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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
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U z n e s e n i a
č. 42 – 66
zo 4.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 15.5.2007
	

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 15.5.2007 na svojom  4.  zasadnutí tieto body programu : 

	Informácia o plnení uznesení  MZ	
	Vyhodnotenie plnenia plánu technického rozvoja TEZ za roky 2004-2006 a návrh na rok 2007 a 2008. (Plnenie Zmluvy o nájme č. 121/1994 v znení dodatkov č. 1-23)

Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV.
4a. Návrh na odvolanie veliteľa Obecného hasičského zboru Mestskej časti Bratislava –
      - Dúbravka
4b. Návrh na vymenovanie veliteľa Obecného hasičského zboru Mestskej časti
      Bratislava - Dúbravka
	Informácia o činnosti útvaru kontroly

Informácia o úprave platu miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za I. štvrťrok 2007
Návrh na stanovenie platu starostovi Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Návrh na odmeny starostovi Mestskej časti Bratislava - Dúbravka za I. štvrťrok 2007
Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2006
Záverečný účet za rok 2006 
Žiadosť o odkúpenie časti nebytových priestorov – potraviny v budove na Žatevnej ul.č.4
Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB na poskytnutie návratných finančných príspevkov
Návrh na odpis nedoplatkov a preplatkov za obecné byty
Návrh na schválenie prevodu vlastníctva priľahlého pozemku k bytu č.1, Bullova č.17- stiahnuté z rokovania
Návrh na vyradenie prebytočného hnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava Dúbravka
Návrh na riešenie havarijného stavu plynovej kotolne ZŠ Pri kríži 11- stiahnuté z rokovania
Vyhodnotenie zimnej údržby za február a marec 2007
Návrh znenia rámcovej náplne činností komisií MZ
Návrh kompetencií zástupkyni starostu Mestskej časti Bratislava - Dúbravka  
Návrh na vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na obdobie rokov 2007-2013
Návrh na zrušenie VZN č.1/2006 zo dňa 19.9.2006
Návrh na doplnenie niektorých Rád školských zariadení o zástupcov zriaďovateľa
Informácia o menovaní členov Dozornej rady Bytového podniku
Informácia o menovaní členov Dozornej rady Dúbravskej televízie
26. Poslanecké dni – pripomienky, sťažnosti, námety
	Interpelácie

Rôzne

Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     navrhovateľov zápisnice : Ing. Peter Fajkus a Mgr. Igor Čajka                      
hlasovanie :		prítomní : 26 	za : 26 	proti : 0	zdržali sa : 0  

overovateľov zápisnice: Ing. Albert Liptovský a Štefan Hatala                       
hlasovanie :		prítomní : 24	 za : 24 	proti : 0	zdržali sa : 0 
a prijalo tieto uznesenia :

k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení
Uznesenie č. 42 MZ
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MZ  s pripomienkami : 
	v materiáli uvádzať aj termíny plnenia uznesení a zodpovednosť

evidovať posunutia termínov uznesení
hlasovanie :		prítomní : 25	za : 25		proti : 0	zdržali sa : 0

k bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia plánu technického rozvoja TEZ za roky 2004-2006 a návrh na rok 2007 a 2008. (Plnenie  Zmluvy o nájme č. 121/1994 v znení dodatkov č. 1-23)


Uznesenie č. 43 MZ

Miestne zastupiteľstvo

a) berie na vedomie

materiál „Vyhodnotenie plnenia plánu technického rozvoja TEZ za roky 2004-2006 a návrh na rok 2007 a 2008. (Plnenie  Zmluvy o nájme č. 121/1994 v znení dodatkov č. 1-23)“ s pripomienkami :

b) ukladá :

1. Po prerokovaní materiálu v MZ dňa 15.5.2007 na základe ďalších podnetov prijať opatrenia (otvorenie zmluvy č. 121/1994 o nájme) s cieľom :

 - Zabezpečiť,  aby k zmluve s C-termom  bol uzavretý nový dodatok, ktorý každoročne pred odoslaním návrhu ceny tepla na ÚRSO predloží tento cenový návrh v dostatočnom predstihu na pripomienkovanie m.č. Dúbravka. Cenový návrh musí obsahovať predovšetkým podrobnú špecifikáciu investičných akcií a tvorby odpisov, aby bola zrejmá štruktúra ročných odpisov v predmetnom roku. Dodatočne treba predložiť aj štruktúru ročných odpisov za roky 2004-2006.
                                                                                                                     Z : starosta
											         		 T : MZ 26.6.2007

hlasovanie :		prítomní : 27	za : 27 	proti : 0 	zdržali sa : 0

2.Zabezpečiť vykonanie kontroly odbornou inštitúciou s cieľom zistiť, prečo boli prekročené s C-termom dohodnuté a odsúhlasené plánované náklady investičných akcií rekonštrukcií vonkajších rozvodov kotolní K 10, 11, 14, 16 a 17.
                                                                                                                    Z : prednostka Mú
											          		T : MZ 26.6.2007

hlasovanie :		prítomní : 26	za : 25	 	proti : 0 	zdržali sa : 1

3. Zabezpečiť zo strany Mú pravidelnú účasť na preberacích konaniach pri odovzdávaní investičných dodávok.

4. Overiť právny vzťah medzi C-termom, spol. s.r.o. a spoločnosťou Dalkia, a.s. z hľadiska garancie záväzkov voči m.č. Dúbravka v oblasti tepelno-energetických zariadení.

