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U z n e s e n i a
č. 552 – 570  
z 26.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 16.5.2006
_______________________________________________________________________ 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 16.5.2006 na svojom  26.  zasadnutí tieto body programu : 
 
  1/         Informácia o plnení uznesení MZ
  2/         Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava IV
  3/         Záverečný účet za rok 2005
  4/         Správa o inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2005
  5/         Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z  FRB
  6/         Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2006 
  7/         Žiadosť p. Jozefíny Čorbovej o prenájom pozemkov  parc.č. 4089/4, 4089/9 a 4089/3 k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 590 m2 v lokalite Veľká lúka
  8/         Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely v lokalite Horné Krčace
  9/         Návrh na odpredaj pozemku  parc.č. 1839/2 k.ú. Dúbravka o výmere 15 m2  podľa GP č. 32/2005 spoločnosti Enermont s.r.o. za účelom vybudovania Trafostanice v lokalite Tavarikova osada 
10/         Návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2786 k.ú. Dúbravka o výmere 255 m2 pod stavbou súp. č. 3173 na Damborského ul. č. 28  Júliusovi Justovi s manželkou
11/         Žiadosť Satnislava Stacha o odkúpenie parc.č. 213/16 o výmere 39 m2 podľa GP č. 83/2005, k.ú. Dúbravka, pri dome na Brižitskej ul. č.17   
12/         Návrh na dražbu obecného bytu na Švantnerovej č. 6
13/         Žiadosť p. Zacharovej o odpustenie poplatkov z omeškania, Drobného ul. č. 21
14/         Žiadosť p. Michala Krásneho o odpustenie  dlhu 463 862,- Sk
15/         Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
16/         Návrh na vyradenie  prebytočného majetku
17/         Informácia o činnosti a hospodárení Bytového podniku s.r.o. za rok 2005
18/         Informácia o plnení Zmluvy o nájme č. 121/1994 v znení Dodatkov č. 1 až 18
19/         Poslanecké dni
20/         Interpelácie
21/         Rôzne
                        
 
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     
 
navrhovateľov zápisnice : Ing. Yvetu Erdelyiovú  a  Miroslava Bartoša                         hlasovanie :          prítomní :19 za :19                  proti :0             zdržali sa :0       
overovateľov zápisnice: MVDr. Miroslava  Špejla  a  MUDr. Igora Mičietu                   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. 552 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 :19     za :19              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 2 :  Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava IV 
                                          Uznesenie č. 553 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 marec, apríl 2006
hlasovanie :                prítomní :18     za :18              proti :0             zdržali sa :0
 
 
k bodu č. 3 : Záverečný účet za rok 2005
Uznesenie č. 554 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
 
1.      Záverečný účet obce za rok 2005 bez výhrad, v tom  :
Rozpočtové príjmy    269 275 132,36 Sk
Rozpočtové výdaje   245 373 289,46
Prebytok                       23 901 842,9 Sk 
 
2.  Čerpanie rozpočtu a rozdelenie rozpočtového prebytku za rok 2005 a zostatku finančných prostriedkov na základnom bežnom účte a v pokladnici k 31.12.2005 nasledovne:
a.      do peňažných fondov vo výške 25 733 929,47 Sk, z toho :
- do rezervného fondu MÚ                             6 364 308,19 Sk
- do cestného fondu                                     18 000 000,00 Sk
- do rezervného fondu ZŠ                              1 170 355,30 Sk
- do rezervného fondu MŠ                                199 265,98 Sk
 
b.   účelovo viazané finančné prostriedky na bežnom účte vo výške 1 620 324,85 Sk, z toho :
-     odvod dane z nehnuteľnosti za december 2005 pre Magistrát hl. m. SR Bratislavy vo výške 1 455 221,00 Sk
-  nevyčerpaný zostatok z príjmov za voľby do VÚC 2. kolo z roku 2005 vo výške                  165 103,85 Sk
3.  Plnenie záväzných ukazovateľov za rok 2005
4.  Ročnú účtovnú závierku Domu kultúry Dúbravka za rok 2005 a hospodársky výsledok      –    zisk vo výške 189 tis. Sk a jeho prevod do rezervného fondu DKD
5.  Ročnú účtovnú závierku Mestskej knižnice Dúbravka za rok 2005 a hospodársky výsledok – zisk vo výške 2,1 tis. Sk a jeho prevod do rezervného fondu MKD
hlasovanie :                prítomní :19     za :18              proti :0             zdržali sa :0           nehlasoval :1
 
