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

č.   211 -  234

z   11. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka

zo  dňa  17. júna  2008
	

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 17.6. 2008 na svojom 11.  zasadnutí  tieto body programu :

	 Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

       2.	  Situačná správa o činnosti okrskovej stanice Mestskej polície Dúbravka
       3.	  Výročná správa a záverečný účet mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2007
       4.	Správa o hospodárení Bytového podniku Dúbravka s. r.o. za rok 2007
       5.	Správa o hospodárení Dúbravskej televízie s.r.o. za rok  2007
       6.	Správa o inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2007
       7.	Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2008
8.    Návrh 3. úpravy rozpočtu mestskej časti na rok 2008
          9.	  Informácia o priebehu realizácie investičného plánu TEZ za rok 2007 a plnení plánu
                 opráv a údržby TEZ za rok 2007
	Informácia o možnosti prepojenia Dúbravky a Lamača predĺžením Dúbravčickej ulice

Informácia o výsledku súdneho sporu medzi Bytovým podnikom a Terming s.r.o.
Informácia o nepovolených stavbách na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka (Uznesenie č. 143/2007)
	Vyhodnotenie zimnej údržby   - za marec a apríl 2008
	Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2008
Informácia o plnení uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 51 b) zo 14.3.1995 o pridelených bytoch od 1.1.2007 do 27.5.2008
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 359 zo dňa 14.12.2004 – návrh stiahnutý z rokovania
Návrh na odpis nedobytných pohľadávok z účtovnej evidencie za obdobie od 31.8.2007 do 31.5.2008
     
     18.	   Návrh na prevod vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných 
	   pozemkoch
19.	   Návrh na odpredaj bývalého strážneho domčeka na Bagarovej ulici
20.     Návrh na odpredaj časti pozemku, parc.č. 3175/7 k.ú. Dúbravka, lokalita Dražická    
 vo výmere 814 m2 žiadateľke Kataríne Barboríkovej
21.	 Návrh na odpredaj pozemku vo výmere 469m2 podľa GP č. 88/2007 v Tavarikovej
    kolónii žiadateľovi JUDr. Ľudovítovi Hitnerovi
22.	 Návrh na úpravu počtu členov komisií MZ - návrh stiahnutý z rokovania
     23.	   Poslanecké dni – sťažnosti, námety a podnety
     24.	   Interpelácie 
     25.     Rôzne


Miestne zastupiteľstvo schválilo program rokovania s tým že:
           A/   schválilo zmenu názvu predkladaných materiálov nasledovne:  
                  Bod č.   4 - Účtovná závierka Bytového podniku Dúbravka s.r.o za rok 2007
                  Bod č.   5 - Účtovná závierka  Dúbravskej televízie s.r.o za rok 2007 
                  Bod č. 14 - Informácia o činnosti útvaru kontroly
                  Bod č. 15 - Informácia  o bytoch pridelených v období od 1.1.2007 do 27.5.2008
   	      spracovaná v nadväznosti na  plnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva  č. 51 b)
                  zo 14.3.1995 

           B/   1. k bodu č .10 -Informácia o možnosti prepojenia Dúbravky a Lamača  bol  
                  zaradený   bod  č. 10/A- Návrh  zadania Urbanistickej štúdie  Dúbravčice – východ
           2. k bodu 25. Rôzne- schválilo zaradenie bodu č.  25 B- Návrh termínov zasadnutí
           MR a MZ na   II.  polrok   2008    
     
           C/   bod  č. 11- Informácia o výsledku súdneho sporu medzi Bytovým podnikom    
                  a Terming s.r.o. bol zaradený ako bod  č. 8 rokovania s tým ,že ostatné čísla  
                  materiálov sa menia v následnom poradí
        
    /Program rokovania so schválenými úpravami tvorí prílohu č. 1 k prijatým uzneseniam./

Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     

navrhovateľov uznesení  poslancov	 :   Ing. Peter Hanulík
								     Eva Jandošová

overovateľov uznesení   poslancov  :     Ing. Mária Magdaléna Danková
								      Ing. Branislav Gál


a prijalo tieto uznesenia :

