Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
 
 
U z n e s e n i a
č. 432- 450
z 20.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 28.6.2005
_______________________________________________________________________ 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 28.6.2005 na svojom  20.  zasadnutí tieto body programu : 
1/           Informácia o plnení uznesení MZ
2a/         Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava – Dúbravka
2b/         Žiadosť o odpustenie penále po zomrelých rodičoch súrodencov Svitekových
3/           Informácia o činnosti útvaru kontroly
4/           Návrh na vyplatenie odmeny starostovi M.č. za II. štvrťrok 2005
5/           Návrh  na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke M.č. za II. štvrťrok 2005
6/           Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2005
7/           Informácia o hospodárení škôl a školských zariadení za I. štvrťrok 2005
8/           Návrh na uvoľnenie finančých prostriedkov z FRB
9/           Návrh na zrušenie VZN MZ M.č. Bratislava – Dúbravka zo dňa 26.11.1992 o náhradách za prenájom pozemkov slúžiacich na rekreačné a záhradkárske účely
10/         Návrh na prenájom bývalého Klubu detí a mládeže na ul. K. Adlera, Bratislava          - stiahnuté z rokovania MZ
11/         Žiadosť Krajského školstva úradu v Bratislave o zníženie výšky nájomného v objekte Bílikova č. 34
12/         Žiadosť o predĺženie prenájmu pozemkov parc.č. 3400/42, 3400/43, 3400/44, 3400/45, 3400/46, 3400/47, 3400/9 k.ú. Dúbravka pod garáže v lokalite Pri kríži
13/         Žiadosť Ing. Vladimíra Valenta  o prevod nájmu pozemku parc.č. 165/1 o výmere 355 m2 a časti pozemku parc.č. 166/1 o výmere 15 m2 k.ú. Dúbravka na syna Ing. Juraja Valenta v lokalite Strmý bok
14/         Žiadosť spločnosti Grémium s.r.o. zastúpenej konateľom Antonom Strnadom o odpredaj pozemku parc.č. 2623 k.ú. Dúbravka o výmere 677 m2 v lokalite Polianky
15/         Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných plochách
16/         Ročná správa o stave mestského bytového fondu za rok 2004, M.č. Bratislava – Dúbravka
17/         Návrh na vyradenie prebytočného majetku
18/         Termíny zasadnutí MZ na II. polrok 2005
19/         Poslanecké dni
20/         Interpelácie
21/         Rôzne
 
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     
navrhovateľov zápisnice :  Ing. Jozefínu Baranovú  a   Mgr. Petra  Puškára                       hlasovanie :    prítomní :21 za :21                  proti :0             zdržali sa : 0      
overovateľov zápisnice: Daniela Petrušku  a  Ing. Štefana Bednára                       hlasovanie :      prítomní :20 za :20                  proti :0             zdržali sa : 0 
a prijalo tieto uznesenia :
 
k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení MZ
                                         Uznesenie č. 432 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 :22     za :22          proti :0               zdržali sa :0
 
k bodu č. 2a: Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava IV za mesiace apríl, máj 2005                                                                    
Uznesenie č. 433 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 mesiace  apríl, máj 2005                                                                          hlasovanie :                prítomní :25     za :25              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 2b: Žiadosť o odpustenie penále po zomrelých rodičoch súrodencov Svitekových
Uznesenie č. 434 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                b e r i e   n a  v e d o m i e  správu riaditeľky Detského domova v Trnave o súrodencoch Svitekových v súvislosti s ich  žiadosťou o odpustenie penále po zomrelých rodičoch a            u k l a d á  prednostovi MÚ pripraviť materiál na prerokovanie v relevantných komisiách MZ a predložiť na rokovanie  MZ v októbri 2005.                                                                   hlasovanie :                prítomní :24     za :22              proti :0             zdržali sa :2
 
k bodu č. 3 : Informácia o činnosti útvaru kontroly                                      
Uznesenie č. 435 MZ                                                                                             
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               I./  b e r i e   n a   v e d o m i e   Správu z kontroly ZŠ Nejedlého  bez pripomienok                                         
 
     u k l a d á    riaditeľke ZŠ Nejedlého – zabezpečiť splnenie navrhnutých opatrení 
                          k odstráneniu zistených nedostatkov
II./  b e r i e   n a  v e d o m i e  Informáciu o činnosti útvaru kontroly  bez pripomienok
III./ s c h v a ľ u j e   Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2005 v postupnosti :               
-                                  Materské školy v M.č. Bratislava – Dúbravka
-                                   Bytový podnik Dúbravka, príspevková organizácia                                        hlasovanie: prítomní :25                        za :25              proti :0             držali sa :0
 
