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U z n e s e n i a
č. 67 – 97
z 5.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, zo dňa 3.7.2007
_______________________________________________________________________ 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 3.7.2007 na svojom 5.  zasadnutí tieto body programu : 
 
   1/        Informácia o plnení uznesení  MZ
   2/        Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV
   3/        Informácia o činnosti útvaru kontroly
   4/        Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za II. štvrťrok 2007
   5/        Návrh na vyplatenie odmeny starostovi za II. štvrťrok 2007                                            
   6/        Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2007
   7/        Návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2007
   8/        Návrh na riešenie havarijného stavu plynovej kotolne v ZŠ Pri kríži
   9/        Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov z FRB na poskytnutie návratných
              finančných prostriedkov
 10/        Návrh na dražbu dvoch obecných bytov
 11/        Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch a prevod vlastníctva priľahlého pozemku
 12/        Správa o stave mestského bytového fondu MČ Bratislava Dúbravka za rok 2006
 13/        Návrh na vyradenie hnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
 14/        Návrh k zvýšeniu finančného limitu na potraviny u stravnej jednotky v zariadeniach
              Školského stravovania pri základných školách
 15/        Návrh na pokračovanie útlmového prevádzkového režimu materských škôl v 
              M.č. Bratislava - Dúbravka od 1.septembra 2007 – stiahnuté z rokovania
 16/        Návrh na odpustenie časti dlhu Mgr. Lenky Matulákovej za prenájom priestorov
              V Materskej škole Pekníkova 4
  17/       Návrh na zmenu poskytovateľa opatrovateľskej služby v M.č.  Bratislava – Dúbravka
  18/       Základná metodika vytvorenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a 
              sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2007 – 2013“
  19/       Prehľad schválených a pripravovaných investičných zámerov v M.č. Bratislava –
              Dúbravka
  20/       Informácia o umiestňovaní reklamných zariadení na území M.č. Bratislava -Dúbravka
              a návrh koncepcie ich umiestňovania
  21/       Návrh Štatútu Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
  22/       Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu
  23/       Návrh Pracovného poriadku zamestnancov Miestneho úradu
  24/       Skončenie zmluvy č. 177/2005,  o zriadení spoločného stavebného úradu s M.č.
              Bratislava – Lamač
  25/       Žiadosť Eleny Belkovej o odpustenie dlhu v sume 89 671,- Sk
  26/       Žiadosť Ing. Alexandra Beloviča o predĺženie nájmu pozemkov – stiahnuté z rokovania
  27/       Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu spoluvlastníčke RNDr. Eve Grancovej
  28/       Žiadosť Ľubice Balážovej o odkúpenie bývalého domčeka na Bagarovej ulici
  29/       Žiadosť JUDr. Jozefa Holiča na vypustenie zvyšovania ročného nájomného o inflačný  koeficient z nájomnej zmluvy
  30/       Informácia o povoľovaní vyhradeného parkovania v M.č. Bratislava - Dúbravka
  31/       Návrh termínov zasadnutí  Miestneho zastupiteľstva  a  Miestnej rady  na II.polrok 2007
  32/       Návrh termínov poslaneckých dní na II .polrok 2007     
  33/       Poslanecké dni – pripomienky, sťažnosti, námety
  34/       Interpelácie
  35/        Rôzne
     
 
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     
 
navrhovateľov uznesení :   Ing. Ján Augustín a Ing. Miroslav Kováč                      
hlasovanie :                prítomní : 26               za : 26            proti : 0            zdržali sa : 0  
 
overovateľov uznesení :  Karol Zrunek Mgr. a  Libor Meravý                      
hlasovanie :                prítomní :24                za : 24            proti : 0            zdržali sa : 0 
 
a prijalo tieto uznesenia :
 
 
k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení MZ
Uznesenie č. 67 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
a) berie na vedomie 
Informáciu o plnení uznesení s pripomienkou 
b) schvaľuje
rozšírené znenie uznesenia č. 43 MZ zo dňa 15.5.2007 bod 2 nasledovne :
 
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, 15, 14, 16, 17, 19.
                                                                                                                    Z : prednostka Mú
                                                                                                                      
hlasovanie :                            prítomní : 27               za : 27             proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 2 :  Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava IV 
Uznesenie č. 68 MZ
Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie
Situačnú správu o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava – Dúbravka za mesiace máj 2007.
hlasovanie :                            prítomní : 27               za : 27            proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 3 : Informácia o činnosti útvaru kontroly 
 
