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U z n e s e n i a
č. 571 – 591
z 27.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 20.6.2006
_______________________________________________________________________ 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 20.6.2006 na svojom  27.  zasadnutí tieto body programu : 
 
  1/         Informácia o plnení uznesení MZ
  2/         Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava Dúbravka za mesiac          máj   2006
  3/         Informácia o činnosti útvaru kontroly
  4/         Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2006
  5/         Návrh 3. úpravy  rozpočtu na rok 2006
  6/         Žiadosť firmy C-term, s.r.o. o prehodnotenie, resp. odpustenie dane za užívanie verejného priestranstva v súvislosti s rekonštrukciou sekundárnych rozvodov kotolní K-10 a K-16
  7/         Žiadosť PhDr. Milana Kubiša o odpustenie dlhu 18 398,- Sk
  8/         Vytvorenie „Konta zelene“
  9/         Návrh na odpis pohľadávok za prenájom garáží a nebytových priestorov za roky 1998 až 2000
10/         Špecifikácia rozsahu prác komplexnej údržby verejnej zelene, detských ihrísk a pieskovísk a letnej údržby komunikácií
11/         Návrh na prenájom budovy školského objektu na Bílikovej ul. č. 34
12/         Návrh na vrátenie nehnuteľnosti – stavby bývalého Klubu detí a mládeže na ul. K. Adlera Hlavnému mestu SR Bratislave
13/         Žiadosť Márie Šefferovej o odkúpenie pozemkov p.č. 28/2, 28/1 a 29, k.ú. Dúbravka v lokalite K Horánskej studni
14/         Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
15/         Ročná správa o stave mestského bytového fondu za r. 2005 za M.č. Bratislava – Dúbravka
16/         Návrh na vyradenie prebytočného majetku
17/         Poslanecké dni, sťažnosti, pripomienky a námety občanov
18/         Interpelácie
19/         Rôzne
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     
navrhovateľov zápisnice : Ing. Miroslava Kováča  a Ing. Jozefa Barboríka                        hlasovanie :      prítomní :21         za :21                     proti :0             zdržali sa :0      
overovateľov zápisnice: Alenu Tobiašovú a Ing. Jána Dragúňa                            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. 571 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
b e r i e   n a  v e d o m i e   informáciu o plnení uznesení s pripomienkou, aby firma        C-term s.r.o. predložila na najbližšie zasadnutie MZ informáciu o predpokladanom vývoji ceny tepla.
hlasovanie :                prítomní :23                za :22              proti :0             zdržali sa :0 nehlasoval:1
 
k bodu č. 2 :  Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava Dúbravka za mesiac máj 2006                                               
Uznesenie č. 572 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 máj 2006 s pripomienkou: 
a)    pri objekte trafostanice na Hanulovej ul.č.5 – A.I. vyriešiť situáciu s bezdomovcom, ktorý sa tam zdržuje,
b)    komplexnú situačnú správu o činnosti okrskovej stanice (vrátane textu) MsP Bratislava Dúbravka predkladať na prerokovanie do MZ  2 x ročne.
hlasovanie :                prítomní :21                za :21              proti :0             zdržali sa :0
 
 
k bodu č. 3 : Informácia o činnosti útvaru kontroly
 
Uznesenie č. 573 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo
 
I/ Dom kultúry – záznam z kontroly
 
b e r i e  n a  v e d o m i e   bez pripomienok
 
u k l a d á   riaditeľke Domu kultúry – zabezpečiť splnenie opatrení k náprave
 
II/ Miestna knižnica – správa z kontroly
 
b e r e r i e  n a  v e d o m i e   bez pripomienok
 
u k l a d á   riaditeľke Miestnej knižnice – zabezpečiť splnenie navrhnutých opatrení
 
III/ ZŠ Beňovského – správa z kontroly
 
b e r i e  n a  v e d o m i e   bez pripomienok 
 
u k l a d á  riaditeľke ZŠ – zabezpečiť splnenie navrhnutých opatrení
 
IV/ Plnenie plánu kontrolnej činnosti 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e   bez pripomienok
 