K bodu č. 4 : Správa o inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2005
Uznesenie č. 555 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2005 s prijatými opatreniami
-     ústrednou inventarizačnou komisiou MÚ
-     ústrednou inventarizačnou komisiou DKD
bez pripomienok
 hlasovanie :        prítomní :19            za :19              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 5 : Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB
Uznesenie č. 556 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 Kpt. Rašu 10 – 14
2/       1 300 000,- Sk – na poskytnutie návratného finančného príspevku pre bytový dom Bagarova 22 
3/       2 000 000,- Sk – na poskytnutie návratného finančného príspevku pre bytový dom Bošániho 1 -5
hlasovanie :                prítomní :19     za :17              proti :0             zdržali sa :0           nehlasovali :2
 
k bodu č. 6 : Návrh 2. Úpravy rozpočtu na rok 2006
Uznesenie č. 557 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  2. úpravu rozpočtu na rok 2006 : 
Príjmy celkom vo výške         269 475 tis. Sk
Výdavky celkom vo výške     269 307 tis. Sk
 
Úprava rozpočtu príjmov na rok 2006 je nasledovná :
 
A.   Úprava bežných príjmov – zníženie o 2 237 tis. Sk, z toho :
-     zvýšenie iných nedaňových príjmov – rozpočtová položka 292 019 o 835 tis. Sk
-     zníženie prijatého transferu zo ŠR pre ZŠ – rozpočtová položka 312 007 o 3 072 tis. Sk
B.  Úprava príjmov z peňažných fondov – zvýšenie o 10 805 tis. Sk, z toho :
1.    FRB – zvýšenie o 6 980 tis. Sk
2.    Rezervný fond – zvýšenie o 825 tis. Sk
3.    Cestný fond – zvýšenie o 3 000 tis. Sk
C.  Úprava bežných výdavkov – zníženie o 2 621 tis. Sk, z toho :
-     zvýšenie rozpočtovej položky 610-mzdy o 197 tis. Sk
-     zvýšenie rozpočtovej položky 620-poistné o 50 tis. Sk
-     zvýšenie rozpočtovej položky 633-materiál o 30 tis. Sk
-     zvýšenie rozpočtovej položky 634-dopravné o 15 tis. Sk
-     zvýšenie rozpočtovej položky 637-služby o 159 tis. Sk
-     zníženie  rozpočtovej položky 640 - transfery pre ZŠ na bežné výdavky zo ŠR         3 072 tis. Sk
D.  Úprava kapitálových výdavkov – zvýšenie o 216 tis. Sk, z toho :
-     zvýšenie výdavkov na nákup UPS – náhradný zdroj pre budovu MÚ Pri kríži o 66 tis. Sk
-     nákup ústredne na monitoring vo výške 150 tis. Sk
E.   Úprava výdavkov z peňažných fondov – zvýšenie o 10 805 tis. Sk, z toho :
1.    FRB – zvýšenie o 6 980 tis. Sk, v tom :
-     zvýšenie výdavkov na plastové okná pre ZŠ Pri kríži o 950 tis. Sk
-  zvýšenie výdavkov na plastové okná pre ZŠ Nejedlého o 1 162 tis. Sk
           -  zvýšenie výdavkov na plastové okná pre ZŠ Beňovského o 2 698 tis. Sk
-  zníženie nenávratnej dotácie pre DKD na opravu elektroinštalácie o 247 tis. Sk
-     nenávratná dotácia pre DKD na vypracovanie schémy elektrorozvodov + mreže do výšky 120 tis. 
-     nenávratná dotácia pre DKD na odhlučnenie zasadačky do výšky 100 tis. Sk
-     nenávratná dotácia pre DKD na nákup stoličiek do výšky 27 tis. Sk
-     mini – ihrisko pri ZŠ Pri kríži do výšky 1 000 tis. Sk
-     oprava budovy na ul. Pod záhradami č. 37 do výšky 500 tis. Sk
-     oprava strechy NP Bazovského ul. č.4 do výšky 300 tis. Sk
-     plastové okná pre obecný byt na Hanulovej ul. č. 3 do výšky 40 tis. Sk
-     verejné parkovisko na Trhovej ulici do výšky 330 tis. Sk
 
