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U z n e s e n i a

č.   354 -  369

z  18. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Dúbravka

z  9. júna 2009
	
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 9.6. 2009 na svojom 18.  zasadnutí  tieto body programu :


	 Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

      1/A. Zánik mandátu poslanca Mikuláša Kesziho a ustanovenie náhradníka
	 Záverečný účet, finančné usporiadanie a výročná správa mestskej časti Bratislava-Dúbravka     

        za rok 2008
	 Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2008
	 Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2009
	 Vyhodnotenie plnenia Zmluvy o nájme tepelno-energetických zariadení č. 121/1994,     

              uzatvorenej  so spoločnosťou Dalkia, a.s.
	 Návrh riešenia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a riešenie stavu kontajnerových      

        stojísk v mestskej časti Bratislava-Dúbravka
	 Projekt : Revitalizácia Parku Družba – II. etapa
	 Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru AKTIVA, n. o. – domov sociálnych   

        služieb pre dospelých Bazovského č. 4, Bratislava"
	 Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 3470/4, lokalita Dúbravčice
	 Návrh na prevod vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch
	 Správa o stave bytového fondu k 31.5.2009

      12.	 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu  
              dodatku  
  	 č. 3 štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
      13.	 Informácia o zabezpečení zimnej údržby v MČ Bratislava-Dúbravka za zimné obdobie  
              november 
  	 2008 – marec 2009
      14.	 Interpelácie
      15.	 Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov
      16.	 Rôzne 	
  



Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     



navrhovateľov uznesení  poslancov	 : 	Ing. Štefana Bednára                                                      
									Ing. Miroslav Kováča


overovateľov uznesení   poslancov  :	Ing. Petra Fajkusa, CSc.
									Doc. Ing. Michala Klimíka ,CSc.	

a prijalo tieto uznesenia :




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

Uznesenie  MZ  č. 354/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 

Hlasovanie :	       prítomní :    25   	 za : 20         proti : 0	  zdržali sa : 5 



k bodu č.1/A :  Zánik mandátu poslanca Mikuláša Kesziho a ustanovenie náhradníka
 
                                            Uznesenie  MZ  č. 355/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie že,  
Mikulášovi Keszimu poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňom 8 .6.2009 zanikol mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zmysle § 25 ods.2 písm. c) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov



B. vyhlasuje
nastúpenie Anny Kremmerovej, ako prvého náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka za volebný  obvod č. 2 s najväčším  počtom získaných hlasov 661 platných hlasov podľa § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

C. konštatuje, že
Anna Kremmerová zložila zákonom predpísaný  sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka v súlade s § 26 zákona SNR č. 369 / 1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

D. volí
Annu Kremmerovú, poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka za člena komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava-Dúbravka

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



k bodu č. 2 : Záverečný účet, finančné usporiadanie a výročná správa mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2008

Uznesenie  MZ  č. 356/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
1. správu nezávislého auditora k záverečnému účtu a výročnej správe mestskej časti                      
    Bratislava-Dúbravka
2. že záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2008 je vo všetkých 
    výkonných súvislostiach v súlade s auditorovanou účtovnou závierkou ku dňu 31.12.2008
3. že do záverečného účtu sú zapracované pripomienky nezávislého audítora

B. schvaľuje
1.  Záverečný účet obce za rok 2008 bez výhrad
2.  Výročnú správu za rok 2008 
3.   Čerpanie rozpočtu a návrh zostatku finančných prostriedkov určených k prerozdeleniu ako 
      rozpočtový prebytok za rok 2008 vo výške 17 298 024,03 Sk /574 189,20 Eur/  
      nasledovne:
            do fondu rozvoja bývania		298 745,27 Eur	/9 000 000,00 Sk/

do rezervného fondu MÚ		225 105,30 Eur	/6 781 522,45 Sk/
	do rezervného fondu ZŠ		  38 378,31 Eur	/1 156 184,94 Sk/
	do rezervného fondu MŠ		  11 960,32 Eur	   /360 316,64 Sk/

4.  Plnenie záväzných ukazovateľov za rok 2008
5.  Ročnú účtovnú závierku príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka za rok 2008 a   
     hospodársky výsledok  - stratu 2 248 tis. Sk. 

