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U z n e s e n i a

č.   370 -  390

z  19. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Dúbravka

zo  7. júla 2009
	
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 7.7.2009 na svojom 19.  zasadnutí  tieto body programu :

      1.	Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
      2.	Návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2009
      3.	Koncepcia rozvoja školstva m .č. Bratislava-Dúbravka na roky 2009 - 2015
      4.	Návrh VZN o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výšky úhrady za poskytované sociálne služby
      5.    Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
      6.	Návrh  riešenia statickej a dynamickej dopravy na Nejedlého ulici
      7.    Informácia o činnosti útvaru kontroly
8.	Návrh na prevod vlastníctva bytov a garáží a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu, príslušenstve a zastavaných pozemkoch.
9.	Návrh na predaj  nebytového priestoru Homolova 4, Bratislava  Andrejovi Náterovi 
10.	Návrh na predaj  nebytového priestoru Považanova 2, Bratislava  Alexandrovi Uhrínovi.
    11.	Návrh na predaj pozemku parc. č. 1555/5, k. ú. Dúbravka, lokalita ul. Jura Hronca,   
   	o výmere 47m2  Ing. Štefanovi Chamrazovi. 
    12.   	Návrh na predĺženie prenájmu pozemku parc. č. 3453, k. ú. Dúbravka žiadateľovi    
  	Emanuelovi Šimečkovi
    13.   	Návrh na predaj pozemku parc. č. 1536/44 k.ú. Dúbravka o výmere 1m2 Ing. Ladislavovi Hunákovi, lokalita ul. Jura Hronca.
    14.   Návrh na predaj pozemku parc. č. 1536/46 k.ú. Dúbravka o výmere 1m2 Richardovi    
         	Farkašovi, lokalita ul. Jura Hronca.
    15.   	Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva  na 2. polrok 2009
    16. 	Návrh na schválenie odmien poslancov a neposlancov m.č. Bratislava-Dúbravka 
	v zmysle uznesenia MZ č. 196/2008
    17.   Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mestskej časti za 2. štvrťrok 2009
    18 .  Návrh na odmenu starostovi mestskej časti za 2. štvrťrok 2009
    19.   Návrh termínov poslaneckých dní na  2. polrok 2009
    20.   Interpelácie poslancov MZ
    21.   Informácia o vybavovaní sťažností, pripomienok a námetov občanov 
	z Poslaneckých dní
    22.   Rôzne
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     



navrhovateľov uznesení  poslancov	 : 	

Eva  Jandošová
Ing. Mária Magdaléna Danková

overovateľov uznesení   poslancov  :	

Štefan Hatala
Milan Hlinka


a prijalo tieto uznesenia :


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

Uznesenie  MZ  č. 370/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 

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



k bodu č. 2 : Návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2009

Uznesenie  MZ  č. 371/2009

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
A. návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2009 takto:

Príjmy celkom	        zvýšenie o 1 247 786 Eur	  t. j. z 8 463 574 Eur	na 9 711 360 Eur
Výdavky celkom      zvýšenie o 1 247 786 Eur	  t. j. z 8 463 574 Eur	na 9 711 360 Eur
Návrh 1. úpravu rozpočtu na rok 2009 je nasledovný:

  1. Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o 814 534 Eur
  2. Zvýšenie kapitálových príjmov o 17 253 Eur
  3. Zvýšenie rozpočtu príjmov z finančných operácií o 372 831 Eur
  4. Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov pre ZŠ – transfer zo ŠR o 43 168 Eur
  5. Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov  o 532 914 Eur
  6. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 671 704 Eur
  7. Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov ZŠ o 43 168 Eur
  8. Program 3:  Služby občanom – zvýšenie o 6 000 Eur, z toho:
	             Podprogram 3.4: Stavebný úrad – zvýšenie o 6 000 Eur
  9. Program 5:  Administratíva – zvýšenie o 838 589 Eur
10. Program 6:  Komunikácie – zvýšenie o 184 800 Eur, z toho:
                          Podprogram 6.1: Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných 
                          priestranstiev - zvýšenie o 39 800 Eur
      Podprogram 6.2: Zimná údržba – zvýšenie o 145 000 Eur
11. Program 7:  Vzdelávanie – zvýšenie o 224 508 Eur, z toho:
                          Podprogram 7.1: Materské školy – zvýšenie o 80 123 Eur
	             Podprogram 7.2: Základné školy – zvýšenie o 43 168 Eur
	             Podprogram 7.7: Grantová podpora vzdelávania – zvýšenie o 101 217 Eur
12. Program 8:  Kultúra – zníženie o 32 711 Eur, z toho:
                          Podprogram 8.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky – zníženie o 32 711 Eur
13. Program 10:Prostredie pre život – zvýšenie o 26 600 Eur, z toho:
                          Podprogram 10.2: Čistenie verejného priestranstva – zvýšenie o 16 600 Eur
	             Podprogram 10.4: Menšie obecné služby – zvýšenie o 10 000 Eur
14. Program 12:Sociálne služby  presun výdavkov medzi podprogramami nasledovne:
	             Podprogram 12.4: Kluby dôchodcov – zníženie o 1 828 Eur
	             Podprogram 12.7: Občianske slávnosti – zvýšenie o 1 828 Eur

s pripomienkou 
- znížiť príspevok z FRB na rekonštrukciu strechy kostola sv. Kozmu a Damiána o sumu 18 677 € na celkovú sumu 15 000 € 

