16


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

č.   251 -  276

z   13. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka

zo  dňa  16. septembra  2008
	
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 16.9. 2008 na svojom 13.  zasadnutí  tieto body programu :


     1.časť:    

      1.   Voľba hlavného kontrolóra
        
      2.    Návrh na určenie platu  hlavného kontrolóra


2.časť: 

       l.	Informácia o plnení uznesení   
      2.	Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2008
      3.	Návrh VZN Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, ktorým sa bližšie upravujú niektoré        
        	podmienky držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
      4.	Návrh dopravného riešenia statickej a dynamickej dopravy na Nejedlého ul.
	(uzn.188/2008)
         5.	Informácia o príprave projektu výstavby nájomných bytov
      6.	Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána
      7.	Informácia o projektovej príprave DSS MČ Bratislava – Dúbravka, Fedákova 1
      8.	Informácia o zámere  revitalizácie parku Družba
      9.	Návrh zámeru vybudovania viacúčelového športového ihriska  na ZŠ Nejedlého
    	z prostriedkov nadácie SPP a MČ Bratislava –Dúbravka
    10.	Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu MČ Bratislava – Dúbravka
    11.	Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava - Dúbravka
    12.	Návrh 4. úpravy rozpočtu mestskej časti na rok 2008
    13.	Prevod obchodného podielu spoločnosti Bytový podnik Dúbravka s.r.o. v prospech
	tretej osoby
   14.	Informácia o zrušení pamiatkovej zóny Dúbravka a o vytvorení nehnuteľnej národnej
  	kultúrnej  pamiatky kaplnky Ružencovej Panny Márie a kostola sv. Kozmu a Damiána 
   15.	Návrh na zabezpečenie rekonštrukcie a financovanie OST pre ZŠ Beňovského 
   16.	Právna analýza a návrh riešenia nepovolenej stavby rodinného domu  na pozemku
  	parc.č.1839/1 k.ú. Dúbravka a súvisiaceho vysporiadania celého pozemku 
	(t.j. pod stavbou  i priľahlého pozemku)
   17.	Informácia o ďalšom postupe riešenia nepovolených stavieb na území M.č. Bratislava –   
        	Dúbravka – postup stavebného úradu v konaní o odstraňovaní stavieb,  resp. 
           	konaní o dodatočnom povolení stavby
   18.	Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Dúbravka o výške mesačného príspevku na 
           	pobyt v materských školách 
   19.    	Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 2401/114 k.ú. Dúbravka    
           	žiadateľovi Ing. Jánovi Kišovi
   20.    	Ročná správa o stave bytového fondu v mestskej časti Bratislava Dúbravka za rok     
         	2007
   21.    	Návrh na prevod vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných
           	pozemkoch
   22.    	Informácia o bytoch pridelených v období od 1.1.2007 do 4.9.2008 spracovaná
           	v nadväznosti na plnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva plnení uznesenia č. 51 b) 
           	zo 14.3.1995  
   23.    	Návrh na predaj časti pozemku parc. č. 1644/5 k. úz. Dúbravka, Tavarikova kolónia    
     	žiadateľovi Ing. Štefanovu Sekovi s manželkou
   24.     Návrh na odpredaj nebytového priestoru v bytovom dome Hanulova č. 6 žiadateľke 
Beáte Horúckovej
   25.   	Interpelácie
   26.    	Rôzne





Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     


navrhovateľov uznesení  poslancov	 :	Ing. Marta Čarnogurská
 								  	Ing. Branislav Gál                                                           

overovateľov uznesení   poslancov  :	Andrej Guzy  
									Doc. Ing. Michal Klimik, CSc.                                                              

volebná komisia:				Ing. arch. Jelena Hudcovská
									Eva Jandošová
									Milan Hlinka

a prijalo tieto uznesenia :


1.   Voľba hlavného kontrolóra
                

Uznesenie  MZ  č. 251/2008


Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
A. berie na vedomie
Správu  o výsledku a priebehu volieb  hlavného kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Dúbravka

B. volí
Ing. Ruženu Záthureckú   za hlavného kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, na plný pracovný úväzok, s účinnosťou od 1. októbra 2008
     
Hlasovanie :		 prítomní : 26	       za : 24        neplatne hlasy : 2


                        
2.    Návrh na určenie platu  hlavného kontrolóra


Uznesenie  MZ  č. 252/2008


Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
určuje
plat  hlavného kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, Ing. Ružene Záthureckej, vo výške 45.200,-Sk  s termínom od 1. októbra 2008.

