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U z n e s e n i a
č. 451 - 465
z 21.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 6.9.2005
_______________________________________________________________________ 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 6.9.2005 na svojom  21.  zasadnutí tieto body programu : 
1/           Informácia o plnení uznesení MZ
2/           Prehľad o činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Dúbravka za mesiace júl, jún   
3/           Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2005
4/           Úprava rozpočtu na rok 2005
5/           VZN č. 3/2005 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane do orgánov samosprávnych krajov v roku 2005 na území M.č. Bratislava - Dúbravka
6/           Zrušenie spoločného stavebného úradu zriadeného Mestskými časťami Bratislava – Dúbravka, Karlova Ves a Lamač k 31.12.2005 a zriadenie spločného stavebného úradu zriadeného Mestskými časťami Bratislava – Dúbravka a Lamač k 1.1.2006
7/           Návrh ukončenie zmluvy o zabezpečení strediska služieb škole s účinnosťou od 1.1.2006
8/           Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu spojených s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach v šk.r. 2005/2006
9/           Obytná zóna Brižite – západ, sektor III, Bratislava – Dúbravka, dotácia pre realizáciu výstavby
10/         Žiadosť spoločnosti EOS Slovakia s.r.o. o prenájom časti pozemku parc.č. 3058/3 k.ú. Dúbravka o výmere 3,6 m2 za účelom vybudovania zadného vchodu prevádzky na Trhovisku Polianka
11/         Návrh na schválenie odpredaja pozemkov parc.č. 3811/17, 3811/16 k.ú. Dúbravka Ing. Júliusovi Hetharšimu a manželke, parc.č. 3811/15, 3811/14 k.ú. Dúbravka Viere Paulínyovej a manželovi a parc.č. 3811/18, 3811/13 k.ú. Dúbravka Marte Kniezovej, v lokalite Pri bielej studienke
12/         Návrh na odpredaj pozemku parc.č. 244, k.ú. Dúbravka – lokalita Brižitská 43, JUDr. Štefanovi Grmanovi CSc. a Magdaléne Grmanovej
13/         Návrh na dražbu obecného bytu
14/         Poslanecké dni
15/         Interpelácie
16/         Rôzne
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     
navrhovateľov zápisnice : Ing. Jána Dragúňa a RNDr. Jozefa Hrabinu                                                                hlasovanie :                prítomní :19     za :19              proti :0             zdržali sa :0      
overovateľov zápisnice:Ing. Jozefa Barboríka a Mikuláša Kesziho                      hlasovanie :         prítomní :19 za :19                  proti :0             zdržali sa :0  
a prijalo tieto uznesenia :
 
k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení MZ
                                         Uznesenie č. 451 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                 b e r i e   n a  v e d o m i e   informáciu o plnení uznesení bez pripomienok              hlasovanie :                    prítomní :20     za :20  proti :0         zdržali sa :0
 
k bodu č. 2 :  Prehľad  o činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Dúbravka za mesiace júl a jun 2005 
                                          Uznesenie č. 452 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                b e r i e   n a  v e d o m i e  Prehľad o činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava – Dúbravka za mesiace júl a jún 2005  bez pripomienok                                                                                              hlasovanie :                 prítomní :20     za :20          proti :0               zdržali sa :0
 
k bodu č. 3 : Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2005                                                                            Uznesenie č. 453  MZ
Miestne zastupiteľstvo
be r i e  n a  v e d o m i e  plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2005                      bez pripomienok                                                                                                       
hlasovanie :          prítomní :22          za :22              proti :0             držali sa :0
 