2.    Rezervný fond – zvýšenie o 825 tis. Sk, v tom :
-     zvýšenie príspevku pre DKD na prevádzkovú činnosť o 400 tis. Sk
-     zvýšenie výdavkov na nákup školských lavíc a stoličiek o 25 tis. Sk
-     turistický náučný chodník do výšky 250 tis. Sk
-     nenávratná dotácia pre DSF Klnka vo výške 150 tis. Sk
 
3.    Cestný fond – zvýšenie o 3 000 tis. Sk na zimnú údržbu
 
F.  Rozpočet záväzných ukazovateľov na rok 2006
      bez pripomienok                       
hlasovanie :                prítomní :18     za :18              proti :0             zdržali sa :0
 
K bodu č. 7 : Žiadosť p. Jozefíny Čorbovej o prenájom pozemkov parc.č. 4089/4, 4089/9 a 4089/3 k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 590 m2 v lokalite Veľká lúka
Uznesenie č. 558 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e prevod prenájmu nasledovných pozemkov užívaných na záhradkárske a rekreačné účely :
-          parc.č. 4089/4 k.ú. Dúbravka o výmere 282 m2, parc.č. 4089/9 o výmere 13 m2 pod chatu Jozefíne Čorbovej po doterajšom nájomcovi Ing. Cyrilovi Somorovskom od 1.1.2006 na dobu neurčitú.
-          parc.č. 4089/3 k.ú. Dúbravka o výmere 295 m2 Tomášovi Čorbovi (synovi) po doterajšom nájomcovi Ing. Jánovi Šelcovi 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 :19     za :18              proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 8 : Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely v lokalite Horné Krčace
Uznesenie č. 559 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  predĺženie prenájmu pozemkov k.ú. Dúbravka na dobu neurčitú na záhradkárske a rekreačné účely v lokalite Horné Krčace za nájomné 8,- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka nasledovným žiadateľom : 
a/       JUDr. Pavlovi Haršányimu       parc.č. 2406/286           o výmere 103 m2 od 1.1.2006
b/       Ing. Petrovi Kapustovi              parc.č. 2406/295, 247   o výmere 402 m2 od 1.1.2006
c/       Ing. Františkovi Múdremu         parc.č. 2406/298, 299   o výmere 291 m2 od 1.1.2006
hlasovanie :    prítomní :19               za :19              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 9 : Návrh na odpredaj pozemku parc.č. 1839/2 k.ú. Dúbravka o výmere 15 m2 podľa GP č. 32/2005 za účelom vybudovania Trafostanice v lokalite Tavarikova osada
Uznesenie č. 560 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   spoločnosti Enermont s.r.o. odpredaj pozemku parc.č. 1839/2 k.ú. Dúbravka o výmere 15 m2 podľa GP č. 32/2005 za účelom vybudovania Trafostanice v lokalite Tavarikova osada za kúpnu cenu 5 000,- Sk/m2, t.j. 75 000,- Sk.
hlasovanie :                prítomní :18     za :16              proti :0             zdržali sa :2
 
k bodu č. 10 : Návrh na odpredaj pozemku parc.č. 2786 k.ú. Dúbravka o výmere 255 m2 pod stavbou súp.č. 3173 na Damborského ul. č. 28 Júliusovi Justovi s manželkou
Uznesenie č. 561 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e Júliusovi Justovi s manželkou odpredaj pozemku parc.č. 2786 k.ú. Dúbravka, zastavané plochy a nádvoria o výmere 255 m2 za kúpnu cenu 910 000,- Sk t.j.     3 568,- Sk/m2 určenú znaleckým posudkom č. 8/2006 vypracovaným znalcom Ing. Ivanom Čárskym.
hlasovanie :                prítomní :19     za :17              proti :0             zdržali sa :2
 
