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

č.   277 -  294

z   14. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Dúbravka

zo  dňa  4. novembra  2008
	
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 4.11. 2008 na svojom 14.  zasadnutí  tieto body programu :


   1.	Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
   2.	Návrh zadania urbanistickej štúdie zóny Dúbravanka – návrh stiahnutý z rokovania
   3.	Urbanistická štúdia zóny Dúbravčice – východ
   4.	Návrh zriaďovateľskej listiny pre zariadenie sociálnych služieb  	 
   5.	Informácia o prenájme nebytových priestorov na ZŠ Bíliková
   6.	Návrh na schválenie delegovaných  zástupcov do rád škôl a školských zariadení
   7.	Návrh plánu rekonštrukcie a modernizácie prevádzky TEZ m.č. Bratislava- Dúbravka
	na rok 2009
8.	Návrh zmluvy o uzavretí budúcich zmlúv – OST Beňovského
   9.	Zoznam pamätihodností mestskej časti
 10.	Informácia o činnosti útvaru kontroly za  2.polrok 2008
 11.	Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mestskej časti za III. štvrťrok 2008
 12.	Návrh na odmenu starostovi mestskej časti za III. štvrťrok 2008
 13.	Návrh 5. úpravy rozpočtu na rok 2008
 14.	Návrh na prevod vlastníctva bytov, garáži a spoluvlastníckych podielov na pozemkoch
 15.	Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku na dobu neurčitú  na par. č. 2401/40   
    lokalita Hrubý breh,  k.ú. Dúbravka  žiadateľovi Františkovi Davidovi 
 16.	Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku na dobu neurčitú na par. č. 1663/2 ,  
	lokalita Tavarikova kolónia,  k.ú. Dúbravka žiadateľke Viere Vraníkovej
17.    Návrh na predaj časti pozemku z parc.č. 213/9, lokalita Brižitská ul. žiadateľovi  
      Martinovi   Moškovi, Pod záhradami 64
 18.    Informácia o príprave podmienok predaja pozemku parc.č. 1839/1 k.ú. Dúbravka 
          Petrovi Rakúsovi
 19.    Rôzne
 20.    Poslanecké dni – pripomienky, sťažnosti, námety 
 21.    Interpelácie







Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     


navrhovateľov uznesení  poslancov	 : Eva Jandošová
                                                              Ing. Branislav Gál	
 								  	 

overovateľov uznesení   poslancov  :   Milan Hlinka
                                                               Ing. Miroslav Kováč  	 
                                                                      
 



a prijalo tieto uznesenia :

















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

Uznesenie  MZ  č. 277/2008

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie 
Informáciu o plnení uznesení 8., 9., 10., 11., 12. a 13.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

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




k bodu č. 2 : Návrh zadania „Urbanistická štúdia zóny Dúbravanka“

Návrh stiahnutý z rokovania



k bodu č. 3 : Urbanistická štúdia zóny Dúbravčice - východ

Uznesenie  MZ  č. 278/2008

Miestne zastupiteľstvo
súhlasí
	1. s Urbanistickou štúdiou zóny Dúbravčice – východ, vypracovanú v júni 2008, spoločnosťami BAJOPROJEKT, spol. s.r.o., so sídlom Ambroseho 10, 851 02 Bratislava a APROX, spol. s.r.o., so sídlom Sartorisova 8, 821 08 Bratislava, 
2. s vyhodnotením pripomienok a námietok vznesených pri verejnom prerokovaní urbanistickej štúdie,
 za dodržania nasledovných  podmienok
	dôsledného rešpektovania územného plánu Bratislavy 2007

riešenia dopravného napojenia zóny Dúbravčice – východ  na Lamač a na severné napojenie Dúbravka na diaľnicu
v ďalšom stupni dokumentácie riešiť pre každý 2 a viac izbový byt dve garážové státia 
 
Hlasovanie :		 prítomní : 24 	       za : 24           proti : 0	  zdržali sa : 0



k bodu č. 4 : Návrh zriaďovacej listiny pre „Zariadenie sociálnych služieb“, Fedákova 1

Uznesenie  MZ  č. 279/2008

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriaďovaciu listinu „Zariadenia sociálnych služieb“, Fedákova 1

Hlasovanie :		 prítomní : 20	       za : 20           proti : 0	  zdržali sa : 0
k bodu č. 5 : Informácia o prenájme nebytových priestorov na bývalej ZŠ Bílikova 34

Uznesenie  MZ  č. 280/2008
Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje
	presun kompetencií vo vzťahu k objektu bývalej ZŠ Bílikova 34 z pôsobnosti ZŠ Nejedlého 8 na Mestskú časť Bratislava – Dúbravka.

