Uznesenia
č. 472 - 485
z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Dúbravka
z 30. marca 2010
________________________________________________________________________________
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 30.3.2010
na svojom 25. zasadnutí tieto body programu :
A. časť - slávnostná
1. Vyhlásenie nastúpenia náhradníkov za poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Dúbravka:
a. Správa predsedníčky komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia
s majetkom.
b. Zloženie sľubu kandidátov na poslancov a odovzdanie osvedčení o nastúpení do
funkcie poslanca.
c. Prijatie uznesenia.
B. časť - pracovná
2. Správa o činnosti okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Dúbravka za rok 2009.
3. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
4. Návrh na odňatie správy časti nehnuteľného majetku – stavby Domu kultúry
Dúbravka, súpisné číslo 2898.
5. Návrh na nájom pozemku parcela č. 1384 na dobu neurčitú, prístupový chodník
k prevádzke predajne športových potrieb pre deti na ulici K. Adlera.
6. Návrh na prevod vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na
spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch.
7. Kolumbárium Bratislava-Dúbravka – odborná analýza realizovateľnosti zámeru.
8. Informácia o výstavbe viacúčelového ihriska v areáli ZŠ Bilíkova.
9. Návrh na prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania.
10. Návrh na pomenovanie nových ulíc a zmenu názvu ulice v mestskej časti BratislavaDúbravka.
11. Informácia o vybavovaní sťažností, pripomienok a námetov občanov z poslaneckých
dní.
12. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.
13. Rôzne.

Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
navrhovateľov uznesení poslancov : Eva Jandošová
Ing. Miroslav Kováč
overovateľov zápisnice :

Ing. Jozef Barborík
Ing. Stanislav Priesol

a prijalo tieto uznesenia :
k bodu č. 1 : Vyhlásenie nastúpenia náhradníkov za poslancov Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 472/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
1. zánik poslaneckého mandátu Mgr. Olivera Mikšíka podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. zánik poslaneckého mandátu Mgr. Libora Meravého podľa § 25 ods. 2 písm. i) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
B. vyhlasuje
podľa § 51 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov nastúpenie Ing. Jozefa Barboríka a Ing. Stanislava Priesola za
poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Dúbravka.
C. konštatuje, ž e
Ing. Jozef Barborík a Ing. Stanislav Priesol zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a bolo im odovzdané osvedčenie o tom, že sa stali poslancami.
D. volí
1. poslanca Ing. Jozefa Barboríka za člena:
1. komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku,
2. komisie pre školstvo, mládež a šport.
2. poslanca Ing. Stanislava Priesola za člena:
1. komisie pre školstvo mládež a šport.
Hlasovanie :

prítomní : 26

za : 26

proti : 0
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zdržali sa : 0

k bodu č. 2 : Správa o činnosti okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava-Dúbravka
v mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2009.

Uznesenie MZ č. 473/2010
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava-Dúbravka v mestskej časti
Bratislava-Dúbravka za rok 2009
Hlasovanie :

prítomní : 27

za : 27

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 3 : Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie MZ č. 474/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva:
-

uznesenie 409/2009/B16 v znení uznesenia č. 399/2009,
uznesenie 457/2010/C,
uznesenie 461/2010/B1,
uznesenie 461/2010/B2,
uznesenie 461/2010/B3,
uznesenie 466/2010/E.

B. schvaľuje
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva
_____________________________________________________________________
nositeľ plnenia
číslo uznesenia
pôvodný
nový
uznesenia
termín
termín
_____________________________________________________________________
1. PhDr. F. Guth
409/2009/B2
31.3.2010
29.6.2010
prednosta
_____________________________________________________________________
2. PhDr. F. Guth
409/2009/B5
31.3.2010
31.12.2010
prednosta
_____________________________________________________________________
3. PhDr. F. Guth
409/2009/B6
31.3.2010
31.12.2010
prednosta
_____________________________________________________________________
4. PhDr.. F. Guth
409/2009/B13
31.3.2010
30.9.2010
prednosta
_____________________________________________________________________
5. PhDr.. F. Guth
409/2009/B14
31.3.2010
30.9.2010
prednosta
_____________________________________________________________________
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6. PhDr.. F. Guth
409/2009/B15
31.3.2010
30.9.2010
prednosta
_____________________________________________________________________
C. zrušuje
1. uznesenie 230/2008 v znení uznesenia č. 409/2009/B1,
2. uznesenie č. 360/2009/D1 v znení uznesenia č. 409/2009/B8,
3. uznesenie č. 377/2009.
Hlasovanie :

