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U z n e s e n i a
č. 466 – 489
z 22.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 25.10.2005
_______________________________________________________________________ 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 25.10.2005 na svojom  22.  zasadnutí tieto body programu : 
1/           Informácia o plnení uznesení MZ
2/           Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV
3/           Informácia o činnosti útvaru kontroly
3a/         Návrh na zmenu Čl. I Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v mestskej časti Bratislava – Dúbravka za pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely
4/           Návrh na vyplatenie odmeny starostovi M.č. za III. štvrťrok 2005
5/           Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke M.č. za III. štvrťrok 2005
6a/         Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB
6b/         Návrh  úpravy rozpočtu na rok 2005 
7/           Žiadosť Futbalového klubu Dúbravka o prehodnotenie nájomného za pozemky parc. Č. 168, 169, 170 k.ú. Dúbravka užívané na športové účely v športovom areáli v lokalite K horánskej studni - návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov na jeho prijatie      
  8/         Návrh na odpredaj parc.č. 1735/26 podľa GP č. 47/2005 k.ú. Dúbravka, o výmere 168 m2, lokalita Tavarikova osada, Ing. Vladimírovi Eliášovi a Renáte Eliášovej
  9/         Návrh na odpredaj pozemku parc.č. 1805 k.ú. Dúbravka a pozemku parc.č. 1735/23 podľa GP č. 36/2005 k.ú. Dúbravka, v lokalite Tavarikova osada, Erichovi Hulmanovi s manželkou   materiál bol stiahnutý z rokovania MZ
10/         Návrh na odpredaj pozemku parc.č. 1735/5 podľa GP č. 36/2005 k.ú. Dúbravka, v lokalite Tavarikova osada, žiadateľke Jane Foggenberger                                      materiál bol stiahnutý z rokovania MZ
11/         Návrh na odpredaj pozemkov parc.č. 22, 27/1, 27/2, 26/2 k.ú. Dúbravka nájomcovi MUDr. Michalovi Klimikovi
12/         Žiadosť p. Dušana Križana ml. o prevod nájmu časti pozemku parc.č. 580/7 k.ú. Dúbravka o výmere 116 m2 užívaného Dušanom Križanom st. a o výmere 83 m2 užívaného RNDr. Ivanom Repčokom
13/         Žiadosť MUDr. Ľuboša Urbana – DATAMED o prenájom  alebo odpredaj nehnuteľnosti – stavby bývalého Klubu detí a mládeže na ul. K. Adlera
14/         Návrh VZN č. 4/2005 Mestskej časti Bratislava – Dúbravka zo dňa 25.10.2005 o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov
15/         Návrh VZN č. 2/2005 M.č. Bratislava – Dúbravka o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území M.č. Bratislava – Dúbravka
16/         Žiadosť p. Mariana Kniesa o odpustenie dlhu – majetkovej sankcie v sume 22 183,- Sk
17/         Žiadosť o odpustenie dlhu sirôt Moniky a Dominika Szvityelových
18/         Návrh na zníženie max. výšky nájomného pre nájomníčku p. Bodišovú
18a/       Podnet Ing. Víta Graneca k problému dúbravského cintorína
19/         Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
20/         Návrh na schválenie prevodov vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch bytov odpredaných podľa zákona č. 52/1966 Zb.
21/         Návrh na pomenovanie nových ulíc v M.č. Bratislava - Dúbravka
22/         Návrh na vyradenie prebytočného majetku
23/         Stanovisko k návrhu VZN o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie
24/         Poslanecké dni
25/         Interpelácie
26/         Rôzne
 
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     
navrhovateľov zápisnice : Ing. Štefana Bednára  a Ing. Jozefa Barboríka                        hlasovanie :        prítomní :27 za :27                  proti :0             zdržali sa :0       
overovateľov zápisnice: Evu Jandošovú a Miroslava Bartoša                                      hlasovanie : prítomní :27 za :25                  proti :0             zdržali sa :2  
a prijalo tieto uznesenia :
 
k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení MZ
                                         Uznesenie č. 466 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 :28     za :28  proti :0         zdržali sa :0
 
 
k bodu č. 2 :  Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava IV a Informácia Oddelenia PZ Dúbravka, Bratislava IV, Saratovská č. 24/A
                                          Uznesenie č. 467 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 august a september 2005
2.    Informáciu Obvodného oddelenia PZ Dúbravka Bratislava IV, Saratovská č. 24/A za obdobie od 1.1.2005 do 31.8.2005.                                                                                hlasovanie :                   prítomní :29     za :29          proti :0          zdržali sa :0
-
 
k bodu č. 3 : Informácia o činosti útvaru kontroly
 
Uznesenie č. 468 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo
I.  – berie na vedomie  Správu z kontroly ZŠ Beňovského                       - bez pripomienok
 
