Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
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U z n e s e n i a
č. 594 – 613
z 28.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 19.9.2006
_______________________________________________________________________ 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 19.9.2006 na svojom  28.  zasadnutí tieto body programu : 
 
  1A/       Nastúpenie náhradníčky p. PhDr. Matildy Križanovej za poslankyňu do Miestneho zastupiteľstva M.č. Bratislava – Dúbravka
  1B/       Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na obdobie rokov 2006 – 2010
  1C/       Doplnenie členov Komisií MZ a členky Školskej rady 
  2/         Informácia o plnení uznesení MZ
  3/         Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV
  4/         Informácia o činnosti útvaru kontroly
  5/         Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2006
  6/         „Revitalizácia – Park Družba“ - správa k dodatku rozpočtu
  7/         Návrh 4. úpravy  rozpočtu na rok 2006
  8/         Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely
  9/         Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 33/2 o výmere 534 m2 podľa GP, v k.ú. Dúbravka v lokalite ul. K horánskej studni, Ing. Ľudovítovi Paulinymu
10/         Žiadosť p. Alžbety Bielej o prenájom časti pozemku parc. č. 3175/12 k.ú. Dúbravka o výmere 207 m2 v lokalite Dražická
11/         Návrh na prevod prenájmu pozemkov užívaných na záhradkárske a rekreačné účely
12/         Návrh VZN M.č. Bratislava – Dúbravka č.1/2006 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí v roku 2006 na území M.č. Bratislava - Dúbravka
13/         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
14/         Návrh sadzobníka nájomného športových zariadení, učební, častí školských budov, pozemkov školských športových areálov a ostatných školských priestorov v základných a materských školách
15/         Návrh výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach v šk.r. 2006/2007
16/         Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
17/         Žiadosť o refundáciu nájomného a pridelenie náhradného bytu
18/         Návrh na vyradenie prebytočného majetku
19/         Návrh termínov zasadnutí MZ a poslaneckých dní na II. polrok 2006 
20/         Poslanecké dni
21/         Interpelácie
 
22/         Rôzne 
 
 
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     navrhovateľov zápisnice : : Ing. Miroslava Kováča  a Ing. Jozefa Barboríka                        hlasovanie :    prítomní :25                za :24              proti :0             zdržali sa :1       
 
overovateľov zápisnice Emília Bačíková: a  Ing. Boris Hradecký
hlasovanie :                prítomní :25     za :24              proti :0             zdržali sa :1  
a prijalo tieto uznesenia :
 
k bodu č. 1A : Nastúpenie náhradníčky p. PhDr. Matildy Križanovej za poslankyňu do Miestneho zastupiteľstva M.č. Bratislava – Dúbravky
Uznesenie č. 594/A MZ
Miestne zastupiteľstvo
a)  berie na vedomie,
 že MUDr. Máriovi Zbojovi, poslancovi Miestneho zastupiteľstva M.č. Bratislava – Dúbravka dňa 6.9.2006 zanikol mandát poslanca v zmysle § 25 ods. 2 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
b)  vyhlasuje 
nastúpenie náhradníčky PhDr. Matildy Križanovej na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva M.č. Bratislava – Dúbravka za volebný obvod č. 4 s najväčším počtom získaných 492 platných hlasov,
c)  konštatuje
že PhDr. Matilda Križanová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva M.č. Bratislava – Dúbravka podľa § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
hlasovanie :                prítomní :26     za :26              proti :0             zdržali sa :0  
 
 
k bodu č. 1B: Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na obdobie rokov 2006 – 2010
Uznesenie č. 594/B MZ
Miestne zastupiteľstvo 
v o l í
do funkcie prísediacich na Okresnom súde Bratislava IV na obdobie rokov  2006 - 2010:
Oľga   N a v a r č í k o v á, bytom Drobného 21, 841 01 Bratislava,
Elena  E v j a k o v á, bytom Homolova 27, 841 02 Bratislava,
Ladislav   G r e g o r, Ožvoldíkova 8, 841 02 Bratislava,
Marta  G u l í š k o v á, Bagarova 24, 841 01 Bratislava,
Miroslav  H á j e k, Landauova 34, 841 02 Bratislava,
RNDr. Eva  K o h ú t o v á, Sch. Trnavského 3, 841 01 Bratislava,
hlasovanie :                prítomní :27     za :27              proti :0             zdržali sa :0  
 