prítomní : 28

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 4

k bodu č. 4 : Návrh na odňatie správy časti nehnuteľného majetku – stavby Domu
kultúry Dúbravka, súpisné číslo 2898.

Uznesenie MZ č. 475/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje
1. odňatie zo správy Domu kultúry Dúbravka nehnuteľný majetok – časť budovy Domu
kultúry Dúbravka o výmere 293,3 m2 (celková výmera je 7631,61 m2) nachádzajúcej sa
v k. ú. Dúbravka na pozemku parc. č. 3026/4, súpisné číslo 2898 v hodnote 35 064,- Eur
(zostatková hodnota stavby je 912 358,58 Eur), v ktorej sídli pobočka TATRA banky,
2. prevzatie zmluvného záväzku o nájme nebytových priestorov na mestskú časť;
Hlasovanie :

prítomní : 28

za : 19

proti : 4

zdržali sa : 5

B. ukladá
riaditeľke Domu kultúry Dúbravka a prednostovi miestneho úradu zabezpečiť vypracovanie
ekonomicko-právnej analýzy dopadu odňatia nehnuteľného majetku Domu kultúry Dúbravka
a jeho vrátenie do majetku mestskej časti najmä z hľadiska dopadu na hospodárenie Domu
kultúry Dúbravka a na rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
T: 21.9.2010
Hlasovanie :

prítomní : 30

za : 17

proti : 12

zdržali sa : 1

k bodu č. 5 : Návrh na nájom časti pozemku parcela č. 1384 na dobu neurčitú,
prístupový chodník k prevádzke predajne športových potrieb pre deti na ulici Karola
Adlera.

Uznesenie MZ č. 476/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
žiadateľovi LEMON SPORT s.r.o., so sídlom Karola Adlera 1, 841 02 Bratislava, IČO:
45 348 545, zastúpená Annou Belkina, konateľkou, nájom časti pozemku parc.č. 1384
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o výmere 4,8 m2 k.ú. Dúbravka, na dobu neurčitú za nájomné 9,29 €/m2/rok, t.j. 44,59 Eur za
rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov s podmienkou, že prístupový
chodník bude zo zámkovej dlažby, okraje prístupového chodníka v styku s verejným
chodníkom budú zaoblené.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 6 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva obecných bytov
a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu
a na zastavaných pozemkoch.

Uznesenie MZ č. 477/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
prevody vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na spoločných
častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch podľa predloženého
zoznamu žiadateľov:
1. Foro Dušan, Cabanova 42, byt č. 1, 2-izbový,
2. Bombilaj Vladimír a Danka, Klimkovičova 3, byt č. 15, 1-izbový,
3. Blažíčková Katarína a Stanislav, Pri kríži 40, byt č. 25, 3-izbový,
4. Božík Peter, Bílikova 16, byt č. 37, 1-izbový,
5. Kováč Martin, Nejedlého 10, byt č. 1, 1-izbový.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 7 : Kolumbárium Bratislava-Dúbravka. Odborná analýza realizovateľnosti
zámeru.

Uznesenie MZ č. 478/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
odbornú analýzu realizovateľnosti zámeru Kolumbárium Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 26

za : 26

proti : 0

zdržali sa : 0

B. ukladá
vytvoriť komisiu miestneho zastupiteľstva na posúdenie oboch alternatív po stránke
ekonomickej, architektonickej, urbanistickej i dopravnej v spolupráci s príspevkovou
organizáciou Marianum.
T: 15.4.2010
Hlasovanie :

prítomní : 27

za : 27

proti : 0
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zdržali sa : 0

k bodu č. 8 : Informácia o viacúčelovom športovom ihrisku pri ZŠ Bilíkova.

