14.12.2004 v súvislosti    s problematikou vyplatenia odmien učiteľom ZŠ na 29.3.2005,                                                                3/		r u š í 
a)	   VZN M.č. Bratislava- Dúbravka č. 2/2003 zo dňa 9.11.2003 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí,
b)	     uznesenie MZ č. 349/B MZ z 14.12.2004,
4/		u k l a d á  prednostovi MÚ spracovať VZN na poskytovanie dotácií v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                                                                hlasovanie :		prítomní :24	za :23		proti :0		zdržali sa :1

k bodu č. 2 :  Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV a Informácia Oddelenia PZ Dúbravka, Bratislava IV, Saratovská č. 24/A
							    Uznesenie č. 378 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                b e r i e   n a  v e d o m i e
1.	Situačnú správu o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava – Dúbravka za mesiac december 2004
2.	Informáciu Obvodného oddelenia PZ Dúbravka Bratislava IV, Saratovská č. 24/A hlasovanie :		prítomní :23	za :23		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 3 : Návrh rozpočtu na roky 2005 až 2007					    
Uznesenie č. 379 MZ                                                                                             
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                             s c h v a ľ u j e                                                                                                                      
a.		návrh rozpočtu na rok 2005 ako záväzný rozpočet v týchto ukazovateľoch
- bežné príjmy								122 030 tis. Sk
- bežné výdavky							122 030 tis. Sk
- kapitálové príjmy							    1 220 tis. Sk
- kapitálové výdavky						                1 220 tis. Sk
- krytie výdavkov z FRB					              40 670 tis. Sk
- krytie výdavkov z rezervného fondu				  13 685 tis. Sk
z toho pre príspevkové organizácie :
dotácia na prevádzku a kultúru pre DKD	5 364 tis. SK
dotácia na prevádzku MKD			3 490 tis. Sk
- krytie výdavkov z cestného fondu					    6 700 tis. Sk
- transfer na prenesené kompetencie ZŠ				  60 045 tis. Sk
b.	     návrh rozpočtu na rok 2006 ako orientačný v týchto ukazovateľoch
- bežné príjmy								125 888 tis. Sk
- bežné výdavky							125 888 tis. Sk
- kapitálové príjmy							       110 tis. Sk
- kapitálové výdavky							       110 tis. Sk
- krytie výdavkov z FRB						  18 895 tis. Sk
- krytie výdavkov z rezervného fondu				  12 184 tis. Sk
z toho pre príspevkové organizácie :
dotácia na prevádzku a kultúru pre DKD	5 300 tis. SK
dotácia na prevádzku MKD			3 660 tis. Sk
- transfer na prenesené kompetencie ZŠ				  60 000 tis. Sk
c.	návrh rozpočtu na rok 2007 ako orientačný v týchto ukazovateľoch
- bežné príjmy								128 885 tis. Sk
- bežné výdavky							128 885 tis. Sk
- kapitálové príjmy							       100 tis. Sk
- kapitálové výdavky							       100 tis. Sk
- krytie výdavkov z FRB						  37 265 tis. Sk
- krytie výdavkov z rezervného fondu				  12 359 tis. Sk
z toho pre príspevkové organizácie :
dotácia na prevádzku a kultúru pre DKD	5 300 tis. SK
dotácia na prevádzku MKD			3 835 tis. Sk
- transfer na prenesené kompetencie ZŠ				  60 000 tis. Sk

s pripomienkami :
·	zapracovať do rozpočtu  na r. 2005 sumu        414 tis. Sk z fondu rozvoja bývania                na dofinancovanie – dokončenie prác revitalizácie športových ihrísk pri Základných školách,  v súlade s uzatvorenými zmluvami  (prevod z  roku 2004)                             hlasovanie :	prítomní :22	za :18		proti :0		zdržali sa :4
·	zapracovať do rozpočtu  na r. 2005 sumu        150 tis. Sk na vecné  ceny pre učiteľov a podporu mimoriadnych aktivít škôl v rámci rozpočtu bežných výdavkov                  hlasovanie :	prítomní :25	za :13		proti :0		zdržali sa :12