k bodu č. 4 : Návrh na vyplatenie odmeny starostovi  M.č. za II. štvrťrok 2005      
                                       Uznesenie č. 436 MZ                                                                                                 Miestne zastupiteľstvo                                                                                                            s c h v a ľ u j e   Ing. Petrovi Polákovi, starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka, odmenu za II. štvrťrok 2005 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie II. štvrťroka 2005                   hlasovanie :                      prítomní :25     za :22              proti :2             zdržali sa :1
 
k bodu č. 5 : Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za II. štvrťrok 2005 
Uznesenie č. 437 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                s c h v a ľ u j e  Ing. Ružene Záthureckej, miestnej kontrolórke, odmenu za II. štvrťrok 2005 vo výške 30% z priznaného platu za 3 mesiace.                                                            hlasovanie :                       prítomní :25     za :25              proti :0 zdržali sa :0
 
k bodu č. 6 : Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2005
Uznesenie č. 438 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                   b e r i e  n a  v e d o m i e  plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2005                        bez pripomienok                                                                                                                                   hlasovanie :                prítomní :23     za :23              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 7 : Informácia o hospodárení škôl a školských zariadení za I. štvrťrok 2005
Uznesenie č. 439 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o hospodárení škôl a školských zariadení za           I. štvrťrok 2005 bez pripomienok.                                                                                   hlasovanie :                prítomní :22     za :21              proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 8 : Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB
Uznesenie č. 440 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                 s c h v a ľ u j e  uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB do výšky :
1./          250 000,- Sk - na navýšenie schváleného návratného finančného príspevku 550 tis. Sk pre bytový dom Bagarova 14 – 16
2./        2 400 000.- Sk – na poskytnutie návratného finančného príspevku pre bytový dom Považanova 2
3./          105 000,- Sk – na vybudovanie automatickej reťazovej bariéry z dôvodu zamedzenia voľného pohybu motorových vozidiel pred Domom kultúry Dúbravka
4./          500 000,- Sk – na vybudovanie parkovacích miest pozdĺž Trhovej ulice
5./            65 000,- Sk – na preplatenie spracovanej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy uvoľnenej Slovenskou sporitelňou na ul. Pri kríži pre potreby Miestneho úradu
hlasovanie :                prítomní :23     za :22              proti :1             zdržali sa :0
 
k bodu č. 9 : Návrh na zrušenie VZN MZ M.č. Bratislava – Dúbravka zo dňa 26.11.1992 o náhradách za prenájom pozemkov slúžiacich na rekreačné a záhradkárske účely
Uznesenie č. 441 MZ
Miestne zastupiteľstvo
a)   r u š í  VZV MZ M.č. Bratislava – Dúbravka zo dňa 26.11.1992 o náhradách za prenájom pozemkov slúžiacich na rekreačné a záhradkárske účely 
b) u p r a v u j e   text Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka schváleného uznesením č. 402 zo dňa 5.4.2005, a to vypustiť text : „ako vykonávací predpis VZN č. 5/1994 MZ M.č.  Bratislava – Dúbravka o cenovej regulácii nájomného nebytových priestorov zo dňa 5.10.1994“.                                                  
hlasovanie :                prítomní :21     za :18              proti :1             zdržali sa :2
 
k bodu č. 10 : Návrh na prenájom nehnuteľnosti – stavba bývalého Klubu detí a mládeže na ul. K. Adlera, Bratislava, spoločnosti VIKING PUB, spol. s.r.o.- stiahnuté z rokovania MZ
 
k bodu č. 11 : Žiadosť Krajského školského úradu v Bratislave o zníženie výšky nájomného v objekte Bílikova 34
Uznesenie č. 442 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               s c h v a ľ u j e   prenájom školských priestorov v objekte Bílikova 34 medzi Mestskou časťou Bratislava – Dúbravka a Gymnáziom Bílikova 24 so súhlasom zriaďovateľa, t.j. Krajským školským úradom, s celkovou výmerou prenajatého priestoru 3 771,59 m2  výškou nájomného na 150,- Sk/m2/rok od 1.9.2005 do 31.7.2015.                                           hlasovanie :          prítomní :22       za :20              proti :2             zdržali sa :0
 
