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U z n e s e n i a
č. 21 - 41
z 3.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 20.3.2007
_______________________________________________________________________ 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 20.3.2007 na svojom  3.  zasadnutí tieto body programu : 
 
  1/         Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na obdobie rokov 2006 - 2010
2a/         Informácia o plnení uznesení  MZ
2b/         Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Domu kultúry Dúbravka č. 3217/1991 z 25.9.1991 v znení Dodatku č. 1. z 28.9.1999
  3/         Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV
  4/         Informácia o činnosti útvaru kontroly   
  5/         Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2007 až 2009
  6/         Návrh - Žiadosť Ing. Ľubici Holubovej o predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 2285/3 k.ú. Dúbravka o výmere 4 m2 v lokalite Záluhy II
  7/         Návrh - Žiadosť Ing. Štefana Ďurčata o predĺženie prenájmu pozemku parc.č. 1735/12 k.ú. Dúbravka o výmere 302 m2 v lokalite Tavarikova osada
  8/         Návrh na odpredaj pozemku parc.č. 175/6 o výmere 39 m2 odčleneného podľa GP č. 044/2006 k.ú. Dúbravka v lokalite Strmý bok – cesta k futbalovému štadióna Ing. Martine Vicenovej a Ing. Petre Vicenovej
  9/         Návrh na vyradenie prebytočného majetku
10/         Návrh na vyradenie prebytočného majetku
11/         Návrh vyhodnotenia zimnej údržby za mesiac november a december 2006 a január 2007
12/         Programové vyhlásenie starostu a MZ na volebné obdobie 2006 – 2010
13/         Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov
14/         Interpelácie
15/         Rôzne
 
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     navrhovateľov zápisnice : Evu Jandošovú  a Ing. Borisa Hradeckého                      
 hlasovanie :               prítomní : 25    za : 25             proti : 0            zdržali sa : 0  
 
overovateľov zápisnice: Ing. Štefana Bednára a Mgr. Libora Meravého                       
 hlasovanie :               prítomní : 25    za : 25             proti : 0            zdržali sa : 0  
a prijalo tieto uznesenia :
 
k bodu č. 1 : Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu IV Bratislava IV na obdobie rokov 2006 – 2010
Uznesenie č. 21 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
volí 
do funkcie prísediacich na Okresnom súde Bratislava IV na obdobie rokov 2006 – 2010 :
Eva Baňasová, bytom Holíčska 28, 851 05 Bratislava
Štefan Meheš, bytom Homolova 13, 841 02 Bratislava
hlasovanie :                prítomní : 28    za : 28             proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 2a : Informácia o plnení uznesení
Uznesenie č. 22 MZ
Miestne zastupiteľstvo
a)  berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MZ  bez pripomienok
b) schvaľuje
predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 595/b MZ zo dňa 19.9.2006
nový termín : 15.5.2007
hlasovanie :                prítomní : 27    za : 27             proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 2b : Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Domu kultúry Dúbravka č. 3217/1991 z 25.9.1991 v znení Dodatku č. 1 z 28.9.1999
Uznesenie č. 23 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine č. 3217/1991 zo dňa 25.9.1991 Domu kultúry Dúbravka, Saratovská č. 2/A, Bratislava v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.9.1999.
hlasovanie :                prítomní : 27    za : 23             proti : 0            zdržali sa : 3
 
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. 24 MZ
Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie
Situačnú správu o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava – Dúbravka za mesiac január, február 2007
hlasovanie :                prítomní : 28    za : 28             proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 4 : Informácia o činnosti útvaru kontroly
Uznesenie č. 25 MZ
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu   o    činnosti    útvaru     kontroly  v období rokov 2003-2006 bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní : 28    za : 28             proti : 0            zdržali sa : 0
Uznesenie č. 26 MZ
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie  
Informáciu - Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2007 bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní : 28    za : 28             proti : 0            zdržali sa : 0
 