Miestne zastupiteľstvo                                                                                                              v y j a d r u j e   zásadný nesúhlas so spôsobom rozdelenia dane z príjmov fyzických osôb medzi mestské časti Bratislavy, ktorý nekorešponduje s kritériami na prerozdelenie príjmu z podielu na výnose dane z príjmov medzi mestskými časťami a   ž i a d a  starostu M.č. Bratislava Dúbravka a mestských poslancov z M.č. Bratislava – Dúbravka, aby sa všestranne zasadili za zmenu súšasného stavu prerozdelovania dane z príjmu FO vo vzťahu k našej mestskej časti. Ďalej,  vyzýva primátora hl.m. SR Bratislavy, aby prehodnotil schválený spôsob rozdelenia dane z príjmu FO vo vzťahu k M.č. Bratislava – Dúbravka.                                   
hlasovanie :	prítomní :25	za :25		proti :0		zdržali sa :0

hlasovanie o uznesení ako celku :	                                                                                  prítomní :24	za :22		proti :0		zdržali sa :1

k bodu č. 4 : Návrh na útlmový režim materských škôl v M.č. Bratislava – Dúbravka od školského roku 2005/2006	
	                                       Uznesenie č. 380 MZ                                                                                                 Miestne zastupiteľstvo                                                                                                            s c h v a ľ u j e   útlmový režim materských škôl v M.č. Bratislava – Dúbravka od školského roku 2005/2006 nasledovne :
a)	útlmový režim na MŠ Pekníkova – od šk.r. 2005/2006 prechod z 3 na 2 triedy,
b)	útlmový režim na MŠ Galbavého, Ušiakova, Ožvoldíkova, Bazovského – od šk.r. 2005/2006 prechod na 3 triedy
c)	prvé triedy pre šk.r. 2005/2006 otvoriť na MŠ Švantnerova, Cabanova, Sekurisova,        Pri kríži a Damborského,
d)	v prípade väčšieho záujmu o prijatie detí ako je kapacita otvorených prvých tried uvedených pod bodom c) otvoriť prvú triedu na ďalšej MŠ v tomto poradí : Ušiakova, Galbavého, Ožvoldíkova, Bazovského
e)	v šk.r. 2005/2006 prijímať do MŠ výlučne deti, ktoré ku dňu prijatia dovŕšia 3 roky veku.
hlasovanie :		prítomní :24	za :21		proti :1		zdržali sa :2                                  
                                                                                                                                            k bodu č. 5 : Informácia o činnosti útvaru kontroly
Uznesenie č. 381 MZ
-k mat.č. I./ :
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e   Správu z kontroly ZŠ Sokolíkova		bez pripomienok	-ukladá riaditeľke ZŠ Sokolíkova – zabezpečiť splnenie navrhnutých opatrení k odstráneniu zistených nedostatkov						T : v návrhu opatrení
-k mat. č. II./ :
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a  v e d o m i e  Správu z kontroly ZŠ Beňovského		bez pripomienok	-ukladá riaditeľke ZŠ Beňovského – zabezpečiť splnenie navrhnutých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov					T : v návrhu opatrení
-k mat. č. III./ :
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e   Informáciu – “Základné školy – vybrané ukazovatele”
												           bez pripomienok	-ukladá – realizovať odporúčania /uvedené v texte materiálu/ na úseku základných škôl
											Z : prednosta MÚ, riaditeľky ZŠ    k mat. č. IV./ :
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               b e r i e   n a   v e d o m i e  Informáciu o vybavení sťažností za I. polrok bez pripomienok	hlasovanie :		prítomní :23	za :23		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 6 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
Uznesenie č. 382 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 :19	za :19		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 7 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch bytov odpredaných podľa zákona č. 52/1966 Zb.
Uznesenie č. 383 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                s ch v a ľ u j e   prevody vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch bytov odpredaných podľa zákona č. 52/1966 Zb. podľa predloženého zoznamu.         hlasovanie :		prítomní :21	za :21		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 8 : Návrh na zníženie max. výšky nájomného o 50% pre p. Frantovú
Uznesenie č. 384 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                 s c h v a ľ u j e    návrh na zníženie max. výšky nájomného o 50% pre p. Frantovú, bytom na Saratovskej ul. č. 6.                                                                                                                       hlasovanie :		prítomní :20	za :20		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 9 : Poskytnutie návratného finančného príspevku pre bytový dom na Valachovej ul.č. 1
Uznesenie č. 385 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               s c h v a ľ u j e   poskytnutie návratného finančného príspevku pre Bytový podnik Dúbravka s.r.o., na sanáciu systémových porúch logií a štítových stien bytového domu  na Valachovej ul. č. 1,  vo výške 1 000 000,- Sk                                                                                                               hlasovanie :		prítomní :23	za :19		proti :0		zdržali sa :4