k bodu č. 1C: Doplnenie členov Komisií MZ a členky Školskej rady 
Uznesenie č. 594/C MZ
Miestne zastupiteľstvo 
v o l í
do po zosnulých poslancoch  MUDr. Máriovi Zbojovi a Pavlovi Adamíkovi do funkcie členov komisií MZ a Školskej rady pri ZŠ Sokolíkova:
a)    Komisie sociálno – zdravotnej: PhDr. Matildu Križanovú
b)    Komisie školstva, mládeže a športu : PhDr. Matildu Križanovú
c)    Komisie životného prostredia a podnikateľských aktivít: Emíliu Bačíkovú
d)    Školskej rady pri ZŠ Sokolíkova: PhDr. Matildu Križanovú
hlasovanie :                prítomní :27     za :27              proti :0             zdržali sa :0  
 
k bodu č. 2 : Informácia o plnení uznesení MZ
                                         Uznesenie č. 595 MZ
 Miestne zastupiteľstvo 
a) b e r i e   n a  v e d o m i e   informáciu o plnení uznesení  
hlasovanie :                prítomní :28     za :27              proti :1             zdržali sa :0
b) u k l a d á   prednostovi MÚ zabezpečiť predloženie komplexnej správy do nasledujúceho MZ : „Vyhodnotenie plnenia plánu technického rozvoje TEZ za roky 2004, 2005, očakávanú skutočnosť r.2006 a návrh  r. 2007. (Plnenie Zmluvy o nájme č. 121/ 1994, v znení dodatkov 1 až 18). Vyhodnotenie spracovať podľa jednotlivých tepelných okruhov (kotolní), rokov, investičných akcií, v štruktúre plán, skutočnosť.
hlasovanie :                prítomní :28     za :28              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 3 :  Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava IV a Informácia Oddelenia PZ Dúbravka, Bratislava IV, Saratovská č. 24/A
                                          Uznesenie č. 596 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 jún, júl a august  2006
hlasovanie :                prítomní :23     za :23              proti :0             zdržali sa :0
 
 
k bodu č. 4 : Informácia o činnosti útvaru kontroly
 
Uznesenie č. 597 MZ
Miestne zastupiteľstvo
 
I/ ZŠ Nejedlého – kontrola plnenia opatrení
 
b e r i e  n a  v e d o m i e    bez pripomienok
u k l a d á  riaditeľke ZŠ Nejedlého – zabezpečiť splnenie opatrení k náprave
 
II/ ZŠ Pri kríži – kontrola plnenia opatrení
 
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 ZŠ Pri kríži – zabezpečiť splnenie navrhnutých opatrení
 
III/ ZŠ Sokolíkova –  kontrola plnenia opatrení
 
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
hlasovanie :                prítomní :24     za :23              proti :0             zdržali sa :1
 
K bodu č. 5 : Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2003
Uznesenie č. 598 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2006, pričom:
Celkové príjmy v hodnote 135 459 tis. Sk, čo je plnenie ročného rozpočtu na 48,4%,               v tom:
-       bežné príjmy vo výške 107 732 tis. Sk,
-       kapitálové príjmy vo výške 1 114 tis. Sk,
-       príjmy peňažných fondov vo výške 26 613 tis. Sk.
Celkové výdavky  v hodnote 119 976 tis. Sk, čo je čerpanie ročného rozpočtu na  42,8 % v tom:
-  bežné výdavky vo výške 93 294 tis. Sk,
-  kapitálové výdavky vo výške 69 tis. Sk,
-  výdavky  čerpané z peňažných fondov vo výške 26 613 tis. Sk.
hlasovanie :                prítomní :27     za :26              proti :0             zdržali sa :0                 nehlasoval:1
 
k bodu č. 6 : „Revitalizácia – Park Družba“ – správa k dodatku rozpočtu
Uznesenie č. 599 MZ
Miestne zastupiteľstvo
a) s ú h l a s í  so zvýšením rozpočtových nákladov stavby „Revitalizácia – Park Družba“ o sumu 149 035,02 Sk z FRB.
hlasovanie :                prítomní :25     za :18              proti :1             zdržali sa :6
b) u k l a d á  prednostovi MÚ, predložiť do nasledujúceho MZ, prehľad všetkých schválených a pripravovaných investičných  zámerov v k.ú. Dúbravka. 
hlasovanie :                prítomní :26     za :26              proti :0             zdržali sa :0                                
 
k bodu č. 7 : Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2006
Uznesenie č. 600 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e    po zapracovaní  pripomienok 4. úpravu rozpočtu
Príjmy celkom vo výške                    283 206 tis. Sk
Výdavky celkom vo výške                 283 738 tis. Sk
Bežný prebytok vo výške                            2 tis. Sk
Kapitálový prebytok vo výške                  66 tis. Sk
 
