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U z n e s e n i a
č. 493 – 513
z 23.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 13.12.2005
_______________________________________________________________________ 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 13.12.2005 na svojom  23.  zasadnutí tieto body programu : 
 
 
  1/         Informácia o plnení uznesení MZ
  2/         Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava Dúbravka
  2a/      Odvolanie a doplnenie člena Komisie MZ 
  3/         Informácia o činnosti útvaru kontroly
  4/         Návrh na vyplatenie odmeny starostovi M.č. za IV. štvrťrok 2005
  5/         Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke M.č. za IV. štvrťrok 2005
  6/         Návrh rozpočtu  Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky  2006 - 2008
  7/         Návrh na úpravy rozpočtu na rok 2005
  8/         Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2005
  9/         Návrh na odpis pohľadávok za obecné byty
10/         Návrh VZN M.č. Bratislava – Dúbravka č. 5/2005 zo dňa 13.12.2005, ktorým sa mení VZN M.č. Bratislava - Dúbravka č. 4/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach na území M.č. Bratislava - Dúbravka
11/         Záverečná hodnotiaca správa o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti základných škôl v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka za školský rok 2004/2005 
12/         Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely
13/         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
14/         Návrh na odpredaj pozemku parc.č. 1735/5 podľa GP č.36/2005 k.ú. Dúbravka, v lokalite Tavarikova osada žiadateľke Jane Foggenberger
15/         Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov, garáže a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
16/         Žiadosť Ing. A. Steinerovej o odpustenie dlhu v sume 26 329,- Sk
17/         Žiadosť Tatra banky,a.s., o odpustenie zmluvnej pokuty v sume 17 095,- Sk
18/         Návrh na vyradenie prebytočného majetku
19/         Návrh termínov MZ a poslaneckých dní na I. polrok 2006
20/         Poslanecké dni
21/         Interpelácie
22/         Rôzne
                               
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
navrhovateľov zápisnice : Evu  Jandošovú  a  Doc.Ing. Juraja Veselovského, CSc. 
hlasovanie :                prítomní :21     za :21              proti :0             zdržali sa :0
overovateľov zápisnice : Daniela  Petrušku a  Andreja Guzyho
hlasovanie :                prítomní :21     za :21              proti :0             zdržali sa :0 
a prijalo tieto uznesenia :
 
k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení MZ
                                         Uznesenie č. 493 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 :21     za :21              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 2 :  Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava Dúbravka
                                          Uznesenie č. 494 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 október, november 2005
hlasovanie :                prítomní :21     za :20              proti :0             zdržali sa :0
 
 
k bodu č. 2a : Odvolanie a doplnenie člena Komisie MZ
Uznesenie č. 495 MZ
Miestne zastupiteľstvo
z Komisie územného rozvoja a výstavby MZ 
o d v o l á v a,  na vlastnú žiadosť,  poslanca Pavla Adamíka  
hlasovanie :                prítomní :20     za :20              proti :0             zdržali sa :0
 v o l í  nového člena komisie Ing. Petra Čecha
hlasovanie :                prítomní :20     za :19              proti :0             zdržali sa :1
 
 
k bodu č. 3 : Informácia o činnosti útvaru kontroly
 
Uznesenie č. 496 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo
I.  – berie na vedomie         Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2006-2008
II. – berie na vedomie         Informáciu o činnosti útvaru kontroly v II. polroku 2005
III. – schvaľuje                      Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2006
 
bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní :22     za :22              proti :0             zdržali sa :0
 
K bodu č. 4 : Návrh na vyplatenie odmeny starostovi za IV. štvrťrok 2005
Uznesenie č. 497 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  Ing. Petrovi Polákovi, starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka, odmenu za IV. štvrťrok 2005 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie IV. štvrťroku 2005.
hlasovanie :                prítomní :21     za :18              proti :1             zdržali sa :2
 
k bodu č. 5 : Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za IV. štvrťrok 2005 
Uznesenie č. 498 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   Ing. Ružene Záthureckej, miestnej kontrolórke, odmenu za IV. štvrťrok 2005 vo výške 30% z priznaného platu za 3 mesiace.
hlasovanie :                prítomní :21     za :21              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 6 : Návrh rozpočtu  M.č. Bratislava – Dúbravka na roky 2006 až 2008
Uznesenie č. 499 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e po zapracovaní
-          zníženie bežných príjmov o 3 000 tis. Sk ( z toho 1 760 tis. Sk správne poplatky za výherné hracie automaty a  1 240 tis. Sk daň z príjmov fyzických osôb)
-          zníženie bežných výdavkov o 3000 tis. Sk za služby Dúbravskej televízie a ich financovanie z rezervného fondu nasledovne :
a.          návrh rozpočtu na rok 2006 ako záväzný rozpočet v týchto ukazovateľoch :
- bežné prímy mestskej časti vo výške                                            132 550 tis. Sk
- bežné výdavky mestskej časti vo výške                                        132 550 tis. Sk
- transfer na prenesené kompetencie ZŠ
v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu vo výške                             62 436 tis. Sk
- kapitálové príjmy vo výške                                                                  1 400 tis. Sk
- kapitálové výdavky vo výške                                                               1 400 tis. Sk
- príjmy z peňažných fondov vo výške                                               63 644 tis. Sk
- výdavky z rezervného fondu vo výške                                              12 397 tis. Sk
- výdavky z cestného fondu vo výške                                                   9 400 tis. Sk
- výdavky z FRB vo výške                                                                  41 847 tis. Sk
- rozpočet príjmov a výdavkov DKD vo výške                                    19 948 tis. Sk
                        z toho dotácie z MÚ :
                        - na prevádzku                                   3 835 tis. Sk
                        - na kultúru                                            650 tis. Sk
                        - na opravu strechy                               500 tis. Sk
                        - na výmenu parkiet                              500 tis. Sk
                        - na kontajnerové stojiská                     500 tis. Sk
                        - na zateplenie fasády                       1 250 tis. Sk
                        - na opravu elektro                                727 tis. Sk
- rozpočet príjmov a výdavkov DKD vo výške                                       4 140 tis. Sk
                        z toho dotácia z MÚ :
                        - na prevádzku                                   3 660 tis. Sk
 