V/ Návrh plánu kontrolnej činnosti
 
s c h v a ľ u j e   Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2006            
hlasovanie :                prítomní :21                za :21              proti :0             zdržali sa :0
 
K bodu č. 4 : Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2003
Uznesenie č. 574 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e  plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2006, pričom: 
Príjmy celkom vo výške  57 635 tis. Sk,  predstavujú 22,1% ročného rozpočtu, v tom:
-     bežné príjmy vo výške  52 129 tis. Sk
-     kapitálové príjmy vo výške 730 tis. Sk
-     peňažné fondy vo výške 7 776 tis. Sk
Výdavky celkom vo výške  50 340 tis. Sk, predstavujú 19,3% čerpanie ročného rozpočtu, v tom:
-     bežné výdavky vo výške 45 564 tis. Sk
-     kapitálové výdavky vo výške 0 tis. Sk
-     peňažné fondy vo výške 4 776 tis. Sk
hlasovanie :                prítomní :20                za :20              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 5 : Návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2006
Uznesenie č. 575 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   3. úpravu rozpočtu
Príjmy celkom vo výške                                                                             280 024 tis. Sk
Výdavky celkom vo výške                                                                         280 024 tis. Sk
 
Úprava rozpočtu na rok 2006 je nasledovná:
 
A.      Úprava bežných príjmov – zvýšenie o 8 292 tis. Sk, z toho:
 
- zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb – rozpočtová položka 111 003 o 6 897 tis. Sk 
- zvýšenie prijatého transferu zo ŠR pre ZŠ – rozpočtová položka 312 007 o  1 395 tis. Sk         
 
B.     Úprava príjmov z peňažných fondov - zvýšenie o 2 257 tis. Sk, z toho:
 
1.      FRB – zvýšenie o 3 972 tis. Sk 
2.      Rezervný fond – zvýšenie o 1 535 tis. Sk
3.      Cestný fond – zníženie o 3 250 tis. Sk
 
C.     Úprava bežných výdavkov – zvýšenie o 8 369 tis. Sk, z toho:
 
- zvýšenie rozpočtovej položky 610-mzdy o 72 tis. Sk
- zvýšenie rozpočtovej položky 620-poistné o 25 tis. Sk
- zvýšenie rozpočtovej položky 632-energie, voda a komunikácie o 180 tis. Sk
- zvýšenie rozpočtovej položky 633-materiál o 490 tis. Sk
- zvýšenie rozpočtovej položky 635-rutinná a štandardná údržba o 5 582 tis. Sk
- zvýšenie rozpočtovej položky 637-služby o 525 tis. Sk
- zvýšenie rozpočtovej položky 640- bežné transfery 1 495 tis. Sk
 
 
D.     Úprava kapitálových výdavkov – zvýšenie o 91 tis. Sk, z toho:
 
- zvýšenie rozpočtovej položky 717 – vybudovanie turistického chodníka od Horárskej studni 
   k Salesu
 
