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         Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
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U z n e s e n i a

č.   115 -  132

zo 7. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka

zo  dňa  30. októbra  2007
	

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 30.10. 2007 na svojom 7.  zasadnutí  tieto body programu :

1.	Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV
2.	Návrh na 3. zmenu rozpočtu
3.	Harmonogram prác a úloh súvisiacich so zavedením eura 
4.	Návrh plánu technického rozvoja TEZ
5.	Analýza prekročenia plánovaných investičných nákladov na tepelných zdrojoch K 14 a K 15 
6.	Návrh VZN o obmedzení a zákaze predaja a podávania alkoholických nápojov na 
      verejných priestranstvách – návrh stiahnutý z rokovania
7.	Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o miestnych daniach 
      8.   Informácia o uplatňovaní akcionárskych práv MČ Bratislava – Dúbravka
      9.   Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2007
    10.   Návrh na vyplatenie odmeny starostovi za 3.  štvrťrok 2007
    11.   Informácia o stave služobných bytov v školských zariadeniach
    12.   Plnenie uznesenia miestneho  zastupiteľstva č.51/ b zo 14.3 1996
13.   Návrh na odpis nedobytných pohľadávok za obdobie od 1.1.2006 do 1.9.2007 
    14.	Návrh na schválenie dlhodobého nájmu pozemku Poľnohospodárskemu družstvu 
            Vajnory
    15.	Návrh na schválenie dlhodobého nájmu pozemku Ing. Vladimírovi Svrbickému s
            manželkou
16.   Návrh na predĺženie prenájmu pozemku
17.   Návrh na prevod vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných
        pozemkoch
 18.   Urbanistická štúdia zóny Agátova ulica – návrh zadania
 19.   Návrh na pomenovanie nového námestia v mestskej časti 
 20.   Poslanecké dni – pripomienky, sťažnosti, námety
 21.   Interpelácie
 22.   Rôzne


Miestne zastupiteľstvo schválilo  doplnenie programu zasadnutia o bod  zaradený do rokovania ako bod č. 20 – Návrh na spôsob  realizácie bodu   2 ods.2 programového vyhlásenia Miestneho zastupiteľstva, s tým že označenie nasledujúcich bodov rokovania sa posúva.




Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     

navrhovateľov uznesení : poslancov  Ing. Miroslava Kováča a Ing. Branislava Gála                     

overovateľov uznesení :  poslancov Ing. Máriu Magdalénu Dankovú  a Doc. Ing. Michala Klimíka	                    


a prijala tieto uznesenia :








k bodu č. 1 :  Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV


Uznesenie  MZ  č. 115 /2007

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
situačnú správu o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV za mesiac september 2007



k bodu č. 2 : Návrh na 3. zmenu rozpočtu


Uznesenie  MZ  č. 116 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje po zapracovaní 
a.	príspevku pre DKD p. o. z FRB vo výške 625 tis. Sk na opravu strechy na budove knižnice
b.	presunu čiastky 176 tis. Sk v rámci FRB na oplotenie a položenie umelej trávy na ZŠ Nejedlého z položky rekultivácia športového areálu na ZŠ Beňovského
3. úpravu rozpočtu na rok 2007 nasledovne:
Príjmy celkom –    zníženie o 5 908 tis. Sk t.j. z 232 989 tis. Sk na 227 081 tis. Sk		
Výdavky celkom – zníženie o 5 908 tis. Sk t.j. z 232 989 tis. Sk na 227 081 tis. Sk	
 
Úprava rozpočtu na rok 2007 je nasledovná:

A. Úprava bežných príjmov – celkové zvýšenie o 647 tis. Sk, z toho:
-	rozpočtová položka 212 003 – prenájom nebytových priestorov -  zvýšenie o 232 tis. Sk 
-	rozpočtová položka 223 001 – poplatky za letný tábor – zvýšenie o 25 tis. Sk
-	rozpočtová položka 240 000 – úroky - zvýšenie  o 120 tis. Sk
-	rozpočtová položka 292 019 – refundácia výdavkov – zvýšenie o 200 tis. Sk
-	rozpočtová položka 311 000 – dary - zvýšenie o 70 tis. Sk