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




2. časť



k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení MZ


Uznesenie  MZ  č. 253/2008

Miestna rada 
A. berie na vedomie 
Informáciu o plnení uznesení 6., 8., 9., 10., 11. a 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
s pripomienkami





B. ukladá
prednostke miestneho úradu  zabezpečiť:

1. uzavretie zmluvy o prenájme  záhradky p.č. 3175/9 (časť parcely 3175/60) o ploche 
457 m² podľa GP č.5635/99, v lokalite Dražická  so žiadateľom vedenom v poradovníku
záujemcov o prenájom záhrady  (k uzneseniu MZ č. 110/2007)

2. prípravu podkladov na prenajatie pozemkov pod stavbami na Trhovej ulici
V súčinnosti s vlastníkmi nepovolených prístavieb ( k uzneseniu MZ č.143/2007) 

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


k bodu č. 2 : Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2008


Uznesenie  MZ  č. 254/2008
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
1. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej časti Bratislava – Dúbravka k 30.6.2008 nasledovne:
   plnenie rozpočtu príjmov celkom vo výške     		          126 928 tis. Sk
	- bežné príjmy vo výške				          119 155 tis. Sk
	- kapitálové príjmy vo výške			              1 861 tis. Sk
	- príjmy z peňažných fondov vo výške		              5 912 tis. Sk
1.2.   plnenie rozpočtu výdavkov celkom vo výške 		          106 257 tis. Sk
	- bežné výdavky vo výške				          100 211 tis. Sk
	- kapitálové výdavky vo výške				     134 tis. Sk
	- výdavky z peňažných fondov vo výške		              5 912 tis. Sk
1.3.   prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške                       20 671 tis. Sk 

2. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. k 30.6.2008 nasledovne:
2.1.   plnenie rozpočtu príjmov celkom vo výške     			10 959 tis. Sk
2.2.   plnenie rozpočtu výdavkov celkom vo výške			10 914 tis. Sk
2.3.  zisk rozpočtového hospodárenia vo výške			       45 tis. Sk
		
Hlasovanie :		 prítomní : 22	       za : 22         proti : 0  	  zdržali sa : 0


k bodu č. 3 : Návrh VZN M.č. Bratislava – Dúbravka, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území M.č. Bratislava - Dúbravka

                       
Uznesenie  MZ  č. 255/2008


Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh Všeobecne záväzného nariadenia M.č. Bratislava – Dúbravka, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území M.č. Bratislava – Dúbravka, s pripomienkami.

Hlasovanie :		 prítomní : 22	       za : 21          proti : 0  	  zdržali sa : 1



k bodu č. 4 : Návrh riešenia statickej a dynamickej dopravy na Nejedlého ulici


					 Uznesenie MZ č. 256/2008

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
Návrh riešenia statickej a dynamickej dopravy na Nejedlého ulici 

B. ukladá
prednostke miestneho úradu
zabezpečiť vypracovanie variantného riešenia statickej  a dynamickej dopravy na Nejedlého ulici 
s ekonomickým prepočtom a po prerokovaní v komisiách   predložiť  návrh na decembrové zasadnutie  MZ.