E. Úprava výdavkov z peňažných fondov – zvýšenie o 2 257  tis. Sk, z toho:
 
1.      FRB – zvýšenie o 3 972 tis. Sk, v  tom:
- zvýšenie výdavkov na vybudovanie  lokálneho kúrenia v domovníckom byte v objekte  MŠ   
         Cabanova vo výške 150 tis. Sk
     - zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu vstupu MŠ Cabanova vo výške 432 tis. Sk
     - zvýšenie výdavkov na opravu fasády na budove MÚ Žatevná 2 vo výške  1 300 tis. Sk 
- zvýšenie výdavkov na opravu fasády na budove MÚ Pri kríži vo výške  1200 tis. 
- zvýšenie výdavkov na dotáciu pre DKD na výmenu horákov ÚK do výšky 650 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na opravu strechy nad telocvičňou ZŠ Nejedlého vo výške 595 tis. 
  Sk
- zvýšenie výdavkov na opravu strechy nad telocvičňou ZŠ Pekníkova vo výške 595 tis. 
   Sk
      - zvýšenie výdavkov na dotáciu pre DKD na opravu bleskozvodu do výšky 84 tis. Sk
      - zvýšenie výdavkov na dotáciu pre MKD na plastové okná do výšky 170 tis. Sk
- zníženie výdavkov na dotáciu pre DKD vo výške 204 tis. Sk, z toho: oprava strechy –        
  zníženie o 150 tis. Sk, zateplenie fasády – zníženie o 42 tis. Sk, výmena parkiet – 
  zníženie o 8 tis. Sk a nákup stoličiek – zníženie o 4 tis. Sk.
      - zníženie výdavkov na sanáciu časti komunikácie Strmé sady vo výške 1 000 tis. Sk
2.      Rezervný fond – zvýšenie o 1 535 tis. Sk, v tom:
- zvýšenie výdavkov na dotáciu pre DKD na opravu šatní a vestibulu do výšky 250 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na dotáciu pre DKD na prevádzku vo výške 700 tis. Sk z dôvodu 
  zníženia  
         vlastných príjmov
      - zvýšenie výdavkov na dotáciu pre DKD na prevádzku vo výške 500 tis. Sk z dôvodu  
        krytia neuplatnenej DPH vyplývajúcej z tzv. koeficientu DPH 
      - zvýšenie výdavkov na nenávratnú dotáciu pre Športový hokejový klub KŠK Bratislava 
        vo výške   200 tis. Sk
     - zvýšenie výdavkov na nenávratnú dotáciu pre Futbalový klub Dúbravka vo výške 120 tis. 
       Sk
      - zvýšenie výdavkov na nenávratnú dotáciu pre Športový školský klub Bilíkova vo výške  
        90 tis. Sk
      - zvýšenie výdavkov na nenávratnú dotáciu pre Junior Ski Club Dúbravka vo výške 60 tis. 
        Sk
      - zvýšenie výdavkov na nenávratnú dotáciu pre Šachový oddiel Tatran vo výške 20 tis. 
        Sk
      - zvýšenie výdavkov na nenávratnú dotáciu pre Ústav krajinnej ekológie vo výške 10 tis. 
        Sk
      - zvýšenie výdavkov na nákup školských lavíc a stoličiek pre ZŠ vo výške 85 tis. Sk
      - zníženie výdavkov z titulu preklasifikovania dokumentácie „Starostlivosť o dreviny“   
        z rezervného fondu do bežných výdavkov vo výške 500 tis. Sk
 
3.      Cestný fond – zníženie  o 3 250 tis. Sk z titulu preklasifikovania opravy výtlkov  na komunikáciách III. a  IV. triedy – 1. etapa z cestného fondu do bežných výdavkov vo výške 3 000 tis. Sk a preklasifikovanie dopravného značenia z cestného fondu do bežných výdavkov vo výške 250 tis. Sk
 
F. Úpravu výdavkov z FRB mimo rozpočtu – zvýšenie o 5 300 tis. Sk pre bytové domy, z toho:
 
- kpt. Rašu 10-14 vo výške          2 000 tis. Sk  
- Bagarova 22 vo výške               1 300 tis. Sk  
- Bošániho 1-5 vo výške             2 000 tis. Sk  
 
