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U z n e s e n i a
č. 514 – 533  
z 24.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 14.2.2006
_______________________________________________________________________ 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 14.2.2006 na svojom  24.  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
  4/         Návrh na vyradenie prebytočného majetku
  5/         Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB
  6/         Návrh 1.úpravy rozpočtu na rok 2006
  7/         Návrh na odpísanie nedobytných pohľadávok z účtovnej evidencie M.č. Bratislava – Dúbravka za roky 2003-2005 v sume 792 763,- Sk
  8/         Návrh na odpis pohľadávok za obecné byty
  9/         Pokračovanie útlmového prevádzkového režimu materských škôl v M.č. Bratislava – Dúbravka s účinnosťou od 1.septembra 2006
10/         Vyhodnotenie Volebného programu za rok 2005
11/         Návrh zmeny v Organizačnom poriadku MÚ M.č. Bratislava - Dúbravka
12/         Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
13/         Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely
14/         Žiadosť Jána Juhása s manželkou o odpustenie poplatkov z omeškania za garáž v novostavbe na Nejedlého ul.
15/         Návrh na prevod nájmu pozemku parc.č. 3175/36 – ostatná plocha o výmere 196 m2k.ú. Dúbravka z p. Jána Matrku na prof. MUDr.  Vladimíra Mikulaja a Doc. MUDr. Máriu Mikulajovú
16/         Žiadosti o predĺženie prenájmu pozemkov parc.č. 3400/8 a časti pozemku parc.č. 3400/6 k.ú. Dúbravka pod garáže v lokalite Pri kríži
17/         Informácia o majetko-právnom vysporiadaní cintorína v Dúbravke a možnej správe M.č. Bratislava - Dúbravka
18/         Návrh údržby zelene na rok 2006
19/         Návrh termínov poslaneckých dní na I. polrok 2006
20/         Poslanecké dni
21/         Interpelácie
22/         Rôzne                                                   
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     navrhovateľov zápisnice : Ing. Jozefínu Baranovú   a  Ing. Štefana Bednára                        hlasovanie :             prítomní :24     za :23  proti :0         zdržali sa :1       overovateľov zápisnice: Ing. Jána Dragúňa  a  Mgr. Olivera Mikšíka                       hlasovanie :                prítomní :24     za :23              proti :0             zdržali sa :1  
a prijalo tieto uznesenia :
 
k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení MZ
                                         Uznesenie č. 514 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 :24     za :24              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. 515 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 december 2005, január 2006
hlasovanie :                prítomní :24     za :24              proti :0             zdržali sa :0
 
 
k bodu č. 3 : Informácia o činnosti útvaru kontroly
 
Uznesenie č. 516 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo
I.  –    berie na vedomie      - Informáciu o vybavovaní sťažností za rok 2005
                     bez pripomienok
 
II. – a/ berie na vedomie     - Správu z kontroly hospodárenia v Materských školách
                     bez pripomienok
 
       b/ ukladá   prednostovi MÚ 
- zabezpečiť plnenie opatrení na odstránenie nedostatkov 
                                               
III. –    berie na vedomie     - Správu z kontroly Bytového podniku
bez pripomienok
 
IV. –   berie na vedomie      - Interpeláciu Ing. Čarnogurskej a predloženú odpoveď
hlasovanie :                prítomní :25     za :23              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 4 : Návrh na vyradenie prebytočného majetku
Uznesenie č. 517 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  v zozname uvedené predmety ako prebytočný a nepotrebný majetok :
1/ na MÚ, Stavebný úrad, MŠ ŠJ Bazovského, Cabanova, Švantnerova, Ožvoldíkova, MŠ Damborského, Galbavého.
2/ ZŠ Pri kríži 11, ZŠ Pri kríži 11- elokované pracovisko ZŠ Pekníkova 6, ZŠ Nejedlého 8, ZŠ Nejedlého 8 - elokované pracovisko Gymnázium Bilíkova 34, ZŠ Beňovského 1, ŠJ Nejedlého 8.
hlasovanie :                prítomní :23     za :23              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 5 : Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB
Uznesenie č. 518 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB do výšky :
1/       2 000 000,- Sk – na poskytnutie návratného finančného príspevku pre bytový dom  Bullova  č. 9-17
2/       1 500 000,- Sk – na poskytnutie návratného finančného príspevku pre bytový dom Lipského č. 9-11
hlasovanie :                prítomní :26     za :24              proti :0             zdržali sa :2
 