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




k bodu č. 5 : Informácia o príprave projektu výstavby 52 nájomných bytov v M.č. Bratislava - Dúbravka
 
Uznesenie  MZ  č. 257/2008

Miestne  zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
 
1. Informáciu o príprave projektu výstavby 52 nájomných bytov v M.č. Bratislava – Dúbravka
2. Informáciu o stave prípravných správ prác, Mandátnu zmluvu medzi M.č. Bratislava –
    Dúbravka a GIB, návrh Zmluvy o združení medzi hl.m. SR a M.č. Bratislava – Dúbravka


B. schvaľuje
postup prác na realizáciu výstavby 52  nájomných bytov

Hlasovanie :		 prítomní : 23	       za : 21          proti : 0  	  zdržali sa : 2


k bodu č. 6 : Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána


Uznesenie  MZ  č. 258/2008

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
   Informáciu o príprave a realizácii projektu  „ Urnový  háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána“

B. žiada
starostu mestskej časti zabezpečiť komplexné riešenie územia obstaraním urbanistickej štúdie ako podkladu pre zmenu ÚPN mesta Bratislavy, s možnosťou rozšírenia cintorína

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


k bodu č. 7 : Informácia o projektovej príprave Zariadenia sociálnych služieb M.č. Bratislava – Dúbravka, Fedákova ul . 1


Uznesenie MZ č. 259/2008

Miestne zastupiteľstvo 
A. schvaľuje 
Lokalitný program  Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ul.č.1, so zabezpečením ubytovacieho zariadenia s 50-timi lôžkami, s 15-20 miestami v dennom stacionári a stravovacím zariadením pre 150 jedál denne (obed), s predbežným odhadom nákladov vo výške 38 mil. Sk  (nadstavba objektu, prestavba objektu a prístavba objektu). 

B. žiada 
starostu mestskej časti zabezpečiť v termíne do 15.10.2008 prípravu realizácie zámeru vybudovania Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej 1
 
Hlasovanie :		 prítomní : 23	       za : 23          proti : 0  	  zdržali sa : 0





k bodu č. 8 : Projekt : Úprava verejných priestranstiev v M.č. Bratislava – Dúbravka Revitalizácia Parku Družba – II. etapa


Uznesenie  MZ  č. 260/2008

Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje
zámer dokončenia revitalizácie Parku Družba II. etapa podľa prezentovaného projektu
využitie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v rámci výzvy č. OPBK/2008/1.1/01,
	finančné prostriedky vo výške 5% z celkových nákladov realizácie projektu z rozpočtu M.č. Bratislava – Dúbravka, po schválení dotácie MVaRR SR 

B. ukladá
zástupkyni starostu vypracovať v termíne do 29.10.2008 žiadosť o nenávratné finančné prostriedky pre uvedený projekt

Hlasovanie :		 prítomní : 25	       za : 22          proti : 0  	  zdržali sa : 3

	

k bodu č. 9 : Návrh prípravy a realizácie projektu výstavby viacúčelového ihriska v areáli ZŠ Nejedlého

Uznesenie  MZ č. 261/2008

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
návrh prípravy a realizácie výstavby viacúčelového ihriska v areáli ZŠ Nejedlého

B. schvaľuje
postup prác v príprave a realizácii projektu výstavby viacúčelového ihriska pri ZŠ Nejedlého 

Hlasovanie :		 prítomní : 22	       za : 21          proti : 0  	  zdržali sa : 1



k bodu č. 10 :	Návrh Dodatku č. 3 Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Uznesenie  MZ  č. 262/2008

Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje 
Dodatok č. 3 Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka v nasledovnom znení :


zrušuje 1 pracovné miesto z referátu č. 32 t.j. Referát personálnych vecí MÚ a MŠ
vyníma referát č. 32 z Čl. 12 – sekretariát prednostu
zaraďuje do Čl. 4 – t.j. starosta a následne do organizačnej štruktúry Referát personálnych vecí miestneho úradu a materských škôl a personálnych zdrojov č. 32 a označuje ho ako referát č. 22 organizačnej štruktúry
                                                                      
Dodatok č.3 Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
nadobúda účinnosť 1. októbra 2008                                

B. ukladá
prednostke miestneho úradu zabezpečiť  zapracovanie Dodatku č. 3 do Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti  Bratislava - Dúbravka 