Úprava rozpočtu na rok 2006 je nasledovná:
 
A.      Úprava bežných príjmov – zvýšenie o 1 209 tis. Sk, z toho:
 
- sponzorský dar na rozvoj M.č. – rozpočtová položka 311 000 vo výške 50 tis. Sk 
- transfer zo ŠR na voľby do NR SR – rozpočtová položka 312 001 vo výške 463 tis. Sk
- transfer z ÚV SR na pamätnú izbu Ľ. Štúra – rozpočt. položka 312 001vo výške 50 tis. Sk
- transfer zo ŠR pre Školský úrad – rozpočtová položka 312 001 – zvýšenie o 8 tis. Sk
- transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy – rozpočt. položka 312 007 – zvýšenie o 75 tis. Sk
- transfer zo ŠR na rozvojový projekt „Informatika ZŠ“ – rozpočtová položka 312 007 vo    výške 563 tis. Sk     
 
B.     Úprava kapitálových príjmov - zvýšenie o 1 723 tis. Sk, z toho:
 
- príjmy z predaja pozemkov – rozpočtová položka 233 001 zvýšenie o 1 473 tis. Sk
- transfer z MF SR na kapitálové výdavky pre „Detské športové ihrisko pri ZŠ Pri kríži“ –  rozpočtová položka 322 001 vo výške 250 tis. Sk
 
C.     Úprava bežných výdavkov – zvýšenie o 1 514  tis. Sk, z toho:
 
- zvýšenie rozpočtovej položky 633 - materiál o 45 tis. Sk
- zvýšenie rozpočtovej položky 633 - dary o 350 tis. Sk (pre žiakov 1.ročníka ZŠ) 
- zvýšenie rozpočtovej položky 634 - dopravné o 8 tis. Sk
- zvýšenie rozpočtovej položky 637- služby o 518 tis. Sk
- zvýšenie rozpočtovej položky 640 - bežné transfery 638 tis. Sk
 
D.     Úprava kapitálových výdavkov – zvýšenie o 1 350 tis. Sk, z toho:
 
-          zvýšenie rozpočtovej položky 717 – vybudovanie „Detského športového ihriska pri ZŠ Pri kríži“ o 250 tis. Sk,
-          nákup 11 ks plynových sporákov pre MŚ vo výške 1 100 tis. Sk
 
E. Úprava výdavkov z peňažných fondov – zvýšenie o 1 155  tis. Sk, z toho:
 
FRB – zvýšenie o 850 tis. Sk, z toho :
a.      príspevok pre Magistrát Hl. m. SR Bratislavy na zabezpečenie spolufinancovania opravy zvyšnej dlažby pred Domom kultúry Dúbravka vo výške 700 tis. Sk
b.      zvýšenie rozpočtu parku Družby o 150 tis. Sk
hlasovanie :                prítomní :25                za :24              proti :0             zdržali sa :1
 
k bodu č. 8 : Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na pozemky užívané na záhradkárske a rekreačné účely
Uznesenie č. 601 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 za nájomné 8,- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka nasledovným žiadateľom :
a)  Gabrielovi Jenčíkovi     parc.č. 1775               o výmere 375 m2       od 1.11.2006
b)   Gabriele Samuelovej     parc.č. 4089/1                        o výmere 578 m2       od 1.11.2006
hlasovanie :                prítomní :23                za :23              proti :0             zdržali sa :0
 