k bodu č. 4 : Návrh úpravy rozpočtu na rok 2005        
                                                Uznesenie č. 454 MZ                                                                                                 Miestne zastupiteľstvo                                                                                                            s c h v a ľ u j e  úpravu rozpočtu na rok 2005 :                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                              príjmy celkom vo výške  263 706 tis. Sk 
výdavky celkom vo výške 263 465 tis. Sk                                                                       prebytok vo výške 241 tis. Sk:                                                                                      
Úprava rozpočtu je nasledovná:
A.
1. zvýšenie bežných príjmov o 8 451 tis. Sk                                                                                2. zníženie príjmov z finančných operácií rezervného fondu o 1 890 tis. Sk                               3. zvýšenie príjmov z finančných operácií FRB o 2 470  tis. Sk                              
4. zvýšenie bežných výdavkov o 7 072 tis. Sk                                                                          5. zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 118 tis. Sk                                                                       6. zníženie výdavkov z finančných operácií rezervného fondu o 1 890 tis. Sk                                7. zvýšenie výdavkov z finančných operácií FRB o 2 470 tis. Sk                                                  8. mimorozpočtovú úpravu FRB – zvýšenie výdavkov o 2 650 tis. Sk                                     9. úpravu záväzných ukazovateľov – zvýšenie položky mzdy o 75 tis. Sk                     10.rozpočtové opatrenia č. 1 až 6, uvedené v kapitole H, materiálu č. 4                            hlasovanie :                prítomní :21     za :21              proti :0           zdržali sa :0 
B. Ďalšie úpravy z FRB – zvýšenie príjmov z finančných operácií FRB o 1 140 tis. Sk, z toho účelovo určených na nasledovné výdavky :                                                                            1. výmena PVC na ZŠ Sokolíkova – zvýšenie o 330 tis. SK                                                          2. maľovanie 4.tried na ZŠ Pekníkova  o 105 tis. Sk                                                                              3. oprava vonkajšej kanalizácie ZŠ Pri kríži o 105 tis. Sk                                                                    4. nenávratná dotácia pre DK D na opravu strechy o 50 tis. Sk                                                   5. nenávratná dotácia pre DK D na opravu parkiet o 50 tis. Sk                                                    6. Rekonštrukcia strechy na budove MÚ na ul. Pri kríži, zvýšenie o 500 tis. Sk                                      hlasovanie :            prítomní :23     za :23              proti :0             zdržali sa :0
 
C. Ďalšie  požiadavky  na výdavky z FRB v hodnote 345 tis. Sk                                                                            1. MŠ Švantnerova  - vyspravenie fasády okolo okien a dodávka a montáž vonkajších                                  
    parapiet  110 tis. Sk                                                                                                                               2. ZŠ Sokolíkova – rekoštrukcia strešného zvodu v triede 30 tis. Sk                                                                                                                                                3. ZŠ Pri kríži, elokované pracovisko Pekníkova ul.č.6 – rekonštrukcia strešného zvodu     
    v telocvični  25 tis. Sk                                                                                                               4. ZŠ Pri kríži, elokované pracovisko Pekníkova ul.č.6 – hygienická maľovka po rekonštrukcii  
    10 tis. Sk                                                                                                                               5. MŠ Cabanova ul. – plastové dvere  20 tis. Sk                                                                              6. budova  MÚ na ul. Pri kríži – plastové okná 150 tis. Sk        
    150 tis. Sk                                                                                                                   hlasovanie :                     prítomní :23                za :23              proti :0             zdržali sa :0
 