B. Úprava bežných výdavkov – celkové zvýšenie o 647 tis. Sk, z toho:
-	rozpočtová položka 610 - mzdy zvýšenie o 450 tis. Sk
-	rozpočtová položka 633 – materiál zvýšenie o 295 tis. Sk
-	rozpočtová položka 635 – rutinná a štandardná údržba zníženie o 348 tis. Sk
-	rozpočtová položka 637 - služby zvýšenie o 870 tis. Sk
-	rozpočtová položka 640 - bežné transfery zníženie o 620 tis. Sk



C. Úprava príjmov – prevod z peňažných fondov - zníženie o 6 555 tis. Sk, z toho:
-  cestný fond zníženie o		            3 690 tis. Sk
-  rezervný fond zníženie o	            	4 250 tis. Sk
-  FRB zvýšenie o			            1 385 tis. Sk

D. Úprava výdavkov z cestného fondu – zníženie o 3 690 tis. Sk, z toho:
-  zimná údržba 		2 500 tis. Sk
-  údržba zelene		1 190 tis. Sk

E. Úprava výdavkov z rezervného fondu – zníženie o 4 250 tis. Sk, z toho:
-  transfer na súkromné a cirkevné školské zariadenia	4 000 tis. Sk
-  nákup výpočtovej techniky				               250 tis. Sk

F. Úpravu výdavkov z FRB – zvýšenie o 1 385 tis. Sk na finančné krytie
-	DPH za výmenu kotlov  na ZŠ Pri kríži vo výške 760 tis. Sk
-	príspevku pre DKD vo výške 625 tis. Sk na opravu strechy na budove knižnice

G. Úpravu záväzných ukazovateľov



k bodu č. 3 : Harmonogram prác a úloh súvisiacich so zavedením eura 


Uznesenie  MZ  č. 117 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
predložený Harmonogram prác a úloh súvisiacich so zavedením eura od 1.1.2009 bez pripomienok
 


k bodu č. 4 : Návrh plánu technického rozvoja TEZ
                       

Uznesenie  MZ  č. 118 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
plán rekonštrukcie a modernizácie prevádzky TEZ na rok 2008  podľa predloženého návrhu.



k bodu č. 5 : Analýza prekročenia plánovaných investičných nákladov na tepelných zdrojoch K 14 a K 15 

- návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia


k bodu č. 6  : Návrh VZN o obmedzení a zákaze predaja a podávania alkoholických nápojov na  o obmedzení a zákaze predaja a podávania alkoholických nápojov na  verejných priestranstvách

- návrh stiahol predkladateľ z rokovania



k bodu č. 7 : Návrh VZN Mestskej časti Bratislava - Dúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN. č. 4/2004 o miestnych daniach
                                                       

Uznesenie  MZ  č 119 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN Mestskej časti Bratislava- Dúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4 /2004 o   miestnych daniach  tak, že  sadzby za parkovacie miesta sú v zmysle VZN nasledujúce:

-pre osobné motorové vozidlá nepodnikateľov     13,- Sk za deň /BOX
-pre podnikateľské subjekty                                  18,- Sk za deň/ BOX
-pre nákladné motorové vozidlá, autobusy                     
  na určených parkoviskách MČ                            22,- Sk za deň/BOX



k bodu č. 8 :  Informácia o uplatňovaní akcionárskych práv MČ Bratislava – Dúbravka


Uznesenie  MZ  č. 120 /2007

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie 
informáciu o spôsobe uplatňovania akcionárskych práv Mestskou časťou Bratislava - Dúbravka v spoločnosti Dúbravanka, a. s., s pripomienku vytvoriť opravnú položku vo výške 100%  nominálnej hodnoty finančných investícií  Dúbravanky,a.s.



k bodu č. 9 : Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za III. štvrťrok 2007


