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U z n e s e n i a
č. 534 – 551  
z 25.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 28.3.2006
_______________________________________________________________________ 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 28.3.2006 na svojom  25.  zasadnutí tieto body programu : 
 
  1/         Informácia o plnení uznesení MZ
  2/         Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava Dúbravka za  II/ 2006
  3/         Informácia o činnosti útvaru kontroly
  4/         Návrh na úpravu platu a vyplatenie odmeny za I. štvrťrok 2006 starostovi M.č. Bratislava - Dúbravka
  5/         Návrh na úpravu platu a vyplatenie odmeny za I. štvrťrok 2006 hlavnej kontrolórke M.č. Bratislava - Dúbravka 
  6/         Návrh na uvoľnenie  finančných prostriedkov z FRB
  7/         Návrh Dodatku č. 1/2006 k VZN č. 1/2005 M.č. Bratislava – Dúbravka zo dňa 17.5.2005 o poskytovaní dotácií
  8/         Informácia o výnimkách z VZN č. 2/2005 o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách
  9/         Žiadosť Ing. arch. Evy Ondruškovej a Ing. Miloslava Ondrušku o odpredaj prípadne predĺženie prenájmu pozemku p.č. 1644/2 o výmere 68 m2 v k.ú. Dúbravka, v lokalite Tavarikova osada
10/         Žiadosť p. Magdy Kvasovej o prevod prenájmu pozemku parc.č. 2465 k.ú. Dúbravka o výmere 380 m2 na Ing. Martina Svatíka a manželku Máriu Svatíkovú v lokalite Polianky
11/         Žiadosť Ing. Igora Michalíka o predĺženie prenájmu pozemku parc.č. 2406/292 k.ú. Dúbravka o výmere 26 m2 v lokalite Horné Krčace
12/         Žiadosť p. Anny Pokojnej o prevod prenájmu časti pozemku parc.č. 3175/19-ostatná plocha k.ú. Dúbravka o výmere 80 m2 v lokalite Dražická po nebohej Rozálii Pokornej
13/         Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
14/         Informatívny materiál o hospodárení s obecnými bytmi v r. 2005
15/         Návrh na odpis pohľadávok za obecné garáže
16/         Rozsah prác a kritérií pre verejnú súťaž na zimnú údržbu v M.č. Bratislava – Dúbravka na obdobie r. 2006-2011
17/         Poslanecké dni, sťažnosti, pripomienky a námety občanov
18/         Interpelácie
19/         Rôzne
Miestne  zastupiteľstvo  zvolilo :                                                                                     
 
navrhovateľov zápisnice :   Ing. Jozefa Barboríka  a  Ing. Miroslava Kováča                        
hlasovanie :                               prítomní:24              za :24                proti :0             zdržali sa :0
 
overovateľov zápisnice: Mgr. Olivere Mikšíka  
hlasovanie :                                               prítomní :25            za :21                proti : 0             zdržali sa :3 
nehlasovali:1 
                                    a  Ing. Jozefínu Baranovú  
 hlasovanie :        prítomní :22            za :13                proti : 3             zdržali sa :3                 
 nehlasovali :3                
a prijalo tieto uznesenia :
 
k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení MZ
                                         Uznesenie č. 534 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 :24           za :23                proti :0             zdržali sa :0
 nehlasovali:1 
 
k bodu č. 2 :  Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava  Dúbravka za mesiac február 2006    
Uznesenie č. 535 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 február 2006
hlasovanie :                prítomní :24     za :24              proti :0             zdržali sa :0
 
 
k bodu č. 3 : Informácia o činnosti útvaru kontroly
 
Uznesenie č. 536 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo
 
berie na vedomie     Správu z kontroly v Dúbravskej televízii, spol. s.r.o. bez pripomienok
hlasovanie :         prítomní :24           za :19              proti :1             zdržali sa :3 
nehlasovali:1
 