k bodu č. 11 : Žiadosť Stanislava Stacha o odkúpenie parc.č. 213/16 o výmere 39 m2 podľa GP č. 83/2005, k.ú. Dúbravka, pri dome na Brižitskej ul. č.17
Uznesenie č. 562 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  žiadateľovi Stanislavovi Stachovi odpredaj parcely č. 213/16 podľa GP č. 83/2005, trvalý trávny porast, o výmere 39 m2, pozemok v zastavanom území obce, k.ú. Dúbravka, v lokalite Brižitská ul. č.  17, za kúpnu cenu 78 000,-Sk, t.j. 2 000,- Sk/m2.
hlasovanie :        prítomní :20 za :12              proti :6             zdržali sa :2
 
k bodu č. 12 : Návrh na dražbu obecného bytu na Švantnerove ul. č. 6
Uznesenie č. 563 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   dražbu 1-izbového obecného bytu č. 1 na Švantnerovej ul. č.  6.
hlasovanie :       prítomní :20              za :20              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 13 : Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania p. Zacharovej, Drobného ul. č. 21
Uznesenie č. 564 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  odpustenie poplatkov z omeškania vyčíslených ku dňu 12.4.2006 vo výške 268 070,- Sk
hlasovanie :       prítomní :20              za :0                proti :17           zdržali sa:3
návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov na jeho prijatie
 
k bodu č. 14 : Žiadosť p. Michala Krásneho o odpustenie dlhu 463 862,- Sk
Uznesenie č. 565 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  odpustenie dlhu 463 862,- Sk  p. Michalovi Krásnemu.
hlasovanie :      prítomní :20              za :19              proti :0             zdržali sa :0                  nehlasoval :1
 
k bodu č. 15 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
Uznesenie č.  566 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 :20                za :20              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 16 : Návrh na vyradenie prebytočného majetku
Uznesenie č. 567 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 Pekníkova, MŠ ŠJ Galbavého, ZŠ Pri kríži 11, ZŠ Sokolíkova, KC Fontána Ožvoldíkova
2/ C – TERM, spol. s.r.o. Lenardova 1, Bratislava 
   Bytový podnik Dúbravka s.r.o. Fedákova 1, Bratislava
  Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava
hlasovanie :    prítomní :20                za :20              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 17 : Informácia o činnosti a hospodárení Bytového podniku Dúbravka s.r.o. za rok 2005
Uznesenie č. 568 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e  Informáciu o činnosti a hospodárení Bytového podniku Dúbravka s.r.o. za rok 2005
hlasovanie :    prítomní :20                za :19              proti :0             zdržali sa :0         nehlasoval :1
 
K bodu č. 18 : Informácia o plnení Zmluvy o nájme č. 121/1994 v znení Dodatkov č. 1 až 18 
Uznesenie č. 569 MZ
Miestne zastupiteľstvo
1.  b e r i e  n a  v e d o m i e  Informáciu o plnení Zmluvy o nájme č. 121/1994 v znení Dodatkov č. 1 až 18
2.    u k l a d á  prednostovi MÚ D
a/  zabezpečiť zvolanie kontrolných dní na kontrolu realizácie plnenia plánu technického rozvoja TTZ v mesiacoch máj, jún a september 2006,
b/  požiadať firmu C-term, spol. s.r.o. o prizývanie zástupcu M.č. na preberanie, resp. kolaudáciu jednotlivých investičných akcií realizovaných v priebehu roka, 
c/  pravidelne informovať Miestne zastupiteľstvo o stave realizácie plnenia plánu rekonštrukcie TEZ na rok 2006
hlasovanie :    prítomní :20                za :20              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 19 : Poslanecké dni sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 570 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 :20              proti :0             zdržali sa:0
 
k bodu č. 20 : Interpelácie -  neboli prijaté uznesenia MZ
k bodu č. 21 : Rôzne -  neboli prijaté uznesenia MZ 
 
 
 
 
 
 
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                                                             starosta Mestskej časti                               Bratislava – Dúbravka                       
     
    
    Overovatelia zápisnice:
    
    MVDr. Miroslav  Špejl    
 
    MUDr. Igor Mičieta