													Z : prednostka Mú
													T : MZ 26.6.2007

hlasovanie :		prítomní : 27	za : 27	 	proti : 0 	zdržali sa : 0

k bodu č. 3 :  Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava IV 
Uznesenie č. 44 MZ
Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie
Situačnú správu o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava – Dúbravka za mesiace marec, apríl 2007 s pripomienkami.
hlasovanie :		prítomní : 24	za : 24	 	proti : 0 	zdržali sa : 0


k bodu č. 4a : Návrh na odvolanie veliteľa Obecného hasičského zboru Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 45 MZ
Miestne zastupiteľstvo
odvoláva 
p. Dimitrija Škriňu dňom 15. mája 2007 z funkcie veliteľa Obecného hasičského zboru – Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.
hlasovanie :		prítomní : 24	za : 24	 	proti : 0	zdržali sa : 0

k bodu č. 4b : Návrh na vymenovanie veliteľa Obecného hasičského zboru Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
Uznesenie č. 46 MZ
Miestne zastupiteľstvo
menuje
p. Mateja Filípka dňom 15. mája 2007 do funkcie veliteľa Obecného hasičského zboru – Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.
hlasovanie :		prítomní : 25 	za : 25	 	proti : 0	zdržali sa : 0

k bodu č. 5 : Informácia o činnosti útvaru kontroly
Uznesenie č. 47 MZ
Miestne zastupiteľstvo

a) berie na vedomie
Informáciu   o    činnosti    útvaru     kontroly bez pripomienok

b) schvaľuje
návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v Informácii z kontroly
Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie platných predpisov na úseku prideľovania bytov, najmä :

1/   VZN hl. m. SR Bratislavy č. 1/2006 o nájme bytov a nebytových miestností...
/ obecné byty, služobné byty, projekty bývania /

2/   Zákon SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami  / služobné, byty osobitného určenia, bytové náhrady /

hlasovanie :		prítomní : 27	za : 27	 	proti : 0 	zdržali sa : 0

c) ukladá 

   1. Zabezpečiť plnenie schválených opatrení uvedených v Informácii o činnosti útvaru
      kontroly

   2. Zabezpečiť plnenie opatrení uvedených v stanovisku odd. Správy bytového fondu. 

										Z : prednostka Mú
                                                                                                                    T : trvalý

 hlasovanie :	prítomní : 27 	za : 27		proti : 0	zdržali sa : 0

k bodu č. 6 : Informácia o úprave platu miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 48 MZ
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
úpravu platu hlavnej kontrolórke mestskej časti Bratislava - Dúbravka na 42 100,- Sk s účinnosťou od 1. marca 2007, čo sa premietne aj do úpravy rozpočtu . 	
hlasovanie :		prítomní : 25 	 za : 24	 proti : 0 	zdržali sa : 1

k bodu č. 7 : Návrh na vyplatenie odmeny za I. štvrťrok 2007 miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 49 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
odmenu odmenu za I. štvrťrok 2007  Ing. Ružene Záthureckej, hlavnej kontrolórke mestskej časti Bratislava – Dúbravka, vo výške 30% z priznaného platu za príslušné obdobie.
hlasovanie :		prítomní  : 26 	za : 25		proti : 0	zdržali sa : 1

k bodu č. 8 : Návrh na stanovenie platu starostovi mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 50 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Plat starostovi mestskej časti Bratislava – Dúbravka, Ing. Jánovi Sandtnerovi v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 75.900,- Sk s termínom od 1. marca 2007, čo sa premietne aj do úpravy rozpočtu.
 
