Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka




U z n e s e n i a
č. 417- 431
z 19.   zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 17.5.2005
	

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 17.5.2005 na svojom  19.  zasadnutí tieto body programu : 
1/	Informácia o plnení uznesení MZ
2/	Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava Dúbravka za mesiac    marec 2005	
3/	Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 380 bod e) zo dňa 8.2.2005 k útlmovému režimu MŠ v M.č. Bratislava – Dúbravka od šk.r.  2005/2006
4/	Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2005
5/	Návrh  na VZN M.č. Bratislava – Dúbravka o poskytovaní dotácií		
6/	Žiadosti o výnimky z VZN č. 2/1995 o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území M.č. Bratislava - Dúbravka
7/	Návrh na vyradenie prebytočného majetku
8/	Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných plochách
9/	Informácia o uvoľnených obecných bytoch v roku 2004
10/		Návrh na odpredaj obecnej garáže č. 3 na Klimkovičovej ul. č. 1
11/		Návrh zadania Urbanistická štúdia obytnej zóny pod horným vodojemom
12/		Žiadosť Márie Šefferovej o odkúpenie pozemkov parc. č. 28/2, 28/1 a 29 k.ú.                 Dúbravka – materiál stiahnutý z rokovania MZ
13/		Žiadosť Milana Hlinku o odpredaj pozemku parc.č. 4074, ostatné plochy, 1987 m2, k.ú. Dúbravka – lokalita Veľká lúka – materiál stiahnutý z rokovania MZ
14/		Žiadosť JUDr. Ľudovíta Hittnera o odpredaj pozemkov parc.č. 1629, 1630 k.ú. Dúbravka užívaných na záhradkárske a rekreačné účely v lokalite Tavarikova osada
15/		Žiadosť Jozefa Zvalu o predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 3481/1 – orná pôda, k.ú. Dúbravka o výmere 250 m2 v lokalite Dlhé diely
16/		Žiadosť Miroslava Sedláčka o predĺženie prenájmu pozemkov parc.č. 2406/333, 334, 337 k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 348 m2, podľa GP č. 32164505-224/97 v lokalite Horné Krčace
17/		Poslanecké dni
18/		Interpelácie
19/		Rôzne
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     navrhovateľov zápisnice :  Ing. Jozefínu Baranovú  a  Evu Jandošovú                       hlasovanie :		prítomní :26	za :26		proti :0		zdržali sa :0                                 overovateľov zápisnice: RNDr. Jozefa  Hrabinu  a  Mgr. Olivera Mikšíka                    hlasovanie :		prítomní :26	za 26:		proti :0		zdržali sa :0  
a prijalo tieto uznesenia :

k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení MZ
							   Uznesenie č. 417 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 :25	za :25		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 2 :  Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava Dúbravka za mesiac marec 2005
							    Uznesenie č. 418 MZ
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 marec 2005                                                                                   hlasovanie :		prítomní :25	za :25		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 3 : Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 380 bod e) zo dňa 8.2.2005 k útlmovému režimu  MŠ v M.č. Bratislava – Dúbravka od šk.r. 2005/2006		                      
Uznesenie č. 419 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                             s c h v a ľ u j e  zmenu uznesenia MZ č. 380 bod e) z pôvodného znenia :                       V šk.r. 2005/2006 prijímať do MŠ výlučne deti, ktoré ku dňu prijatia dovŕšia 3 roky veku         na znenie :                                                                                                                            V šk.r. 2005/2006 prijímať do MŠ aj deti, ktoré ku dňu 1.9.2005 nedovŕšili 3 roky veku tak, aby päť otváraných prvých tried materských škôl mohlo byť naplnených v maximálnom limitovanom počte.                                                                                                      
hlasovanie:	prítomní :24		za :23		proti :0		zdržali sa :1

k bodu č. 4 : Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2005	
	                                       Uznesenie č. 420 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e                                                                                                                                                                                               