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


k bodu č. 11 : Situačná správa o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava – Dúbravka


Uznesenie MZ č. 263/2008

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Situačnú správu o činnosti okrskovej stanice MsP Bratislava  Dúbravka za mesiace jún, júl, august 2008

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




k bodu č. 12 : Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2008 za mestskú časť a návrh úpravy rozpočtu DKD p.o. na rok 2008


Uznesenie  MZ  č. 264/2008
 
Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje
po zapracovaní príspevku vo výške 150 tis. Sk pre DKD  p.o. na nákup 2 ks rozvádzačov

A.  Návrh 4 . úpravy rozpočtu mestskej časti na rok 2008 takto:

Príjmy celkom		zvýšenie o 3 617 tis. Sk		t. j. z  242 996 tis. Sk	na 246 613 tis. Sk 
Výdavky celkom	zvýšenie o  3 617 tis. Sk 	t. j. z  242 996 tis. Sk	na 246 613 tis. Sk




Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2008 je nasledovný:

1. Bežné príjmy – zvýšenie o 2 417 tis. Sk, z toho:
.    - rozpočtová položka 133 012 Zaujatie verejného priestranstva – zvýšenie o 900 tis. Sk
     - rozpočtová položka 223 001 Sociálne služby – platby od občanov - zvýšenie o 200 tis. Sk
     - rozpočtová položka 292 027 Poplatky z omeškania – zvýšenie o 570 tis. Sk
     - rozpočtová položka 242 Prijaté úroky – zvýšenie 205 tis. Sk
     - rozpočtová položka 312 007 Transfer zo ŠR pre ZŠ na bežné výdavky /normatív/ -  
                                                                                                     zvýšenie o 542 tis. Sk

2. Kapitálové príjmy – zvýšenie o 1 200 tis. Sk, z toho:
    - rozpočtová položka 320 Nenávratný finančný príspevok vo výške 1 200 tis. Sk

3. Bežné výdavky – celkové zvýšenie o 1 183 tis. Sk, z toho:
     - rozpočtová položka 610 - mzdy zvýšenie o 200 tis. Sk
     - rozpočtová položka 633 - materiál pre ŽP  zvýšenie o 200 tis. Sk
     - rozpočtová položka 633 - materiál pre ZŠ Pri kríži  zvýšenie o 75 tis. Sk
     - rozpočtová položka 633 - materiál obecný hasičský zbor zníženie o 42 tis. Sk
     - rozpočtová položka 635 - opravy a údržba na MŠ zníženie o 92 tis. Sk
     - rozpočtová položka 637 - služby zvýšenie o 150 tis. Sk
     - rozpočtová položka 640 - bežné transfery pre ZŠ zvýšenie o 542 tis. Sk
     - rozpočtová položka 640  - príspevok pre DKD na nákup 2 ks rozvádzačov  zvýšenie 
                                                  o 150 tis.SK


4. Kapitálové výdavky – zvýšenie o 2 434 tis. Sk, z toho:
    - výstavba športového viacúčelového ihriska					  1 600 tis. Sk
    - rekonštrukcia kancelárie starostu a sekretariátu – technické zhodnotenie            700 tis. Sk
    - nákup gastrotechniky pre MŠ Pekníkova					      92 tis. Sk
    - nákup čerpadla pre obecný hasičský zbor 					      42 tis. Sk

5. Úpravu záväzných ukazovateľov na rok 2008

6. Úpravu rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov ZŠ na rok 2008  



B.  Návrh úpravy rozpočtu DKD p. o. na rok 2008 takto:

Príjmy celkom		zvýšenie o 420 tis. Sk		t. j. z 9 600 tis. Sk	na 10 020 tis. Sk 
Výdavky celkom	zvýšenie o 420 tis. Sk 		t. j. z 9 600 tis. Sk	na 10 020 tis. Sk 


Návrh úpravy rozpočtu DKD p.o. na rok 2008 je nasledovný:

1. Bežné príjmy – zvýšenie o 420 tis. Sk, z toho:
    - vlastné príjmy z kultúrnych programov – zvýšenie o 200 tis. Sk
    - vlastné príjmy za služby spojené s prenájmom DKD – zvýšenie o 220 tis. Sk 
2. Bežné výdavky– zvýšenie o 420 tis. Sk, z toho:
    - spotreba energie – zvýšenie o 630 tis. Sk
    - služby – zvýšenie o 190 tis. Sk
    - mzdy a ostatné osobné náklady – zníženie o 600 tis. Sk
    - zákonné zdravotné a sociálne poistenie – zníženie o 100 tis. Sk
    - zákonné sociálne náklady – zníženie o 100 tis. Sk
    - odpisy DNM a DHM – zvýšenie o 400 tis. Sk

3. Úprava rozpočtu fondu opráv 
    V časti  tvorby fondu z odpisov DNM a DHM- zvýšenie o 65 tis. Sk

4. Úprava rozpočtu fondu reprodukcie investičného majetku
    V časti tvorby fondu z odpisov DNM a DHM- zvýšenie o 335 tis. Sk
    V časti použitia fondu „Rekonštrukcia svetlíka“ zvýšenie o 1 698 tis. Sk


5. Príspevok na nákup 2 ks rozvádzačov – kapitálový výdavok vo výške 150 tis. Sk

B. žiada
starostu mestskej časti rokovať s vedením Gymnázia Bílikova za účasti zástupcu Krajského školského úradu o problematike zafinancovania rekonštrukcie strechy gymnázia Bílikova

C. zmocňuje
starostu mestskej časti starostu v uvedenej veci konať.

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



k bodu č. 13 : Návrh na ukončenie účasti M.č. Bratislava – Dúbravka na podnikaní spoločnosti BP Dúbravka s.r.o. (Fedákova ulica č. 1 )


Uznesenie MZ č. 265/2008


Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
Návrh na ukončenie účasti M.č. Bratislava – Dúbravka na podnikaní spoločnosti BP Dúbravka s.r.o. (Fedákova ulica č. 1 )

B. schvaľuje
1.   ukončenie účasti M.č. Bratislava – Dúbravka na podnikaní spoločnosti BP Dúbravka s.r.o.
      na Fedákovej ul. č. 1, s termínom do 31.12.2008.
2.   prevod obchodného podielu spoločnosti BP Dúbravka s.r.o. v prospech tretej osoby
3.   harmonogram úloh a opatrení pre realizáciu predaja spoločnosti formou prevodu
      obchodného podielu na nadobúdateľa.

C. ukladá 
prednostke miestneho úradu
1.   zabezpečiť vykonanie auditu v BP Dúbravka s.r.o. v termíne do 15.10.2008
2.   pripraviť písomnú správu o realizácii opatrení pre realizáciu predaja spoločnosti formou
      prevodu obchodného podielu na nadobúdateľa
    
Hlasovanie :		 prítomní : 24	       za : 22          proti : 2  	  zdržali sa : 0



k bodu č. 14 : Informácia o zrušení pamiatkovej zóny Dúbravka a vyhlásení ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky : rímskokatolíckej kaplnky Ružencovej Panny Márie a rímskokatolíckeho kostola sv. Kozmu a Damiána v Bratislave – Dúbravke

                                  
Uznesenie  MZ  č. 266 / 2008


Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
informáciu o zrušení pamiatkovej zóny Dúbravka a vyhlásení ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky : „Rímskokatolíckej kaplnky Ružencovej Panny Márie“ a „Rímskokatolíckeho kostola sv. Kozmu a Damiána“ v Bratislave – Dúbravke,

B. schvaľuje
vypracovať evidenciu pamätihodností M.č. v Bratislave – Dúbravke

C. ukladá 
prednostke miestneho úradu
vypracovať evidenciu pamätihodností M.č. a predložiť na najbližšie zasadnutie MZ
										
Hlasovanie :		 prítomní : 19	       za : 19          proti : 0  	  zdržali sa : 0



k bodu č. 15 : Návrh na zabezpečenie rekonštrukcie a financovanie odovzdávajúcej stanice tepla pre ZŠ Beňovského