Uznesenie č. 69 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
a)  berie na vedomie 
Správu z kontroly ZŠ Nejedlého
 
b) ukladá 
zabezpečiť dôsledné dodržiavanie právnych predpisov, a to :
Zákonník práce a Zákon o účtovníctve
                                                                                              Z : riaditeľka ZŠ
                                                                                              T : trvalý 
c) schvaľuje
návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2007
                                                                                               Z : miestna kontrolórka
                                                                                              T : II. Polrok 2007
hlasovanie :                            prítomní : 27               za :27              proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 4 : Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za II. štvrťrok 2007
Uznesenie č. 70 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
odmenu za II. štvrťrok 2007 Ing. Ružene Záthureckej, miestnej kontrolórke Mestskej
časti Bratislava  - Dúbravka, vo výške 30% z priznaného platu za príslušné obdobie
hlasovanie :                            prítomní : 27               za :27              proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 5 : Návrh na vyplatenie odmeny starostovi za II. štvrťrok 2007
Uznesenie č. 71 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
Ing. Jánovi Sandtnerovi, starostovi Mestskej časti Bratislava - Dúbravka, odmenu za II. 
štvrťrok 2007 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie II. štvrťroka 2007.
hlasovanie :                            prítomní : 27               za :27              proti : 0            zdržali sa : 0
 
 
k bodu č. 6 : Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2007
 
Uznesenie č. 72 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2007 bez pripomienok.
hlasovanie :                            prítomní : 27               za : 27             proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 7 : Návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2007
 
Uznesenie č. 73 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2007 
 
Príjmy celkom - zvýšenie o 2 750 tis. Sk t.j. z 225 154 tis. Sk na 227 904 tis. Sk             
Výdavky celkom - zvýšenie o 2 750 tis. Sk t.j. z 225 154 tis. Sk na 227 904 tis. Sk          
 
A. Úprava rozpočtu na rok 2007 je nasledovná:
 
1. Úprava bežných príjmov – zvýšenie o  2 760 tis. Sk, z toho:
-          rozpočtová položka 111 003 - daň z príjmov FO o 815 tis. Sk
-          rozpočtová položka 292 019 – refundácie o 225 tis. Sk 
-          rozpočtová položka 292 027 – iné nedaňové príjmy o 1 355 tis. Sk
-          rozpočtová položka 311 000 – prijaté dary o 25 tis. Sk
-          rozpočtová položka 312 007 – transfery v rámci verejnej správy o 340 tis. Sk
 
2. Úprava príjmov z peňažných fondov – celkové zníženie o 10 tis. Sk, z toho:
-          zníženie príjmov z cestného fondu o 310 tis. Sk
-          zvýšenie príjmov z FRB o 300 tis. Sk 
 
3. Úprava bežných výdavkov – zvýšenie o  2 760 tis. Sk, z toho:
-          rozpočtová položka 610 – mzdy o 80 tis. Sk
-          rozpočtová položka 634 – dopravné o 25 tis. Sk
-          rozpočtová položka 635 – rutinná a štandardná údržba o 395 tis. Sk
-          rozpočtová položka 637 – služby o 1 770 tis. Sk
-          rozpočtová položka 640 – bežné transfery o 490 tis. Sk
4. Úprava výdavkov z peňažných fondov – celkové zníženie o 10 tis. Sk, z toho:
-          zníženie výdavkov z cestného fondu o 310 tis. Sk
-          zvýšenie výdavkov z FRB o 300 tis. Sk 
 
B. Úprava mimorozpočtových finančných prostriedkov na rok 2007, z toho:
 
1. zvýšenie mimorozpočtových príjmov FRB o 1 203 tis. Sk  z dôvodu jednorazového  
    splatenia pôžičky bytovým domom Bagarova 22
 
2. zvýšenie mimorozpočtových výdavkov FRB o 986 tis. Sk na návratné finančné pôžičky 
    pre bytové domy
hlasovanie :                            prítomní : 28               za : 28             proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 8 : Návrh na riešenie havarijného stavu plynovej kotolne ZŠ Pri kríži 11
 