K bodu č. 4 : Návrh na úpravu platu a vyplatenie odmeny za I. štvrťrok 2006 starostovi M.č. Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 537 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
a)   úpravu platu Ing. Petrovi Polákovi, starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka s termínom od 1.4.2006 vo výške 69 900,- Sk, a žiada ju premietnuť do najbližšej úpravy rozpočtu
b)   odmenu Ing. Petrovi Polákovi, starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka, za I. štvrťrok 2006 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie I. štvrťroku 2006.
hlasovanie :                prítomní :21     za :17              proti :2             zdržali sa :1 
nehlasovali:1
 
k bodu č. 5 : Návrh na úpravu platu a vyplatenie odmeny za I. štvrťrok 2006 hlavnej kontrolórke M.č. Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 538 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   
a)   úpravu platu Ing. Ružene Záthureckej, hlavnej kontrolórke M.č. Bratislava – Dúbravka vo výške 38 700,- Sk, s termínom 1.4.2006, a žiada ju premietnuť do najbližšej úpravy rozpočtu
b)   odmenu za I. štvrťrok 2006 Ing. Ružene Záthureckej, hlavnej kontrolórke M.č. Bratislava – Dúbravka, vo výške 30% z priznaného platu za 3 mesiace.
hlasovanie :                prítomní :24     za :24              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 6 : Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB
Uznesenie č. 539 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB do výšky :
1/       2 900 000,- Sk – na poskytnutie návratného finančného príspevku pre bytový dom   na ul. Kpt. Rašu  č. 5-9
2/       1 800 000,- Sk – na poskytnutie návratného finančného príspevku pre bytový dom        na ul. Pri kríži č. 1-9
3/       1 200 000,- SK – na poskytnutie návratného finančného príspevku pre bytový dom na Bagarovej ul č.  6-8
4/       1 000 000,- Sk – na vybudovanie ihriska v rámci realizácie stavby „MINI – IHRISKO“ pri ZŠ na ul. Pri kríži
5/          330 000,- Sk – na vybudovanie verejného parkoviska na Trhovej ulici,
s pripomienkou,  že sa upravuje výška poskytovaných finančných prostriedkov z FRB na opravy a zateplenie bytových domov v M.č. Bratislava – Dúbravka, z doteraz schválenej výšky 15% v zmysle uzn. MZ č. 307 zo dňa 7.9.2004, na 25%. 
hlasovanie :                prítomní :24     za :21              proti :1             zdržali sa :2
 
K bodu č. 7 : Návrh Dodatku č. 1/2006 k VZN č. 1/2005 M.č. Bratislava – Dúbravka zo dňa 17.5.2005 o poskytovaní dotácií, ktorý nadobúda platnosť dňa 28.3.2006 a účinnosť dňa 15.4.2006
Uznesenie č. 540 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  Dodatok č. 1/2006 k VZN 1/2005 zo dňa 17.5.2005 o poskytovaní dotácií, ktorý nadobúda platnosť dňa 28.3.2006 a účinnosť dňa 15.4.2006.                                  hlasovanie :                     prítomní :22     za :21  proti :0         zdržali sa :1
 
k bodu č. 8 : Informácia o výnimkách z VZN č. 2/2005 zo dňa 25.10.2005 o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území M.č. Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 541 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e výnimky z VZN č. 2/2005 z 25.10.2005 o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách pre :
 
1) Uragán, kaviareň, Ján Krpelan,  Saratovská ul. č.9,                               po - pia: 1000 -   2300 
                                                                                                                      so:        900   -  2300
                                                                                                                      ne:      1200 -  2200
 
2) ELOSA (EL-FOOD´S) reštaurácia, pizzeria, Ivo Ružič,                                     po – so: 1000- 2300 Ing. Liliana Hrivňáková prevádzkar Jozef Ivan                                        ne: 1130 - 2300
Saratovská ul. č.13 (OC),
 
3) Café  MAXIM, Rastislav Pavlík, Karol Zrúnek, Saratovská 28,               po – ne: 1300 - 2300
 
4a) LABYRINT PUB, Ivan Pokorný, Saratovská ul.č.9,                             po – ne: 1600 - 400
 
4b) PIZZERIA DUNA, Ivan Pokorný, ul. V. Valachovej č. 5,             po – ne: 1000 - 2400
 
4c) Bistro NEJEDLÉHO, Ivan Pokorný, Nejedlého ul. č. 4,                       po – ne: 800 - 2400
 
4d) PUB – ROSNIČKA, Ivan Pokorný, ul. Sch. Trnavského  č.2/c            po – ne: 1000 - 2400
 
5a) Orim  restaurant, Ing. Miroslav Čipák, Saratovská ul. č.10/A,             po – štv: 1000- 2400
                                                                                                                     pia – so: 1000 - 200
                                                                                                                      ne:          1000 - 2400
5b) Orim coctail bar, Ing. Miroslav Čipák,                                                  po – štv: 1000 - 2400 v priestoroch  Auto Valušek, ul. Sch. Trnavského  č.14                           pia – so: 1000 - 200
ne:         1000 - 2400
 