    - u k l a d á  riaditeľke ZŠ Beňovského – zabezpečiť splnenie navrhnutých opatrení k odstráneniu zistených nedostatkov
 
II. – berie na vedomie   Správu z kontroly ZŠ Sokolíkova             - bez pripomienok
                                                                                                          
   - u k l a d á  riaditeľke ZŠ Sokolíkova – zabezpečiť splnenie navrhnutých opatrení k odstráneniu zistených nedostatkov
 
III. – berie na vedomie  Informáciu o vybavovaní sťažností za I. polrok 2005
-          bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní :30     za :30              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 3a : Návrh na zmenu Čl. I Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M. č.  Bratislava – Dúbravka za pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely
Uznesenie č. 469 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  k 1.1.2006  zmenu Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka, schváleného uz. č. 402 MZ zo dňa 5.4.2005  nasledovne :
1.      V  článku I.  pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely sa mení výška ceny nájomného z  20,- Sk za m2/rok na 8,- Sk za m2/rok s tým, že na rok 2005 bude nájomné ponechané v pôvodnej výške 20,- Sk za m2/rok 
hlasovanie :             prítomní :27        za :21              proti :1             zdržali sa :5
 
2.      Zmluvy uzavrieť iba s tými nájomníkmi, ktorí majú vysporiadané všetky záväzky k 31.12.2005
hlasovanie :            prítomní :26                   za :23                proti :0             zdržali sa :3
K bodu č. 4 : Návrh na vyplatenie odmeny starostovi za III. štvrťrok 2005
Uznesenie č. 470 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  Ing. Petrovi Polákovi, starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka, odmenu za     III. štvrťrok 2005 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie III. štvrťroku 2005.
hlasovanie :                prítomní :27     za :23              proti :2             zdržali sa :1
 
k bodu č. 5 : Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za III. štvťrok 2005 
Uznesenie č. 471 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   Ing. Ružene Záthureckej, miestnej kontrolórke, odmenu za III. štvrťrok 2005 vo výške 30% z priznaného platu za 3 mesiace.
hlasovanie :                prítomní :28     za :28              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 6a : Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB
Uznesenie č. 472 MZ
Miestne zastupiteľstvo
S c h v a ľ u j e uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB do výšky :
1)         500 000,- Sk   - na poskytnutie návratného finančného príspevku pre bytový dom Lipského ul. č. 1-3
2)      1 500 000,- Sk  - na poskytnutie návratného finančného príspevku pre bytový dom     na ul. Pri kríži č.  1-9
hlasovanie :                prítomní :29     za :29              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 6b : Návrhy úpravy rozpočtu na rok 2005
Uznesenie č. 473
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu na rok 2005 :
Príjmy celkom vo výške                    265 356 tis. Sk
Výdavky celkom vo výške                 265 356 tis. Sk
 
Úprava rozpočtu na rok  2005
Zvýšenie bežných príjmov celkom o                                     970 tis. Sk,  z toho: 
-          prijaté transfery zo ŠR na školský úrad – zvýšenie o                 70 tis. Sk                                    prijaté transfery zo ŠR na projekt Otvorená škola – zvýšenie o 50 tis. Sk                                prijaté transfery pre ZŠ a MŠ – zvýšenie o                                  850 tis. Sk
Zvýšenie kapitálových príjmov celkom o                             280 tis. Sk,  z toho: 
a. zvýšenie kapitálových príjmov za predaj kapitálových aktív o    880 tis. Sk                                         b. zníženie kapitálových príjmov za predaj pozemkov o             600 tis. Sk
 
3.  Zvýšenie príjmov finančných operácií z FRB o                     400 tis. Sk
 
4.  Zvýšenie bežných výdavkov celkom o                                   271 tis. Sk,  z toho:
 
a.  zvýšenie bežných výdavkov o                                                  1 453 tis. Sk,  z toho:                     -   materiál – zvýšenie o                                                                               50 tis. Sk                                           -   služby pre ŽP – zvýšenie o                                                         453 tis. Sk                                      -   transfery pre ZŠ a MŠ – zvýšenie o                                                     850 tis. Sk                                                  -   transfer ako nenávratná dotácia – zvýšenie o                             100 tis. Sk
 
b.  zníženie bežných výdavkov o                                              1 182 tis. Sk, z toho:                                   presun – preklasifikovanie z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov 1000 tis. Sk  za rekonštrukciu budovy Žatevná 4
presun - preklasifikovanie z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov   182 tis. Sk
v kapitole životné prostredie
 