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

Uznesenie  MZ  č. 211/2008

Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
Informáciu o plnení uznesení 6., 8., 9. a 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 




k bodu č. 2 : Situačná správa o činnosti okrskovej stanice  Mestskej  polície mestskej časti Bratislava- Dúbravka
                                         Uznesenie MZ  č. 212 /2008

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Situačnú správu o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava  Dúbravka za mesiac apríl a máj 2008 s pripomienkami



k bodu č. 3 : Výročná správa, záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2007

Uznesenie  MZ  č. 213/2008
 
A. berie na vedomie

1. že záverečný účet MČ Bratislava- Dúbravka za rok 2007 je vo všetkých  výkonných   
    súvislostiach v súlade s auditorovanou účtovnou uzávierkou ku dňu 31.12 2007

B. schvaľuje

1.   Výročnú správu za rok 2007
2.   Záverečný účet obce za rok 2007 bez výhrad
3.   Čerpanie rozpočtu a návrh zostatku finančných prostriedkov určených k prerozdeleniu 
      ako rozpočtový prebytok za rok 2007 vo výške 9 930 622,19 Sk nasledovne:

	do rezervného fondu MÚ			7 360 036,34 Sk
	do rezervného fondu ZŠ			2 185 352,64 Sk
	do rezervného fondu MŠ			   385 233,21 Sk	
4.  Plnenie záväzných ukazovateľov za rok 2007
5.  Ročnú účtovnú závierku príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka za rok 2007 a
     hospodársky výsledok  - zisk vo výške 73 tis. Sk a jeho prevod do rezervného fondu
     DKD p. o. 
k bodu 4. : Účtovná závierka Bytového podniku Dúbravka s.r.o. k 31.12.2007

Uznesenie MZ č. 214/2008

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
účtovnú závierku Bytového podniku Dúbravka, s.r.o. za rok 2007



k bodu č. 5 : Účtovná závierka Dúbravskej televízie,  s. r.o. za rok 2007

Uznesenie MZ č. 215/2008

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
účtovnú závierku Dúbravskej televízie, spol. s.r.o. za rok 2007 



k bodu č. 6 : Správa o inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2007

Uznesenie  MZ  č. 216/2008

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
správu o inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2007 s prijatými opatreniami 
- ústrednou inventarizačnou komisiou  miestneho úradu
- inventarizačnou komisiou DKD
		


k bodu č. 7 : Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2008

                       
Uznesenie  MZ  č. 217/2008 

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
1. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej časti Bratislava – Dúbravka k 31.3.2008   nasledovne:
1.1.  plnenie rozpočtu príjmov celkom vo výške     		      	60 004 tis. Sk
	- bežné príjmy vo výške				      	55 490 tis. Sk
	- kapitálové príjmy vo výške			              1 703 tis. Sk
	- príjmy z peňažných fondov vo výške		              2 811 tis. Sk

1.2.   plnenie rozpočtu výdavkov celkom vo výške 		            51 828 tis. Sk
	- bežné výdavky vo výške				            49 017 tis. Sk
	- kapitálové výdavky vo výške			                     0 tis. Sk
	- výdavky z peňažných fondov vo výške		              2 811 tis. Sk
	 prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške                            8 176 tis. Sk

	
2. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. k 31.3.2008 nasledovne:

2.1.   plnenie rozpočtu príjmov celkom vo výške     			 5 803 tis. Sk
2.2.   plnenie rozpočtu výdavkov celkom vo výške			 5 884 tis. Sk
2.3.   stratu rozpočtového hospodárenia vo výške			      81 tis. Sk



k bodu č. 8 : Informácia o výsledku súdneho sporu medzi Bytovým podnikom s.r.o. a Termingom s.r.o.
Uznesenie MZ č. 218/2008

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informácia o výsledku súdneho sporu medzi Bytovým podnikom s.r.o. a Termingom s.r.o.