k bodu č. 12 : Žiadosti o predĺženie prenájmu pozemkov parc.č. 3400/42, 3400/43, 3400/44, 3400/45, 3400/46, 3400/47, 3400/9 k.ú. Dúbravka pod garáže v lokalite Pri kríži
Uznesenie č. 443 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               s c h v a ľ u j e predĺženie prenájmu uvedených pozemkov žiadateľom na dobu 5 rokov Alexander Varjú s manželkou – parc.č. 3400/42 k.ú.Dúbravka o výmere 21 m2                                   Ing. Juraj Durdík s manželkou – parc.č. 3400/43 k.ú. Dúbravka o výmere 21 m2                    Jaromír Geisler s manželkou – parc.č. 3400/44 k.ú. Dúbravka o výmere 21 m2
Ing.František Brtáň s mnželkou – parc.č. 3400/45 k.ú. Dúbravka o výmere 21 m2                        Ing. Štefan Choma s manželkou – parc.č. 3400/46 k.ú. Dúbravka o výmere 21 m2                  MUDr. Jaroslava Kurčíková s manželom – parc.č. 3400/47 k.ú. Dúbravka o výmere 21 m2 JUDr. Štefan Grman s manželkou – parc.č. 3400/9 k.ú. Dúbravka o výmere 20 m2        hlasovanie :                      prítomní :23     za :23              proti :0             zdržali sa:0
 
K bodu č. 13 : Žiadosť Ing. Vladimíra Valenta o prevod nájmu pozemku parc.č. 165/1 o výmere 355 m2 a časti pozemku parc.č. 166/1 o výmere 15 m2 k.ú. Dúbravka na syna Ing. Juraja Valenta v lokalike Strmý bok
Uznesenie č. 444 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                s c h v a ľ u j e  prevod nájmu pozemku parc.č. 165/1 o výmere 355 m2 a časti pozemku parc.č. 166/1 o výmere 15 m2 k.ú. Dúbravka z Ing. Vladimíra Valenta na syna Ing. Juraja Valenta v lokalite Strmý bok na záhradkárske účely na dobu neurčitú za cenu 20,- Sk/m2/rok.                                                                                                                          hlasovanie :          prítomní :21       za :20              proti :0             zdržali sa:1
 
k bodu č. 14 : Žiadosť spločnosti Grémium s.r.o. zastúpenej konateľom Antonom Strnadom o odpredaj pozemku parc.č. 2623 k.ú. Dúbravka o  výmere 677 m2 v lokalite Polianky
Uznesenie č. 445 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               s c h v a ľ u j e  odpredaj pozemku parc.č. 2623 k.ú. Dúbravka, orná pôda o výmere 677 m2 spločnosti Grémium s.r.o., zastúpenej konateľom Antonom Strnadom, za účelom výstavby autosalónu s autoservisom v lokalite Polianky za kúpnu cenu 2 250,- Sk/m2,            t.j.  1 523 250,- Sk.                                                                                                                                  hlasovanie :                prítomní :21     za :21              proti :0             zdržali sa:1
 
k bodu č. 15 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
Uznesenie č. 446 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 :21     za :21              proti :0             zdržali sa:0
 
k bodu č. 16 : Ročná správa o stave mestského bytového fondu za rok 2004 – M.č. Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 447 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               b e r i e   n a   v e d o m i e   Ročnú správu o stave mestského bytového fondu za rok 2004 M.č.  Bratislava – Dúbravka.                                                                                              hlasovanie :                prítomní :20     za :19              proti :1             zdržali sa:0
 
 
k bodu č. 17 : Návrh na vyradenie prebytočného majetku
Uznesenie č. 448 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                s c h v a ľ u j e  v zozname uvedené predmety ako prebytočný majetok v MŠ Cabanova, Galbavého, Ožvoldíkova, jedálne MŠ Cabanova, Ožvoldíkova a detské jasle Fedákova. hlasovanie :                  prítomní :20     za :20              proti :0 zdržali sa:0
 
k bodu č. 18 : Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v II. polroku 2005
Uznesenie č. 449 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                  b e r i e  n a  v e d o m i e   termíny zasadnutí Miestneho zastupiteľstva na II. polrok 2005. hlasovanie :                      prítomní :22     za :22          proti :0               zdržali sa:0
 
k bodu č. 19 : Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 450 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 :23     za :23              proti :0             zdržali sa:0
 
k bodu č. 20 : Interpelácie - neboli riešené
 
k bodu č. 21 : Rôzne – neboli prijaté uznesenia MZ  
 
 
 
 
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                                                                        starosta Mestskej časti                               Bratislava – Dúbravka                   
     
    
    
    Overovetelia zápisnice:  
Daniel Petruška    
 
Ing. Štefan Bednár
 


