Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka




U z n e s e n i a
č. 391- 416
z 18.   zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 5.4.2005
	
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 5.4.2005 na svojom  18.  zasadnutí tieto body programu :  

Program :
  1/	Informácia o plnení uznesení MZ
  2/	Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava Dúbravka za mesiac február 2005
  3/	Informácia o činnosti útvaru kontroly
  4/	Návrh na úpravu platu starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka
  4a/	Návrh na úpravu platu hlavnej kontrolórke M.č. Bratislava – Dúbravka
  5/	Návrh na vyplatenie odmeny starostovi M.č.  za I. štvrťrok 2005  
  6/	Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke M.č. za I. štvrťrok 2005 
  7/	Návrh na zvýšenie odmien za aktívnu účasť na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva poslancov samosprávy M.č. Bratislava – Dúbravka s platnosťou         od 1.4.2005
  8/	Návrh technického riešenia Poslaneckých dní v M.č. Bratislava - Dúbravka
  9/	Záverečný účet za rok 2004
10/	Správa o inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2004
11/	Návrh na schválenie novely Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava - Dúbravka
12/	Analýza hospodárenia ZŠ v roku 2004
13/	Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB
14/	Návrh na vyradenie prebytočného majetku a odpredaj
15/	Žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku o odpredaj hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v priestoroch bývalej sobášnej siene na ul. Sch. Trnavského, podľa inventúrneho súpisu
16/	Návrh na rekonštrukciu objektu bývalých jaslí, ul. Pri kríži č. 14 pre potreby MÚ M.č. Bratislava – Dúbravka
17/	Návrh na dražbu obecného bytu
18/	Návrh na predaj obecnej garáže č. 2 na Bujnákovej ul. č. 13
19/	Návrh na odpredaj prístroja EKG
20/	Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
21/	Návrh zadania Urbanistická štúdia obytnej zóny pod horným vodojemom, Dúbravka -- stiahnuté z rokovania MZ

22/	Návrh na schválenie odpredaja pozemkov parc.č. 213/12 o výmere 83 m2 a parc.č. 213/11 o výmere 84 m2 podľa GP č. 8/2005, k.ú. Dúbravka v lokalite Brižitská ul.    Ing. Bohumírovi Beťkovi s manželkou
23/	Žiadosť Márie Šefferovej o odkúpenie pozemkov parc.č. 28/1, 28/2 a 29 v k.ú. Dúbravka- stiahnuté z rokovania MZ
24/	Žiadosť Nikolaja Lechmana o odkúpenie nebytového priestoru na Považanovej ul. č. 2, Bratislava
25/	Žiadosť Bytového podniku Dúbravka spol. s.r.o. o predĺženie Zmluvy č. 139/2001 o nájme nebytových priestorov na Fedákovej ul. č. 1 v znení dodatkov č. 1/2001, 2/2003, 3/2004 na dobu neurčitú
26/	Návrh – Nájomnej zmluvy. Poskytovanie sociálnej služby chráneného bývania na Hanulovej ul. č. 3 v  M.č. Bratislava – Dúbravka
27/	Poslanecké dni, pripomienky a námety občanov
28/	Interpelácie
29/	Rôzne
		
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
navrhovateľov zápisnice : Evu Jandošovú a Ing. Alberta Liptovského
hlasovanie :		prítomní :23	za :23		proti :0		zdržali sa :0

overovateľov zápisnice : Andreja Guzyho a Ing. Jána Dragúňa
hlasovanie :		prítomní :23	za :23		proti :0		zdržali sa :0

a prijalo  tieto uznesenia :

k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení MZ
Uznesenie č. 391
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 :25	za :25		proti :0		zdržali sa :0


k bodu č. 2 :  Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava Dúbravka  za mesiac február 2005
Uznesenie č. 392
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                 b e r i e   n a   v e d o m i e  Situačnú správu o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava – Dúbravka za mesiac február 2005  s pripomienkou, aby mestská polícia  sprísnila kontroly pohybu psov v našej M.č. a s frekvenciou 1x štvrťročne uskutočnila kontrolu dodržiavania VZN č. 6/2003, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hl.m. SR Bratislavy hlasovanie :		prítomní :26	    za :25	proti :1		zdržali sa :0

k bodu č. 3 : Informácia o činnosti útvaru kontroly
Uznesenie č. 393
Miestne zastupiteľstvo 
A/   b e r i e    n a   v e d o m i e   Správu z kontroly ZŠ Pri kríži  bez pripomienok
B/   u k l a d á    riaditeľke ZŠ Pri kríži  – zabezpečiť splnenie navrhnutých opatrení k odstráneniu zistených nedostatkov                                        T :  v návrhu opatrení hlasovanie :		prítomní :22	za :22		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 4 : Návrh na úpravu platu starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 394

Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               s c h v a ľ u j e    úpravu platu starostovi Mestskej časti Bratislava - Dúbravka s termínom    od 1.4.2005 vo výške 64 100,- Sk.                                                                                      hlasovanie :		prítomní :23		za :21		proti :0		zdržali sa :2


k bodu č. 4a : Návrh na úpravu platu hlavnej kontrolórke M.č. Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 395
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    úpravu platu hlavnej  kontrolórke Mestskej časti  Bratislava – Dúbravka s termínom od 1.4.2005 vo výške 35 500,- Sk.                                                                hlasovanie :		prítomní :23		za :23		proti :0		zdržali sa :0


k bodu č. 5 : Návrh na vyplatenie odmeny starostovi M.č.  za I. štvrťrok 2005
Uznesenie č. 396
Miestne zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   Ing Petrovi Polákovi, starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka, odmenu za    I. štvrťrok 2005 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie I. štvrťrok 2005.                  hlasovanie :		prítomní :24		za :20		proti :2		zdržali sa :2


k bodu č. 6 : Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za I. štvrťrok 2005
Uznesenie č. 397
Miestne zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   Ing. Ružene Záthureckej, miestnej kontrolórke, odmenu za I. štvrťrok 2005 vo výške 30% z priznaného platu za 3 mesiace.
hlasovanie :		prítomní :24		za :24		proti :0		zdržali sa :0


k bodu č. 7 : Návrh na zvýšenie odmien za aktívnu účasť na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva poslancov samosprávy Mestskej časti Bratislava – Dúbravka s platnosťou od 1.4.2005
Uznesenie č. 398
Miestneho zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e    Návrh Dodatku č. 2 Pravidiel odmeňovania poslancov samosprávy M.č. Bratislava – Dúbravka od 1.4.2005, čl. 5 Mesačná odmena, bod č. 1 odmeny za účasť na Miestnom zastupiteľstve  2 000,- Sk - bez pripomienok.                                               hlasovanie :		prítomní :24		za :21		proti :0		zdržali sa :3


k bodu č. 8 : Návrh technického riešenia Poslaneckých dní v M.č. Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 399
Miestne zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e    technické riešenie realizácie Poslaneckých dní s platnosťou od 5.4.2005 :
·	v Kultúrnom Centre Fontána, na Ožvoldíkovej ul. – vo vestibule                                    hlasovanie :		prítomní :24		za :16		proti :2		zdržali sa :8
·	každý pondelok                                                                                                      hlasovanie :		prítomní :24		za :24		proti :0		zdržali sa :0
·	v čase od 1600 -  1700 hod.                                                                                            hlasovanie :		prítomní :19		za :19		proti :0		zdržali sa:0 hlasovanie o celom uznesení:	prítomní :26	za :26		proti :0		zdržali sa :0


k bodu č. 9 : Záverečný účet za rok 2004
Uznesenie č. 400
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  

1.	Záverečný účet obce za rok 2004 bez výhrad
2.	Čerpanie rozpočtu  rozdelenie  rozpočtového prebytku za rok 2004 a zostatku finančných prostriedkov na základnom bežnom účte a v pokladnici k 31.12.2004 vo výške
42 250 041,88 sk nasledovne :
	- prídel do rezervného fondu MÚ vo výške			33 784 373,68 Sk
	- prídel do cestného fondu vo výške				  7 400 000,00 Sk
	- prídel do rezervného fondu ZŠ vo výške			     832 977,70 Sk
	z toho 770 000.- Sk pôžičku pre ZŠ Beňovského na mzdy a poistné za december 2004 vyplatené v roku 2005 so splatením v roku 2005
	- prídel do rezervného fondu MŠ vo výške			     232 690,50 Sk
	a v rámci fiškálnej decentralizácie od 1.1.2005 jeho prevod do rezervného fondu MÚ
3.	Plnenie záväzných ukazovateľov za rok 2004
4.	Ročnú účtovú závierku Domu kultúry Dúbravka za rok 2004 a hospodársky výsledok – zisk vo výške 36 tis. Sk previesť do rezervného fondu DK D
5.	Ročnú účtovnú závierku Mestskej knižnice Dúbravka za rok 2004 a hospodársky výsledok – zisk vo výške 1,2 tis. Sk previesť do rezervného fondu MKD
6.	Ročnú účtovnú závierku Dúbravského športového klubu za rok 2004 a odovzdanie všetkého majetku a záväzkov MÚ na základe vykonanej inventarizácie k 31.12. 2004,     a to z dôvodu zrušenia činnosti DŠ K k 31.12.2004.                                                  hlasovanie :	prítomní :24	    za :23	proti :0		zdržali sa :1