k bodu č. 9 : Návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2008
 
Uznesenie  MZ  č. 219/2008

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje po zapracovaní 
A. zvýšenia bežných príjmov o 441 tis. Sk – rozpočtová položka 212 003 Prijaté platby za obecné byty
B. zvýšenia kapitálových výdavkov o 441 tis. Sk na rekonštrukciu kotolne ZŠ Pri Kríži ako technické  
     zhodnotenie
3. úpravu rozpočtu na rok 2008
Príjmy celkom   –  zvýšenie o 2 603 tis. Sk t.j. z 240 393 tis. Sk na 242 996 tis. Sk		
Výdavky celkom – zvýšenie o 2 603 tis. Sk t.j. z 240 393 tis. Sk na 242 996 tis. Sk
3. úprava rozpočtu na rok 2008 je nasledovná:

1. Bežné príjmy – zvýšenie o 7 391 tis. Sk, z toho:
rozpočtová položka 111 003 Daň z príjmov fyzických osôb – zvýšenie o 1 500 tis. Sk
rozpočtová položka 133 012 ZVP pred podnikateľ. objektom – zvýšenie o 1 400 tis. Sk 
rozpočtová položka 212 003 Prijaté platby za obecné byty – zvýšenie o 1 441 tis. Sk
	rozpočtová položka 223 001 Príjmy za súdne trovy – zvýšenie o 200 tis. Sk
	rozpočtová položka 242 000 Prijaté úroky – zvýšenie o 200 tis. Sk
	rozpočtová položka 292 019 Refundácie – zvýšenie o 150 tis. Sk
	rozpočtová položka 292 027 Poplatky z omeškania – zvýšenie o 2 300 tis. Sk
	rozpočtová položka 292 027 Výrub stromov – zvýšenie o 150 tis. Sk
	rozpočtová položka 311 000 Dary – zvýšenie o 50 tis. Sk

2. Príjmy z finančných operácií – zníženie o 4 788 tis. Sk, toho:
    - rozpočtová položka 454 000 Prevod z rezervného fondu obce – zníženie o 4 788 tis. Sk

3. Bežné výdavky – zvýšenie o 7 550 tis. Sk, z toho:
        a.    rozpočtová položka 610 Mzdy – zvýšenie o 600 tis. Sk   
        b.    rozpočtová položka 620 Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a NÚP – zvýšenie  
               o 200 tis. Sk
        c.    rozpočtová položka 633 Materiál – zvýšenie o 850 tis. Sk
	rozpočtová položka 635 Rutinná a štandardná údržba – zníženie o 1 274 tis. Sk

rozpočtová položka 641 Transfer na bežné výdavky ŠKD a ŠJ ZŠ - zvýšenie o  400 tis. Sk
rozpočtová položka 641 Transfer DKD p. o. – zvýšenie o 4 788 tis. Sk
rozpočtová položka 644 Transfer - pôžička pre BPD s.r.o. – zvýšenie o 614 tis. Sk
rozpočtová položka 644 Transfer - pôžička pre BPD s.r.o. – zvýšenie o 1 372 tis. Sk 

4. Kapitálové výdavky - zníženie o 159 tis. Sk, z toho:
        a.   Rozpustenie rezervy vo výške 600 tis. Sk v prospech bežných výdavkov na nákup   
              komponentov  
              na detské ihriská.
        b.   Rekonštrukcia kotolne ZŠ Pri kríži ako technické zhodnotenie – zvýšenie o 441 tis. Sk


5.  Výdavky z peňažných fondov – zníženie o 4 788 tis. Sk, z toho:
príspevok na prevádzku DKD p. o. – zníženie o 4 488 tis. Sk a presun do bežných výdavkov
	príspevok na kultúru – zníženie o 300 tis. Sk a presun do bežných výdavkov

6.  Úpravu záväzných ukazovateľov na rok 2008

7. V rámci 3. úpravy rozpočtu na rok 2008 uzatvoriť s BPD s.r.o. zmluvu o pôžičke finančných  
     prostriedkov vo výške  1 985 711,- Sk so splatnosťou na dobu 10 rokov.