D. Ďalšie požiadavky  na výdavky z rezervného fondu v hodnote 300 tis. Sk
1.      Nenávratná dotácia pre ŠHK KŠK HOBA Bratislava vo výške 200 tis. Sk 
2.      Nenávratná dotácia pre FKCRA vo výške 100 tis. Sk
hlasovanie :                prítomní :23                za :22              proti :0             zdržali sa :1
                                                                                                                                                       E. Zvýšenie čerpania bežných výdavkov o 20 tis. Sk na vypracovanie štúdie optimalizácie riešenia križovatky ulíc Trhová a Alexyho. Štúdia bude podkladom pre finálne riešenie križovatky,  investormi stavby,  medzi ulicami Trhovou a Saratovskou.                           hlasovanie :               prítomní :23                za :22              proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 5 : VZN č. 3/2005 o umiestňovaní  volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane do orgánov samosprávnych krajov v roku 2005 na území M.č. Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 455 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                s c h v a ľ u j e  VZN č. 3/2005 M.č. Bratislava – Dúbravka o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane bez pripomienok                                                                                                              hlasovanie :                            prítomní :24                za :24              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 6 : Zrušenie spoločného stavebného úradu zriadeného M.č. Bratislava – Dúbravka, Karlova Ves  a Lamač k 31.1.202005 a zriadenie spoločného stavebného úradu zriadeného M.č. Bratislava – Dúbravka a Lamač k 1.1.2006
Uznesenie č. 456 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                  A) b e r i e  n a  v e d o m i e   výpoveď Verejnoprávnej zmluvy o zriedení spoločného úradu Mestskými časťami Bratislava – Dúbravka, Karlova Ves a Lamač ku dňu 31.12.2005 zo strany M.č. Bratislava – Karlova Ves
B) s c h v a ľ u j e   
1.  zrušenie spoločného stavebného úradu vytvoreného na základe tejto zmluv, ku dňu 31.12.2005
2. zriadenie spoločného stavebného úradu Mestskými časťami Bratislava – Dúbravka a Lamač s účinnosťou 1.1.2006                                                                                                                         hlasovanie :          prítomní :23 za :23                  proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 7 : Návrh ukončenie zmluvy o zabezpečení strediska služieb škole s účinnosťou od 1.1.2006
Uznesenie č. 457 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                 s c h v a ľ u j e  
1.    ukončenie zmluvy uzatvorenej medzi M.č. Bratislava – Karlova Ves a M.č. Bratislava – Dúbravka o zabezpečení Strediska služieb škole vrátane jej doplnkov výpoveďou s účinnosťou k 31.12.2005
2.      zriadenie nového „Referátu opravy a údržby hnuteľného a nehnuteľného majetku“ v rámci útvaru prevádzky a správy MÚ s účinnosťou od 1.1.2006.
 hlasovanie :               prítomní :23                za :23              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 8 : Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach v šk.r. 2005/2006
Uznesenie č. 458 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                 s c h v a ľ u j e  ponechať výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach v šk.r. 2005/2006 bez zmeny.                                                                                                                           hlasovanie :                prítomní :23                za :23              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 9 : Obytná zóna Brižite – západ, sektor III, Bratislava – Dúbravka, dotácia pre realizáciu výstavby
Uznesenie č. 459 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               s ú h l a s í  s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na technickú vybavenosť a spolufinancovanie obytnej zóny Brižite – západ, sektor III.                                           hlasovanie :                prítomní :22                za :21              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 10 : Žiadosť spoločnosti EOS Slovakia s.r.o. o prenájom časti pozemku parc.č. 3058/3 k.ú. Dúbravka o výmere 3,6 m2 za účelom vybudovania zadného vchode prevádzky na Trhovisku Polianka
Uznesenie č. 460 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                             s c h v a ľ u j e  prenájom časti pozemku parc.č. 3058/3 k.ú. Dúbravka, ostatná plocha o výmere 3,6 m2 spoločnosti EOS Slovakia s.r.o. za účelom vybudovania zadného vchodu prevádzky č. 12 na Trhovisku Polianka na dobu od 7.6.2005 do 31.7.2034 za nájomné 250,- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka schváleného uznesením MZ č. 402 zo dňa 5.4.2005.                 hlasovanie :       prítomní :21         za :20                     proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 11 : Návrh na schválenie odpredaja pozemkov parc.č. 3811/17, 3811/16 k.ú. Dúbravka Ing. Júliusovi Hetharšimu a manželke, parc.č. 3811/15, 3811/14 k.ú. Dúbravka Viere Paulínyovej a manželovi a parc.č. 3811/18, 3811/13 k.ú. Dúbravka Marte Kniezovej, v lokalite Pri bielej studienke
Uznesenie č. 461 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                s c h v a ľ u j e  žiadateľom odpredaj pozemkov v k.ú. Dúbravka, v lokalite Pri bielej studienke, podľa GP č. 35734311-092/98 :
-       parc.č. 3811/17, záhrada, o výmere 149 m2, p.č. 3811/16, zastavaná plocha, o výmere   25 m2,Ing. Júliusovi Hetharšimu a manželke Eve Hetharšiovej, za kúpnu cenu spolu      90 567,- Sk podľa znaleckého posudku č. 48/2004,
-       parc.č. 3811/15, záhrada, o výmere 233 m2, p.č. 3811/14, zast. plocha, o výmere 23 m2, Viere Paulínyovej a manželovi Dušanovi Paulínymu, za kúpnu cenu spolu 133 248,- Sk podľa znaleckého posudku č. 46/2004,
-   parc.č. 3811/18, záhrada, o výmere 263 m2, p.č. 3811/13, zast. plocha  o výmere 21 m2,  Marte Kniezovej, za kúpnu cenu spolu 147 822,- Sk podľa znaleckého posudku č. 47/2004. hlasovanie :                   prítomní :22     za :18          proti :1                zdržali sa :3
 