Úpravu rozpočtu na rok 2005 

1.	Zvýšenie bežných príjmov o 2 630 tis. Sk, z toho:
- príjmy z prenajatých pozemkov – zvýšenie o		  	   250 tis. Sk
- príspevky od rodičov MŠ – zvýšenie o				1 100 tis. Sk
- príjmy z vrátených prostriedkov a refundácie – zvýšenie o	   480 tis. Sk
- prijaté transfery pre ZŠ a MŠ – zvýšenie o 			   800 tis. Sk 

2.	Zvýšenie kapitálových príjmov o 51 tis. Sk za predaj pozemkov

3.	Zvýšenie bežných výdavkov o 2 630 tis. Sk, z toho:
      	- mzdy – zvýšenie o							   245 tis. Sk
	- poistné do poisťovní – zvýšenie o					     85 tis. Sk
	- energia, voda a komunikácie – zvýšenie o 			   200 tis. Sk
	- materiál – zvýšenie o						     30 tis. Sk
	- služby – zvýšenie o							1 270 tis. Sk
	- transfery pre ZŠ a MŠ – zvýšenie o				   800 tis. Sk

4.	Zvýšenie kapitálových výdavkov o 51 tis. Sk na nákup softvéru PaM do 500  pracovníkov

5.	Zvýšenie príjmov a výdavkov /finančné operácie/ z peňažných fondov                   o 5 445 tis. Sk, z toho:
- cestný fond – zvýšenie o 1 350 tis. Sk, v tom:
-zimná údržba – zvýšenie o 400 tis. Sk
-oprava a údržba ciest a chodníkov – zvýšenie o 900 tis. Sk
-dopravné značenie – zvýšenie o 50 tis. Sk
- rezervný fond – zvýšenie o 1 496 tis. Sk, v tom: 
-nákup zariadenia do nových priestorov MÚ – zvýšenie o 1 000 tis. Sk
-telefónna ústredňa v nových priestoroch MÚ – zvýšenie o 90 tis. Sk
-poistenie budov MŠ – zvýšenie o 80 tis. Sk
-nákup domčeka so šmýkalkou – zvýšenie o 50 tis. Sk
-refakturácia tepla za rok 2004 – MŠ – zvýšenie o 26 tis. Sk
-projektová dokumentácia priestorov ZŠ a MŠ – zvýšenie o 250 tis. Sk
- FRB – zvýšenie o 2 599 tis. Sk, v tom:
-stavebné práce v nových priestoroch MÚ – zvýšenie o 700 tis. Sk
-mikrovlné prepojenie a kabeláž v nových priestoroch MÚ – zvýšenie o 600 tis. Sk
-oprava komunikácie Strmé sady – zvýšenie o 335 tis. Sk
-rekonštrukcia komunikácie Drobného ul. – zvýšenie o 500 tis. Sk
-zvýšenie nákladov na výmenu plastových okien v MŠ Švantnerova o 170 tis. Sk  
-rekonštrukcia chodníkov na Hanulovej 7 – zvýšenie o 144 tis. Sk 
-vypustenie odvodov na Magistrát /jedná sa o priame platby z FRB, ktoré nie sú
 	  súčasťou rozpočtu cez finančné operácie/ - zníženie o 300 tis. Sk
-opravy a údržba ZŠ a MŠ zníženie o 50 tis. Sk v dôsledku zmeny vecného
 	  plnenia plánovaných opráv 
	-oprava a náter FEALU pre Dom kultúry Dúbravka, zvýšenie o 500 tis. Sk

B.  Úpravu rozpočtu peňažných fondov na rok 2005

1.	Cestný fond  
Stav k 1.1.2005			   801 tis. Sk
Príjmy					7 400 tis. Sk
Výdavky				8 050 tis. Sk
Stav k 31.12.2005 		  	   151 tis. Sk

