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U z n e s e n i a

č.   393 -  408

z  21. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Dúbravka

z  8. septembra 2009
	
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 8.9.2009 na svojom 21.  zasadnutí  tieto body programu :

      1.	Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
      2.	Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava-Dúbravka
	v M.č. Dúbravka za I. polrok 2009
      3.	Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2009
      4.	Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2009
      5.	Informácia o činnosti útvaru kontroly
      6.	Informácia o nakladaní s neupotrebiteľným hnuteľným majetkom za rok 2008
      7.	Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 31/7, lokalita K horárskej studni
      8.	Návrh na zvýhodnený prenájom časti nebytového priestoru, objekt Bagarova ulica
      9.	Návrh na zrušenie bodu a) uznesenia MZ č. 377/2009, ktorým bol schválený 
	prevod vlastníctva obecného bytu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných
	častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch
	žiadateľom Roman Havelka a Jana Havelková, Kpt. Rašu 17/7
	  Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych 

	podielov na zastavaných pozemkoch
    11.	Informácia o postupe opráv plynovej kotolne pre objekty na Bílikovej ul.
    12.	Informácia o čiastočnom rozsudku Okresného súdu Bratislava IV, 
č.k. 9C 319/2003-687 v právnej veci navrhovateľa : 1. JUDr. Štefan Hamerlík,
2. manželka Daniela Hamerlíková a 74 spoločníkov – vlastníkov bytov
    13.	Informácia o bytoch pridelených v období od 1.1.2007 do 8.9.2009 spracovaná
v nadväznosti na plnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 51 b) zo 14.3.1995
    14.	Interpelácie poslancov MZ
    15.	Informácia o vybavovaná sťažností, pripomienok a námetov občanov z Poslaneckých
dní
    16.	Rôzne: 16/A . Návrh rekonštrukcie osvetlenia Základnej školy Pri kríži 11, 
                                   Bratislava-Dúbravka


Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     



navrhovateľov uznesení  poslancov	 : Ing. Miroslav Kováč 	
	Eva Jandošová



overovateľov uznesení   poslancov  : Andrej Guzy	
	Ing. Štefan Bednár



a prijalo tieto uznesenia :



k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

Uznesenie  MZ  č. 393/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 

Hlasovanie :	       prítomní : 23      	 za : 23            proti : 0   	    zdržali sa : 0  




k bodu č. 2 : Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava-Dúbravka v M.č. Dúbravka za I. polrok 2009

Uznesenie  MZ  č. 394/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
situačnú správu o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava  Dúbravka za I. polrok 2009

Hlasovanie :	       prítomní :24       	 za : 24             proti : 0   	    zdržali sa : 0  
k bodu č. 3 : Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2009

Uznesenie MZ č. 395/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie

1. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej časti Bratislava–Dúbravka k 30.6.2009   nasledovne:
   plnenie rozpočtu príjmov celkom 7 440 923 € vo výške 3 372 033 € t. j. 45,3 %, z toho:
	- bežné príjmy vo výške				          3 045 552 €
	- kapitálové príjmy vo výške			               20 138 €
	- príjmy z peňažných fondov vo výške		             306 333 €
1.2.   plnenie rozpočtu výdavkov celkom 7 440 923 € vo výške 2 864 498 € t. j. 38,5 %, z toho:
	- bežné výdavky vo výške				          2 825 815 €
	- kapitálové výdavky vo výške				   38 683 €
1.3.   prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške                        507 525 €

2. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. k 30.6.2009 nasledovne:
2.1.   plnenie rozpočtu výnosov celkom 691 429 € vo výške 315 336 € t.j. 45,6 %
2.2.   plnenie rozpočtu nákladov celkom 691 429 € vo výške 313 997 € t. j. 45,4 %
2.3.  zisk vo výške			  				     1 339 €


3. príjmové a výdavkové transfery pre ZŠ zo ŠR k 30.6.2009 nasledovne:
3.1.   transfery – príjmy zo ŠR pre ZŠ celkom vo výške     	         1 136 931 €, z toho:
	- normatívne finančné prostriedky			         1 104 296 €
	- stravné								    3 065 €
	- pomôcky							       581 €
	- vzdelávacie poukazy					  25 518 €
	- odchodné							    3 471 €
3.2.   transfery na výdavky pre ZŠ celkom vo výške	         1 047 818 €, z toho:
	- normatívne finančné prostriedky			         1 015 183 €
	- stravné								    3 065 €
	- pomôcky							       581 €
	- vzdelávacie poukazy					  25 518 €
	- odchodné							    3 471 €

- bez pripomienok

Hlasovanie :	       prítomní : 23      	 za : 23            proti : 0   	    zdržali sa : 0 



k bodu č. 4 :  Návrh 2 . úpravy rozpočtu na rok 2009


Uznesenie  MZ č. 396/2009


Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2009 takto:

Príjmy celkom	 zvýšenie o 257 489 Eur	t. j. z 9 692 683 Eur	na 9 950 172 Eur
Výdavky celkom	 zvýšenie o 257 489 Eur	t. j. z 9 692 683 Eur	na 9 950 172 Eur

Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2009 je nasledovný:

  1. Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o 35 847 Eur
  2. Zvýšenie kapitálových príjmov o 27 619 Eur
  3. Zvýšenie rozpočtu príjmov z finančných operácií o 194 023 Eur
  4. Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov  o 252 139 Eur
  5. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 5 350 Eur
  6. Program 5:  Administratíva – zvýšenie o 27 619 Eur
  7. Program 6:  Komunikácie – zvýšenie o 10 000 Eur, z toho:
                          Podprogram 6.4: Výstavba parkovísk - zvýšenie o 10 000 Eur  
  8. Program 7:  Vzdelávanie – zvýšenie o 184 023 Eur, z toho:
                          Podprogram 7.1: Materské školy – zvýšenie o 20 656 Eur
	              Podprogram 7.2: Základné školy – zvýšenie o 163 367 Eur
 9. Program 10: Prostredie pre život – zvýšenie o 35 847 Eur, z toho:
		  Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene – zvýšenie o 4 438 Eur
                          Podprogram 10.2: Čistenie verejného priestranstva – zvýšenie o 31 409 Eur
	
- bez pripomienok

Hlasovanie :	       prítomní : 25       	 za : 25             proti : 0  	    zdržali sa : 0 







k bodu č. 5 :  Informácia o činnosti útvaru kontroly

Uznesenie MZ č. 397/2009

Miestne   zastupiteľstvo   

I.) -  berie  na   vedomie         Informáciu   z    kontroly    plnenia    opatrení   schválených 
                                                 uzneseniami    MZ     v     období    rokov    2007 - 2008 
- bez   pripomienok


II.) -  berie   na    vedomie     Správu z kontroly hospodárenia v Dúbravskej televízii s.r.o 
                                                 za rok 2008                                                                                                   
- bez    pripomienok 

III.) – berie   na   vedomie      Informáciu    z     kontroly     vybavovania    sťažností  
                                                  za  I.  polrok  2009                                                                                                                  
- bez    pripomienok
                                                              
Hlasovanie :	       prítomní : 26       	 za : 25             proti : 0   	    zdržali sa : 0  



k bodu č. 6 : Informácia o nakladaní s neupotrebiteľným hnuteľným majetkom za rok 2008
Uznesenie MZ č. 398/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o nakladaní s neupotrebiteľným hnuteľným majetkom

Hlasovanie :	       prítomní : 25       	 za : 25            proti : 0   	    zdržali sa : 0  



k bodu č. 7 : Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 171/1 k.ú. Dúbravka, lokalita K horárskej studni
Uznesenie MZ č. 399/2009

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
prenájom časti pozemku, parc. č. 168/7 o výmere 8 mﾲ8 m² na dobu neurčitú, žiadateľovi Enermont s.r.o., člen skupiny ZSE, parc.č. 168/7 o celkovej výmere 543 mﾲ543 m² zastavaná plocha a nádvorie, vedený na liste vlastníctva č. 847 k.ú. Dúbravka v prospech vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava a zverený do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka protokolom z 04.02.1998 situovaný na ulici K horárskej studni, za sumu 86,3042 €/m2/rok (alternatíva A1)
Hlasovanie :	       prítomní : 26      	 za : 24            proti : 0   	    zdržali sa : 2


k bodu č. 8 : Návrh na zvýhodnený prenájom strážneho domčeka, Bagarova ulica

Uznesenie MZ č. 400/2009

Miestne zastupiteľstvo 
A. schvaľuje 
prenájom nebytového priestoru, stavby bývalého strážneho domčeka na Bagarovej ulici, Bratislava, súpisné číslo 2084,  postavený na parc. č.2855, k. ú. Dúbravka, o výmere 37m2 zapísaný na LV 847, pani Ľubici Balážovej,  bytom Púpavova č. 31,  Bratislava
za 1 €/m2/rok.

B. súhlasí 
s navrhovaným znením zmluvy o nájme strážneho domčeka na Bagarovej ulici 

Hlasovanie :	       prítomní : 26      	 za : 22            proti : 1  	    zdržali sa : 3 



k bodu č. 9 : Návrh na zrušenie bodu a) uznesenia MZ č. 377/2009, ktorým bol schválený prevod vlastníctva obecného bytu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch žiadateľom Havelka Roman a Jana Havelková, Kpt. Rašu 17/7

Uznesenie MZ č. 401/2009

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
zrušenie bodu a) uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 377/2009, ktorým bol schválený prevod vlastníctva obecného bytu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch žiadateľom Roman Havelka a Jana Havelková, bytom Kpt. Rašu 17/7.