k bodu č. 10 : správa o inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2004
Uznesenie č. 401
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2004 s prijatými opatreniami
 - ústrednou inventarizačnou komisiou MÚ
 - ústrednou inventarizačnou komisiou DK D bez pripomienok                                     hlasovanie :	       prítomní :25	    za :25	  proti :	0	zdržali sa :0


k bodu č. 11 : Návrh na schválenie novely Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 402
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   novelu sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka s platnosťou  od 1.5.2005 nasledovne :

I. Pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely : 20.-Sk/m2/rok                 hlasovanie :	       prítomní :19	    za :11	  proti :	2	zdržali sa :6

II. Pozemky :
1.	prístupové chodníky k prevádzkam, rodinným domom,
garážam, záhradám a pod.
a)	fyzické osoby : 50.- Sk/m2/rok
b)	podnikateľské subjekty : 250,- Sk/m2/rok
1.	pozemky pod obchodné priestory : 300,- SK/m2/rok
2.	pozemky pod reštauračné zariadenia : 350,- SK/m2/rok
3.	pozemky pod kancelárie : 300,- Sk/m2/rok
4.	pozemky pod sklady : 250,- Sk/m2//rok
5.	pozemky pod čerpacie stanice pohonných hmôt : 400,- Sk/m2/rok
6.	pozemky pod garáže : 300,- Sk/m2/rok
7.	pozemky na športové účely, tenisové kurty, detské dopravné ihrisko : cena bude 
stanovená individuálne dohodou
8.	pozemky pod stavby verejno – prospešného účelu : 200,- Sk/m2/rok
9.	pozemky pod trafostanice : 2500,- Sk/m2/rok
10.	pozemky pod reklamné zariadenia :
a)	jednostranný panel : 10 000,- Sk/rok/panel
b)	dvojstranný panel, panel v tvare V : 20 000,- Sk/rok/panel
c)	osvetlený reklamný panel v tvare V o rozmere 9,6m x 3,6m : 42 500,-Sk/rok/panel
d)	obojstranný panel o rozmeroch 2m x 8m x 5m : 42 500,- Sk/rok/panel :
12. pozemky pod orientačné zariadenia : 320,- Sk/m2/rok
13.	pozemky pod stavbami a v areáli stavieb vo vlastníctve fyzických a právnických osôb
a)	fyzické osoby, sociálne a zdravotnícke zariadenia, cirkevné ustanovizne : 50,- Sk/m2/rok
b)	podnikateľské subjekty : 150,- Sk/m2/rok
c)	nezákonný záber pozemku : stanovovať individuálne

III. Nebytové priestory :

A – nebytové priestory v samostatne stojacich objektoch :
1.	obchodné priestory : 1 650,- Sk/m2/rok
2.	služby . 300,- Sk/m2/rok
3.	reštauračné zariadenia s alkoholom : 3 000,- Sk/m2/rok
4.	reštauračné zariadenia bez alkoholu : 1 650,- Sk/m2/rok
5.	hotely a ubytovacie služby : 2 000,- Sk/m2/rok
6.	herne, stávkové kancelárie : 6 600,- Sk/m2/rok
7.	peňažné ústavy : 3 850,- Sk/m2/rok
8.	zdravotnícko – neregulované : 1 650,- Sk/m2/rok
9.	sociálne zariadenia : 200,- Sk/m2/rok
10.	výrobné priestory : 1 200,- Sk/m2/rok
11.	kancelárske priestory : 2 200,- Sk/m2/rok
12.	sklady : 1 200,- Sk/m2/rok

B – nebytové priestory v obytných domoch :
1.	obchodné priestory : 1 000,- Sk/m2/rok
2.	služby : 300,- Sk/m2/rok
3.	zdravotníctvo – neregulované : 300,- Sk/m2/rok
4.	sociálne zariadenia : 100,- Sk/m2/rok
5.	výrobné priestory : 1 000,- SK/m2/rok
6.	kancelárske priestory : 1 300,- SK/m2/rok
7.	sklady : 1 000,- Sk/m2/rok