Uznesenie č. 27 MZ
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie 
Informáciu   o  vybavovaní   sťažností za rok  2006 bez pripomienok
hlasovanie :                prítomní : 29    za : 29             proti : 0            zdržali sa : 0
Uznesenie č. 28 MZ
Miestne zastupiteľstvo
A)berie  na vedomie   
Správu z kontroly vyhradených parkovacích miest bez pripomienok
B)ukladá   : 
1.               Zaviesť dôslednú evidenciu žiadostí /chronologicky/ podľa dátumu podania tak, aby spĺňala charakter poradovníka.
2.               Vykonať dôsledné porovnanie  evidencie parkovacích miest medzi referátom daní a oddelením rozvoja a preverenie dôsledkov vyplývajúcich z prepisovania údajov v Rozhodnutiach.
3.               Prehodnotiť, resp. stanoviť pravidlá na bezplatné užívanie parkovacích miest.
4.               Zabezpečiť dôslednú kontrolu aktuálnosti dopravného značenia vyhradených parkovacích   miest.
5.               Pripraviť návrh zmeny VZN  o parkovaní.
                                                                                       Z :  prednostka Mú
                                                                                       T :  30.6.2007
hlasovanie :                prítomní : 29    za : 29             proti : 0            zdržali sa : 0
Uznesenie č. 29 MZ
Miestne zastupiteľstvo
A)berie  na vedomie   
Správu z kontroly opatrení v   Materských školách bez pripomienok
B)  ukladá :
1.      Vykonať inventarizáciu zverených hodnôt k 31.12.2006, pri zmenách hmotných zodpovedností   vykonávať   mimoriadne   inventarizácie, 1 vyhotovenie  (pri hmotnej zodp.) ukladať na personálnom útvare.
2.      Zabezpečiť  súhrnný    inventúrny  súpis  majetku - podľa miestností, vývesné štítky,
zabezpečiť jednotný spôsob  evidencie spotrebného  materiálu - čistiace potreby,  kancelársky materiál/
3.      Zabezpečiť dôsledné a komplexné vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z.
                                                                             Z : prednostka Mú
                                                                             T : trvalý
hlasovanie :                prítomní : 26    za : 26             proti : 0            zdržali sa : 0
Uznesenie č. 30 MZ
Miestne zastupiteľstvo
A)berie  na vedomie    
Správu z kontroly odmeňovania zamestnancov Mú bez pripomienok
B)ukladá   
1.      Aktualizovať Organizačný poriadok Miestneho úradu /komplexne/ a   systemizáciu     zamestnancov 
2.      Komplexne   prehodnotiť   činnosti,    spĺňajúce   podmienky    osobitnej    stupnice platových   taríf a nadväzne   aktualizovať Pracovný poriadok a platové  zaradenie    zamestnancov. 
3.      Prehodnotiť  správnosť   zaradenia   zamestnancov  do   tarifných   tried    s  Katalógom,   nadväzne na   Systemizáciu.   /Do dokladov   uvádzať aktuálne číslo funkcie./
4.      Dôsledne dokladovať /predovšetkým u nových zamestnancov/  dobu započítanej   praxe, s podpisom zamestnávateľa. / Na platových výmeroch uvádzať aktuálnu   dobu   započítanej   praxe./ 
5.      Prehodnotiť     činnosti,     ktoré    majú    nárok    na    15 %     príplatok   a    nadväzne    aktualizovať Pracovný    poriadok  a    platové   dekréty
6.      Prehodnotiť a   diferencovať výšku   príplatkov   za    riadenie
                                                                            Z : prednostka Mú      
                                                                            T : do 30.6.2007
 
hlasovanie :                prítomní : 29    za : 29             proti : 0            zdržali sa : 0
 
Uznesenie č. 31 MZ
Miestne zastupiteľstvo
A)berie  na vedomie
Správu   z   priebežného     overovania    účtovníctva  Bytového podniku Dúbravka, s.r.o. bez pripomienok
B) odporúča 
1.              Odstrániť formálne nedostatky v účtovných dokladoch , bez vplyvu na hospodársky výsledok BPD.       
2.              Nedostatky vo vedení   účtovníctva odstrániť bez vplyvu  na hospodársky   výsledok.        
3.   Vypracovať  internú smernicu o účtovníctve                                                  
4.               Uzatvoriť   dohody  o   hmotnej zodpovednosti s osobami v styku s peňažnou  hotovosťou.        
5.               Doriešiť zistené nedostatky s vplyvom na dane - mzdové   náklady, daňové dopady, softvér, príp. opravné daňové priznanie.
6.               Prikladať   zoznam    úkonov   k  faktúram, vedenie úverov na jednotlivé domy konzultovať s ekonomickými poradcami.
                                                                             Z : konateľ BPD, s.r.o.
                                                                             T : 31.3.2007
hlasovanie :                prítomní : 29    za : 29             proti : 0            zdržali sa : 0
Uznesenie č. 32 MZ
Miestne zastupiteľstvo
A) berie  na vedomie   
 Správu   z   priebežného   overovania   účtovníctva Domu kultúry Dúbravka bez pripomienok
B) ukladá 
 1.   Odstrániť formálne  nedostatky v účtovných dokladoch.
 2.   Zistené nedostatky vo vedení účtovníctva:
       - interné účtovné zápisy preukazovať   účt. dokladmi,
 - inventúrne súpisy , termíny zosúladiť s ust. zákona o účtovníctve,
       - pripraviť návrh na odpis starých pohľadávok. 
 3. Zistené nedostatky s vplyvom na dane: 
- účtovanie nákladov a výnosov do príslušného obdobia vykonať vo všetkých prípadoch, kde je známa ich výška. DPH v príp., kde nie je možné daň odpočítať, účtovať priamo pri prvotnom doklade na ťarchu príslušných účtov. 
                                                                                 Z : riaditeľka DKD
                                                                                 T : do 31.3.2007 a priebežne
 