hlasovanie :		prítomní : 26 	za : 25		proti : 0	zdržali sa : 1

k bodu č. 9 : Návrh odmeny starostovi mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 51 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
odmenu Ing. Jánovi Sandtnerovi, starostovi mestskej časti Bratislava – Dúbravka za I. štvrťrok 2007 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie I. štvrťroka 2007.
hlasovanie :		prítomní : 25	za : 25	 	proti : 0	zdržali sa : 0

k bodu č. 10 : Správa o inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2006
Uznesenie č. 52 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2006 s prijatými opatreniami
	ústrednou inventarizačnou komisiou Mú

 inventarizačnou komisiou DKD
s pripomienkami : 
- vysporiadať položky finančných investícií a pohľadávok, ktoré nezodpovedajú súčasným platným postupom  účtovania v termíne najneskôr do 31.10.2007. Súčasne predložiť do rokovania  MZ informáciu o konkrétnej zodpovednosti za prípadné nehospodárne nakladanie s majetkom m.č.
hlasovanie :		prítomní : 26 	za : 26		proti : 0	zdržali sa : 0

k bodu č. 11 : Záverečný účet za rok 2006
Uznesenie č. 53 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
1. Záverečný účet obce za rok 2006 bez výhrad
2. Čerpanie rozpočtu a rozdelenie rozpočtového prebytku za rok 2006 a zostatku finančných prostriedkov na základnom bežnom účte a v pokladnici k 31.12.2007 nasledovne : 
a. do peňažných fondov vo výške 15 039 446,39 Sk, z toho :
	- do cestného fondu Mú				6 000 000,00 Sk
	- do rezervného fondu ZŠ				   858 516,86 Sk
	- do rezervného fondu MŠ				   681 470,95 Sk
	- do rezervného fondu Mú				7 499 458,58 Sk
Z toho viazané prostriedky :
	na konto zelene 34 533,15 Sk

na vysporiadanie daní z nehnuteľností za rok 2006	1 921 587,60 Sk
b. účelovo viazané finančné prostriedky na bežnom účte vo výške 360 895,31 Sk ako nevyčerpaný zostatok z príjmov na komunálne voľby z roku 2006, ktoré budú zúčtované vo vzťahu k Ministerstvu vnútra SR v roku 2007.
3. Plnenie záväzných ukazovateľov za rok 2006
4. Ročnú účtovnú závierku Domu kultúry Dúbravka za rok 2006 a hospodársky výsledok – stratu vo výške 129 tis. Sk.
5. Ročnú účtovnú závierku Mestskej knižnice Dúbravka za rok 2006 a hospodársky výsledok – stratu vo výške 355 tis. Sk.
hlasovanie :		prítomní : 21	za : 21		proti : 0	zdržali sa : 0

k bodu č. 12 : Žiadosť Štefana Duchoňa o odkúpenie časti nebytových priestorov – potraviny v budove na Žatevnej ul. č. 4
Uznesenie č. 54 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
neschvaľuje odpredaj časti nebytových priestorov – potraviny – o výmere 255 m2 , ktoré sa nachádzajú v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Dúbravka, na Žatevnej ul. č. 4, Bratislava, p. Štefanovi Duchoňovi.
hlasovanie :		prítomní : 25 	za : 24		proti : 0	zdržali sa: 1

k bodu č. 13 : Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB na poskytnutie návratných finančných príspevkov
Uznesenie č. 55 MZ
Miestne zastupiteľstve
schvaľuje 
uvoľnenie finančných prostriedkov z FRB vo výške 4 000 000 Sk 
poveruje
RFRB  rozdelením uvoľnených prostriedkov  medzi domy :
Bullova 5,7
Pri kríži 38,40
Klimkovičova 9-13
Hanulova 7
Ožvoldíkova 13
hlasovanie :		prítomní : 26	za : 26		proti : 0	zdržali sa: 0

k bodu č. 14 : Návrh na odpis nedoplatkov a preplatkov za obecné byty
Uznesenie č. 56 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje 
odpis nedoplatkov a preplatkov za obecné byty podľa predloženého zoznamu 
	nedoplatky vo výške 352 256,20 Sk

nedoplatky vo výške   76 582,80 Sk
preplatky vo výške    134 723,20 Sk
hlasovanie :		prítomní : 25	za : 25		proti : 0	zdržali sa: 0

k bodu č. 15 : Návrh na schválenie prevodu vlastníctva priľahlého pozemku
stiahnuté z rokovania

k bodu č. 16 : Návrh na vyradenie prebytočného hnuteľného majetku
Uznesenie č. 57 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
v zozname uvedené predmety ako prebytočný a nepotrebný hmotný hnuteľný majetok :
ŠJ pri MŠ Cabanova, Damborského, Ožvoldíkova, Pri kríži, Sekurisova, Ušiakova v hodnote 39 271,50 Sk.
Miestny úrad Bratislava – Dúbravka v hodnote 1 544 921,38 Sk.
hlasovanie :		prítomní : 22	za : 22		proti : 0	zdržali sa: 0

k bodu č. 17 : Návrh na riešenie havarijného stavu plynovej kotolne ZŠ Pri kríži 11
stiahnuté z rokovania