Uznesenie č. 74 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
1/ riešenie vykurovania na ZŠ Pri kríži 11 podľa koncepcie A, variant 1. – t.z. zachovať v ZŠ Pri kríži 11 plynovú kotolňu, rekonštrukciu realizovať z prostriedkov MŠ SR za predpokladu pridelenia požadovaných finančných prostriedkov do 31.7.2007.
2/ v prípade zamietavého stanoviska Ministerstva školstva SR k financovaniu riešiť vykurovanie na ZŠ Pri kríži 11 podľa koncepcie B variant 2 navrhnutý firmou C-term spol. s.r.o.
hlasovanie :                            prítomní : 28               za : 28             proti : 0            zdržali sa : 
 
k bodu č. 9 : Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov z FRB na poskytnutie návratných finančných príspevkov
 
Uznesenie č. 75 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
rozdelenie návratných finančných prostriedkov z FRB nasledovne :
 
   898 000,- Sk pre bytový dom – Bullova 5,7
   672 000,- Sk pre bytový dom – Pri kríži 38,40
   670 000,- Sk pre bytový dom – Klimkovičova 9-13
   677 000,- Sk pre bytový dom – Hanulova 7
1 083 000,- Sk pre bytový dom – Ožvoldíkova 13
hlasovanie :                            prítomní : 26               za : 26            proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 10 : Návrh na dražbu dvoch obecných bytov
Uznesenie č. 76 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
a) dražbu jednoizbového obecného bytu č. 5 na Landauovej č. 26
b) dražbu jednoizbového obecného bytu č. 33 na Saratovskej  č. 2
hlasovanie :                            prítomní : 24               za : 24             proti : 0            zdržali sa : 0
k bodu č. 11 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch a prevod vlastníctva priľahlého pozemku
Uznesenie  č. 77 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
 
1.      prevody vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch podľa predloženého zoznamu v časti a).
 
 
2.      prevod vlastníctva bytu a spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch podľa predloženého zoznamu v časti b).
 
3.      prevody vlastníctva spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch  patriacich k bytom a garáži, odpredaných podľa zákona č. 52/1966 Zb. podľa predloženého zoznamu v časti c).
 
4.      prevod vlastníctva priľahlého pozemku k bytu podľa zoznamu v časti d).
hlasovanie :                            prítomní : 24               za : 19             proti : 0            zdržali sa : 5
 
 
k bodu č. 12 : Správa o stave mestského bytového fondu M.č. Bratislava – Dúbravka za rok 2006
Uznesenie č. 78 MZ
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o stave bytového fondu M.č. Bratislava – Dúbravka za r. 2006.
hlasovanie :                            prítomní : 24               za : 24             proti : 0            zdržali sa : 0
 
 
k bodu č. 13 : Návrh na vyradenie prebytočného hnuteľného majetku
 
Uznesenie č. 79 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje 
a)v zozname uvedené predmety ako prebytočný a nepotrebný hmotný hnuteľný majetok : 
 
C-term v hodnote                                                                                         1 080 718,69 ,- Sk
Obecný hasičský zbor v hodnote                                                                    256 699,-       Sk
ZŠ Nejedlého v hodnote                                                                                  188 767,70,-  Sk
ZŠ Nejedlého elokované pracovisko Bílikova v hodnote                                   25 030,93,-  Sk
ZŠ Nejedlého – majetok v správe MÚ v hodnote                                               15 130,-       Sk
MŠ Švantnerova, MŠ Ožvoldíkova, MŠ Ušiakova, 
MŠ ŠJ Pekníkova, MŠ Galbavého v hodnote                                                    91 452,80,-  Sk
Miestny úrad Bratislava – Dúbravka v hodnote                                               393 874,79.-  Sk
 
 
b)odpredaj vyradeného prebytočného a nepotrebného hmotného hnuteľného majetku na miestach kde je sústredený na základe odporúčanej ceny a následné zlikvidovanie nepredaného zvyšku uvedeného majetku zákonným spôsobom. 
T: do 15.8.2007
Z : prednostka MÚ
            
hlasovanie :                            prítomní : 23               za : 23             proti : 0            zdržali sa : 0
 
 
k bodu č. 14 : Návrh k zvýšeniu finančného limitu na potraviny u stravnej jednotky v zariadeniach školského stravovania pri základných školách
 