5.  Zvýšenie kapitálových výdavkov o                                        1 220 tis. Sk,  z toho:
      -  nákup bezpečnostných dvier pre serverovňu – zvýšenie o             38 tis. Sk                                       -  preklasifikovanie – presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do  
         kapitálových výdavkov v kapitole životné prostredie zvýšenie o    182 tis. Sk
      - preklasifikovanie – presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do  
         kapitálových výdavkov za rekonštrukciu budovy Žatevná 4        1 000 tis. Sk
    
 6.  Zvýšenie výdavkov z FRB o                                                           400 tis. Sk
     7.  Rozpočtové opatrenie -  zníženie položky 635 – údržba DI  o     58 tis. Sk                             a ich presun do položky 633 – materiál pre DI v kapitole životné prostredie                                                      hlasovanie :          prítomní :30 za :28                  proti :0             zdržali sa :2
 
K bodu č. 7 : Žiadosť Futbalového klubu Dúbravka o prehodnotenie nájomného za pozemky parc.č. 168, 169, 170 k.ú. Dúbravka užívané na športové účely v športovom areáli v lokalite K horánskej studni
Návrh uznesenia MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  Futbalovému klubu Dúbravka úpravu nájomného za pozemky časť parc.č. 167/1 o výmere 16 m2, parc.č. 168/1 o výmere 702 m2, časť parc.č. 168/6 o výmere 228,75 m2, parc.č. 168/7 o výmere 543 m2, parc.č. 169 o výmere 8 805 m2, parc.č. 170 k.ú. Dúbravka o výmere 7 014 m2 , celkom 17 308,75 m2 užívané na športové účely na základe zmluvy č. 71/2002 o prenájme pozemku a dodatku č. 2/2003 za 1,- Sk s účinnosťou od 1.1.2006.
hlasovanie :                prítomní :30     za :12              proti :6             zdržali sa :11
návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov na jeho prijatie
 
k bodu č. 8 : Návrh na odpredaj parc.č. 1735/26 podľa GP č. 47/2005 k.ú. Dúbravka, o výmere 168 2 , lokalita Tavarikova osada, Ing. Vladimírovi Eliášovi a Renáte Eliášovej
Uznesenie č. 474 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  odpredaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Dúbravka parc.č. 1735/26 podľa GP č. 47/2005, o výmere 168 m2 , ostatné plochy, pozemok mimo zastavaného územia obce, v lokalite Tavarikova osada, žiadateľom Ing. Vladimírovi Eliášovi a manželke Renáte Eliášovej, za kúpnu cenu 2000,- Sk/m2.
hlasovanie :                prítomní :22     za :20              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 9 : Návrh na odpredaj pozemku parc.č. 1805 k.ú. Dúbravka a pozemku parc.č. 1735/23 podľa GP č. 36/2005, k.ú. Dúbravka, v lokalite Tavarikova osada, Erichovi Hulmanovi s manželkou - materiál bol stiahnutý z rokovania MZ
 
k bodu č. 10 : Návrh na odpredaj pozemku parc.č. 1735/5 podľa GP č. 36/2005, k.ú. Dúbravka, v lokalite Tvarikova osada, žiadateľke Jane Foggenberger- materiál bol stiahnutý z rokovania MZ
 