Hlasovanie :	       prítomní :    22   	 za :    17      proti : 0	  zdržali sa :  5  

  

k bodu č. 3 : Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2008
Uznesenie  MZ č. 357/2009

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2008 s prijatými opatreniami
- ústrednou inventarizačnou komisiou MÚ
- inventarizačnou komisiou DKD

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


k bodu č. 4: Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2009

Uznesenie  MZ  č. 358/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
1. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej časti Bratislava–Dúbravka k 31.3.2009   nasledovne:
   plnenie rozpočtu príjmov celkom 6 254 982 € vo výške 1 095 003 € t. j. 17,5 %, z toho:
	- bežné príjmy vo výške				          1 091 328 €
	- kapitálové príjmy vo výške			                 2 885 €
	- príjmy z peňažných fondov vo výške		                    790 €
1.2.   plnenie rozpočtu výdavkov celkom 6 254 982 € vo výške 1 405 589 € t. j. 22,5 %, z toho:
	- bežné výdavky vo výške				          1 399 617 €
	- kapitálové výdavky vo výške				     5 972 €
1.3.   schodok rozpočtového hospodárenia vo výške                         310 586 €

2. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. k 31.3.2009 nasledovne:
2.1.   plnenie rozpočtu výnosov celkom 691 429 € vo výške 160 799 € t.j. 23,3 %
2.2.   plnenie rozpočtu nákladov celkom 691 429 € vo výške 158 114 € t. j. 22,7 %
2.3.  zisk vo výške			  				     2 685 €

3. príjmové a výdavkové transfery pre ZŠ zo ŠR k 31.3.2009 nasledovne:
3.1.   transfery – príjmy zo ŠR pre ZŠ celkom vo výške     		568 107 €, z toho:
	- normatívne finančné prostriedky				552 148 €
	- stravné								    1 983 €
	- pomôcky							       581 €
	- vzdelávacie poukazy					  12 759 €
	- odchodné							       636 €
3.2.   transfery na výdavky pre ZŠ celkom vo výške		373 923 €, z toho:
	- normatívne finančné prostriedky				358 333 €
	- stravné								    1 614 €
	- pomôcky							       581 €
	- vzdelávacie poukazy					  12 759 €
	- odchodné							       636 €
	
Hlasovanie :	       prítomní :  26     	 za : 24         proti : 0	  zdržali sa : 2 



k bodu č. 5 : Vyhodnotenie plnenia Zmluvy o nájme tepelno-energetických zariadení č. 121/1994 uzatvorenou so spoločnosťou Dalkia, a.s.

Uznesenie MZ č. 359/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia Zmluvy o nájme tepelno-energetických zariadení č. 121/1994 uzatvorenou so spoločnosťou Dalkia, a.s. : 

	Plnenie plánu investičných akcií TEZ za rok 2008,

Plnenie plánu opráv a údržby TEZ za rok 2008,
Cena tepla za rok 2008, návrh ceny tepla na rok 2009

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



	



	bodu č. 6 : Návrh riešenia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a riešenie stavu kontajnerových stojísk v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Uznesenie MZ č. 360/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie 
návrh riešenia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a riešenie stavu kontajnerových stojísk v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

schvaľuje 
1. úpravu rozpočtu mestskej časti o 16 600 € na náklady spojené s budovaním stojísk

2. dotácie na vybudovanie stojiska diferencovať podľa roku kedy sa správca stojiska o dotáciu prihlási nasledovne: 50% z ceny stojiska, najviac však
- v prvom roku     830€
- v druhom roku  660€
- v treťom roku   500€
- v štvrtom roku  330€

V prípade nedostatku prostriedkov v rozpočte a vybudovaní stojiska sa nárok na výplatu presúva do najbližšieho rozpočtového roku

3. dotácie na opravu prípadne rekonštrukciu existujúceho stojiska vo výške 50% nákladov najviac však
- v prvom roku     415€
- v druhom roku   330€
- v treťom roku    250€
- v štvrtom roku   165€
	4. podmienkou priznania dotácie je, že projekt bol schválený komisiou územného rozvoja, výstavby a dopravy	
 
C. žiada
starostu mestskej časti,
rokovať s fi. OLO  spol. s r.o. o spoluriešení kontajnerových stojísk, s jej finančným prispievaním a s jej  podielom na ich úpravách

D. odporúča
starostovi mestskej časti

	spracovať lokalizačnú štúdiu umiestnenia kontajnerových stojísk

rokovať s vlastníkmi pozemkov o majetkovo –právnom vysporiadaní pozemkov pod kontajnerovými stojiskami (prenájom)

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





k bodu č.7 : Projekt : revitalizácia Parku Družba – II. etapa


Uznesenie MZ č. 361/2009


Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
viazanie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania vo výške 10% čo predstavuje sumu 94 851,233 € z celkových nákladov realizácie projektu vo výške 948 512,33 € s DPH na „Revitalizáciu Parku Družba-II.etapa, v zmysle podmienok čerpania nenávratných finančných prostriedkov Usmernenia č. 2/2009, vydaného MVaRR SR pre Operačný program Bratislavský kraj.