Uznesenie č. 80 MZ
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
zvýšený finančný limit  na potraviny u stravnej jednotky v zariadeniach školského stravovania pri základných školách v pôsobnosti M.č. Bratislava – Dúbravka nasledovne :
 
-          I. stupeň ZŠ :  26 Sk na deň ( zvýšenie o 2 Sk)
-          II. stupeň ZŠ : 28 Sk na deň ( zvýšenie o 2 Sk)
Z : prednostka MÚ
T : od 1.9.2007
hlasovanie :                            prítomní : 24               za : 24             proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 15 : Návrh na zachovanie útlmového prevádzkového režimu materských škôl v M.č. Bratislava – Dúbravka od 1.9.2007
 
Materiál stiahnutý z rokovania.
 
k bodu č. 16 : Návrh na odpustenie časti dlhu Mgr. Lenky Matulákovej za prenájom priestorov v Materskej škole Pekníkova 4
 
Uznesenie č. 81 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje 
odpustenie dlžnej čiastky 30 692,- Sk za časť nájomného a prevádzkových nákladov Mgr. Lenky Matulákovej, ktorá vznikla voči Mestskej časti Bratislava – Dúbravka v súvislosti s prevádzkovaním Súkromnej materskej školy v prenajatých priestoroch Materskej školy na Pekníkovej 4.
hlasovanie :                            prítomní : 24               za :24              proti : 0            zdržali sa :0 
 
 
k bodu č. 17 : Návrh na zmenu poskytovateľa opatrovateľskej služby v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 82 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
1/ ukončenie zmluvného vzťahu s Centrom privátnych sociálnych služieb Privilégium, n.o. Priekopnícka 19 v Bratislave upravujúceho poskytovanie sociálnych služieb v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka k 30.6.2007 v zmysle Zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka z 2.1.2004 v znení dodatkov.
 
2/ zmenu poskytovateľa opatrovateľskej služby v mestskej časti 
z Centra privátnych sociálnych služieb Privilégia n.o., Priekopnícka 19, 821 06 Bratislava na neziskovú organizáciu Vitálny život n.o. Jakubovo nám. 6, 811 09 Bratislava, v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
 
3/ uzatvorenie zmluvy o zabezpečení poskytovania a finančného zabezpečenia
Opatrovateľskej služby v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka s neziskovou organizáciou Vitálny život n.o. Jakubovo nám. 6, 811 09  Bratislava.
hlasovanie :                            prítomní : 24               za : 23             proti : 0            zdržali sa : 1
 
 
k bodu č. 18 : Základná metodika vytvorenia strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2007-2013
Uznesenie č. 83 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
informáciu o stave prípravných prác na realizáciu uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 61/2007 k tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2007-2013 
b) schvaľuje
základnú metodiku tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2007-2013 a strategického plánu rozvoja Mestskej časti Bratislava – Dúbravka s výhľadom do roku 2020 za tým účelom odporúča realizovať úlohy uvedené v dôvodovej správe.
hlasovanie :                            prítomní : 23               za : 23             proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 19 : Prehľad schválených a pripravovaných investičných zámerov v M.č. Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 84 MZ
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Prehľad schválených a pripravovaných investičných zámerov na území v M.č. Bratislava – Dúbravka s pripomienkou jeho publikovania v Dúbravskom spravodaji.
hlasovanie :                            prítomní : 22               za : 22             proti : 0            zdržali sa : 0
 
 
k bodu č. 20 : Informácia o umiestňovaní reklamných zariadení na území M.č. Bratislava – Dúbravka 
Uznesenie č. 85 MZ
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie 
Informáciu o umiestňovaní reklamných zariadení na území M.č. Bratislava – Dúbravka bez pripomienok.
hlasovanie :                            prítomní : 22               za : 22             proti : 0            zdržali sa : 0
 
 
k bodu č. 21 : Návrh Štatútu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
 
Uznesenie č. 86 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
Štatút Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
hlasovanie :                            prítomní : 22               za : 22             proti : 0            zdržali sa : 0
k bodu č. 22 : Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 87 MZ
Miestne zastupiteľstvo
 
1.)    ruší
Organizačný poriadok Miestneho úradu M.č. Bratislava – Dúbravka schválený uznesením č. 182 MZ, zo dňa 9.12.2003 vrátane dodatkov 1. - 3. 
 