k bodu č. 11 : Návrh na odpredaj pozemkov parc.č. 22, 26/2, 27/1, 27/2, k.ú. Dúbravka, nájomcovi MUDr. Michalovi Klimikovi
Uznesenie č. 475 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  MUDr. Michalovi Klimikovi odpredaj pozemkov v k.ú. Dúbravka v lokalite K horánskej studni, ktoré má v nájme, a to : 
pozemok parc.č. 22, ostatné plochy, o výmere 196 m2, v zastavanom území obce, za kúpnu cenu 2000,- Sk/m2,
pozemok parc.č. 26/2, ostatné plochy, o výmere 615 m2, mimo zastavaného územia obce, za kúpnu cenu 650,- Sk/m2,
pozemok parc.č. 27/1, ostatné plochy, o výmere 385 m2, v zastavanom území obce, za kúpnu cenu 650,- Sk/m2,
pozemok parc.č. 27/2, ostatné plochy, o výmere 143 m2, v zastavanom území obce, za kúpnu cenu 650,- Sk/m2,
s tým, že v kúpnej zmluve bude zriadené vecné bremeno – právo predkúpy pozemkov pre predávajúceho Mestskú časť Bratislava – Dúbravka v prípade ich odpredaja MUDr. Michalom Klimikom za rovnakú kúpnu cenu za akú kúpil pozemky.
hlasovanie :         prítomní :26                       za :26              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 12 : Žiadosť p. Dušana Križana ml. o prevod nájmu časti pozemku parc.č. 580/7 k.ú. Dúbravka o výmere 116 m2 užívaného Dušanom Križanom st. o výmere 83 m2 užívaného RNDr. Ivanom Repčokom
Uznesenie č. 476 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  Dušanovi Križanovi ml. prevod nasledovných častí pozemku parc.č. 580/7 k.ú. Dúbravka :
- časť parc.č. 580/7 k.ú. Dúbravka o výmere 116 m2 z Dušana Križana st.
- časť parc.č. 580/7 k.ú. Dúbravka o výmere 83 m2 z RNDr. Ivana Repčoka
o celkovej výmere 199 m2 na záhradkárske účely na dobu neurčitú.
hlasovanie :         prítomní :25                       za :25              proti :0             zdržali sa :0
k bodu č. 13 : Žiadosť Ľuboša Urbana – DATAMED o prenájom alebo odpredaj nehnuteľnosti – stavby bývalého Klubu detí a mládeže na ul. K. Adlera
Uznesenie č. 477 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti – stavby bývalého Klubu detí a mládeže na ul. K. Adlera postavenej ma pozemku parc.č. 1296 k.ú. Dúbravka, živnostníkovi MUDr. Ľubošovi Urbanovi – DATAMED za cenu 3 100 000,- Sk, určenú znaleckým posudkom č. 41/2005 zo dňa 8.6.2005 vypracovaným znalcom Ing. Ivanom Čárskym s tým, že v kúpnej zmluve bude zriadené vecné bremeno – právo predkúpy nehnuteľnosti pre predávajúceho, Mestskú časť Bratislava – Dúbravka v prípade odpredaja MUDr. Ľubošom Urbanom za rovnakú cenu, za akú kúpil nehnuteľnosť,
s pripomienkou: doplniť do zmluvy, že objekt,  najmenej 10 rokov nesmie byť využívaný na reštauračné, bufetové alebo iné podobné zariadenia. V prípade zmeny využitia podmieniť zmenu vopred súhlasom mestskej časti.
hlasovanie :         prítomní :26                       za :24              proti :0             zdržali sa: 1 
 
k bodu č. 14 : Návrh VZN č. 4/2005 M.č. Bratislava – Dúbravka zo dňa 25.10.2005 o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov
Uznesenie č. 478 MZ
Miestne zastupiteľstvo
r u š í  VZN č. 5/1994 zo dňa 20.9.1994 o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov a
s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie  M.č. Bratislava – Dúbravka č. 4/2005 o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov zo dňa 25.10.2005.
hlasovanie :                prítomní :23                za :23              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 15 : Návrh VZN č. 2/2005 M.č. Bratislava – Dúbravka o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území M.č. Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č.  479 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  VZN č. 2/2005 M.č. Bratislava – Dúbravka o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území M.č. Bratislava – Dúbravka
hlasovanie :                prítomní :25                za :25              proti :0             zdržali sa :0
s pripomienkami: 
	§4 ods.3 doplniť „schvaľuje starosta M.č a následne predloží informáciu na rokovanie MZ“, 
	§ 7 ods. 3 doplniť (za slovo) starosta „ a následne predloží informáciu na rokovanie MZ. Rozhodnutím Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka môže byť prevádzka zrušená.“ 
	§ 6 ods 5 jednorázové povolenie vydáva starosta (za slová – súhlas mestskej časti...)“ 