Lokality s + 20% prirážkou sú vyznačené oranžovou farbou, lokality s + 10% prirážkou sú vyznačené žltou farbou  v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť sadzobníka. hlasovanie :		prítomní :24		za :13		proti :6		zdržali sa :5

k bodu č. 12 : Analýza hospodárenia ZŠ v roku 2004
Uznesenie č. 403
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a  v e d o m i e   predloženú analýzu hospodárenia ZŠ v roku 2004 a informáciu o výške vyplatených odmien vo výške 1 127 tis. Sk, z toho 406 tis. Sk z ostatných osobných nákladov s pripomienkami priebežne sledovať: 	
·	počet žiakov a pracovníkov na jednotlivých školách,
·	nákladovosť jednotlivých škôl.				
hlasovanie :		prítomní :19		za 19		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 13 : Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB
Uznesenie č. 404
Miestne zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 

A.	Uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB do výšky :
1)	 1 300 000,- Sk – na rekonštrukciu budovy uvoľnenej Slovenskou sporiteľňou na ul.
			     Pri kríži pre potreby Miestneho úradu,
2)	334 625,- Sk – na opravy prístupovej komunikácie a priľahlého terénu v lokalite 
“Strmé sady”,
3)	    550 000,- Sk – na poskytnutie návratného finančného príspevku pre bytový dom     
	     		     Bagarova ul. č. 14-16,
4)	    500 000,- Sk – na rekonštrukciu komunikácie Drobného ul. 
hlasovanie :		prítomní :24		za 13		proti :4		zdržali sa :7
5)             170 000,-Sk – na zvýšenie nákladov na výmenu plastových okien v Materskej škôlke na Švantnerovej ul. 
hlasovanie :		prítomní :25		za 25		proti :0		zdržali sa :0

B. Zmenu vecného plnenia schválených finančných prostriedkov na r. 2005 podľa predloženého záznamu zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a športu zo dňa 14.3.2005
hlasovanie :		prítomní :24		za :20		proti :0		zdržali sa :2


k bodu č. 14 : Návrh na vyradenie prebytočného majetku a odpredaj
Uznesenie č. 405
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   v zozname uvedené predmety ako prebytočný majetok a odpredaj za      1,-Sk Cirkevnej MŠ Gianny Berettovej Mollovej na Bílikovej ul. č. 1, v Bratislave.
hlasovanie :		prítomní :24		za :24		proti :0		zdržali sa :0


k bodu č. 15 :  Žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku o odpredaj hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v priestoroch bývalej sobášnej sieni na ul. M. Sch. Trnavského
Uznesenie č. 406
MIestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   odpredaj hnuteľného majetku podľa priloženého inventúrneho súpisu za symbolickú 1,- SK Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
hlasovanie :		prítomní :25		za :25		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 16 : Návrh na rekonštrukciu objektu bývalých jaslí, ul. Pri kríži č. 14, pre potreby MÚ M.č. Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 407
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   návrh na rekonštrukciu objektu bývalých detských jaslí, ul. Pri kríži č. 14 pre potreby MÚ Dúbravka s nasledovným finančným krytím :

a) z FRB do výšky 1 300 tis. Sk, z toho na búracie a stavebné práce vo výške 700 tis. Sk a na inštaláciu bezdrôtového mikrovlnného prepojenia  a štrukturovanej kabeláže (počítačová sieť, telefóny) vo výške 600 tis. Sk.
b) z rezervného fondu do výšky 1 090 tis. Sk, z toho na zariadenie kancelárií a vrátnice      1 000 tis. Sk a na zariadenie telefónnej ústredne 90 tis. Sk.
c) v rámci bežného rozpočtu prevádzkové náklady do výšky 600 tis. Sk na obdobie od 1.7.2005 do 31.12.2005,  a to krytím z príjmov za refakturáciu výdavkov za Spoločný stavebný úrad z roku 2004 voči mestským častiam K. Ves, Lamač a úpravou rozpočtu po prijatí týchto platieb z refakturácie.                                                                                            p o v e r u j e   prednostu MÚ zvolaním komisie na dispozičné riešenie objektu.
hlasovanie :		prítomní :20		za :18		proti :0		zdržali sa :1


k bodu č. 17 : Návrh na dražbu obecného bytu
Uznesenie č. 408
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  návrh na dražbu 3-izbového obecného bytu  č. 63 na Považanovej ul. č. 2
hlasovanie :		prítomní :20		za :19		proti :0		zdržali sa :1