G. Rozpočet záväzných ukazovateľov na rok 2006
H. Úpravu rozpočtu DKD a MKD na rok 2006
hlasovanie :                prítomní :18                za :18              proti :0             zdržali sa :0
k bodu č. 6 : Žiadosť firmy C-term, s.r.o. o prehodnotenie, resp. odpustenie dane za užívanie verejného priestranstva v súvislosti s rekonštrukciou sekundárnych rozvodov kotolní K-10 a K-16
Uznesenie č. 576 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s  c h v a ľ u j e  zníženie dane za užívanie verejného priestranstva v súvislosti s rekonštrukciou sekundárnych rozvodov kotolní K-10 a K-16 na 1Sk/m2/1deň v termíne do 31.8.2006 a v termíne od 1.9.2006 v sume 5 Sk/m2/1de, v súlade s VZN č. 5/2005, zníženie platí aj pre kotolne K-14, K-17 a K11. 
hlasovanie :                prítomní :20                za :0                proti :17           zdržali sa :2 nehlasoval: 1
návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov na jeho prijatie
k bodu č. 7 : Žiadosť PhDr. Milana Kubiša o odpustenie dlhu 18 398,- Sk
Uznesenie č. 577 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e odpustenie dlhu 18 398,- Sk  PhDr. Milanovi Kubišovi.
hlasovanie :                prítomní :20                za :19              proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 8 : Vytvorenie „Konta zelene“
Uznesenie č. 578 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  vytvorenie „Konta zelene“ bez pripomienok.
hlasovanie :                prítomní :19                za :19              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 9 : Návrh na odpis pohľadávok za prenájom garáží a nebytových priestorov za roky 1998 až 2000
Uznesenie č. 579 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  odpis pohľadávok :
-          za prenájom garáží za roky 1998 až 200 vo výške 15 324,- Sk
-          za prenájom nebytových priestorov za roky 1999 až 2000 vo výške 42 077,- Sk
bez pripomienok.
hlasovanie :                prítomní :18                za :18              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 10 : Špecifikácia rozsahu prác komplexnej údržby verejnej zelene, detských ihrísk a pieskovísk a letnej údržby komunikácií
Uznesenie č. 580 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e predloženú špecifikáciu rozsahu prác komplexnej údržby verejnej zelene, detských ihrísk a pieskovísk a letnej údržby komunikácií na obdobie 5 rokov.
hlasovanie :                prítomní :20                za :20              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 11 : Návrh na prenájom budovy školského objektu na Bilíkovej ul. č. 34
Uznesenie č. 581 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
a/ prenájom 100% plôch budovy v školskom objekte na Bílikovej 34 o výmere 7 654,48 m2 (vrátane telocviční a plavárne) Gymnáziu na Bílikovej 24 na obdobie 30 rokov, t.j. od 1.7.2006 do 30.6.2036 v zmysle zmluvy č. 111/2004 zo dňa 10.11.2004 v znení dodatkov č.1,2) s nájomným 150,00Sk/m2/rok,
b) prenájom zastavanej plochy a nádvoria patriacemu k školskému objektu na Bílikovej č. 34, parc.č. 3166 o výmere 4 579 m2 s nájomným 1 Sk/m2/rok na 30 rokov s pripomienkou: 
v Zmluve č. 111/2004 o nájme nebytových priestorov,  uzavretej medzi Mestskou časťou Bratislava – Dúbravka a Gymnáziom Bilíkova 24, Bratislava 
a) zrušiť bod 6, v Čl.V ,
b) bod 1, v Čl. V, a uviesť v  Dodatku č. 3/2006 k zmluve č. 111/2004,
c) vpísať  - zákaz prenájmu tretím osobám bez súhlasu prenajímateľa.
hlasovanie :                prítomní :22                za :21              proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 12 : Návrh na vrátenie nehnuteľnosti – stavby bývalého Klubu detí a mládeže na ul. K. Adlera Hlavnému mestu SR Bratislave
Uznesenie č. 582 MZ
Miestne zastupiteľstvo
a) r u š í   uznesenie Miestneho zastupiteľstva č. 477 zo dňa 25.10.2005
b) s c h v a ľ u j e  vrátenie budovy bývalého Klubu detí a mládeže na ul. K. Adlera, súp.č. 2081 postavenej na pozemku parc.č. 1296 k.ú. Dúbravka zo správy Mestskej časti Bratislava – Dúbravka Hlavnému mestu SR Bratislave.
hlasovanie :                prítomní :23                za :23              proti :0             zdržali sa :0
c) s c h v a ľ u j e  zámer vybudovať rodinné centrum podľa Štúdie predloženej navrhovateľmi  firmou DATAMET, spol.s.r.o.   a Materským centrom MACKO OZ.  
hlasovanie :                prítomní :23                za :19              proti :0             zdržali sa :3  nehlasoval: 1
 