B. ukladá
prednostovi miestneho úradu
1.   prehodnotiť NZ č. 111/2004 vrátanie jej dodatkov a pripraviť novú nájomnú zmluvu a jej návrh predložiť na decembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva  
2. riešiť nakladanie s prebytočným a neupotrebyteľným majetkom v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom – VZN č. 4/2003 s termínom od 15.novembra 2008
3.   doriešiť nájomné vzťahy o plnenia v období od začiatku platnosti dodatku č.3 po uzavretie novej zmluvy s ohľadom na neplatnosť dodatkov č.4 a 5
4.  zabezpečiť návrh na rozšírenie znenia bodu   u)  § 17 VZN č. 4/2003 tak aby znel nasledovne: „ ...dodatky k nájomnej zmluve na dobu dlhšiu ako 10 rokov ,ktoré sa týkajú predmetu zmluvy a ceny“
                                                                                                                                 v termíne do decembra 2008.

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


k bodu č. 6 : Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rád školských zariadení v M.č. Bratislava-Dúbravka

Uznesenie  MZ  č. 281/2008

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z.. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rád školských zariadení v zriaďovateľskej kompetencii M.č. Bratislava- Dúbravka


          Materské školy
1. 
MŠ Ožvoldíkova
1. Ing. Štefan Bednár
2. Ing. Jana Pifflová - Špánková
3. Ing. Marta Čarnogurská 
2.
MŠ Sekurisova
1. Ing. Jana Pifflová - Španková
2. MUDr. Karol Jarábek
3. Mgr. Igor Čajka 
3. 
MŠ Švantnerova
1. Ing. Branislav Gál
2. Jozef Petrovský
3. PhDr. Matilda Križanová
4.    
ZŠ Pri kríži
Ing. Miroslav Kováč  /  MZ odvoláva Mariána Urbana/
 
Hlasovanie :		 prítomní : 23 	       za : 23           proti : 0	  zdržali sa : 0
k bodu č. 7 : Návrh plánu rekonštrukcie a modernizácie prevádzky TEZ mestskej časti Bratislava –  Dúbravka na rok 2009

Uznesenie  MZ  č. 282/2008

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
plán rekonštrukcie a modernizácie prevádzky TEZ mestskej časti Bratislava–Dúbravka
na rok 2009 fi.Dalkia

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



k bodu č. 8 : Návrh zmluvy o uzavretí budúcich zmlúv – OST Beňovského

Uznesenie  MZ  č. 283/2008

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
návrh Zmluvy o uzavretí budúcich zmlúv – OST Beňovského

B. schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcich zmlúv – OST Beňovského s organizáciou Bratislavská teplárenská a.s.

Hlasovanie :		 prítomní : 19 	       za : 18           proti : 0	  zdržali sa : 1



k bodu č. 9 : Zoznam pamätihodností mestskej časti

Uznesenie MZ č. 284/2008

Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje
zoznam pamätihodností  Mestskej  časti Bratislava-Dúbravka uvedených v  prílohe č. 1


B. ukladá
prednostovi miestneho úradu

	uverejniť zoznam pamätihodností na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka na webovej  stránke mestskej časti a v miestnom periodiku Dúbravský spravodajca v termíne do 20.11.2008,


	zabezpečiť priebežnú aktualizáciu zoznamu pamätihodností na území Mestskej časti     

       Bratislava- Dúbravka, ročne k 31.12.

	uplatňovať požiadavku v návrhu rozpočtu Mestskej  časti Bratislava-Dúbravka na   

      ošetrovanie, údržbu a opravy tých pamätihodností, ktoré nemajú svojho majiteľa, ročne  
      k 30.9. 

požiadať majiteľov pamätihodností zachovávať a udržiavať pamätihodnosti v súlade s princípmi ochrany ich kultúrnych historických hodnôt

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



k bodu č. 10 : Informácia o činnosti útvaru kontroly v II. polroku 2008

Uznesenie MZ č. 285/2008

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
 Informáciu o činnosti útvaru kontroly v II. polroku 2008 a kontrolu vybavovania sťažností za I. polrok 2008

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



k bodu č. 11 : Návrh na odmenu za III. štvrťrok 2008 miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Uznesenie MZ č. 286/2008