bez pripomienok
 
b.         návrh rozpočtu na rok 2007 ako orientačný rozpočet v týchto ukazovateľoch :
- bežné príjmy mestskej časti vo výške                                           139 720 tis. Sk
- bežné výdavky mestskej časti vo výške                                        139 720 tis. Sk
- transfer na prenesené kompetencie ZŠ
  v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu vo výške                           62 000 tis. Sk
- kapitálové príjmy vo výške                                                                  1 000 tis. Sk
- kapitálové výdavky vo výške                                                               1 000 tis. Sk
 
bez pripomienok      
 
c.         návrh rozpočtu na rok 2008 ako orientačný rozpočet v týchto ukazovateľoch :
            - bežné príjmy mestskej časti vo výške                                           144 420 tis. Sk
            - bežné výdavky mestskej časti vo výške                                        144 420 tis. Sk
            - transfer na prenesené kompetencie ZŠ
              v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu vo výške                           62 000 tis. Sk
            - kapitálové príjmy vo výške                                                                  1 000 tis. Sk
            - kapitálové výdavky vo výške                                                               1 000 tis. Sk
 
bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní :23     za :23              proti :0             zdržali sa :0
 
d.         u k l a d á  prednostovi MÚ preveriť podmienky realizácie elektronického zariadenia na hlasovanie poslancov počas zasadnutí MZ a vypracovať mapu územia M.č. z hľadiska letnej údržby.    
 
K bodu č. 7 : Návrh úpravy rozpočtu na rok 2005
Uznesenie č. 500 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  úpravu rozpočtu na rok 2005 :
Príjmy celkom vo výške                    253 034 tis. Sk
Výdavky celkom vo výške                 253 034 tis. Sk
 
Úprava rozpočtu celkom na rok 2005 je nasledovná :
 
1.      Zníženie bežných príjmov celkom o 487 tis. Sk, z toho :
	zvýšenie príjmov za rozkopávky o 1 550 tis. Sk
	zníženie príjmov za prijaté transfery zo ŠR pre ZŠ o 1 063 tis. Sk

 
2.      Zníženie bežných výdavkov celkom o 33 tis. Sk, z toho :
a. zvýšenie bežných výdavkov o 80 tis. Sk na nákup strojového vybavenia pre 
údržbársku dielňu
b. zvýšenie bežných výdavkov na zimnú údržbu 11/2005 vo výške 950 tis. Sk
c. zníženie bežných výdavkov  o 1 63 tis. Sk ako transfer finančných prostriedkov pre ZŠ na základe zníženia príjmov transferu zo ŠR
 
3.       Zvýšenie kapitálových výdavkov o 520 tis. Sk, z toho :
-          na nákup zváračského agregátu 80 tis. Sk
-          na nákup kopírky 300 tis. Sk
-          pripojenie trhových stánkov na elektrickú energiu ako technické zhodnotenie
stánkov na Trhovej ulici za 140 tis. Sk
 
4.      Zníženie príjmov finančných operácií z FRB o 12 809 tis. Sk
 
5.  Zníženie výdavkov z peňažného fondu FRB o 12 809 tis. Sk
bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní :22     za :22              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 8 : Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2005
Uznesenie č. 501 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e  plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2005
bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní :21     za :21              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 9 : Návrh na odpis pohľadávok za obecné byty
Uznesenie č. 502 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  návrh na odpis pohľadávok za obecné byty podľa predloženého zoznamu vo výške - 415 490,30 Sk a preplatkov vo výške 39 441,30 Sk.
hlasovanie :                prítomní :19     za :19              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 10 : Návrh VZN M.č. Bratislava – Dúbravka č. 5/2005 zo dňa 13.12.2005, ktorým sa mení VZN M.č. Bratislava – Dúbravka č. 4/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach na území M.č. Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 503 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  VZN M.č. Bratislava – Dúbravka č. 5/2005 zo dňa 13.12.2005, ktorým sa mení VZN M.č. Bratislava – Dúbravka č. 4/2004 zo dňa 14.12.2004 o miestnych daniach na území M.č. Bratislava – Dúbravka, pričom sadzba dane je 10.000,- Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
 hlasovanie :        prítomní :19            za :17              proti :0             zdržali sa :2
 