Hlasovanie k bodu A      prítomní :     24  	   za :  20               proti :  1 	    zdržali sa :  3

B. kompetenciu starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka rozhodnúť o rozpočtovom opatrení   do výšky 20 000  €  v osobitných a neodkladných prípadoch


Hlasovanie k bodu B      prítomní :     24  	   za :  20               proti : 0 	    zdržali sa :  4


k bodu č. 3 : Koncepcia vytvárania podmienok pre rozvoj školstva v mestskej časti Bratislava-Dúbravka v rokoch 2009-2015

Uznesenie  MZ  č. 372/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje
koncepciu vytvárania podmienok pre rozvoj školstva v mestskej časti Bratislava-Dúbravka v rokoch 2009-2015



B. ukladá
prednostovi miestneho úradu zabezpečiť realizáciu úloh vyplývajúcich z Koncepcie vytvárania podmienok pre rozvoj školstva v mestskej časti Bratislava-Dúbravka v rokoch 2009-2015

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



k bodu č. 4 : Návrh VZN o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za poskytované sociálne služby

Uznesenie  MZ  č. 373/2009

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
	Všeobecné záväzné nariadenie o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za poskytované sociálne služby

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



k bodu č. 5 : Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Uznesenie  MZ  č. 374/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje

Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Organizačnú štruktúru Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
podľa prílohy č.1/a,1/b, vrátane prílohy  Organizačný poriadok materských škôl
Systemizáciu pracovných miest na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Dúbravka  podľa prílohy č.2 
Zriadenie nových pracovných miest:
	Zvýšenie počtu zamestnancov na referáte kultúry o jedného zamestnanca
	Zvýšenie počtu zamestnancov na referáte opatrovateľskej služby o jedného zamestnanca
	zvýšenie počtu zamestnancov na oddelení prevádzky a správy o dvoch zamestnancov
                  -     zníženie počtu zamestnancov na referáte správy bytových a nebytových  
                        priestorov o jedného zamestnanca a zvýšenie počtu zamestnancov na referáte  
                        vymáhania pohľadávok o jedného zamestnanca –presun v rámci oddelenia
	presun agendy  správy  majetku a  poradenstva z oddelenia školstva na oddelenie majetkovo -právne




B. ukladá prednostovi

Zabezpečiť úpravu rozpočtu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v položke mzdové prostriedky.

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




k bodu č. 6 : Návrh riešenia statickej a dynamickej dopravy na Nejedlého ulici

Uznesenie  MZ  č. 375/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie 
Predloženú projektovú dokumentáciu „Návrh riešenia statickej a dynamickej dopravy na Nejedlého ulici“ v Bratislave-Dúbravke s konštrukčnými úpravami podľa stavu pozemkov

B. schvaľuje
1.  predloženú projektovú dokumentáciu „Návrh riešenia statickej a dynamickej dopravy na
	      Nejedlého ulici“ v Bratislave-Dúbravke
2.  zmenu programového rozpočtu v podprograme 6.4. – Výstavba parkovísk navýšením
     podprogramu o sumu cca 10 000 € na projektovú dokumentáciu stavby „Parkoviská
     Nejedlého“.

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


k bodu č. 7 : Informácia o činnosti útvaru kontroly za I.polrok 2009

Uznesenie  MZ  č. 376/2009

Miestne   zastupiteľstvo   
I.) A.  berie  na   vedomie            
Správu   z    kontroly   vybraných   finančných    operácií 
      B.  schvaľuje      
Návrh   opatrení   na  odstránenie  zistených  nedostatkov: 
        I.) Tovary,  služby  a  práce: 
        1.) Predbežná  finančná  kontrola – Zákon  č. 502/2001 Z.z.,  Zásady  finančnej  kontroly 
              v   m.č.:  „Písomné  poverenia“  starostu,  resp.  prednostu  –  zosúladiť  s  predpismi.  
        2.) Zákazky   s  vyššou   hodnotou   –  Zákon  o  verejnom   obstarávaní  č. 25/2006  Z.z.:  
             Stanoviť  systém,  zodpovednosť, spôsob zadávania, archivácie – v podmienkach m.č.  
        3.) Zákazky  s  nižšou  hodnotou  – Smernica  o  verejnom  obstarávaní: Pripomienkovať, 
             aktualizovať  a  oficiálne  vydať.                                   
       II.) Doprava: 
        4.) Prevádzkový  poriadok  dopravy – Smernica  č. 1/2007: Novelizovať  a  aktualizovať. 
        5.) Vyčísliť,  vysporiadať  finančné  náležitosti  (poistné, využívanie na súkromné účely).
        6.) Skompletizovať poistné zmluvy o zákonnom  a  havarijnom  poistení motor. vozidiel.   
        7.) Doriešiť   využitie  služobného  motorového  vozidla   Opel  Corsa.  
        