6) FUN GASTRO - Bowling club Labene, Pavel Krásny,                                   po, ut:     1200 -  200 prevádzkar Mgr. V. Stašiniak,  Saratovská ul. č. 2/A,                             st, štv:     1200 - 300
(bočná strana DKD )                                                                                   pia, sob: 1200 - 400 
                                                                                                               ne:           1100 - 200
 
7a) BLACK ROSE ,reštaurácia, Peter Kraus,                                          po - ne:   800 - 100 Saratovská ul. č. 2/A (DK D),
7b) BLACK ROSE , bar v internetovej kaviarni,  Peter Kraus,                  po - ne: 1000 - 100 Saratovská ul. č. 2/A (DK D),
7c) BLACK ROSE , bufet,  Peter Kraus,                                                   po - ne: 800 - 2200 Saratovská ul. č. 2/A (DK D),
7d) BLACK ROSE , reštaurácia,  Peter Kraus,                                         po - ne: 800 - 100 Harmincova ul. č.2 ( objekt  zim. štadiónu)
 
 
8a)  LUVRA pivný bar, Vítězslav Vraštil, ul. Sch. Trnavského č. 4            po – štv:  1000- 200
                                                                                                                     pia,sob:  1000 - 400
                                                                                                                     ne:          1000 - 2400
8b) LUVRA night club, Vítězslav Vraštil, ul. Sch. Trnavského č. 4,           po – ne: 1100 - 400
 
9) Zlatá Lipa, reštaurácia, Ján Takáč , Švantnerova ul. č. 2,                     po - ne:1000 - 2400
 
10) JAKŠO bar, Libor Jakšík, Hanulova ul. č. 35,                                        po – ne: 1000 - 2400
 
11) Športový club, Božena Hajková, Koprivnická ul. č.26,                        po - ne:1100 - 2300     
12) Denný bar „Šrámek“, Ľubomír Šrámek, Lysákova ul. č. 28,              po - ne:1100 - 2300
 
13) RENOMÉ, a.s. Centrum voľného času, Dr. Juraj Pčolinský,                po - ne:800 - 2400
      Lobby bar,       Agátova ul. č.33
 
14) Pohoda, cafe bar, Marián Juhás, Trhová ul. č.40,                                po – str: 800 - 2400
                                                                                                                      štv – so: 800 - 200
                                                                                                                      ne:         800 - 2400 
15) Vináreň PEREG, Igor Uher, Trhová ul. č. 12,                                       po – ne: 900 - 2400
 
16) ICMI kaviareň - čitáreň, internet, Ivan Kviečinský, Trhová 14,             po – ne: 900 - 2400
 
17)  Pavián, piváreň, Ľudovít Šándor, Trhová ul. č.2,                                  po – ne: 800 - 2400
 
18)  „24 SEFE Video“, Ing. Siraň Dušan, Trhová ul. č.50, 24 hodín denne -365 dní v roku – samoobslužná automatická videopožičovňa – (nie je to reštauračné zariadenie, neposkytuje sa tu nič na konzumáciu)
V dňoch a čase uvedených v ich žiadostiach s pripomienkou, že povolenie k výnimke prevádzkovému času je podmienené skúšobnou dobou 6 mesiacov s tým, že v prípade sťažností bude výnimka okamžite zrušená.
hlasovanie :                prítomní :21     za :14              proti :0             zdržali sa :5               nehlasovali:2
 
k bodu č. 9 : Žiadosť Ing. arch. Evy Ondruškovej a Ing. Miloslava Ondrušku o odpredaj prípadne predĺženie prenájmu pozemku p.č. 1644/2 o výmere 68 m2 v k.ú. Dúbravka v lokalite Tavarikova osada
Uznesenie č. 542 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  žiadateľom manželom Ing. arch. Eve Ondruškovej a Ing. Miloslavovi Ondruškovi  predĺženie prenájmu pozemku parc.č. 1644/2 o výmere 68 m2, druh  pozemku ostatné plochy, pozemok mimo zastavaného územia obce, k.ú. Dúbravka, v lokalite Tavarikova kolónia, od 1.3.2006 na dobu neurčitú za nájomné 50,- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka.
hlasovanie :                prítomní :18     za :17              proti :0             zdržali sa :0             nehlasovali:1
 