	

k bodu č. 10 : Informácia o priebehu realizácie investičného plánu TEZ za rok 2007 a plnení plánu opráv a údržby TEZ za rok 2007

Uznesenie MZ č. 220/2008

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o 
a/ priebehu realizácie investičného plánu TEZ za rok 2007
b/ plnení plánu opráv a údržby TEZ za rok 2007 


k bodu č. 11 : Informácia o možnosti prepojenia Dúbravky a Lamača predĺžením Dúbravčickej ulice
Uznesenie MZ č. 221/2008

Miestne zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o možnosti prepojenia Dúbravky a Lamača predĺžením ulice Dúbravčická

B/ schvaľuje
zámer predĺženia Dúbravčickej ulice popod existujúci podjazd pod autostrádou do ulice Podháj ako dobudovania súčasti základnej komunikačnej siete mesta Bratislavy v zmysle všetkých jej dosiaľ platných územnoplánovacích dokumentov

C/ žiada
Ing. Jána Sandtnera, starostu M.č. Dúbravka aby v spolupráci s Mgr. Oľgou Keltošovou, starostkou M.č. Lamač a Ing. Vladimírom Mrázom, starostom M.č. Devínska Nová Ves zabezpečil rokovanie za účasti primátora hl. mesta SR Bratislavy a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, k zámeru predĺženia Dúbravčickej ulice popod existujúci podjazd pod autostrádou do ulice Podháj ako dobudovania súčasti základnej komunikačnej siete mesta Bratislavy v termíne do 31.7.2008

D/ ukladá
prednostke miestneho úradu preveriť možnosti a rozsah úloh na majetkoprávne vysporiadanie predmetných nehnuteľností (pozemkov) určených pre realizáciu komunikácie v termíne do 30.9.2008



k bodu č. 11A : Návrh zadania Urbanistickej štúdie Dúbravčice - východ

Uznesenie MZ č. 222/2008


Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje 
zadanie urbanistickej štúdie Dúbravčice –východ
B. súhlasí
s vyhodnotením pripomienok a námietok vznesených pri prerokovávaní návrhu zadania urbanistickej štúdie Dúbravčice - východ



k bodu č. 12 : Správa o nepovolených stavbách na území M.č. Bratislava – Dúbravka

Uznesenie MZ č. 223/2008

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
správu o nepovolených stavbách na území M.č. Bratislava – Dúbravka
B. žiada
starostu pripraviť informačný materiál o ďalšom postupe riešenia a predložiť ho na rokovanie miestneho zastupiteľstva v septembri 2008





k bodu č. 13 : Vyhodnotenie zimnej údržby za marec a apríl 2008

Uznesenie MZ č. 224/2008

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie 
vyhodnotenie zimnej údržby za mesiac marec a apríl 2008



k bodu č. 14 : Informácia o činnosti útvaru kontroly

Uznesenie MZ č. 225/2008


-  k  bodu  I./   Správa   z   „Kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
   prístupe  k  informáciám“ 

Miestne  zastupiteľstvo
A/    berie  na  vedomie                                                                                  

   Správu   z   „Kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
   prístupe  k  informáciám“ 

B/    schvaľuje  
opatrenia  na  odstránenie  nedostatkov:
1./  Interný predpis k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  –
- dopracovať,  aktualizovať,  prípadne  vypracovať  nový.                                            
       2./  Sadzobník   úhrad   za   poskytovanie   informácií   –  vypracovať.       
       3./  Zverejnenie  všetkých  povinných  informácií – zabezpečiť v  zmysle § 5, ods. 1,2 a 6 
             zákona  č. 211/2000 Z.z. –  na oficiálnej  stránke  m.č., vývesnej  tabuli a na  všetkých  
             pracoviskách  na  verejne  prístupnom  mieste. 
       4./  Zodpovednosť  –  za    dodržiavanie   zákona   č. 211/2000  Z.z. –  určiť   jednoznačne 
             v  internej   smernici,  organizačnom  poriadku,  resp.  –  v  pracovnej  náplni. 
       5./  Centrálne  evidencia  žiadostí – zabezpečiť doplnenie, skompletizovanie,  očíslovanie. 
       6./  Rozhodnutia   –   ich  vydávanie   a  náležitosti  –  zosúladiť   s   platnými   predpismi
            ( zákon  č. 211/2000 Z.z.,   zákon  č. 71/1967 Zb.).       
                                                                                             Z: p. Tobiášová – prednostka MÚ                                                            
                                                                                             T: do   31. 12.  2008
    