       2.)  schvaľuje
 
A.) Organizačný poriadok Miestneho úradu M.č. Bratislava – Dúbravka 
      s navrhovanými zmenami:
 
     a.)  Zrušenie pracovných miest:
·         Zrušenie oddelenia Správy bytového fondu – preradenie pracovných pozícií (vymáhanie pohľadávok do oddelenia majetko – právneho(2 pracovné miesta), referát predaja nebytových priestorov a bytov (2 pracovné miesta), správca energetického fondu (1 pracovné miesto začlenené do oddelenia prevádzky a správy) 
·         Zrušenie vedúceho miesta oddelenia Správy bytového fondu ( 1 pracovné miesto bez odstupného)
·         Zrušenie pracovného miesta na referáte odpredaja bytov a nebytových priestorov (1 pracovné miesto s odstupným)
·         Zrušenie troch pracovných miest na referáte kultúry (3 pracovné miesta)
·         Zrušenie miesta vodiča (bez odstupného kumulovaná práca)
·         Zrušenie pracovného miesta (správca trhov 1 pracovné miesto)
·         Zrušenie pracovného miesta (správcovia PEKNÍČKA -  2 pracovné miesta)
·         Zrušenie pracovného miesta na Stavebnom úrade (1 pracovné miesto) odčlenenie M.č.Lamač
 
    b.)  Zriadenie nových pracovných miest:
·         Vedúci kancelárie PT 11/1
·         Vytvorenie referátu legislatívy a predbežnej právnej ochrany PT 10/1
·         Referát štrukturálnych fondov PT 10/0,5
·         Referát informatiky PT 10/1
·         Kancelária prvého kontaktu PT 7,7/2 pracovné miesta 
 
    c.)      Systemizáciu platnú                     106 pracovných miest
              Zrušenie pracovných miest               15,25
              Zriadené pracovné miesta                   5,5 
              Navrhovanú systemizáciu MÚ           96.25
        Navrhovanú systemizáciu u MŠ
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B. Organizačnú štruktúru Miestneho úradu M.č. Bratislava – Dúbravka
      Príloha č. 1 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu M.č. Bratislava –
- Dúbravka
 
     C. Systemizáciu pracovných miest na Miestnom úrade M.č. Bratislava – 
            - Dúbravka
            Príloha č. 2 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu m.č. Bratislava – 
            - Dúbravka
 
hlasovanie :                            prítomní : 22               za : 22             proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 23 : Návrh Pracovného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 88 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie
Pracovný poriadok Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.
hlasovanie :                            prítomní : 22               za : 22             proti : 0            zdržali sa : 0
 
 
k bodu č. 24 : Skončenie Zmluvy č. 177/2005 o zriadení spoločného stavebného úradu s Mestskou časťou Bratislava – Lamač
 
Uznesenie č. 89 MZ
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
dohodu o skončení Zmluvy č. 177/2005  zo dňa 12.12.2005 o zriadení spoločného stavebného úradu s Mestskou časťou Bratislava – Lamač ku dňu 30.6.2007.
hlasovanie :                            prítomní : 20               za : 20             proti : 0            zdržali sa : 0
 
 
k bodu č. 25 : Žiadosť Eleny Belkovej o odpustenie dlhu v sume 89 671,- Sk
 
Uznesenie č. 90 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
neschvaľuje
odpustenie dlhu – úroku z omeškania v sume 89 671,- Sk Elene Belkovej, ktorý vznikol z oneskorenej úhrady konečnej faktúry z výstavby bytu v dome na Nejedlého 61 v Dúbravke. súhlasí 
s uzatvorením splátkového kalendára na zaplatenie uvedeného dlhu  s mesačnými splátkami v sume 2 500,- Sk.
hlasovanie :                            prítomní : 21               za : 21             proti : 0            zdržali sa : 0
 
 
k bodu č. 26 : Žiadosť Ing. Alexandra Beloviča, CSc,  o predĺženie nájmu pozemkov
 
Materiál stiahnutý z rokovania.
 