k bodu č. 10 : Žiadosť p. Magdy Kvasovej o prevod prenájmu pozemku parc.č. 2465 k.ú. Dúbravka o výmere 380 m2 na Ing. Martina Svatíka a manželku Máriu Svatíkovú v lokalite Polianky
Uznesenie č. 543 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e prevod prenájmu pozemku parc.č. 2465-záhrada o výmere 380 m2 k.ú. Dúbravka z doterajšej nájomníčky p. Magdy Kvasovej na Ing. Martina Svatíka a manželku Máriu Svatíkovú na dobu neurčitú od 1.1.2006 na záhradkárske a rekreačné účely za nájomné 8,- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka.
hlasovanie :                prítomní :16     za :14              proti :0             zdržali sa :1     nehlasovali:1
 
k bodu č. 11 : Žiadosť Ing. Igora Michalíka o predĺženie prenájmu pozemku parc.č. 2406/292 k.ú. Dúbravka o výmere 26 m2 v lokalite Horné Krčace
Uznesenie č. 544 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   Ing. Igorovi  Michalíkovi   predĺženie prenájmu pozemku parc.č. 2406/292 k.ú. Dúbravka o výmere 26 m2  podľa GP 32164505 – 224/97 užívaného na záhradkárske a rekreačné účely v lokalite Horné Krčace od 1.1.2006 na dobu neurčitú za nájomné 
8,- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka.
hlasovanie :                prítomní :17     za :16              proti :0             zdržali sa :0             nehlasovali:1
 
k bodu č. 12 : Žiadosť p. Anny Pokojnej o prevod prenájmu časti pozemku parc.č. 3175/19-ostatná plocha k.ú. Dúbravka o výmere 80 m2 v lokalite Dražická po nebohej Rozálii Pokornej
Uznesenie č. 545 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   prevod prenájmu časti pozemku parc. č. 3175/19 – ostatná plocha o výmere 80 m2 k.ú. Dúbravka užívaného na záhradkárske a rekreačné účely po nebohej Rozálii Pokornej na Annu Pokojnú (dcéru) od 1.1.2006 na dobu neurčitú za nájomné 
8,- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka.
hlasovanie :                prítomní :22     za :21              proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 13 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
Uznesenie č. 546 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)      prevod vlastníctva spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch patriaceho k bytu č. 11 na Švantnerovej č. 6 v nadstavbe bytového domu na Talichovej ul. č. 4-12, Švantnerovej ul. č. 4-6.
c)      prevody vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch bytov odpredaných podľa zákona č. 52/1966 Zb. podľa predloženého zoznamu.
hlasovanie :                prítomní :23     za :21              proti :0             zdržali sa: 1            nehlasovali:1
 
 k bodu č. 14 : Informatívny materiál o hospodárení s obecnými bytmi v r. 2005
Uznesenie č. 547 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e  predložený materiál o hospodárení s obecnými bytmi za r. 2005 s pripomienkou, že bude vypracovaný prieskum vekovej štruktúry dlžníkov za nájomné.
hlasovanie :                prítomní :22     za :21              proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 15 : Návrh na odpis pohľadávok za obecné garáže
Uznesenie č.  548 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e odpis pohľadávok za obecné garáže podľa predloženého zoznamu vo výške – 14 513,90 Sk. 
hlasovanie :                prítomní :21     za :21              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 16 : Rozsah prác a kritérií pre verejnú súťaž na zimnú údržbu v M.č. Bratislava – Dúbravka na obdobie r. 2006-2011
Uznesenie č. 549 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e    Rozsah prác a kritérií pre verejnú súťaž na zimnú údržbu v M.č. Bratislava – Dúbravka na obdobie r. 2006-2011
hlasovanie :                prítomní :21     za :17              proti :1             zdržali sa :3
 
k bodu č. 17 : Poslanecké dni sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 550 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 :20     za :18              proti :0             zdržali sa:0     nehlasovali:2
 
k bodu č. 18 : Interpelácie – nebolo prijaté uznesenie
 
k bodu č. 19 : Rôzne
 Uznesenie č. 551 MZ
Miestne zastupiteľstvo
o d v o l á v a   p. poslanca Miroslava Bartoša, na vlastnú žiadosť, z funkcie člena Komisie kultúry MZ
hlasovanie :                prítomní :19     za :18              proti :0             zdržali sa:1      
 
 
 
 
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                                                             starosta Mestskej časti                               Bratislava – Dúbravka                       
     
     
 
 
Overovetelia zápisnice:
 
Ing. Jozefína Baranová
 
Mgr. Oliver Mikšík  