2.   Rezervný fond
Stav k 1.1.2005		          11 874 tis. Sk
Príjmy			          	          34 850 tis. Sk
Výdavky			          15 181 tis. Sk
Stav k 31.12.2005 	          	           31 543 tis. Sk

3.   FRB
Stav k 1.1.2005		          88 217 tis. Sk
Príjmy			                      12 358 tis. Sk
Výdavky			          45 533 tis. Sk
Stav k 31.12.2005 	                      55 042 tis. Sk


C.  Úpravu rozpočtu záväzných ukazovateľov na rok 2005 

Zvýšenie položky mzdy o 245 tis. Sk
Zvýšenie položky ostatné osobné náklady o 95 tis. Sk
hlasovanie :		prítomní :25	za :25		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 5 : Návrh VZN M.č. Bratislava – Dúbravka o poskytovaní dotácií 
Uznesenie č. 421 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                s c h v a ľ u j e  návrh VZN o poskytovaní dotácií s pripomienkami :                                         a)  v §2, v odseku 2/ vypustiť  text: “ ako sú uvedené v ods.1”                                                        b)  v § 2,v odseku 3/ doplniť texto nasledovné ustanovenie označené ako písmeno                    “i)    zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu”                                                        hlasovanie o pripomienkach:		prítomní :18	za :16		proti :0		zdržali sa :1 
hlasovanie o uznesení ako celku :	prítomní :18	za :16		proti :0		zdržali sa :2 

k bodu č. 6 : Žiadosti o výnimky z VZN č. 2/1995 o prevádzkovom režime a predajnej dobe v  obchode a poskytovaných službách na území M.č. Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 422 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 IEG, s.r.o., zastúpenú konateľom Petrom Krausom
 v prevádzkach na Saratovskej ul. č. 2/A, (DK D),:  
a)	Reštaurácia-pizzeria Black Rose,                                                                              v dňoch pondelok až nedeľa, v čase od 1000 do 2400 hod.
b)	Internetová kaviareň + bar,                                                                                         v dňoch pondelok až nedeľa, v čase od 1000 do 2400 hod.

Súhlasné stanovisko je podmienené splnením požiadavky  riaditeľky Domu kultúry Dúbravka Mgr. Henriety Dóšovej, aby bola zmluvne a fyzicky zabezpečená v uvedenom čase strážna služba do 2400hod. mimo nákladov DK D a  so skúšobnou dobou 6 mesiacov s tým, že v prípade opodstatnených sťažností bude výnimka okamžite zrušená.



1.	Prvú stávkovú spoločnosť Niké, s.r.o., zastúpenú konateľom                                      Doc. Ing. Ottom Bergerom v prevádzkach:
a)	pobočka Niké, Bošániho ul. č. 3                                                                                 v dňoch pondelok  od 1300-1700hod.,  utorok – piatok od 1000 - 1800hod.,                                sobota, nedeľa od 900 – 1300 hod. – výnimka 
b)	pobočka Niké, Saratovská ul. č. 11, 
      v dňoch pondelok od 1300-1700hod., utorok – piatok od 1000 - 1800hod.,                               
      sobota, nedeľa od 900 – 1300 hod. – výnimka

1.	Firmu Ferry, s.r.o., zastúpenú konateľom Jánom Zeleným                                
      Reštaurácia v objekte Auto Valušek “K-bar”, ul. Schneidera Trnavského č. 14,                   
      v dňoch pondelok – štvrtok od 800 – 0200 hod., sobota od 900- 0200 hod.,                                                         
      nedeľa od 900- 2400hod.

2.	P. Ivana Kviečinského, Internetová čitáreň – kaviareň ICMI, Trhová ul. č.14                      
      v dňoch pondelok – nedeľa od 900 - 2400hod. 
3.	Firmu Pereg, s.r.o., zastúpenú konateľmi Ing. Gustávom Vodom a Igorom Uherom Vináreň Pereg, Trhová ul. č. 12, v dňoch pondelok – nedeľa od 1000- 2400 hod.