 
 
 
k bodu č. 27 : Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu 3/18-iny na pozemku RNDr. Eve Grancovej
Uznesenie č. 91 MZ
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
predaj spoluvlastníckeho podielu 3/18-iny (ideálnych 97,6 m2) na parcele č. 3175/62, druh pozemku záhrada o výmere 586 m2 k.ú. Dúbravka, v lokalite Dražická, žiadateľke RNDr. Eve Grancovej, spoluvlastníčke s podielom 15/18-in, za kúpnu cenu 125 306,- Sk (t.j. 1 283,- Sk/m2) podľa znaleckého odhadu všeobecnej hodnoty pozemku v znaleckom posudku č. 14/2007 zo dňa 25.5.2007 znalca Ing. M. Svatíka s podmienkou zakotvenia v kúpnej zmluve predkúpne právo Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na odkúpenie predmetnej parcely za kúpnu cenu maximálne do výšky 1 283,- /m2.
hlasovanie :                            prítomní : 20               za : 20             proti : 0            zdržali sa : 0
 
 
k bodu č. 28 : Žiadosť Ľubice Balážovej o odkúpenie bývalého strážneho domčeka na Bagarovej ul.
Uznesenie č. 92 MZ
Miestne zastupiteľsto
neschvaľuje
predaj stavby bývalého strážneho domčeka na Bagarovej ul., Bratislava, súpisné číslo 2084, (nebytový priestor o výmere 37 m2) postaveného na parc.č. 2855 k.ú. Dúbravka p. Ľubici Balážovej. 
hlasovanie :                            prítomní : 21               za : 21             proti : 0            zdržali sa : 0
 
 
k bodu č. 29 : Žiadosť JUDr. Jozefa Holiča na vypustenie zvyšovania ročného nájomného o inflačný koeficient z nájomnej zmluvy
 
Uznesenie č. 93 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo 
neschvaľuje
vypustenie ročného zvyšovania nájomného o inflačný koeficient zo zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 9/1995 v znení dodatkov č. 1/1996, 2/2001, 3/2002, 4/2002 na Tranovského č. 18, Bratislava, uzatvorenej s JUDr. Jozefom Holičom, počínajúc r. 2008, z dôvodu prípravy rušenia inflačných koeficientov od 1.1.2008. Súčasne bude formou dodatkov vykonaná aktualizácia vo všetkých nájomných zmluvách.
hlasovanie :                            prítomní : 20               za : 18             proti : 0            zdržali sa : 2
 
 
k bodu č. 30 : Informácia o povoľovaní vyhradeného parkovania v M.č. Bratislava - Dúbravka
Uznesenie č. 94 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie 
Informáciu o povoľovaní vyhradeného parkovania v M.č. Bratislava – Dúbravka
hlasovanie :                            prítomní : 20               za : 20             proti : 0            zdržali sa : 0
 
 
k bodu č. 31 : Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady v II. polroku 2007
 
Uznesenie č. 95 MZ
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie  
termíny zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady v II. polroku 2007 nasledovne :
 
 
 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva           11.9. 2007
 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstvo         23.10. 2007
 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstvo         11.12. 2007
hlasovanie :                            prítomní : 21               za : 21             proti : 0            zdržali sa : 0
 
 
k bodu č. 32 : Návrh termínov poslaneckých dní na II. polroku 2007
 
Uznesenie č. 96 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie  
termíny poslaneckých dní na II. polroku 2007.
hlasovanie :                            prítomní : 20               za : 20             proti : 0            zdržali sa : 0
 
k bodu č. 33 : Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov
Uznesenie č. 97 MZ
 
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o vybavovaní sťažností, pripomienok a námetov občanov z  Poslaneckých dní.
hlasovanie :                            prítomní : 21                za : 21             proti : 0            zdržali sa: 0
 
k bodu č. 34 : Interpelácie
Neboli prijaté žiadne uznesenia. 
 
k bodu č. 35 : Rôzne
Neboli prijaté žiadne uznesenia. 
 
 
 
 
Alena Tobiašová                                                              Ing. Ján Sandtner
prednostka Mú                                                                       starosta Mestskej časti  
                                                                                              Bratislava - Dúbravka                                                            
 
 
Overovatelia zápisnice :          Karol Zrunek Mgr.   
 
                                               Libor Meravý             