Hlasovanie :	       prítomní :   27    	 za : 25         proti : 0	  zdržali sa  :2  



k bodu č. 8 : Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru AKTIVA, n.o. – domov sociálnych služieb pre dospelých Bazovského č. 4, Bratislava


Uznesenie MZ č. 362/2009


Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje 
prenájom nebytového priestoru Dúbravský ateliér, Bazovského 21, Bratislava na dobu určitú do 28.2.2015, za symbolických 0,03 €/m2/rok  pre organizáciu AKTIVA, n.o. – domov sociálnych služieb pre dospelých Bazovského 4, Bratislava, pričom náklady za služby spojené s nájmom nebytových priestorov bude hradiť nájomca

B. žiada 
zabezpečiť doplnenie zmluvy o prenájme o nasledovné údaje:
	štruktúra :deti – dospelí –seniori

finančný rozbor:
a)  koľko budú platiť jednotlivé skupiny
b) aké budú náklady na činnosť
c) koľko je Dúbravčanov a koľko ostatných
d) aké budú aktivity počas sobôt a nedieľ
e) aké budú prázdninové aktivity
f)  či budú aktivity i pre deti, ktoré nie sú hendikepované

Hlasovanie :	       prítomní :   27    	 za : 20         proti : 0	  zdržali sa : 7 






k bodu č. 9 : Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 3470/4, lokalita Dúbravčice

Uznesenie MZ č. 363/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje
prenájom časti  pozemku parc.č. 3470/4 o výmere 3800 m2 k.ú. Dúbravka, lokalita Dúbravčice na dobu neurčitú za 1 €/rok pre Športový klub policajnej kynológie, Švantnerova 1, Bratislava.

B. žiada 

1. zabezpečiť doplnenie zmluvy o prenájme o nasledovné údaje:
1.1.špecifikáciu zámeru o
a)  percentuálny pomer využitia služieb pre verejnosť a slovenskú kynologickú jednotu
b)  organizáciu prevádzky
1.2.  špecifikovať výšku a spôsob  úhrady

2. časť pozemku parc.č. 3470/4 o výmere 4028 mﾲ4028 m² rozdeliť na parcely-záhradky pre občanov Dúbravky

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



k bodu č. 10 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch

Uznesenie MZ č. 364/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. vypúšťa
zo zoznamu žiadateľov o prevod vlastníctva obecného bytu a spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch, predloženého na rokovanie  18. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
žiadateľku   
Monika Danišová, Drobného 18/21, 2-izbový

B. schvaľuje 
prevody vlastníctva obecných bytov a prislúchajúcich spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch podľa nasledovného zoznamu žiadateľov : 

Eva Fučíková, Saratovská 6/41, 1-izbový,
PhDr. Oľga Šimová, CSc.,Červeňáková 11/10, 5-izbový,
Ľuiboš Mrhálek, Bujnákoba 23/8, 1-izbový,
Marta Cyprichová, Fedákova 20/8, 1-izbový

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



k bodu č. 11 : Správa o stave bytového fondu k 31.5.2009

Uznesenie MZ č. 365/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o stave bytového fondu v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Hlasovanie :	       prítomní : 27      	 za : 26         proti : 1	  zdržali sa :0  



k bodu č. 12 : Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu dodatku č. 3 štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Uznesenie MZ č. 366/2009

Miestne zastupiteľstvo
súhlasí
s návrhom dodatku č. 3 štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, s pripomienkou zabezpečiť financovanie prenesených kompetencií z mestského rozpočtu

Hlasovanie :	       prítomní : 27      	 za : 26          proti : 0	  zdržali sa :1  



k bodu č. 13 : Informácia o zabezpečení zimnej služby v m.č. Bratislava-Dúbravka za zimné obdobie november  2008 – marec 2009

Uznesenie MZ č. 367/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o zabezpečení zimnej služby v M.č. Bratislava-Dúbravka za zimné obdobie

Hlasovanie :	       prítomní :  23      za : 22          proti :0 	  zdržali sa :1  



k bodu č. 14 : Interpelácie poslancov MZ

Uznesenie MZ č. 368/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
informáciu o plnení interpelácií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 


B. ukladá
prednostovi miestneho úradu, zabezpečiť na každé rokovanie komisie výstavby, územného rozvoja a dopravy aktuálny zoznam podaní na stavebný úrad

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



k bodu č. 15 : Informácia o vybavovaní sťažností, pripomienok a námetov občanov z Poslaneckých dní 


Uznesenie MZ č. 369/2009

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

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




k bodu č. 15 . Rôzne

- neboli prijaté uznesenia




                                                                                              Ing. Ján Sandtner
                                                                                                       starosta 

PhDr. František Guth                                                                                     
        prednosta







Overovatelia:       	Ing. Peter Fajkus, CSc.

						Doc. Ing. Michal Klimík , CSc.	
                                                                                                          