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
odmenu Ing. Ružene Záthureckej, miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava–Dúbravka, vo výške 30% z priznaného platu za obdobie  III. štvrťroka 2008
  
Hlasovanie :		 prítomní : 22 	       za : 22           proti : 0	  zdržali sa : 0



k bodu č. 12 : Návrh na odmenu za III. štvrťrok 2008 starostovi Mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Uznesenie MZ č. 287/2008

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
odmenu Ing. Jánovi Sandtnerovi, starostovi Mestskej časti Bratislava–Dúbravka, vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie III. štvrťroka 2008

Hlasovanie :		 prítomní : 22 	       za : 20            proti : 0	  zdržali sa : 2


k bodu č. 13 : Návrh 5. úpravy rozpočtu na rok 2008

Uznesenie  MZ  č. 288/2008

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
po zapracovaní nákupu umývačky riadu pre ZŠ Pri kríži vo výške 140 tis. Sk a presunu sumy 200 tis. Sk z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov za nákup výpočtovej a inej techniky 

návrh 5. úpravy rozpočtu na rok 2008 takto:


Príjmy celkom		zvýšenie o 4 222 tis. Sk		t. j. z  246 613 tis. Sk	na 250 835 tis. Sk 
Výdavky celkom	zvýšenie o 4 222 tis. Sk 	t. j. z  246 613 tis. Sk	na 250 835 tis. Sk

Návrh 5. úpravy rozpočtu na rok 2008 je nasledovný:


1. Úprava bežných príjmov – zvýšenie o 2 522 tis. Sk, z toho:
.    - rozpočtová položka 212 003 Prijaté platby za obecné byty – zvýšenie o 	263 tis. Sk
     - rozpočtová položka 292 027 Poplatky z omeškania – zvýšenie o	          1 994 tis. Sk
     - rozpočtová položka 311 000 Prijaté dary - zvýšenie o 			265 tis. Sk

2. Úprava bežných výdavkov – zvýšenie o 1 415 tis. Sk, z toho:
     - rozpočtová položka 633 - materiál pre ŽP  zvýšenie o			   400 tis. Sk
     - rozpočtová položka 633 - materiál pre správu  zvýšenie o 		     	   100 tis. Sk
     - rozpočtová položka 633 –materiál pre správu presun z KV –zvýšenie o           200 tis. Sk 
     - rozpočtová položka 635 - opravy  pamiatok zvýšenie o 			     35 tis. Sk
     - rozpočtová položka 635 – opravy a údržba ZŠ zníženie o                                 140 tis. Sk 
     - rozpočtová položka 637 - služby pre ŽP zvýšenie o				   600 tis. Sk
     - rozpočtová položka 637 - služby Dúbravské hody zvýšenie o		     30 tis. Sk
     - rozpočtová položka 642 – príspevok na deti v DD  zvýšenie o		   190 tis. Sk
     

3. Úprava kapitálových výdavkov – zvýšenie o 1 107 tis. Sk, z toho:
   - rozpočtová položka 713 003 – nákup telekomunikačnej techniky – zvýšenie o	     336 tis. Sk 
   - rozpočtová položka 716 – prípravná a projektová dokumentácia – zvýšenie o		     331 tis. Sk
   - rozpočtová položka 700- viacúčelové ihrisko – zvýšenie o				  1 200 tis. Sk
   - rozpočtová položka 700 – nákup umývačky riadu pre ZŠ Pri kríži- zvýšenie o                 140 tis. Sk
   - rozpočtová položka 700 – rekonštrukcia kancelárie starostu a sekretariátu - zníženie o    700 tis. Sk
   - rozpočtová položka 700 – presun z kapitálových výdavkov do bežných-
                                                nákup výpočtovej a inej techniky  -  zníženie o                        200 tis. Sk  

4. Výdavky z peňažného fondu FRB – zvýšenie o 1 700 tis. Sk
    a. výdavok na opravu havarijného stavu strechy na budove bývalej ZŠ Bílikova 
        vo výške 1 700 tis. Sk
    b. príjem z  finančných operácií – prevod z FRB vo výške 1 700 tis. Sk

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



k bodu č. 14 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva obecných bytov, garáží a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch 

Uznesenie  MZ  č. 289/2008

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje

1. prevod vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných 
    pozemkoch podľa predloženého zoznamu nájomcom bytov:

Filípek Matej, K. Adlera 1/17,
Vavrek Zuzana Ing. a Marián, Saratovská 2/33,
Ničová Mária, Považanova 4/11,
Nováková Margita, Kpt. Rašu 21/10,
Horváth Borislav a Marta, Valachovej 1/50,
Breznická Ľudmila a Vladimír, Ožvoldíkova 2/50,
Ing. arch. Jozef Hornáček, Pod záhradami 2/32,
Mesiariková Jana, Saratovská 2/64,
Harviľáková Alexandra. Drobného 2/69,
Otočková Nina, Repašského 1/69,
Fojt Peter a Anna, Homolova 43/4,
Hurbaničová Katarína, Pod záhradami 2/21,
Valla Miroslav, Drobného 2/26,
Barčáková Margita, Homolova 12/11,
Stojková Viola, Fedákova 30/16,
Múčková Darina, Pri kríži 18/28,
Seko Ivan, Fedákova 20/16.


	prevod vlastníctva spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch   
      patriacich k bytu, odpredaného podľa zákona č. 52/1966 Zb.
Ing. Zuzana Buzinkaiová, Bazovského 14/3,

Jarmila Janíková, Bagarova 5/11.


	prevod vlastníctva garáží a spoluvlastníckych podielov na zastavaných      
      pozemkoch  
      podľa predloženého zoznamu nájomcom garáží:

            Juračič Daniel a Margita, Tranovského 34/2,
            Gaža Jozef a Mária, Bujnákova 15/907,
            Součková Marta, Homolova 3/1,
            Demovič Juraj, Sekurisova 2/9.

Hlasovanie :		 prítomní : 21 	       za : 19           proti : 0	  zdržali sa : 2




k bodu č. 15 : Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 2401/40 k.ú. Dúbravka v lokalite pri metrologickom ústave p. Františkovi Dávidovi 

Uznesenie  MZ  č. 290/2008

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
pánovi Františkovi Dávidovi  predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 2401/40  k. ú. Dúbravka o výmere 349 m2 od 1.01.2009 na dobu neurčitú za nájomné 8,- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava-Dúbravka.

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


k bodu č. 16 : Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc.č. 1663/2 k.ú. Dúbravka v lokalite Tavarikova kolónia p. Viere Vraníkovej

Uznesenie  MZ  č. 291/2008

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
pani Viere Vraníkovej predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 1663/2  k. ú. Dúbravka o výmere 447 m2 od 1.01.2009 na dobu neurčitú za nájomné 8,- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava-Dúbravka..

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



k bodu č. 17 : Návrh na predaj časti pozemku parc.č. 213/9, lokalita Brižitská ul., žiadateľovi  Martinovi Moškovi, Pod záhradami 64

Uznesenie  MZ  č. 292/2008

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj 57 m² z pozemku parc.č. 213/9, lokalita Brižitská ul., žiadateľovi  Martinovi Moškovi, Pod záhradami 64 za cenu  2000.- Sk (66,40 €) za m² s podmienkou vybudovania turistického chodníka (schodiska) v požadovanej kvalite na náklady žiadateľa. Po vytýčení pozemku na odpredaj budú siete uložené  na náklady p. Dodoka do 30.júna 2009 na ploche verejného pozemku. Po položení sietí musí prísť k realizácii schodiska.

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





k bodu č. 18 : Informácia o príprave predaja pozemku parc.č. 1839/1 k.ú. Dúbravka Petrovi Rakúsovi 

Uznesenie  MZ  č. 293/2008

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
informáciu o príprave podmienok predaja pozemku parc. č. 1839/1 k. ú. Dúbravka Petrovi Rakúsovi

B. schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 1839/1 k. ú. Dúbravka o výmere 612 m2 Petrovi Rakúsovi za 1000Sk/m² t.j. 33,19 €/m²  s podmienkou  zriadenia predkupného práva mestskej časti.

Hlasovanie :		 prítomní : 20 	       za : 19            proti : 0	  zdržali sa : 1



k bodu č. 19 : Rôzne

neboli prijaté uznesenia



k bodu č. 20 : Poslanecké dni - sťažnosti, pripomienky a námety občanov

Uznesenie  MZ  č. 294/2008

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

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





PhDr. František Guth                                                                              Ing. Ján Sandtner
     prednosta                                                                                                         starosta 



Overovatelia:      :  Milan Hlinka
                                  

         Ing. Miroslav Kováč         