k bodu č. 10 : Žiadosti o výnimky z VZN č. 2/1995 z 16.5.1995 o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území M.č. Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 386 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                             s c h v a ľ u j e   výnimky z VZN č. 2/1995 z 16.5.1995 o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách pre :
1. Firmu Merkur s.r.o. zastúpenú konateľom Jánom Krpelanom                                          hlasovanie :		prítomní :23	za :16		proti :0		zdržali sa :7
2. Firmu Dila s.r.o. zastúpenú konateľom Jurajom Demovičom                                        hlasovanie :		prítomní :23	za :19		proti :0		zdržali sa :4                    
3. Firmu Renomé, a.s. zastúpenú konateľom PeaedDr. Jurajom Pčolinským             hlasovanie :		prítomní :23	za :19		proti :0		zdržali sa :4
V dňoch a čase uvedených v ich žiadostiach s pripomienkou, že  v prípade žiadateľov uvedených pod bodom 1 a 2 je povolenie k výnimke k prevádzkovému času podmienené skúšobnou dobou 6 mesiacov s tým, že v prípade opodstatnených sťažností bude výnimka okamžite zrušená.

k bodu č. 11 : Zadanie pre riešenie územného plánu zóny DÚBRAVKA – CENTRUM –aktualizácia z februára 2005
Uznesenie č. 387 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
A)  b e r i e   n a   v e d o m i e   aktualizáciu zadania pre riešenie Územného plánu zóny Dúbravka –   centrum, Bratislava.                                                                                                          hlasovanie :		prítomní :24	za :24		proti :0		zdržali sa :0
B)  r u š í    uznesenie č. 316 MZ, z 19.12.2000, ktorým Miestne zastupiteľstvo schválilo Urbanistickú štúdiu zóny Bratislava – Dúbravka – centrum, ako prehlbujúci územnoplánovací podklad pre 1. etapu výstavby zóny Dúbravka centrum.                                                hlasovanie :		prítomní :24	za :20		proti :0		zdržali sa :4

k bodu č. 12 : Plnenie Spoločného volebného programu 2002 – 2006 za kalendárny rok 2004
Uznesenie č. 388 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               b e r i e    n a  v e d o m i e   plnenie Spoločného volebného programu 2002 – 2006 za kalendárny rok 2004 s pripomienkou, aby starosta M.č. rokoval s prípadnými investormi pre výstavbu bytov v rámci volebného programu.                                                                                hlasovanie :		prítomní :23	za :23		proti :0		zdržali sa:0

k bodu č. 13 : Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 389 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 a žiada zástupkyňu starostu M.č., aby pripravila materiál na nasledujúce  MZ o poslaneckých dňoch.                                                                        hlasovanie :		prítomní :23	za :22		proti :0		zdržali sa:1

k bodu č. 14 : Interpelácie
Starostu M.č. Bratislava – Dúbravka interpelovala :
Poslankyňa Ing. Marta Čarnogurská : “DT prehrala súdny spor a tým vznikla škoda DT vo výške cca 180 tis. Sk. Škodu by mal nahradiť ten, kto ju spôsobil a nie z prostriedkov rozpočtu MĆ určených na činnosť DT. Ako bola táto škoda vysporiadaná. S predloženou odpoveďou konateľa nemôžem súhlasiť, lebo nebola odpoveďou rešpektujúcou zákon o rozpočtových pravidlách.”
Uznesenie č. 390 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                 ž i a d a  kontrolórku M.č. Bratislava - Dúbravka, vykonať kontrolu v Dúbravskej televízii a Bytovom podniku – príspevkovej organizácii.                                                                hlasovanie :		prítomní :20	za :20		proti :0		zdržali sa: 0


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

Ing. Ján Dragúň