k bodu č. 12 : Návrh na odpredaj pozemku parc.č. 244, k.ú. Dúbravka – lokalita Brižitská 43, JUDr. Štefanovi Grmanovi CSc. a Magdaléne Grmanovej
Uznesenie č. 462 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                               s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku parc.č. 244, záhrady, o výmere 145 m2, k.ú. Dúbravka, lokalita Brižitská 43, žiadateľom JUDr. Štefanovi Grmanovi CSc. a manželke Magdaléne Grmanovej za kúpnu cenu 2 500,- SK/m2..                                                                     hlasovanie :                prítomní :23                za :21              proti :0             zdržali sa:2
 
K bodu č. 13 : Návrh na dražbu obecného bytu
Uznesenie č. 463 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                s c h v a ľ u j e  návrh na dražbu štvorizbového obecného bytu č. 7 na Saratovskej ul. č.10 hlasovanie :                       prítomní :23     za :22           proti :0                zdržali sa:1
 
k bodu č. 14 : Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 464 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 23                 za :23              proti :0             zdržali sa:0
 
k bodu č. 15 : Interpelácie
1.      Prednostu MÚ interpeloval Ing. Albert Liptovský :  „Žiadam zistiť, kto povolil závažku   
      Graby a odpoveď v členení :                                                                                                      - kto povolil ,                                                                                                                                - ako zastavíme (zlegalizujeme) navážku                                                                                     - prípadný postih za porušenie zákona (stavebné povolenie ?)“                                                                                                                            
 
2.    Starostu M.č. interpelovala Ľubica Navrátilová, prom.mat. : „Dovoľujem si požiadať o riešenie problému dodávky tepla v bytových domoch na ulici K.Adlera, ktoré majú problém s vykurovaním po rekonštrukcii sekundárnych rozvodov.“ 
 
k bodu č. 16 : Rôzne
                                         Uznesenie č. 465 MZ                                                                                                    Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                     o d p o r ú č a  prednostovi MÚ                                                                                                1. vypracovať návrh na zmenu uznesenia MZ č. 402 zo dňa 5.4.2005 , ktorým bola schválená novela Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka s účinnosťou od 1.1.2006 v časti  I. – „Pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely v sume 8,- Sk za m2/rok                                                                                      2. Návrh zmeny Sadzobníka  predložiť po prerokovaní v príslušných komisiách MZ na zasadnutie MZ M.č. Bratislava – Dúbravka v októbri 2005.                                           hlasovanie :               prítomní :23                 za :21              proti :0       zdržali sa:2
 
 
 
 
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                                                                        starosta Mestskej časti                               Bratislava – Dúbravka                   
     
    
    Overovetelia zápisnice:                  
Ing. Jozef Barborík  
 
Mikuláš Keszi