Uznesenie MZ č. 267/2008

Miestne zastupiteľstvo 
A. berie na vedomie
návrh na zabezpečenie rekonštrukcie a financovanie odovzdávajúcej stanice tepla pre ZŠ Beňovského z finančných prostriedkov M.č. Bratislava – Dúbravka

B. schvaľuje
zabezpečenie rekonštrukcie a financovanie odovzdávajúcej stanice tepla pre ZŠ Beňovského v rámci rozpočtu M.č. Bratislava – Dúbravka presunom finančných prostriedkov vo výške 5 mi. Sk, ktoré boli účelovo viazané na rekonštrukciu plynovej kotolne ZŠ Nejedlého.

	odpredaj jestvujúceho nefunkčného technologického zariadenia odovzdávajúcej stanice tepla pre ZŠ Beňovského za zostatkovú hodnotu. Pri neuskutočnení predaja postúpiť majetok na likvidáciu.


Hlasovanie :		 prítomní : 17	       za : 17          proti : 0  	  zdržali sa : 0



k bodu č. 16 : Právna analýza a návrh riešenia nepovolenej stavby rodinného domu na pozemku parc.č. 1839/1 k.ú. Dúbravka a vysporiadania celého pozemku (t.j. pod stavbou i priľahlého pozemku)


                                          Uznesenie  MZ  č. 268/2008


Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie 
Právnu analýzu a návrh riešenia nepovolenej stavby rodinného domu na pozemku parc.č. 1839/1 k.ú. Dúbravka a vysporiadania celého pozemku (t.j. pod stavbou i priľahlého pozemku)“.

B. schvaľuje
predĺženie prenájmu pozemku k.ú. Dúbravka na dobu určitú -1 rok - na záhradkárske a rekreačné účely za nájomné 8.- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka, parc.č. 1839/1 o výmere 612 m2.

C. žiada
starostu mestskej časti rokovať o podmienkach predaja 

Hlasovanie :		 prítomní : 18	       za : 18          proti : 0  	  zdržali sa : 0




k bodu č. 17 : Informácia o ďalšom postupe riešenia nepovolených stavieb na území M.č. Bratislava - Dúbravka

          
Uznesenie  MZ  č. 269/2008

Miestne zastupiteľstvo 
A. berie na vedomie
informáciu o ďalšom postupe riešenia nepovolených stavieb na území M.č. Bratislava – Dúbravka – postup stavebného úradu v konaní o odstraňovaní stavieb, resp. konaní o dodatočnom povolení stavby



B. žiada
starostu mestskej časti 
zabezpečiť zonálnu dokumentáciu  na dotknuté územia

Hlasovanie :		 prítomní : 18	       za : 18          proti : 0  	  zdržali sa : 0




k bodu č. 18 : Návrh VZN M.č. Bratislava – Dúbravka o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti M.č. Bratislava – Dúbravka, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti M.č. Bratislava – Dúbravka, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v pôsobnosti M.č. Bratislava - Dúbravka


Uznesenie MZ č. 270/2008


Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN M.č. Bratislava – Dúbravka o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti M.č. Bratislava – Dúbravka, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti M.č. Bratislava – Dúbravka, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v pôsobnosti M.č. Bratislava - Dúbravka

Hlasovanie :		 prítomní : 18	       za : 18          proti : 0  	  zdržali sa : 0




k bodu č. 19 : Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 2401/114 k.ú. Dúbravka

Uznesenie MZ č. 271/2008


Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
Ing. Jánovi Kišovi predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 2401/114 k.ú. Dúbravka o výmere 394 m2od 1.1.2009 na dobu neurčitú za nájomné 8,- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka

Hlasovanie :		 prítomní : 18	       za : 18          proti : 0  	  zdržali sa : 0



k bodu č. 20 : Ročná správa o stave bytového fondu v M.č. Bratislava – Dúbravka za rok 2007