Uznesenie MZ č.  121 /2007

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
odmenu  za III. štvrťrok 2007 Ing. Ružene Záthureckej, hlavnej kontrolórke mestskej časti Bratislava – Dúbravka vo výške 30% z priznaného platu za príslušné obdobie




k bodu č. 10 : Návrh na vyplatenie odmeny starostovi za III. štvrťrok 2007


Uznesenie MZ č. 122 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Ing. Jánovi Sandtnerovi, starostovi Mestskej časti Bratislava – Dúbravka odmenu za            III. štvrťrok 2007 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie III. štvrťroka 2007



k bodu č. 11 : Informácia o stave služobných bytov v školských zariadeniach


Uznesenie MZ č. 123 /2007

Miestne zastupiteľstvo

A. berie na vedomie
informáciu o stave služobných bytov v školských zariadeniach

B. žiada
starostu mestskej časti predkladať  na rokovanie miestneho zastupiteľstva  každoročne k      31. októbru  informáciu o stave služobných bytov v školských zariadeniach



k bodu č. 12 : Plnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 51/b zo 14.3.1996


Uznesenie MZ č. 124 /2007

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 51 b) zo 14.3.1996, na základe ktorého starosta udelil súhlas na nájom obecných bytov


k bodu č. 13 : Návrh na odpis nedobytných pohľadávok za obdobie od 1.1.2006 do   1.9.2007 

Uznesenie  MZ  č. 125 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
odpísanie nedobytných pohľadávok  z účtovnej evidencie Mestskej časti Bratislava- Dúbravka v sume 1 302 605,- SK za obdobie od 1.1.2006 do 1.9.2007
k bodu č. 14 : Návrh na schválenie dlhodobého nájmu pozemku Poľnohospodárskemu družstvu Vajnory

Uznesenie  MZ č. 126 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
žiadateľovi Poľnohospodárskemu družstvu Vajnory dlhodobý nájom plochy 18 m2 pod stánkom ev. č. 5 na pozemku parc.č.2373/3, k.ú. Dúbravka, na ul. M. Sch. Trnavského (pred „Sklenníkom“) na dobu neurčitú, za nájomné 360 Sk/m²/rok. 



k bodu č. 15 :	Návrh na schválenie dlhodobého nájmu pozemku Ing. Vladimírovi Svrbickému s manželkou 
                                        
Uznesenie  MZ  č. 127 /2007
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
žiadateľovi Ing. Vladimírovi Svrbickému a Ing. Dagmar Svrbickej dlhodobý nájom časti  88 m2 na pozemku parc.č.31/7, k.ú. Dúbravka, na ul. K horárskej studni, na dobu neurčitú, za nájomné 50 Sk/m2/rok za účelom prístupu a vyhradenia manipulačného priestoru pred pozemkom parc.č.78 k.ú. Dúbravka v žiadateľovom vlastníctve. 



k bodu č. 16 : Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov

                                       
Uznesenie  MZ  č. 128 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 

1. vyňatie zo zoznamu žiadateľov o predĺženie prenájmu pozemku žiadateľa označeného v návrhu  písmenom  e)  Petra Rakúsa , žiadajúceho o predĺženie prenájmu pozemku
parc. č. 1839/1  o výmere    612 m2  

2. 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 Mestskej časti Bratislava - Dúbravka nasledovným žiadateľom:

a)	Kataríne Barboríkovej 		parc. č. 3175/7-časť	   o výmere 616 m2 ; 	
b)	RNDr. Eve Hammelovej		parc. č. 3200-časť	   o výmere 400 m2 ;	 
c)	Ľubici Navrátilovej			parc. č. 2469-časť	   o výmere 160 m2 ;	
d)	Ing. Andrei Neprašovej           	parc. č. 2406/257-časť   o výmere 130 m2 ;	
f)     Dr. Emilovi Topercerovi, CSc.  	parc. č. 4071/1, 4071/2  o výmere 383 m2 ; 
g)    MUDr. Jánovi Krekáňovi            	parc. č. 1735/11	   o výmere 328 m2.
k bodu č. 17 : Návrh na prevod vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch


A. návrh  na prevod vlastníctva obecného bytu a spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch v bytovom dome Koprivnícká 13, č.b. 31, súp.č. 2974, kupujúcej Peruškovej Kataríne   -  predkladateľ stiahol z rokovania



B.                                     Uznesenie  MZ  č. 129/ 2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
 
1. prevod vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na  zastavaných pozemkoch podľa predloženého zoznamu ( s výnimkou  prevodu kupujúcej Peruškovej Kataríne v zmysle bodu A.)