- k  bodu   II./   Návrh   Plánu  kontrolnej  činnosti  na  II.  polrok  2008
                          
Miestne  zastupiteľstvo
A/   berie na vedomie 
návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2008                                                                                  
                                                                                                                       
B/   schvaľuje  
Plán  kontrolnej  činnosti  na  II.  polrok  2008
                                                                                               Z: Ing.  Zathurecká   Ružena
                                                                                               T: do  31. 12. 2008 
k bodu č. 15 : Informácia o bytoch pridelených v období od 1.1.2007 do 27.5.2008 spracovaná v nadväznosti na plnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva plnení uznesenia č. 51 b) zo 14.3.1995

Uznesenie MZ č. 226/2008


Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie
Informáciu o bytoch pridelených v období od 1.1.2007 do 27.5.2008 spracovanú v nadväznosti na plnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva plnení uznesenia č. 51 b) zo 14.3.1995



k bodu č. 16 : Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 359 zo dňa 14.12.2004

- materiál stiahnutý z rokovania



k bodu č. 17 : Návrh na odpísanie nedobytných pohľadávok z účtovnej evidencie Mestskej časti Bratislava – Dúbravka za obdobie od 31.8.2007 do 31.5.2008 v sume 1 424 944,- Sk
Uznesenie MZ č. 227/2008

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
odpísanie nedobytných pohľadávok z účtovnej evidencie M.č. Bratislava – Dúbravka za obdobie od 31.8.2007 do 31.5.2008 v sume 1 424 944,- Sk


k bodu č. 18 : Návrh na prevod vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
Uznesenie MZ č. 228/2008

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
1/ prevody vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch podľa  nasledovného zoznamu nájomcov bytov :

Slišková Mária, Sekurisova 2-6
Tirpák Pavol a Viera, Drobného 1-7
Miháliková Katarína, Hanulova 4-8, Sokolíkova 1-11
Mačoková Jana a Peter, Kpt. Rašu 29-33
Pániková Nora, Saratovská 8
Glasner Róbert, Saratovská 8
Gulbiš Dušan, Repašského 1
2/ prevod vlastníctva spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch patriacich k bytu č. 8 na Bazovského 8, odpredaného podľa  zák.č. 182/1993 Z.z.. Ing. Viere Firkaľovej

3/ prevody vlastníctva garáží a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch nájomcom garáží podľa  nasledovného zoznamu :

Ing. Alojz Kianička a Mária Mgr., Damborského 6-8
JUDr. Michal Molek, Sekurisova 2-6
Záhorec Milan a Mária, Hanulova 4-8, Sokolíkova 1-11
Miková Júlia, Bullova 9-17



k bodu č. 19 : Návrh na predaj bývalého strážneho domčeka na Bagarovej ul. Ľubici Balážovej
Uznesenie MZ č. 229/2008

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
predĺženie Zmluvy č. 30/1993 o nájme nebytového priestoru v znení dodatkov 1/1995, 1/1996, 1/1999, 3/2005, 4/2006 o 10 rokov, t.j. do 31.8.2018 pani Ľubici Balážovej



k bodu č. 20 : Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 3175/7 k.ú. Dúbravka o výmere 814 m2 – lokalita Dražická

Uznesenie MZ č. 230/2008

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj časti pozemku parc. č. 3175/7 k. ú. Dúbravka o výmere 814 m2  za kúpnu cenu 
2001,- Sk/m² Kataríne Barboríkovej s podmienkami:
	zriadiť vecné bremeno – právo prechodu cez predmetný pozemok na priľahlé parcely, 

upraviť  predkupné právo v prospech predávajúceho za rovnakú kúpnu cenu  za akú bola časť pozemku predaná,
doplatiť  nájomné od 21.2.2008, po vypracovaní odčleňovacieho GP č. 8/2008,  doterajšiemu nájomcovi  za  rozdiel vo výmere, ktorá činí 198 m² .