Uznesenie MZ č. 479/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje
1. realizáciu projektu „Viacúčelové ihrisko pri (bývalej) ZŠ Bilíkova“ s podporou štátu vo
forme nenávratnej dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky,
2. uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 53 242,- € na vykovanie zemných prác a
vybudovanie základov pre montáž nadzemných konštrukcií.
B. ukladá prednostovi
1. zabezpečiť uvoľnenie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania vo výške
53 242,- € a vykonať úpravu rozpočtu na rok 2010 v príslušnej kapitole.
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 20

proti : 2

zdržali sa : 3

2. zabezpečiť zmluvu o prevádzkovaní a správe tohto ihriska (bod A1) s nájomcom celého
areálu – Športovým klubom PROFI.
T: 30.4.2010
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 21

proti : 1

zdržali sa : 3

k bodu č. 9 : Návrh na prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania

Uznesenie MZ č. 480/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje
prevod finančných prostriedkov vo výške 663 880 € na základe uzatvoreného dodatku č.
6/2009 k zmluve č. 260/2004 medzi prenajímateľom mestskou časťou Bratislava – Dúbravka
a nájomcom British International School Bratislava, s. r. o na účet Fondu rozvoja bývania.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 18

proti : 4

zdržali sa : 2

B. ukladá prednostovi
miestneho úradu zabezpečiť, aby prevod finančných prostriedkov na účet Fondu rozvoja
bývania bol súčasťou vysporiadania záverečného účtu.
T: 29.6.2010
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 18

proti : 4
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zdržali sa : 2

k bodu č. 10 : Návrh na pomenovanie nových ulíc a zmena názvu ulice v mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 481/2010
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí
1. s pomenovaním ulice v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka takto:
A. v lokalite Brižitie – Sever: ulica „Martina Granca“,
B. v lokalite Pri kríži: ulica „Kristy Bendovej“
C. v lokalite Kajerka: ulica „Kajerka“.
2. s premenovaním ulice „K Horárskej studni“ na ulicu „K Horánskej studni“.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 11 : Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov.

Uznesenie MZ č. 482/2010
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o vybavovaní sťažnosti, pripomienky a námety občanov z poslaneckých dní
Hlasovanie :

prítomní : 26

za : 26

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 12 : Interpelácie poslancov

Uznesenie MZ č. 483/2010
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o plnení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava-Dúbravka vznesených na jeho 24. rokovaní.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0
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zdržali sa : 0

k bodu č. 13 : Rôzne
k bodu 13a: Návrh poslanca Klimika: Zaradenie do plánu kontrolnej činnosti miestnej
kontrolórky kontrolu činnosti oddelenia školstva miestneho úradu.

Uznesenie MZ č. 484/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
zaradenie do plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2010 pre miestnu kontrolórku kontrolu
činnosti oddelenia školstva miestneho úradu od januára 2002 do 30. júna 2009 v oblasti:
1. zazmluvnených nebytových priestorov v školských a predškolských zariadeniach,
2. v poskytovaní dotácií pre oblasť kultúry a športu a ich zúčtovaní za uvedené obdobie,
3. financovania a zúčtovania kultúrnych a športových akcií usporiadaných oddelením
školstva za uvedené obdobie,
4. prideľovania služobných byt v pri materských školách a základných školách a správu
o kontrole predložiť na miestne zastupiteľstvo.
T: 29.6.2010
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 25

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu 13b: Návrh poslanca Zaťoviča: Elektronické obstarávanie.

Uznesenie MZ č. 485/2010
Miestne zastupiteľstvo
ukladá
prednostovi miestneho úradu pripraviť do najbližšieho miestneho zastupiteľstva návrh:
1. na verejné obstarávania formou elektronickej aukcie,
2. na predaje majetku formou dobrovoľnej dražby elektronickou aukciou.
T: 18.5.2010
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 3

Ing. Ján Sandtner, v. r.
starosta
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