2.  prevod  vlastníctva spoluvlastníckeho podielu na  zastavaných pozemkoch patriacich k bytu odpredaného v zmysle  zák.  č.. 52/ 1966 Zb., podľa predloženého zoznamu



k bodu č. 18 : Návrh zadania Urbanistickej štúdie zóny Agátová ulica, Bratislava


Uznesenie  MZ  č 130 /2007


Miestne zastupiteľstvo 
A. berie na  vedomie
návrh zadania Urbanistickej štúdie zóny Agátová ulica, Bratislava

B. schvaľuje
predložené zadanie Urbanistickej štúdie zóny Agátová ulica, Bratislava

C. súhlasí
s vyhodnotením pripomienok a námietok vznesených pri prerokovaní zadania Urbanistickej štúdie zóny Agátova ulica, Bratislava



k bodu č. 19 : Návrh na pomenovanie nového námestia  v MČ Bratislava - Dúbravka 

- návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia


k bodu č. 20 : Návrh na spôsob realizácie bodu 2. ods.2 programového vyhlásenia Miestneho zastupiteľstva 

Uznesenie  MZ  č 131 /2007

Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje
prípravu na 1. etapu výstavby cca 25 nájomných bytov s obytnou plochou do 50 m²

B. poveruje
starostu mestskej časti Bratislava- Dúbravka  zabezpečiť prípravu investičnej výstavby nájomných bytov


k bodu č. 21 : Poslanecké dni – pripomienky, sťažnosti, námety


Uznesenie MZ č. 132 /2007

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


k bodu č. 22 : Interpelácie
Neboli prijaté žiadne uznesenia

k bodu č. 23 : Rôzne
Neboli prijaté žiadne uznesenia





Alena Tobiašová                                                                               Ing. Ján Sandtner
prednosta                                                                                            starosta Mestskej časti
miestneho úradu                                                                                 Bratislava - Dúbravka




Overovatelia:     Ing. Mária Magdaléna Danková  

                             Doc. Ing. Michal Klimík	                    




                    



         
                                             H l a s o v a n i e


  zo 7. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka

zo  dňa  30.októbra 2007
	




Miestne zastupiteľstvo zvolilo za členov návrhovej komisie poslancov  Ing. Miroslava Kováča a Ing. Branislava  Gála                     

  
 	prítomní : 21	         za : 21		proti : 0	zdržali sa : 0 

Miestne zastupiteľstvo zvolilo za overovateľov uznesení  poslancov : 
   Ing. Mária Magdaléna Danková   a Doc. Ing. Michal Klimík	                    

	prítomní : 20           	za : 20		   proti : 0 	         zdržali sa :0 






k bodu č. 1 :  Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV
Uznesenie  MZ  č. 115 /2007

Prítomní: 22            za:  22         proti:    0                 zdržal sa :   0



k bodu č. 2 : Návrh na 3. zmenu rozpočtu

Uznesenie  MZ  č. 116 /2007

Prítomní:    23        za: 22          proti:   0                  zdržal sa :  1




k bodu č. 3 : Harmonogram prác a úloh súvisiacich so zavedením eura 


Uznesenie  MZ  č. 117 /2007

Prítomní:  24          za: 24          proti:      0               zdržal sa :  0




k bodu č. 4 : Návrh plánu technického rozvoja TEZ
                       

Uznesenie  MZ  č. 118 /2007

Prítomní:   24         za: 24          proti: 0                    zdržal sa :0



k bodu č. 5 : Analýza prekročenia plánovaných investičných nákladov na tepelných zdrojoch K 14 a K 15 