hlasovanie :                prítomní : 29    za : 29             proti : 0            zdržali sa : 0
 
 
k bodu č. 5 : Návrh rozpočtu M.č. Bratislava – Dúbravka na roky 2007 až 2009
Uznesenie č. 33 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje   
 
Návrh rozpočtu na rok 2007 ako záväzný rozpočet nasledovne :
 
a) Príjmy celkom vo výške 223 848 tis. Sk, z toho :
 
- bežné príjmy mestskej časti                                               129 886 tis. Sk
- transfery pre ZŠ zo ŠR                                                         62 245 tis. Sk
- kapitálové príjmy                                                                     3 200 tis. Sk
- príjmy z peňažných fondov                                                   28 517 tis. Sk
 
b) Výdavky celkom vo výške 223 848 tis.Sk, z toho :
 
- bežné výdavky mestskej časti                                            129 886 tis. Sk
- prevod transferov na ZŠ zo ŠR                                            62 245 tis. Sk
- kapitálové výdavky                                                                  3 200 tis. Sk
-výdavky z peňažných fondov                                                 28 517 tis. Sk
  z toho :
             - z rezervných fondov                                                18 867 tis. Sk
             - z cestného fondu                                                       7 200 tis. Sk
             - z fondu rozvoja bývania                                             2 450 tis. Sk
 
c) Rozpočet výdavkov a príjmov DKD p.o. 20 230 tis. Sk, z toho :
- príspevok z Mú na prevádzku a kultúru                                  9 575 tis. Sk
                        
bez pripomienok
 
 
        2. Návrh rozpočtu na rok 2008 ako orientačný rozpočet nasledovne : 
 
a) Príjmy celkom vo výške 218 100 tis. Sk, z toho :
 
- bežné príjmy mestskej časti                                               132 100  tis. Sk
- transfery pre ZŠ zo ŠR                                                         63 000  tis. Sk
- kapitálové príjmy                                                                     2 000  tis. Sk
- príjmy z peňažných fondov                                                   21 000  tis. Sk
 
b) Výdavky celkom vo výške 218 100 tis.Sk, z toho :
 
- bežné výdavky mestskej časti                                            132 100  tis. Sk
- prevod transferov na ZŠ zo ŠR                                            63 000  tis. Sk
- kapitálové výdavky                                                                  2 000  tis. Sk
-výdavky z peňažných fondov                                                 21 000  tis. Sk
  z toho :
             - z rezervných fondov                                                15 000  tis. Sk
             - z cestného fondu                                                       6 000  tis. Sk
             - z fondu rozvoja bývania                                                    0  tis. Sk
 
bez pripomienok
 
                        
        3. Návrh rozpočtu na rok 2009 ako orientačný rozpočet nasledovne : 
 
a) Príjmy celkom vo výške 208 260 tis. Sk, z toho :
 
- bežné príjmy mestskej časti                                               130 260  tis. Sk
- transfery pre ZŠ zo ŠR                                                         65 000  tis. Sk
- kapitálové príjmy                                                                     2 000  tis. Sk
- príjmy z peňažných fondov                                                   11 000  tis. Sk
 
b) Výdavky celkom vo výške 208 260 tis.Sk, z toho :
 
- bežné výdavky mestskej časti                                            130 260  tis. Sk
- prevod transferov na ZŠ zo ŠR                                            65 000  tis. Sk
- kapitálové výdavky                                                                  2 000  tis. Sk
-výdavky z peňažných fondov                                                 11 000  tis. Sk
  z toho :
             - z rezervných fondov                                                  5 000  tis. Sk
             - z cestného fondu                                                       6 000  tis. Sk
             - z fondu rozvoja bývania                                                    0  tis. Sk
 