k bodu č. 13 : Žiadosť Márie Šefferovej o odkúpenie pozemkov p.č. 28/2, 28/1 a 29, k.ú. Dúbravka, v okalite ul. K horánskej studni
Uznesenie č. 583 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  žiadateľke Márii Šefferovej odpredaj pozemkov v k.ú. Dúbravka, v lokalite ul. K horánskej studni, a to :
- parc.č. 28/1 k.ú. Dúbravka, záhrady, o výmere 475 m2, mimo zastavaného územia obce za cenu 2 250,- Sk/m2
- parc.č. 29 k.ú. Dúbravka, zastavané plochy, o výmere 24 m2, mimo zastavaného územia obce, za cenu 2 250,- Sk/m2
- parc.č. 28/2 k.ú. Dúbravka, záhrady, o výmere 222 m2, v zastavanom území obce, za cenu 2 250,- Sk/m2
čo je za pozemky parc.č. 28/1, 29, 28/2 spolu 1 622 250,- Sk.
hlasovanie :                prítomní :18                za :16              proti :0             zdržali sa: 2
 
k bodu č. 14 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
Uznesenie č. 584 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  prevody vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkov podľa predloženého zoznamu.
hlasovanie :                prítomní :18                za :17              proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 15 : Ročná správa o stave bytového fondu za rok 2005 za M.č. Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č.  585 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e  Ročnú správu o stave bytového fondu za r.2005 za M.č. Bratislava - Dúbravka
hlasovanie :                prítomní :18                za :18              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 16 : Návrh na vyradenie prebytočného majetku
Uznesenie č. 586 MZ
Miestne zastupiteľstvo
I. s c h v a ľ u j e  v zozname uvedené predmety ako prebytočný a nepotrebný hmotný  majetok :
   1/ na MÚ, MŠ Pri kríži 11, MŠ Sekurisova v hodnote 279 255,59 Sk
        ZŠ Beňovského v hodnote 178 543,31 Sk
   2/ C – TERM, spol. s.r.o. Lenardova ul. č. 6, Bratislava v hodnote 560 732,19 Sk
II. u k l a d á  prednostovi MÚ preveriť ponuku odpredaja kompresorov a expanzných nádob podľa prílohy č. 1 a 2.
hlasovanie :                prítomní :18                za :18              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 17 : Poslanecké dni sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 588 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 :18                za :18              proti :0             zdržali sa:0
 
k bodu č. 18 : Interpelácie – nebolo prijaté uznesenie MZ
k bodu č. 19 : Rôzne
 Uznesenie č. 589 MZ
Miestne zastupiteľstvo
u k l a d á  prednostovi Miestneho úradu, riaditeľke Domu kultúry Dúbravka, riaditeľke Miestnej knižnice pripraviť podklady pre rokovanie MZ v mesiaci október2006 na zlúčenie DK D a MK D.
hlasovanie :                prítomní :18                za :18              proti :0             zdržali sa:0
Uznesenie č. 590 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   
odmenu za II. štvrťrok 2006 Ing. Ružene Záthureckej, hlavnej kontrolórke M.č. Bratislava – Dúbravka, vo výške 30% z priznaného platu za 3 mesiace.
hlasovanie :                prítomní :17                 za :17              proti :0             zdržali sa:0
 
Uznesenie č. 591 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
odmenu Ing. Petrovi Polákovi, starostovi M.č. Bratislava – Dúbravka, za II. štvrťrok 2006 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie II. štvrťroku 2006.
hlasovanie :                prítomní :17                za :13              proti :1             zdržali sa:3
 
 
 
 
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                                                             starosta Mestskej časti                               Bratislava – Dúbravka                       
     
    Overovatelia zápisnice:
     
     Alena Tobiašová 
     
     Ing. Ján Dragúň
 
 
 