- návrh nezískal dostatočný počet hlasov


Prítomní:    24        za:   5           proti:   13                     zdržal sa :  24


k bodu č. 6  : Návrh VZN o obmedzení a zákaze predaja a podávania alkoholických nápojov na  o obmedzení a zákaze predaja a podávania alkoholických nápojov na  verejných priestranstvách

- návrh stiahol predkladateľ z rokovania





k bodu č. 7 : Návrh VZN Mestskej časti Bratislava- Dúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN. č. 4/2004 o miestnych daniach
                                                       

Uznesenie  MZ  č 119 /2007


Prítomní:   24         za: 22          proti:  0                   zdržal sa :  2




k bodu č. 8 :  Informácia o uplatňovaní akcionárskych práv MČ Bratislava – Dúbravka


Uznesenie  MZ  č. 120 /2007


Prítomní:  23          za: 18          proti:  0                   zdržal sa : 5




k bodu č. 9 : Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za III. štvrťrok 2007


Uznesenie MZ č.  121 /2007

Prítomní: 23           za: 23          proti:0                     zdržal sa : 0



k bodu č. 10 : Návrh na vyplatenie odmeny starostovi za III. štvrťrok 2007


Uznesenie MZ č. 122 /2007


Prítomní:  24          za: 24          proti:0                     zdržal sa :0



k bodu č. 11 : Informácia o stave služobných bytov v školských zariadeniach

Uznesenie MZ č. 123 /2007

Prítomní:     25       za:  25         proti:  0                   zdržal sa :0




k bodu č. 12 : Plnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 51/b zo 14.3.1996


Uznesenie MZ č. 124 /2007

Prítomní: 23            za:23           proti:0                     zdržal sa :0



k bodu č. 13 : Návrh na odpis nedobytných pohľadávok za obdobie od 1.1.2006 do   1.9.2007 

Uznesenie  MZ  č 125 /2007


Prítomní:  23          za: 23          proti: 0                     zdržal sa :0






k bodu č. 14 : Návrh na schválenie dlhodobého nájmu pozemku Poľnohospodárskemu družstvu Vajnory

Uznesenie  MZ č. 126 /2007


Prítomní:   24         za:  22         proti:0                     zdržal sa :2


k bodu č. 15 :	Návrh na schválenie dlhodobého nájmu pozemku Ing. Vladimírovi Svrbickému s manželkou 
                                        
Uznesenie  MZ  č. 127 /2007

Prítomní:  23          za: 21          proti:0                     zdržal sa :1


k bodu č. 16 : Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov

                                       
Uznesenie  MZ  č. 128 /2007

Prítomní:24            za: 24          proti:0                     zdržal sa :0













k bodu č. 17 : Návrh na prevod vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch


A . návrh  na prevod vlastníctva obecného bytu a spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch v bytovom dome Koprivnícká 13, č.b. 31, súp.č. 2974, kupujúcej Perušková Katarína   -  predkladateľ stiahol z rokovania



 B. Uznesenie  MZ  č. 129/2007

Prítomní:24            za: 24          proti:0                     zdržal sa :0





k bodu č. 18 : Návrh zadania Urbanistickej štúdie zóny Agátová ulica, Bratislava


Uznesenie  MZ  č 130 /2007


Prítomní:  24        za:24           proti:0                     zdržal sa :0


k bodu č. 19 : Návrh na pomenovanie nového námestia  v MČ Bratislava - Dúbravka 

- návrh nezískal dostatočný počet hlasov


Prítomní: 24           za:11           proti:0                     zdržal sa :13



k bodu č. 20 : Návrh na spôsob realizácie bodu 2. ods.2 programového vyhlásenia Miestneho zastupiteľstva 


 Uznesenie  MZ  č 131 /2007

Prítomní:23            za: 23          proti:                     zdržal sa :1






k bodu č. 21 : Poslanecké dni – pripomienky, sťažnosti, námety


Uznesenie MZ č. 132 /2007

Prítomní:   23         za:23           proti: 0                    zdržal sa :0

k bodu č. 22 : Interpelácie
Neboli prijaté žiadne uznesenia


k bodu č. 23 : Rôzne
Neboli prijaté žiadne uznesenia




                    