k bodu č. 6 : Návrh 1. Úpravy rozpočtu na rok 2006
Uznesenie č. 519 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   1. Úpravu rozpočtu na rok 2006 : 
Príjmy celkom vo výške                    260 907  tis. Sk
Výdavky celkom vo výške                 260 907  tis. Sk
 
Úprava rozpočtu na rok 2006 je nasledovná :
1.    Zvýšenie príjmov z peňažných fondov o 877 tis. Sk, z toho : 
          - zvýšenie z FRB o 600 tis. Sk
          - zvýšenie z rezervného fondu o 277 tis. Sk
2.    Zvýšenie výdavkov z peňažných fondov o 877 tis. Sk, z toho :
          - zvýšenie z FRB o 600 tis. na zabezpečenie výmeny okien v budove MÚ Žatevná 2
          - zvýšenie z rezervného fondu o 277 tis. Sk na zakúpenie IS DOMUS
                                                                                                                    bez pripomienok                   hlasovanie :  prítomní :26       za :24                     proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 7 : Návrh na odpísanie nedobytných pohľadávok z účtovnej evidencie M.č. Bratislava – Dúbravka za roky 2003-2005 v sume 792 763,- Sk
Uznesenie č. 520 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   odpísanie nedobytných pohľadávok z účtovnej evidencie M.č. Bratislava – Dúbravka v sume 792 763,- Sk za obdobie rokov 2003-2005.
hlasovanie :                prítomní :24     za :23              proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 8 : Návrh na odpis pohľadávok za obecné byty
Uznesenie č. 521 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   návrh na odpis pohľadávok za obecné byty podľa predloženého zoznamu vo výške - 41 209,70 Sk a preplatkov vo výške 69 515,40 Sk.
hlasovanie :                prítomní :24     za :22              proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 9 : Pokračovanie útlmového prevádzkového režimu materských škôl v M.č. Bratislava – Dúbravka s účinnosťou od 1. septembra 2006
Uznesenie č. 522 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e pokračovanie útlmového režimu prevádzky materských škôl v M.č. Bratislava – Dúbravka od 1.9.2006 nasledovne :
a)      útlmový režim na MŠ Pekníkova – od 1.9.2006 prechod z 2 na 1 triedu s ponukou na rozšírenie prenájmu uvoľnených priestorov súčasnému nájomcovi
b)      útlmový režim na MŠ Galbavého, Ožvoldíkova, Ušiakova – od 1.9.2006 prechod z 3 tried na 2 triedy s ponukou na rozšírenie prenájmu uvoľnených priestorov súčasnému nájomcovi
c)      útlmový režim na MŠ Bazovského – od 1.9.2006 prechod z 3 tried na 2 triedy s ponukou uvoľnených priestorov na prenájom
d)      prvé triedy pre šk.r. 2006/2007 otvoriť na MŠ Švantnerova, Cabanova, Sekurisova, Pri kríži a Damborského a tieto materské školy prevádzkovať ako úplné 4-triedne materské školy
e)      v prípade väčšieho záujmu o prijatie detí v šk.r. 2006/2007 ako kapacita otvorených prvých tried uvedených pod bodom c) otvoriť prvú triedu na ďalšej MŠ v tomto poradí : Ušiakova, Galbavého, Ožvoldíkova, Pekníkova, Bazovského
hlasovanie :                prítomní :25     za :25              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 10 : Plnenie spoločného volebného programu 2002-2006 za kalendárny rok 2005
Uznesenie č. 523 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e  plnenie Spoločného volebného programu 2002-2006 za kalendárny rok 2005        bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní :26     za :16              proti :0             zdržali sa :8
 