k bodu č. 18 : Návrh na predaj obecnej garáže č. 2 na Bujnákovej ul. č. 13
Uznesenie č. 409
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   predaj obecnej garáže č. 2 na Bujnákovej ul. č. 13
hlasovanie :		prítomní :20		za :19		proti :0		zdržali sa :0


k bodu č. 19 : Návrh na odpredaj prístroja EKG
Uznesenie č. 410
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   predaj prístroja EKG MUDr. Oľge Rabeneseiferovej, neštátnej internej ambulancii, Zdravotné stredisko na ul. Sch. Trnavského č. 8, Bratislava za 1,- Sk.
hlasovanie :		prítomní :20		za :18		proti :2		zdržali sa :0


k bodu č. 20 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkov
Uznesenie č. 411
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 :22		za :22		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 21 : Návrh zadania Urbanistická štúdia obytnej zóny pod horným vodojemom, Dúbravka  - stiahnuté z rokovania MZ
k bodu č. 22 : Návrh na schválenie odpredaja pozemkov p.č. 213/12 o výmere 83m2 a p.č. 213/11 o výmere 84m2 podľa GP č. 8/2005, k.ú. Dúbravka v lokalite Brižitská ul., Ing. Bohumírovi Beťkovi s manželkou
Uznesenie č. 412
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   odpredaj pozemkov p.č. 213/12, trvalý trávny porast  83m2 a p.č. 213/11, trvalý trávny porast o  84m2 podľa GP č. 8/2005, k.ú. Dúbravka v lokalite Brižitská ul., žiadateľovi  Ing. Bohumírovi Beťkovi s manželkou za dohodnutú cenu 1 500,- Sk/m2.
hlasovanie :		prítomní :22		za :20		proti :0		zdržali sa:2


k bodu č. 23 : Žiadosť Márie Šefferovej o odkúpenie pozemkov p.č. 28/2, 28/1 a 29, k.ú. Dúbravka  -  stiahnuté z rokovania MZ


k bodu č. 24 : Žiadosť Nikolaja Lechmana o odkúpenie nebytového priestoru na Považanovej ul. č. 2, Bratislava
Uznesenie č. 413
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   odpredaj žiadateľovi p. Nikolajovi Lechmanovi, bytom Považanova č. 2, Bratislava,

- nebytový priestor č. 8/901, ktorý sa nachádza v bytovom dome na Považanovej č. 2, Bratislava, postavený na parc.č. 1480 k.ú. Dúbravka, súpisné č. 1856, zapísaný na LV 3318, o výmere 30m2,
						a
- podiel priestoru na  spoločných častiach  spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku, ktorý je 3033/598798,

za cenu 210 000,- Sk stanovenú znaleckým posudkom znalcom Ing. Jurajom Nagyom, bytom Alexyho č. 7, Bratislava
hlasovanie :		prítomní :22		za :14		proti :1		zdržali sa:5


k bodu č. 25 : Žiadosť Bytového podniku Dúbravka, spol. s.r.o. o predĺženie Zmluvy č. 139/2001 o nájme nebytových priestorov na Fedákovej ul. č. 1 v znení dodatkov č. 1/2001, 2/2003, 3/2004 na dobu neurčitú
Uznesenie č. 414
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   predĺženie Zmluvy č. 139/2001 o nájme nebytových priestorov na Fedákovej ul. č. 1, Bratislava v znení dodatkov č. 1/2001, 2/2003, 3/2004 Bytovému podniku Dúbravka, spol. s.r.o. na dobu neurčitú.
hlasovanie :		prítomní :23		za :23		proti :0		zdržali sa:0


k bodu č. 26 : Návrh – Nájomnej zmluvy Poskytovanie sociálnej služby chráneného bývania na Hanulovej ul. č. 3 v M.č. Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 415
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    zmluvu o nájme chráneného bývania  na Hanulovej ul. č. 3, medzi  Mestskou časťou Bratislava – Dúbravka a Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike.                                                                                                               hlasovanie :		prítomní :22		za :22		proti :0		zdržali sa:0


k bodu č. 27 : Poslanecké dni - sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 416
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 :23		za :23		proti :0		zdržali sa:0


k bodu č. 28 : Interpelácie – neboli prijaté uznesenia MZ

k bodu č. 29 : Rôzne - neboli prijaté uznesenia MZ 




Ing. Otto Riesz					 Ing. Peter Polák
prednosta MÚ						 starosta M.č. Bratislava – Dúbravka
					



Overovatelia zápisnice:
Ing. Ján Dragúň


Andrej Guzy



