k bodu č. 11 : Záverečná hodnotiaca správa o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti základných škôl v M.č. Bratislava – Dúbravka za šk. r. 2004/2005
Uznesenie č. 504 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e  Správu o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti na základných školách v M.č. Bratislava – Dúbravka za šk.r. 2004/2005.
hlasovanie :                prítomní :19     za :19              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 12 : Žiadosť o predĺženie nájomných zmlúv na pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely
Uznesenie č. 505 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  predĺženie prenájmu pozemkov v k.ú. Dúbravka na dobu neurčitú na záhradkárske a rekreačné účely za cenu 8,- Sk/m2/rok nasledovným žiadateľom od 1.1.2006:
a) Ing. Ottovi Krajčovičovi parc.č.2406/336                     o výmere         264 m2
b) p. Márii Plankovej                       parc.č. 2406/335
                                    a časť parc.č. 2406/18, 337  o celkovej výmere      334 m2            
hlasovanie :                prítomní :21     za :21              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 13 : 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
Uznesenie č. 506 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e odpredaj pozemkov v k.ú. Dúbravka, v zastavanom území obce, v lokalite Tavarikova osada, a to :
parc.č. 1805, záhrady, o výmere 305 m2,
parc.č. 1735/23 podľa GP č. 36/2005, ostatné plochy, o výmere 442 m2
manželom Ing. Erichovi Hulmanovi a Ing. Mgr. Kataríne Hulmanovej, za kúpnu cenu             2 000,- Sk/m2.
hlasovanie :                prítomní :21     za :20              proti :0             zdržali sa: 1
 
k bodu č. 14 : Návrh na odpredaj pozemku parc.č. 1735/5 podľa GP č. 36/2005, k.ú. Dúbravka, v lokalite Tavarikova osada, žiadateľke Jane Foggenberger
Uznesenie č. 507 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  odpredaj pozemku parc.č. 1735/5 k.ú. Dúbravka podľa GP č. 36/2005, o výmere 384 m2, vinica, pozemok v zastavanom území obce, v lokalite Tavarikova osada, Jane Foggenberger, za kúpnu cenu 2 000,- Sk/m2.
hlasovanie :                prítomní :21     za :20              proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 15 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov, garáže a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
Uznesenie č.  508 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
a)      prevody vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch podľa predloženého zoznamu
b)     prevody vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch bytov odpredaných podľa zákona č. 52/1966 Zb. podľa predloženého zoznamu
c)      prevod vlastníctva garáže a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku podľa predloženého zoznamu
hlasovanie :                prítomní :20     za :20              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 16 : Žiadosť p. Anny Steinerovej  r. Hlubíkovej o odpustenie dlhu – majetkovej sankcie v sume 26 329,- Sk
Uznesenie č. 509 MZ
Miestne zastupiteľstvo
n e s ú h l s í  s odpustením majetkovej sankcie – dlhu v sume 26 329,- Sk p. Anne Steinerovej za oneskorenú úhradu záverečného vyúčtovania výstavby bytu v dome na Nejedlého ulici, odporúča splátkový kalendár.
hlasovanie :                prítomní :22     za :21              proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 17 : Žiadosť Tatra banky, a.s. Bratislava o odpustenie zmluvnej pokuty v sume 17 095,- Sk
Uznesenie č. 510 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  odpustenie zmluvnej pokuty Tatra banke, a.s. Bratislava v sume 17 095,- Sk za omeškanú úhradu nájomného za II. štvrťrok 2005.
hlasovanie :                prítomní :22     za :21              proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 18 : Návrh na vyradenie prebytočného majetku
Uznesenie č. 511 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  v zozname uvedené predmety ako prebytočný a nepotrebný majetok na MŠ Damborského, Galbavého, Ožvoldíkova, Pekníkova, Sekurisova, ŠJ Bazovského, MÚ, Požiarna zbrojnica, Miestna knižnica Dúbravka na Sekurisovej ulici.
hlasovanie :                prítomní :21     za :20              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 19 : Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v I. polroku 2006
Uznesenie č. 512 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e  termíny zasadnutí Miestneho zastupiteľstva na I. polrok 2006
hlasovanie :                prítomní :22     za :22              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 20 : Poslanecké dni sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 513 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 :22     za :22              proti :0             zdržali sa:0
 
k bodu č. 21 : Interpelácie – nebolo prijaté uznesenie MZ
k bodu č. 22 : Rôzne - – nebolo prijaté uznesenie MZ
 
 
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                                                             starosta Mestskej časti
                                                                                   Bratislava – Dúbravka
 
 
    Overovetelia zápisnice:
 
Daniel  Petruška   
 
Andrej Guzy
 
 