k bodu č. 18 : Vyhodnotenie zimnej údržby za február a marec 2007
Uznesenie č. 58 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie
predložené vyhodnotenie zimnej údržby za február a marec 2007.
hlasovanie :		prítomní : 24	za : 24		proti : 0	zdržali sa: 0

k bodu č. 19 : Návrh znenia rámcovej náplne činnosti komisií Miestneho zastupiteľstva m.č. Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 59 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
a) schvaľuje
1. predložený návrh znenia činnosti komisií Miestneho zastupiteľstva m.č. Bratislava – Dúbravka
2.  Štatút Fondu rozvoja bývania Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, ktorý bol zriadený Miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 72 zo dňa 27.3.2003 ako účelový mimorozpočtový peňažný fond
b) ukladá
Spracovať pre jednotlivé komisie Miestneho zastupiteľstva m.č. Bratislava – Dúbravka rámcové náplne činností ako samostatný dokument.
													   Z : zástupkyňa starostu
													   T : 30.5.2007
hlasovanie :		prítomní : 23 	za : 23		proti : 0	zdržali sa: 0

k bodu č. 20 : Návrh kompetencií zástupkyni starostu  m.č. Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 60 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
rozšírenie kompetencií zástupkyni starostu m.č. Bratislava – Dúbravka, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Uznesenia č. 16 MZ, zo dňa 6.2.2007 : 
hlasovanie :		prítomní : 25	za : 25		proti : 0	zdržali sa: 0

k bodu č. 21 : Návrh na vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja    m.č. Bratislava – Dúbravka na obdobie rokov 2007 - 2013
Uznesenie č. 61 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
a) schvaľuje
návrh na vypracovanie „Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja m.č. Bratislava – Dúbravka na obdobie rokov 2007 – 2013“ bez pripomienok.
b) ukladá
vypracovať „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja m.č. Bratislava – Dúbravka na obdobie rokov 2007 – 2013“.
													Z :  prednostka Mú
													T : 30.9.2007
hlasovanie :		prítomní : 25	za : 25		proti : 0	zdržali sa: 0

k bodu č. 22 : Návrh na zrušenie VZN č. 1/2006 zo dňa 19.9.2006 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. 62 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
ruší
„VZN č. 1/2006 zo dňa 19.9.2006 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 “ bez pripomienok.
hlasovanie :		prítomní : 23	za : 23		proti : 0	zdržali sa: 0

k bodu č. 23 : Návrh na doplnenie niektorých Rád školských zariadení a zástupcov zriaďovateľa
Uznesenie č. 63 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
volí
doplnenie Rady školských zariadení a zástupcov zriaďovateľa nasledovne : 
MŠ Ožvoldíkova		- Mgr. Eva Vojtová, odd. školstva Mú
MŠ Pekníkova		- Mgr. Ľubica Szilásiová, odd. školstva
MŠ Pri kríži			- Mgr. Katarína Lazarčíková, pedagóg Gymnázia Bílikova
MŠ Ušiakova		- Mgr. Katarína Cigáňová, členka Komisie školstva, mládeže, kultúry a   športu
hlasovanie :		prítomní : 24	za : 24		proti : 0	zdržali sa: 0

k bodu č. 24 : Informácia o menovaní členov Dozornej rady Bytového podniku, spol. s.r.o.
Uznesenie č. 64 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
Informáciu o menovaní členov Dozornej rady Bytového podniku, spol. s.r.o. dňom 1.5.2007 :
Ing. Jozefína Baranová,
Milan Hlinka,
Ing. Miroslav Kováč,
Mgr. Oliver Mikšík,
MUDr. Ján Šimo
hlasovanie :		prítomní : 24	za : 24		proti : 0	zdržali sa: 0

k bodu č. 25 : Informácia o menovaní členov Dozornej rady Dúbravskej televízie, spol. s.r.o.
Uznesenie č. 65 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
Informáciu o menovaní členov Dozornej rady Dúbravskej televízie, spol. s.r.o. dňom 1.5.2007
Ing. Peter Čecho ,
Ing. Branislav Gál,
JUDr. Lukáš Machala,
Doc. Ing. Michal Klimik,
Ing. Rudolf Máder Kútsky,
hlasovanie :		prítomní : 27	za : 25		proti : 0	zdržali sa: 2
k bodu č. 26 : Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 66 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. 27 : Interpelácie
Poslanec Daniel Petruška interpeloval p. prednostku Alenu Tobiašovú vo veci reklamácie nedostatkov hracej plochy tenisového kurtu v parku Družba.

k bodu č. 28 : Rôzne
Neboli prijaté žiadne uznesenia. 





Alena Tobiašová						Ing. Ján Sandtner
prednostka Mú			starosta Mestskej časti  
						Bratislava - Dúbravka                                         		
 


Overovatelia zápisnice :    Ing. Albert Liptovský

					        Štefan Hatala	

						

					 