Hlasovanie :	       prítomní : 23      	 za : 23            proti : 0  	    zdržali sa : 0



k bodu č. 10 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch

Uznesenie MZ č. 402/2009
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
prevody vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch podľa predloženého zoznamu žiadateľov:

Miško Denis a Mišková Linda, Mgr., Drobného 18/10, 1-izbový,
Zúbek Jaroslav, pod záhradami 2/20, garsónka,
Jurkovič Stanislav, Fedákova 20/10, 2-izbový,
Miková Mária, Drobného 25/29, 1-izbový,
Zvrškovcová Věra, Homolova 41/7, 1-izbový,
Suchánek Pavel a Suchánková Petra, Saratovská 6/56, garsónka,
Vaňová Marta, JUDr., J. Alexyho 3, 3-izbový,
Kuševa Terézia, Talichova 12/7, 1-izbový.

Hlasovanie :	       prítomní : 24      	 za :  24           proti : 0 	    zdržali sa : 0



k bodu č. 11 : Návrh na postup opráv plynovej kotolne pre objekty ZŠ a gymnázia na Bílikovej ul.

Uznesenie MZ č. 403/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
informáciu o stave plynovej kotolne pre objekty ZŠ a Gymnázium Bilíkova

B. schvaľuje 
postup opráv plynovej kotolne pre objekty ZŠ a gymnázium Bílikova realizovať vo dvoch etapách :

	realizáciu najnutnejších opráv na zabezpečenie bezporuchovej a bezpečnej prevádzky plynovej kotolne na jednu vykurovaciu sezónu 2009/2010 zabezpečiť dodávateľom – spoločnosťou Dalkia a.s.

komplexne a definitívne riešiť problematiku tepelného zdroja 

Hlasovanie :	       prítomní : 23      	 za : 23            proti : 0  	    zdržali sa : 0


k bodu č. 12 : Informácia o čiastočnom rozsudku Okresného súdu Bratislava IV, č.k. 9C 319/2003-687  v právnej veci navrhovateľa : 1. JUDr. Štefan Hamerlík, 2. manželka Daniela a 74 spoločníkov – vlastníkov bytov

Uznesenie MZ č. 404/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o čiastočnom rozsudku Okresného súdu Bratislava IV, č. k. 9C 319/2003-687 v právnej veci navrhovateľa: 1. JUDr. Štefan Hamerlík 2. Daniela Hamerlíková a 74 spoločníkov - vlastníkov bytov v dome na Nejedlého ulici, ktorí pristúpili k sporu a všetci sú zastúpení navrhovateľom č.1 v konaní proti odporcovi Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava o uloženie povinnosti odstrániť vady v bytovom dome a iné.

Hlasovanie :	       prítomní : 24       	 za : 24            proti : 0   	    zdržali sa : 0 

k bodu č. 13 : Informácia o bytoch pridelených v období od 1.1.2007 do 8.9.2009 spracovaná v nadväznosti na plnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva  č. 51 b) zo 14.3.1995

Uznesenie  MZ č. 405/2009
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 51 b)1995 zo 14.3.1995 o pridelených bytoch od 1.1.2007 do 8.9.2009.

Hlasovanie :	       prítomní : 24      	 za : 24           proti : 0  	    zdržali sa : 0 



k bodu č. 14 : Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

Uznesenie MZ č. 406/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o plnení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka vznesených na jeho 19. rokovaní bez pripomienok

Hlasovanie :	       prítomní : 25       	 za : 23             proti : 0   	    zdržali sa : 0 



k bodu č. 15 : Poslanecké dni, sťažnosti, pripomienky a námety občanov 

Uznesenie MZ č. 407/2009

 
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o vybavovaní sťažností, pripomienok a námetov občanov z Poslaneckých dní 

Hlasovanie :	       prítomní : 25       	 za : 25         proti : 0 	               zdržali sa : 0


k bodu č. 16 :  Rôzne
k bodu 16A : Návrh rekonštrukcie osvetlenia Základnej školy Pri kríži 11, Bratislava-Dúbravka
Uznesenie MZ č. 408/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje
zámer rekonštrukcie osvetlenia ZŠ Pri kríži 11 v M.č. Bratislava-Dúbravka, podľa predloženého projektu

B. žiada starostu
a) zabezpečiť vypracovanie analýzy čerpania vo výdavkovej časti rozpočtu a na základe jej výsledkov vytvoriť možnosť zaradenia navrhnutej rekonštrukcie osvetlenia do 3. úpravy rozpočtu

b) pripraviť návrh zmluvy na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
    termín: 3.11.2009




                                                                                              Ing. Ján Sandtner
                                                                                                       starosta 

PhDr. František Guth                                                                                     
        prednosta




Overovatelia: Andrej Guzy	
                        Ing. Štefan Bednár
    	