k bodu č. 11 : Návrh zmeny v Organizačnom poriadku Miestneho úradu M.č. Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 524 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  zmenu v Organizačnom poriadku Miestneho úradu M.č. Bratislava – Dúbravka
a)   vypúšťa sa z                                       Čl. VIII
11. Oddelenie územného konania a stavebného poriadku 
          Právny referát na výkon štátnej stavebnej správy pre priepustky a 
      vyvlastňovanie
 
3/ vedie vyvlastňovacie konanie a vydáva vyvlastňovacie rozhodnutie  (§ 108 až 115 zákona)
4/ rozhoduje o zrušení vyvlastňovacieho rozhodnutia  (§ 116 zákona)
 
b)  vypúšťa sa z                                      Čl. XI
                     40. Oddelenie majetko – právne
 
 
15/ pripravuje a predkladá na schválenie zmluvy o nájme školských budov a miestností a o nájme priľahlých priestorov školy, alebo školského zariadenia.
 
vkladá sa do                                           Čl. XIV
         70. Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu
71. Referát správy školského majetku
 
10/ pripravuje a predkladá na schválenie zmluvy o nájme školských budov a miestností a o nájme priľahlých priestorov školy, alebo školského zariadenia.
 
c)  vypúšťa sa                                       Čl. XIII
         60. Oddelenie daní a poplatkov
61. Referát daní a poplatkov
62. Referát miestnych poplatkov
 
a vkladá sa do
    Čl. XII
          50. Oddelenie ekonomické
55. Referát miestnych daní
 
d)  mení sa                                           Čl. XVII
101. Referát pre dávky a služby sociálnej pomoci na 
101. Referát pre dávky a príspevky sociálnej pomoci
102. Referát pre občianske obrady a slávnosti na 
102. Referát pre služby sociálnej pomoci, zariadenia sociálnych služieb a občianske slávnosti
103. Referát sociálnej starostlivosti o mládež na 
103. Referát komunitného rozvoja
 
e)  mení sa 
schéma Organizačná štruktúra Miestneho úradu v zmysle návrhu uznesenia
hlasovanie :                prítomní :20     za :20              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 12 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
Uznesenie č. 525 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
a)      schváliť prevody vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch podľa predloženého zoznamu.
b)      schváliť prevody vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch bytov odpredaných podľa zákona č. 52/1966 Zb. podľa predloženého zoznamu.
hlasovanie :                prítomní :21     za :21              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 13 : Žiadosť o predĺženie nájomných zmlúv na pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely
Uznesenie č. 526 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 :
 
a)      p. Vladimíre Dodrvovej  parc.č. 238, 241 o celkovej výmere 309 m2 od 1.1.2006,
b)      p. Ing. Ivanovi Chorváthovi a Marekovi Chorváthovi parc.č. 2403/19 o výmere 216 m2 od 1.11.2005 za podmienky, že uhradí nájomné za obdobie od 1.11.2005 do 31.12.2005 vo výške 20,- Sk/m2/rok,
c)      p. Ľudovítovi Cicákovi parc.č. 2406/293, 294 o celkovej výmere 390 m2 od 1.1.2006 
d)      p. Ing. arch. Milanovi Horskému parc.č. 2406/302,303 o celkovej výmere 296 m2 od 1.1.2006,
e)      p. Tiborovi Kulíkovi parc.č. 2406/281 o výmere 150 m2 od 1.1.2006,
f)        p. Miroslavovi Hapčovi parc.č.  1735/1- časť o výmere 37 m2  od 31.10.2005 za podmienky, že uhradí nájomné za dobu od 31.10.2005 do 31.12.2005 vo výške 20,- Sk/m2/rok
hlasovanie :                prítomní :22     za :20              proti :0             zdržali sa :2
 