Uznesenie MZ č. 272/2008


Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
ročnú správu o stave bytového fondu v M.č. Bratislava – Dúbravka za rok 2007


Hlasovanie :		 prítomní : 18	       za : 18          proti : 0  	  zdržali sa : 0




k bodu č. 21 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov, garáží a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch


Uznesenie MZ č. 273/2008


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


Filčík Vladislav, Galbavého 3/19,
Vrba Peter a Lýdia, Bazovského 3/13,
Šarkanová Marína, Galbavého 3/104,
Matušková Andrea, Drobného 24/50,
Kožík Pavol, Sekurisova 2/10,
Minárová Helena, Považanova 2/105,
Majková Daniela, Saratovská 15/44,
Jánošík Marek a Jánošíková Doktorová Helena, Saratovská 15/2,
Kučáková Lucia, Landauova 22/23,
Porubčanský Milan a Helena, K.Adlera 11/42


Hlasovanie :		 prítomní : 18	       za : 18          proti : 0  	  zdržali sa : 0









k bodu č. 22 : Informácia o bytoch pridelených v období od 1.1.2007 do 31.8.208 spracovaná v nadväznosti na plnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva plnení uznesenia č. 51b) zo 14.3.1995

Uznesenie MZ č. 274/2008

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie 
Informáciu o plnení uznesenia Miestneho zastupiteľstva M.č. Bratislava – Dúbravka č. 51b) zo 14.3.1995 o pridelených bytoch od 1.1.2007 do 16.9.2008.

Hlasovanie :		 prítomní : 18	       za : 18          proti : 0  	  zdržali sa : 0


k bodu č. 23 : Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 1644/5 k.ú. Dúbarvka, Tavaríkova kolónia, žiadateľovi Ing. Štefanovi Sekovi s manželkou

Uznesenie MZ č. 275/2008


Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Ing. Štefanovi Sekovi prenájom časti pozemku parc.č. 16445/5 k.ú. Dúbravka, LV 847, lokalita Tavarikova kolónia vo výmere 140 m2 na dobu neurčitú na využívanie a údržbu terénu na prístup k parcele č. 1637 k.ú. Dúbravka, ktorú má vo vlastníctve.

Hlasovanie :		 prítomní : 17	       za : 17          proti : 0  	  zdržali sa : 0




k bodu č. 24 : Návrh na odkúpenie nebytového priestoru v bytovom dome na Hanulovej ul. č. 6, Bratislava 

Uznesenie MZ č. 276/2008


Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
predaj nebytového priestoru v suteréne bytového domu na Hanulovej ul.č. 6 o výmere 30 m2 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, domu, spoločných zariadeniach vo veľkosti 2986/541599 pani Beáte Horúckovej, bytom Klimkovičova 11, 841 02 Bratislava, za cenu spolu 619 280,- Sk, určenú podľa VZN hl.mesta SR Bratislavy č. 3/2007, ktorým sa mení VZN hl. mesta Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov, takto :       

- nebytový priestorov o výmere 30 m2 za cenu 20 000,.-Sk/m2, čo je spolu :         600 000,- Sk 
- podiel na pozemkoch o výmere 2332 m2 vo veľkosti 2986/541599 za cenu   1 500,- Sk/m2 čo je :                                                                                                                  19 280,- Sk		  		                                  		cena spolu za nebytový priestor a podiel na pozemku :              619 280,-  Sk
		                                                                                                      


Hlasovanie :		 prítomní : 17	       za : 14          proti : 0  	  zdržali sa : 3


k bodu č. 25 : Interpelácie

nebolo prijaté uznesenie

k bodu č. 26 : Rôzne

nebolo prijaté uznesenie





Alena Tobiašová                                                                               Ing. Ján Sandtner
     prednostka                                                                                               starosta 








Overovatelia:       Andrej Guzy




	                   Doc. Ing. Michal Klimik, CSc.


		       