6.  Stávková kancelária Viktoria Tip – Slovakia, s.r.o., zastúpenú konateľom PaedDr.   
      Pavlom Korfom                                                                                                                                              a)   v reštaurácii Black Rose II. na Harmincovej ul. č 2                                                                                              
       v dňoch  pondelok  od 1100 - 2200 hod., utorok - sobota  od 900 -2200 hod.,                              
       nedeľa od 900 - 1600 hod.,
a)	v internetovej čitárni – kaviarni, na Trhovej ul. č. 14                                                                                            
      v dňoch : pondelok 1100 - 2200 hod., utorok - sobota 900 -2200 hod.,                                 
      nedeľa od 900 - 1800 hod.

7.	OsaD, s.r.o., zastúpenú konateľom Vladimírom Čiernym                                                    
       v prevádzke solária, cestovnej agentúre, čistiace a upratovacie práce, ul. Pod záhradami 
       č. 64,                                                                                                                   
       v dňoch  pondelok až sobota, v čase od 1000 hod. do 2200 hod
8.	 T.H.S.,s.r.o., zastúpenú konateľom Jánom Takáčom
      Reštaurácia Zlatá lipa, na Švantnerovej ul. č.2
      v dňoch  pondelok až nedeľa, v čase od 1000 hod. do 2400 hod.                                       hlasovanie :		prítomní :26	za :25		proti :0		zdržali sa :1

k bodu č. 7 : Návrh na vyradenie prebytočného majetku
Uznesenie č. 423 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                s ch v a ľ u j e   v zozname uvedené predmety ako prebytočný a nepotrebný majetok Správy bytového a energetického fondu, ktorý má v prenájme C-term, materské školy, školská jedáleň a MÚ.                                                                                                                  hlasovanie :		prítomní :27	za :25		proti :0		zdržali sa :1

k bodu č. 8 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných plochách
Uznesenie č. 424 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 :27	za :27		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 9 : Informácia o uvoľnených obecných bytoch v roku 2004
Uznesenie č. 425 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                  b e r i e  n a  v e d o m i e  predložený materiál o uvoľnených bytoch za r. 2004         hlasovanie :		prítomní :27	za :27		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 10 : Návrh na predaj obecnej garáže č. 3 na Klimkovičovej ul. č. 1
Uznesenie č. 426 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                             s c h v a ľ u j e  predaj obecnej garáže č. 3 na Klimkovičovej ul. č. 1                                  hlasovanie :		prítomní :29	za :29		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 11 : Návrh zadania Urbanistická štúdia obytnej zóny pod horným vodojemom, Dúbravka
Uznesenie č. 427 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
A)  b e r i e   n a   v e d o m i e 
1.	Návrh zadania pre vypracovanie územnoplánovacieho podkladu “Urbanistická štúdia obytnej zóny pod horným vodojemom, Dúbravka”.
2.	Výrok schvaľujúceho orgánu k pripomienkam a námietkam uplatneým pri verejnom prerokovaní návrhu zadania.
3.	Stanovisko stavebného úradu M.č. Bratislava – Dúbravka.
B) schvaľuje
1.	Výrok schvaľujúceho orgánu k pripomienkam a námietkam uplatneým pri verejnom prerokovaní návrhu zadania Urbanistickej štúdie obytnej zóny pod horným vodojemom, Dúbravka.
2.	Zadanie pre vypracovanie územnoplánovacieho podkladu “Urbanistická štúdia obytnej zóny pod horným vodojemom, Dúbravka”,                                                                              
s pripomienkou: Dopravným riešením  urbanistickej štúdie nezhoršiť súčasné dopravné podmienky na Plachého ulici (komunikácie postavené v rozpore s normou)                  hlasovanie :		prítomní :29	za :28		proti :0		zdržali sa :1

k bodu č. 12 : Žiadosť Márie Šefferovej o odkúpenie pozemkov parc.č. 28/2, 28/1 a 29, k.ú. Dúbravka – materiál stiahnutý z rokovania MZ