k bodu č. 14 : Žiadosť Jána Juhása s manželkou o odpustenie poplatkov z omeškania za garáž v novostavbe na Nejedlého ul.
Uznesenie č. 527 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  žiadosť Jána Juhása  s manželkou o odpustenie poplatkov z omeškania za garáž v novostavbe na Nejedlého ul. vo výške 42 737,- Sk.
hlasovanie :                prítomní :22     za :22              proti :0             zdržali sa:0
 
k bodu č. 15 : Návrh na prevod prenájmu pozemku parc.č. 3175/36-ostatná plocha o výmere 196 m2 k.ú. dúbravka z p. Jána Matrku na prof. MUDr. Vladimíra Mikulaja a Doc. MUDr. Máriu Mikulajovú
Uznesenie č. 528 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  prevod prenájmu pozemku parc.č. 3175/36-ostatná plocha o výmere 196 m2 k.ú. Dúbravka z doterajšieho nájomcu p. Jána Matrku na prof. MUDr. Vladimíra Mikulaja a Doc. MUDr. Máriu Mikulajovú na dobu neurčitú od 1.1.2006.
hlasovanie :                prítomní :21     za :21              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 16 : Žiadosti o predĺženie prenájmu pozemkov parc.č. 3400/8 a časti pozemku parc.č. 3400/6 k.ú. Dúbravka pod garáže v lokalite Pri kríži
Uznesenie č.  529 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  predĺženie prenájmu uvedených pozemkov žiadateľom na dobu 5 rokov od 29.6.2005
Dušan Pavlík – parc.č. 3400/8 k.ú. Dúbravka o výmere 21 m2
Štefan Olešanský  s manželkou – časť pozemku parc.č. 3400/6 k.ú. Dúbravka o výmere   21 m2
hlasovanie :                prítomní :17     za :16              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 17 : Informácia o majetko-právnom vysporiadaní cintorína v Dúbravke a možnej správy M.č. Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 530 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e   informáciu o majetko-právnom vysporiadaní cintorína v Dúbravke a možnej správy M.č. Bratislava - Dúbravka
hlasovanie :                prítomní :19     za :13              proti :2             zdržali sa :4
 
k bodu č. 18 : Návrh údržby zelene na rok 2006
Uznesenie č. 531 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e   návrh údržby zelene v správe M.č. Bratislava – Dúbravka na rok 2006      bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní :18     za :17              proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 19 : Informácia o termínoch poslaneckých dní v I. polroku 2006
Uznesenie č. 532 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e  informáciu o termínoch poslaneckých dní v I. polroku 2006
hlasovanie :                prítomní :19     za :19              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 20 : Poslanecké dni sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 533 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 :19     za :19              proti :0             zdržali sa:0
 
k bodu č. 21 : Interpelácie
1)  Starostu M.č. interpeloval poslanec Ing. Ján Sandtner : „Žiadam o písomnú informáciu o zabezpečení a vykonávaní zimnej služby v M.č. Bratislava – Dúbravka. K tomu predložiť dokumentáciu o VK a zmluvy na dodávku služieb.“
2)  Prednostu MÚ interpelovala poslankyňa Ing. Marta Čarnogurská: „ Ako bude riešený turistický chodník od ulice pri Horánskej studni ku zariadeniu Sales, ktoré zabezpečuje voľnočasové športové aktivity pre mládež a pre rodiny z Dúbravky.“
 
k bodu č. 22 : Rôzne – neboli prijaté uznesenia MZ 
 
 
 
 
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  P o l á k
prednosta MÚ                                                             starosta Mestskej časti                               Bratislava – Dúbravka                       
     
    
    
 
Overovetelia zápisnice:
 
 
Ing. Ján Dragúň    
 
 
Mgr. Oliver Mikšík
 
 
 
 