hlasovanie :                prítomní :25                za :23              proti :0             zdržali sa :2
·         § 8 bod 2 označiť ako „Prechodné ustanovenie“
·         body 1 a 3 z § 8 označiť ako § 9 „Platnosť a účinnosť“ 
hlasovanie :                prítomní :25                za :25              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 16 : Žiadosť p. Mariana Kniesa o odpustenie dlhu – majetkovej sankcie v sume 22 183,- Sk
Uznesenie č. 480 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                   s c h v a ľ u j e odpustenie majetkovej sankcie – dlhu v sume 22 183,- Sk p. Marianovi Kniesovi.
hlasovanie :         prítomní :23                       za :23              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 17 : Žiadosť o odpustenie dlhu sirôt Moniky a Dominika Szvityelových
Uznesenie č. 481 MZ
Miestne zastupiteľstvo
a)  s c h v a ľ u j e   odpustenie dlhu  v plnej výške ku dňu prevodu bytu do osobného vlastníctva na súrodencov Moniky a Dominika Szvityelových 
 hlasovanie :               prítomní :26                za :25              proti :0             zdržali sa :1
b) u k l a d á  zástupkyni starostu  pripraviť predaj predmetného  bytu súrodencov Moniky a Dominika Szvityelových  na Miestne zastupiteľstvo do konca roka 2005 (13.12.2005). 
hlasovanie :                prítomní :26                za :26              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 18 : Návrh na zníženie max. výšky nájomného pre nájomníčku p. Bodišovú
Uznesenie č. 482 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                    s c h v a ľ u j e  návrh na zníženie max. výšky nájomného o 35 % pre nájomníčku p. Bodišovú, bytom Považanova 2, Bratislava od 1.11.2005.
hlasovanie :                prítomní :22     za :22              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 18a : Podnet Ing. Víta Graneca k problému dúbravského cintorína
Uznesenie č. 483 MZ
Miestne zastupiteľstvo                                                                                                                    u k l a d á   prednostovi MÚ 
1)  pripraviť materiál o vlastníckych pomeroch na Dúbravskom cintoríne a návrh vysporiadania,                                                           Termín: január 2006.
 hlasovanie :               prítomní :25     za :23              proti :0             zdržali sa :0
2)  zabezpečiť verejnú anketu za účelom získania názorov, návrhov, podnetov v otázke výšky poplatkov za hrobové miesta a možnosti zverenia správy cintorína na Mestskú časť Bratislava – Dúbravka,                                                  Termín: 31.12.2005
hlasovanie :                prítomní :25     za :19              proti :0             zdržali sa :0
3)    vyhodnotiť výsledky ankety a oboznámiť MZ na 1. zasadnutí v roku 2006,
hlasovanie :                prítomní :25     za :19              proti :0             zdržali sa :0
 
Návrh časti uznesenia:
4)   zapracovať do návrhu rozpočtu na rok 2006, po prerokovaní v príslušných komisiách MZ, finančné prostriedky na opravy, údržbu pamiatok a nehnuteľností uvedených v iniciatívnom návrhu občana Ing. Víta Graneca v liste zo dňa 6.10.2005 adresovanom Miestnemu zastupiteľstvu.
hlasovanie :                prítomní :25     za :11              proti :0             zdržali sa :11
návrh  uznesenia pod uvedeným bodom č. 4 nezískal dostatočný počet hlasov na jeho prijatie
 
 k bodu č. 19 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
Uznesenie č. 484 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 :18     za :18              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 20 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch bytov odpredaných podľa zákona č. 52/1966 Zb.
Uznesenie č. 485 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h 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 :19     za :19              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 21 : Návrh na pomenovanie nových ulíc v M.č. Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 486 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  pomenovania nových ulíc v M.č. Bratislava – Dúbravka nasledovne :
1.    v lokalite Tavarikova kolónia – Záhradkárska ulica,
2.    v lokalite Brižite – západ – Moyšova ulica,
3.    v lokalite Dúbravčice – východ – Dúbravčická ulica.
hlasovanie :                prítomní :18     za :18              proti :0             zdržali sa :0
 
 
 
k bodu č. 22 : Návrh na vyradenie prebytočného majetku
Uznesenie č. 487 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  v zozname uvedené predmety ako prebytočný a nepotrebný majetok, zastaralú technológiu po rekonštrukcii vykurovacích okruhov K12, K13 a K18 a hnuteľný majetok na MŠ Sekurisova, Švantnerova, Ušiakova, školská jedáleň pri MŠ Švantnerova, Detské jasle na Fedákovej ul. a Miestny úrad,
u k l a d á  prednostovi MÚ zabezpečiť pri nakladaní s prebytočným a nepotrebným majetkom dodržiavanie postupu podľa Zásad hospodárenia s majetkom M.č.
hlasovanie :                prítomní :19     za :19              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 23 : Stanovisko k návrhu VZN o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie
Uznesenie č. 488 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a v e d o m i e  návrh Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta Bratislavy       o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie bez pripomienok.
hlasovanie :                prítomní :20     za :20              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 24 : Poslanecké dni sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 489 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 :20     za :20              proti :0             zdržali sa:0
 
k bodu č. 25 : Interpelácie - nebolo prijaté uznesenie MZ
k bodu č. 26 : Rôzne - nebolo prijaté uznesenie MZ
 
 
 
 
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                                                             starosta Mestskej časti                               Bratislava – Dúbravka                       
    Overovetelia zápisnice:
 
Eva Jandošová 
 
Miroslav Bartoš