K bodu č. 9 : Návrh na odpredaj pozemku parc.č. 33/2 o výmere 534 m2 podľa GP, v k.ú. Dúbravka v lokalite ul. K horánskej studni, Ing. Ľudovítovi Paulinymu
Uznesenie č. 602 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  odpredaj pozemku parc.č. 33/2, ostatné plochy, o výmere 534 m2 podľa GP č. 14053331-11/96,k.ú. Dúbravka, v lokalite ul. K horánskej studni, žiadateľovi          Ing. Ľudovítovi Paulinymu, bytom ul. K horánskej studni 18, Bratislava, za kúpnu cenu 1 220 830,- Sk (t.j. 2 286,20 Sk/m2) stanovenú znaleckým posudkom č. 29/06 vypracovaným Ing. Ivanom Čárskym s tým, že v kúpnej zmluve bude zriadené vecné bremeno – právo predkúpy pozemkov pre predávajúceho Hlavné mesto SR Bratislava a Mestskú časť Bratislava – Dúbravka v prípade ich odpredaja Ing. Ľudovítom Paulinym, za rovnakú kúpnu cenu za akú kúpil pozemky, počas obdobia 20 rokov.
hlasovanie :                prítomní :25                za :25              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 10 : Žiadosť p. Alžbety Bielej o prenájom časti pozemku parc.č. 3175/12 k.ú. Dúbravka o výmere 207 m2 v lokalite Dražická
Uznesenie č. 603 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  p. Alžbete Bielej prenájom časti pozemku parc.č. 3175/12 k.ú. Dúbravka o výmere 207 m2 na záhradkárske a rekreačné účely v lokalite Dražická 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 :24                za :24              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č.11 : Návrh na prevod prenájmu pozemkov užívaných na záhradkárske a rekreačné účely
Uznesenie č. 604 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  prevod prenájmu pozemkov :
1. parc.č. 1840 o výmere 358 m2 a parc.č. 1841 o výmere 26 m2 k.ú. Dúbravka užívaných na záhradkárske a rekreačné účely v lokalite Tavarikova kolónia z doterajšieho nájomcu RNDr. Rudolfa Krajčoviča na Danu Krajčovičovú (dcéru) od 1.11.2006 na dobu neurčitú za nájomné 8,- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka.
2. parc.č. 2406/332, 337 k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 154 m2 užívaných na záhradkárske a rekreačné účely v lokalite Horné Krčace z doterajšieho nájomcu Ing. Jozefa Pohloda na Petra Kobetiča 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 :26                za :26              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 12 : Návrh VZN M.č. Bratislava – Dúbravka č. 1/2006 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí v roku 2006 na území Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 605 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  VZN č. 1/2006 M.č. Bratislava – Dúbravka o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí v roku 2006 na území M.č. Bratislava – Dúbravka bez pripomienok.
hlasovanie :                prítomní :26                za :19              proti :2             zdržali sa :3 nehlasovali:2
 
k bodu č. 13 : 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. 606 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.   Vlastimil Gross reštaurácia „Salón Yukon“, na ul. Kpt. Rašu  č.14
   v dňoch pondelok – sobota, v čase od 1100 - 2300 hod.
2.   INPOLIS, s.r.o. zastúpená konateľom Marekom Dessetom
      Internetovú čitáreň – kaviareň MAGIC TIP, na Trhovej ul. č.14
      v dňoch pondelok – nedeľa, v čase od 900  - 2400 hod.
3.  Alena Mlynarčíková reštaurácia  a bar „Na kopci“ na Koprivnickej ul. č. 26
v dňoch pondelok – piatok, v čase od 1000  - 1400  a  1700 - 2300 hod.
      v sobotu od  1100 -2300 hod.
      v nedeľa  zatvorené
4.  MERKUR spol.s.r.o., zastúpená konateľom Jánom Krpelanom
Kaviareň Uragán na Saratovskej ul. č. 9
v dňoch : pondelok – piatok v čase od 1000  - 2300  hod.
v sobotu od 900 – 2300 hod.
v nedeľu od 1300 – 2200 hod.
5.  Ing. Pavol Hanulík,
a)   novinový stánok na Saratovskej ul. č. 1 (zastávka MHD pri Hoteli Nitra)
      v dňoch pondelok –piatok, v čase od 530 – 2000 hod.
b)   stánok „Rýchle občerstvenie“ Saratovská ul. č 1 (zastávka MHD pri Hoteli Nitra)
      v dňoch pondelok – nedeľa, v čase od 900 – 2230 hod.
V dňoch a čase, uvedenom v priloženom texte Informácie, s pripomienkou, že povolenie k výnimke z prevádzkového času je podmienené skúšobnou dobou 6-mesiacov s tým, že v prípade sťažností bude výnimka okamžite zrušená. 
hlasovanie :                prítomní :25                za :24              proti :0             zdržali sa :0 nehlasoval:1
 