K bodu č. 13 : Žiadosť Milana Hlinku o odpredaj pozemku parc.č. 4074, ostatné plochy, 1987 m2, k.ú. Dúbravka – lokalita Veľká lúka – materiál stiahnutý z rokovania MZ
k bodu č. 14 : Žiadosť JUDr. Ľudovíta Hittnera o odpredaj pozemkov parc.č. 1629, 1630 k.ú. Dúbravka užívaných na záhradkárske účely v lokalite Tavarikova osada
Uznesenie č. 428 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                 s c h v a ľ u j e   JUDr. Ľudovítovi Hittnerovi odpredaj pozemkov parc.č. 1629 k.ú. Dúbravka, zastavané plochy o výmere 21 m2 za kúpnu cenu 1000.- Sk/m2, parc.č. 1630 k.ú. Dúbravka, záhrada o výmere 417 m2 za kúpnu cenu 400,- Sk/m2 nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce v lokalite Tavarikova osada.                                                 hlasovanie :		prítomní :24	za :16		proti :3		zdržali sa:5

k bodu č. 15 : Žiadosť p. Jozefa Zvalu o predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 3481/1 – orná pôda, k.ú. Dúbravka o výmere 250 m2 v lokalite Dlhé diely
Uznesenie č. 429
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                 s c h v a ľ u j e  prenájom časti pozemku parc.č. 3481/1 – orná pôda k.ú. Dúbravka o výmere 250 m2  p. Jozefovi Zvalovi na záhradkárske a rekreačné účely na dobu neurčitú za cenu 20,- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov v M.č. Bratislava – Dúbravka schváleného uznesením MZ č. 402 dňa 5.4.2005.                      hlasovanie :		prítomní :29	za :29		proti :0		zdržali sa:0

k bodu č. 16 : Žiadosť p. Miroslava Sedláčka o predĺženie prenájmu pozemkov parc.č. 2406/333, 334, 337 k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 348 m2 podľa GP č. 32164505-224/97 v lokalite Horné Krčace
Uznesenie č. 430
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                 s c h v a ľ u j e   prenájom pozemkov parc.č. 2406/333, 334, 337 k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 348 m2, podľa GP č. 32164505-224/97 p. Miroslavovi Sedláčkovi na záhradkárske  a rekreačné účely na dobu neurčitú za cenu 20,- Sk/m2/rok.                                      hlasovanie :		prítomní :28	za :28		proti :0		zdržali sa:0

k bodu č. 17 : Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 431 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.                                                                                             hlasovanie :		prítomní :28	za :28		proti :0		zdržali sa :0

k bodu č. 18 : Interpelácie
Prednostu MÚ Ing. Otta Riesza interpelovala poslankyňa Ing. Marta Čarnogurská :
“Obyvatelia bytového domu na Nejedlého ul. č. 53 – 63 žalujú Mestskú časť Bratislava Dúbravka a žiadajú súd, aby uložil M.č. povinnosť odstrániť vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu stavby. Tieto vady boli konštatované v znaleckom posudku, ktorý zabezpečila M.č. v máji  r. 2002 a tiež boli reklamované vlastníkmi bytov a nebytových priestorov listom doručeným na MÚ dňa 31.11.2004. Závady neboli do dnešného dňa odstránené.                      Prečo mestská časť nezabezpečila odstránenie závad v záručnej lehote a kedy uvoľnila prostriedky zádržného dodávateľovi stavby ?                                                                            Máte informáciu, že 19.5.2005 je vytýčené pojednávanie a kto bude zastupovať mestskú časť ?”

k bodu č. 19 : Rôzne, neboli prijaté uznesenia MZ.




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

RNDr. Jozef  Hrabina  

Mgr. Oliver  Mikšík