k bodu č. 21 : Návrh na predaj pozemku o výmere 469 m2 podľa GP č. 88/2007 v Tavarikovej kolónii žiadateľovi JUDr. Ľudovítovi Hitnerovi

Uznesenie MZ č. 231/2008

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
žiadateľovi JUDr. Ľudovítovi Hittnerovi s manželkou predaj pozemkov v k.ú. Dúbravka v lokalite Tavarikova kolónia, a to : 
	parcela č. 1629 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 
	parcela č. 1630 záhrada o výmere 417 m2 

časť parcely č. 1644/5 ostatná plocha o výmere 31 m2 

zapísaných čiastočne na LV č. 1 a LV č. 847, ktoré má žiadateľ v nájme na záhradkárske účely na dobu určitú podľa nájomnej zmluvy č. 5/2005 za dňa 7.2.2005, za kúpnu cenu 2 500,- Sk/m2 



k bodu č. 22 :  Návrh na úpravu počtu členov komisií Miestneho zastupiteľstva M.č. Bratislava - Dúbravka

- materiál stiahnutý z rokovania


k bodu č. 23 : Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov

Uznesenie MZ č. 232/2008

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


k bodu č. 24 : Interpelácie

Neboli prijaté žiadne uznesenia.

k bodu č. 25 : Rôzne


k bodu č. 25A : Návrh na vyradenie  prebytočného hnuteľného majetku

Uznesenie MZ č. 233/2008


Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
v zozname uvedené predmety  ako prebytočný a nepotrebný hmotný hnuteľný majetok a dodržať postup v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom.

Miestny úrad Bratislava – Dúbravka v hodnote 492 757,26 Sk, 
Obecný hasičský zbor v hodnote 6 513,60 Sk, 
Klub dôchodcov 875,- Sk
MŠ a ŠJ Galbavého, MŠ a ŠJ Pekníkova, MŠ a ŠJ Ušiakova, ŠJ Sekurisova, ŠJ Damborského, MŠ a ŠJ Švantnerova, MŠ a ŠJ Pri kríži, MŠ a ŠJ Cabanova, MŠ a ŠJ Ožvoldíkova v hodnote 253 488,85 Sk 

ZŠ a ŠJ Pri kríži, ŠJ Pekníkova-elokované precovisko Pri kríži v hodnote 1 091 600,23 Sk
ZŠ Sokolíkova v hodnote 126 230,15 Sk
ŠJ Beňovského v hodnote 20 040,- Sk
ZŠ Nejedlého, ŠJ Nejedlého-elokované pracovisko Bilíkova v hodnote 155 851,70 Sk




k bodu č. 25 B :  Návrh termínov zasadnutí MR a MZ na  II. polrok 2008    
     
Uznesenie MZ č. 234/2008

Miestne zastupiteľstvo
berie  na  vedomie
termíny zasadnutí MR a MZ na  II. polrok 2008 nasledovne :    




Miestna rada   :                                                            
                                                                                      
10. zasadnutie    -      9. september                                    
11. zasadnutie    -    11.november                                                         

Miestne zastupiteľstvo:
                                                                                     
12. zasadnutie    -     8.júl 
13. zasadnutie    -   30.september
14. zasadnutie    -     9.december                     






Alena Tobiašová                                                                               Ing. Ján Sandtner
     prednostka                                                                                               starosta 




Overovatelia:      :     Ing. Mária Magdaléna Danková

						Ing. Branislav Gál

						Príloha č. 1 k uzneseniam  z 11. zasadnutia MZ


Program
11. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Dúbravka,
ktoré sa uskutočnilo
17. júna  2008 o  900 hodine
v Kultúrnom stredisku Fontána na Ožvoldíkovej ul.
/schválený  miestnym zastupiteľstvom/

Program :

	Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

       2.	 Situačná správa o činnosti okrskovej stanice Mestskej polície - Dúbravka PZ Dúbravka
       3.	 Výročná správa a záverečný účet mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2007
       4.	   Účtovná závierka Bytového podniku Dúbravka s. r.o. za rok 2007
       5.   Účtovná závierka Dúbravskej televízie s.r.o. za rok  2007
       6.	   Správa o inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2007
       7.	   Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2008
       8.	Informácia o výsledku súdneho sporu medzi Bytovým podnikom a Terming s.r.o.
9.	Návrh 3. úpravy rozpočtu mestskej časti na rok 2008
         10.	Informácia o priebehu realizácie investičného plánu TEZ za rok 2007 a plnení plánu
               	 opráv a údržby TEZ za rok 2007
11.	Informácia o možnosti prepojenia Dúbravka a Lamača predĺžením Dúbravčickej ulice
     11A	Návrh  zadania Urbanistickej štúdie  Dúbravčice – východ
12.	Informácia o nepovolených stavbách na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka   
        (Uznesenie č. 143/2007)
13.	Vyhodnotenie zimnej údržby   - za marec a apríl 2008
14.	Informácia o činnosti útvaru kontroly
15.	Informácia  bytoch pridelených v období od 1.1. 2007 do 27.5.2008  spracovaná 
        v nadväznosti na plnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva č.51 b) zo 14. 3. 1995 
     16.	Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 359 zo dňa 14.12.2004 - materiál stiahnutý z  
        rokovania
17.	Návrh na odpis nedobytných pohľadávok z účtovnej evidencie za obdobie od 31.8.2007  
       do   31.5.2008
     18.	Návrh na prevod vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných 
        pozemkoch
19.	Návrh na odpredaj bývalého strážneho domčeka na Bagarovej ulici
20.  Návrh na odpredaj časti pozemku, parc.č. 3175/7 k.ú. Dúbravka, lokalita Dražická 
        vo výmere 814 m² žiadateľke     Kataríne Barboríkovej
21.   Návrh na odpredaj pozemku vo výmere 469 m² podľa GP č.88/2007 v Tavarikovej kolónii
        žiadateľovi   JUDr. Ľudovítovi  Hitnerovi
22.   Návrh na úpravu  počtu členov komisií MZ - materiál stiahnutý z  rokovania
     23.    Poslanecké dni – sťažnosti, námety a podnety
     24.    Interpelácie 
     25.    Rôzne





H l a s o v a n i e


  z 11 . zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka

zo  dňa  17. jún  2008

Miestne zastupiteľstvo zvolilo za členov návrhovej komisie  poslancov  Ing.Peter Hanulík 
                                                                                                                     Eva Jandošová



Hlasovanie   prítomní : 25  za : 	24	proti : 0	zdržali sa : 1 

Miestne zastupiteľstvo zvolilo za  overovateľov poslancov           Ing. Mária Magdaléna Danková
                                                                                                  Ing. Branislav  Gál

Hlasovanie       	prítomní :25  za : 24 		proti : 0	zdržali sa :1 


Miestne zastupiteľstvo  schválilo program rokovania
hlasovanie :		prítomní :25  za : 	25	proti : 0	zdržali sa :0 


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


Uznesenie  MZ  č. 211/2008

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



k bodu č. 2 : Situačná správa o činnosti okrskovej stanice  Mestskej  polície mestskej časti Bratislava- Dúbravka


                                         Uznesenie MZ  č. 212 /2008

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








k bodu č. 3 : Výročná správa, záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2007


Uznesenie  MZ  č. 213/2008


hlasovanie :		prítomní :22   za : 22		proti : 0	zdržali sa :0 


k bodu 4. –   Účtovná uzávierka Bytového podniku Dúbravka s.r.o za rok 2007

Uznesenie MZ č. 214/2008

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




k bodu č. 5 : -  Účtovná uzávierka  Dúbravskej televízie s.r.o za rok 2007 


Uznesenie MZ č. 215/2008

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



k bodu č. 6 : Správa o inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2007


Uznesenie  MZ  č. 216/2008


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



k bodu č. 7 : Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2008

                       
Uznesenie  MZ  č. 217/2008 

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



k bodu č. 8 : Informácia o výsledku súdneho sporu medzi Bytovým podnikom s.r.o. a Termingom s.r.o.