k bodu č. 14 : Návrh Sadzobníka nájomného športových zariadení, učební, častí školských budov, pozemkov školských športových areálov a ostatných školských priestorov v základných a materských školách
Uznesenie č. 607 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e   Sadzobník nájomného športových zariadení, učební, častí školských budov, pozemkov školských športových areálov a ostatných priestorov v základných a materských školách s účinnosťou od 1.9.2006.
hlasovanie :                prítomní :24                za :23              proti :0             zdržali sa :0 nehlasoval:1
 
k bodu č. 15 : Návrh výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  spojených s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach v školskom roku 2006/2007
Uznesenie č. 608 MZ
Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach na školský rok 2006/2007 bez zmien, t.j. v sume 340,- Sk mesačne.
hlasovanie :                prítomní :23                za :23              proti :0             zdržali sa:0
 k bodu č. 16 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
Uznesenie č. 609 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. predloženého zoznamu.
hlasovanie :                prítomní :22                za :22              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 17 : Žiadosť o refundáciu nájomného a pridelenie náhradného bytu 
Uznesenie č. 610 MZ
Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e   refundáciu nájomného a pridelenie náhradného bytu žiadateľovi Jozefovi Sokolíkovi.
hlasovanie :                prítomní :23                za :23              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 18 : Návrh na vyradenie prebytočného majetku
Uznesenie č. 611 MZ
Miestne zastupiteľstvo
I. s c h v a ľ u j e v zozname uvedené predmety ako prebytočný a nepotrebný hmotný  majetok :
1/ v MŠ a JŠ Švantnerova, Sekurisova, Damborského, Pri kríži, Ušiakova, Bazovského, Cabanova, Ožvoldíkova, MÚ, KD Bazovského č. 4 v hodnote 1 021 653,90 Sk.
2/ ZŠ Nejedlého, elokované pracovisko Bilíkova v hodnote 1 220 476,50 Sk
    ZŠ Nejedlého v hodnote 194 395,058 Sk
    ZŠ Pri kríži v hodnote 904 274,18 Sk
    ZŠ Sokolíkova v hodnote 450 128,44 Sk
    ŠJ Beňovského, vyradenie z Batkovej v hodnote 71 299,60 Sk
    ŠJ Pekníkova v hodnote 64 612,50 Sk
    ŠJ Pri kríži v hodnote 15 891,00 Sk
hlasovanie :                prítomní :26                za :25              proti :0             zdržali sa :0 nehlasoval:1
 
k bodu č. 19 : Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v II. polroku 2006
Uznesenie č. 612 MZ
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e  n a  v e d o m i e  termíny zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady na II. polrok 2006.
hlasovanie :                prítomní :26                za :26              proti :0             zdržali sa :0
 
k bodu č. 20 : Poslanecké dni sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 613 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 :25                za :25              proti :0             zdržali sa:0
 
k bodu č. 21 : Interpelácie
Starostu M.č. interpeloval : 
I.)   Poslanec Ing. Ján Dragúň v súvislosti s „Pizzeriou“, ktorá sa realizuje na Homolovej ul. v blízkosti predajni Jednota: 
1.    Kto bol pôvodným vlastníkom pozemku, na ktorom sa stavba realizuje ?
2.    Kto je súčasný vlastník pozemku ?
3.    Či bol od začiatku zámer realizovať na tomto mieste „Pizzeriu“ ?
4.    Kto bude majiteľom „Pizzerie“ ?
5.    Kto odsúhlasil v M.č. realizáciu tejto  stavby ?
6.   Koľko podlaží po dostavbe má mať objekt ?
II.) poslanec Miroslav Bartoš :  „Žiadam o zoznam pridelených bytov (obecných aj služobných) počas funkčného obdobia starostu p. Ing. Poláka v rokoch 2003 – doteraz. Menoslov občanov žiadam chronologicky s uvedením adresy prideleného bytu.“
 
k bodu č. 22 : Rôzne nebolo prijaté uznesenie.
Ing. Čarnogurská podala podnet na začatie konania v zmysle čl. 9. zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vo veci uprednostnenia osobného záujmu pri výkone poslanca. 
 
 
Ing. Otto  Riesz                                                      Ing. Peter  Polák
prednosta MÚ                                                             starosta Mestskej časti                               Bratislava – Dúbravka                       
     
    
    Overovatelia zápisnice:
 
Emília Bačíková
 
Ing. Boris Hradecký                                