bez pripomienok      
hlasovanie :                prítomní : 29    za : 29             proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 6 : Žiadosť Ing. Ľubice Holubovej o predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 2285/3 k.ú. Dúbravka o výmere 2 m2 v lokalite Záluhy II
Uznesenie č. 34 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
Ing. Ľubici Holubovej predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 2285/3 k.ú. Dúbravka o výmere 2 m2 od 1.1.2007 na dobu neurčitú za účelom umiestnenia vodovodnej šachty v lokalite Záluhy II za nájomné 50,- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.                                                                                 
hlasovanie :                prítomní  : 26   za : 26             proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 7 : Žiadosť Ing. Štefana Ďurčata o predĺženie prenájmu pozemku parc.č. 1735/12 k.ú. Dúbravka o výmere 302 m2 v lokalite Tavarikova osada
Uznesenie č. 35 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
Ing. Štefanovi Ďurčatovi predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 1735/12 k.ú. Dúbravka o výmere 302 m2 užívaného na záhradkárske a rekreačné účely v lokalite Tavarikova osada od 1.1.2007 na dobu neurčitú za nájomné 8,- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.  
hlasovanie :                prítomní : 29    za : 29 proti : 0            zdržali sa : 0
K bodu č. 8 : Návrh na odpredaj pozemku parc.č. 175/6 o výmere 39 m2 odčleneého podľa GP č. 044/2006 k.ú. Dúbravka v lokalite Strmý bok – cesta k futbalovému štadiónu Ing. Martine Vicenovej a Ing. Petre Vicenovej
Uznesenie č. 36 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Ing. Martine Vicenovej a Ing. Petre Vicenovej odpredaj pozemku parc.č. 175/6 odčleného podľa GP č. 044/2006 k.ú. Dúbravka, druh pozemku záhrady o výmere 39 m2 do podielového spoluvlastníctva za kúpnu cenu 170 000,- Sk t.j. 4 246,- Sk/m2 určenú znaleckým posudkom č. 44/2006 vypracovaným znalcom Ing. Ivanom Čárskym.
Po odpredaji zaviazať Ing. Petru Vicenovú a Ing. Martinu Vicenovú, aby postavili oplotenie pozemku podľa právneho stavu. 
Po odpredaji pozemku upraviť zmuvu o nájme s Ing. Belovičom podľa skutočnej veľkosti prenajatej plochy.
hlasovanie :                prítomní : 29    za : 26             proti : 0            zdržali sa : 3
 
k bodu č. 9 : Návrh na vyradenie prebytočného hnuteľného majetku
Uznesenie č. 37 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
v zozname uvedené predmety ako prebytočný a nepotrebný hmotný hnuteľný majetok :
MŠ Švantnerova, Galbavého, Pekníkova, Miestny úrad v hodnote 257 144,96,- Sk.
hlasovanie :                prítomní : 25    za : 25             proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 10 : Návrh na vyradenie prebytočného hnuteľného majetku
Uznesenie č. 38 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
v zozname uvedené predmety ako prebytočný a nepotrebný hmotný hnuteľný majetok :
MŠ MŠ Ušiakova, Sekurisova, Švantnerova, ŠJ pri MŠ Švantnerova, Galbavého, Pekníkova, Detské jasle Fedákova, KD Bazovského 6 a Žatevná 4, KC Fontána Ožvoldíkova 12, Miestny úrad  v hodnote 212 466,80,- Sk.
Miestna knižnica Dúbravka, Sekurisova 12 v celkovej hodnote 87 300,86,- Sk.
hlasovanie :                prítomní : 25    za : 25             proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 11 : Návrh vyhodnotenia zimnej údržby za mesiac november a december 2006 a január 2007
Uznesenie č. 39 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie
predložené vyhodnotenie zimnej údržby za mesiac november a december 2006 a január 2007.
hlasovanie :                prítomní : 26    za : 26             proti : 0            zdržali sa: 0
 
k bodu č. 12 : Návrh Programového vyhlásenia starostu a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na volebné obdobie 2006 - 2010
Uznesenie č. 40 MZ
Miestne zastupiteľstve
schvaľuje 
Programové vyhlásenie starostu a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na volebné obdobie 2006 – 2010.
Materiál bude možné doplňovať na rokovaniach Miestneho zastupiteľstvami do 30.6.2007 a pravidelne bude vyhodnocovaný a konkretizovaný.
hlasovanie :                prítomní : 26    za : 26             proti : 0            zdržali sa: 0
 
k bodu č. 13 : Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 41 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 : 23    za : 23             proti : 0            zdržali sa: 0
 
k bodu č. 14 : Interpelácie
Neboli prijaté žiadne uznesenia.
 
k bodu č. 15 : Rôzne
Neboli prijaté žiadne uznesenia. 
 
Alena Tobiašová                                                               Ing. Ján Sandtner
prednostka Mú                                                                       starosta Mestskej časti  
                                                                                              Bratislava - Dúbravka                                                            
 
Overovatelia zápisnice :        Ing. Štefan Bednár
 
                                               Mgr. Libor Meravý