Uznesenie MZ č. 218/2008

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


k bodu č. 9 : Návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2008
 
                                                    Uznesenie MZ č. 219/2008


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



k bodu č. 10 : Informácia o priebehu realizácie investičného plánu TEZ za rok 2007 a plnení plánu opráv a údržby TEZ za rok 2007


Uznesenie MZ č. 220/2008
hlasovanie :		prítomní :   23    za : 	23	proti : 0	zdržali sa :0 


k bodu č. 11 : Informácia o možnosti prepojenia Dúbravky a Lamača predĺžením Dúbravčickej ulice
Uznesenie MZ č. 221/2008

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


k bodu č. 11/A : Návrh zadania Urbanistickej štúdie  Dúbravčice – východ
 
Uznesenie MZ č. 222/2008
hlasovanie :		prítomní :21       za : 18	proti : 0	zdržali sa :2      nehlasoval  : 1 


k bodu č. 12 : Správa o nepovolených stavbách na území M.č. Bratislava – Dúbravka


Uznesenie MZ č. 223/2008

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





k bodu č. 13 : Vyhodnotenie zimnej údržby za marec a apríl 2008


Uznesenie MZ č. 224/2008



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





k bodu č. 14 : Informácia o činnosti útvaru kontroly


Uznesenie MZ č. 225/2008

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




k bodu č. 15 :  Informácia  o bytoch pridelených v období od 1.1.2007 do 27.5.2008    
                         spracovaná v nadväznosti na  plnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva  
                         č. 51 b) zo 14.3.1995 


Uznesenie MZ č. 226/2008

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




k bodu č. 16 : Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 359 zo dňa 14.12.2004

-materiál stiahnutý z rokovania








k bodu č. 17 : Návrh na odpísanie nedobytných pohľadávok z účtovnej evidencie Mestskej časti Bratislava – Dúbravka za obdobie od 31.8.2007 do 31.5.2008 v sume 1 424 944,- Sk

Uznesenie MZ č. 227/2008
hlasovanie :		prítomní :23      za : 23		proti : 0	zdržali sa :0 



k bodu č. 18 : Návrh na prevod vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch

Uznesenie MZ č. 228/2008





hlasovanie :		prítomní :    22     za :   22 		proti : 0	zdržali sa :0 

k bodu č. 19 : Návrh na predaj bývalého strážneho domčeka na Bagarovej ul. Ľubici Balážovej

Uznesenie MZ č. 229/2008



hlasovanie :		prítomní :24  za : 23		proti : 0	zdržali sa :1 






k bodu č. 20 : Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 3175/7 k.ú. Dúbravka o výmere 814 m2 – lokalita Dražická


Uznesenie MZ č. 230/2008

hlasovanie :		prítomní : 25      za : 21		proti : 2	zdržali sa :2 



k bodu č. 21 : Návrh na predaj pozemku o výmere 469 m2 podľa GP č. 88/2007 v Tavarikovej kolónii žiadateľovi JUDr. Ľudovítovi Hitnerovi


Uznesenie MZ č. 231/2008
hlasovanie :		prítomní : 22       za : 	15	proti  2   zdržali sa :6 


k bodu č. 22 :  Návrh na úpravu počtu členov komisií Miestneho zastupiteľstva M.č. Bratislava - Dúbravka

- materiál stiahnutý z rokovania











k bodu č. 23 : Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov


Uznesenie MZ č. 232/2008

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



k bodu č. 24 : Interpelácie

Neboli prijaté žiadne uznesenia.


k bodu č. 25 : Rôzne

k bodu č. 25A : Návrh na vyradenie  prebytočného hnuteľného majetku


Uznesenie MZ č. 233/2008

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




k bodu č. 25 B        Návrh termínov zasadnutí MR a MZ na  II. polrok 2008    
     

        Uznesenie MZ č. 234/2008


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