         Zodpovednosť: prednosta  MÚ     (opatrenia v bodoch I)2 a I)3) si osvojil starosta m.č.)
         Termíny  plnenia  úloh:   priebežne,   najneskôr   do  konca  roku  2009                              



II.) A.  berie   na    vedomie           
           Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti   na   II.  polrok  2009 
       B.  schvaľuje                                                                                 
           Plán   kontrolnej   činnosti   na  I. polrok  2009                                  -                                                                                                                   
  
Hlasovanie :	       prítomní :    23  	 za :  23           proti :  0 	    zdržali sa :  0




k bodu č. 8 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva obecných bytov, garáží a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch

Uznesenie  MZ  č. 377/2009

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
a)		prevod vlastníctva obecného bytu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch podľa predloženého zoznamu žiadateľov:
Havelka Roman a Jana, Kpt. Rašu 17/7, 1-izbový,

b)		prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch podľa predloženého zoznamu žiadateľov:
RNDr. PhD. Haláková Zuzana, Klimkovičova 3, podiel 2941/240826.

c)		prevody vlastníctva obecných garáží a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch podľa predloženého zoznamu žiadateľov:
Ing. Kianička Alojz a Mgr. Mária, Damborského 6/901,
Kantor Ladislav, Drobného 7/10.
	
Hlasovanie :	       prítomní :   20    	 za :  20           proti :  0 	    zdržali sa : 0 




k bodu č. 9 : Návrh na predaj nebytového priestoru Homolova 4, Bratislava Andrejovi Náterovi
Uznesenie  MZ  č. 378/2009

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
	predaj nebytového priestoru číslo 1 v bytovom dome na Homolovej č. 4, Bratislava, postavený na parc.č. 1217 k.ú. Dúbravka, súpisné číslo 2161, zapísaný na LV 3053 o podlahovej ploche 32,64 m2 za cenu 398,33 €/m2 a odpredaj podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku  za cenu 66,39 €/m2 pánovi Andrejovi Náterovi, bytom Ožvoldíkova 6, Bratislava

Hlasovanie :	       prítomní :     18  	 za :  17           proti :  0 	    zdržali sa :  1



k bodu č. 10 : Návrh na predaj nebytového priestoru Považanova 2, Bratislava Alexandrovi Uhrínovi

Uznesenie  MZ  č. 379/2009

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
	odpredaj nebytového priestoru č. 902 v bytovom dome na Považanovej 2, Bratislava, súpis.č. 1856, postavený na parc.č. 1480, k.ú. Dúbravka, zapísaný na LV 3318 o podlahovej ploche 30,33 m2 a odpredaj podielu priestoru vo veľkosti 3033/598795 na prislúchajúcom pozemku  za cenu 66,39 €/m2 p. Alexandrovi Uhrínovi, bytom Považanova 2, Bratislava.
 
Hlasovanie :	       prítomní :  19    	 za :  18           proti :  0 	    zdržali sa :  1


k bodu č. 11 : Návrh na predaj pozemku parc.č. 1555/5 k.ä. Dúbravka Ing. Štefanovi Chamrazovi v lokalite na ul. Jura Hronca

Uznesenie  MZ  č. 380/2009

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 1555/5 k. ú. Dúbravka spolu o výmere 47 m2  Ing. Štefanovi Chamrazovi za kúpnu cenu 160,- €/ m² .

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






k bodu č. 12 : Návrh na predĺženie prenájmu pozemku parc.č. 3453 k.ú. Dúbravka žiadateľovi Emanuelovi Šimečkovi, lokalita Dúbravčice

Uznesenie  MZ  č. 381/2009

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
predĺženie prenájmu pozemku parc. č. 3453 k. ú. Dúbravka o výmere 836 m2  na dobu neurčitú pánovi Emanuelovi Šimečkovi za cenu  0,2656 € /m² / rok  (8 Sk /m²/rok)

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



k bodu č. 13 : Návrh na predaj pozemku parc.č. 1536/44, lokalita ul. Jura Hronca žiadateľovi Ing. Ladislavovi Hunákovi

Uznesenie  MZ  č. 382/2009

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku žiadateľovi Ing. Ladislavovi Hunákovi, bytom Jura Hronca č. 29, Bratislava, parc.č. 1536/44 o výmere 1 m2, zastavaná plocha a nádvorie ,  vedený na liste vlastníctva č. 847 v prospech vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava a zverený do správy Mestskej časti Bratislava–Dúbravka protokolom č. 19 z  23.9.1991, situovaný na ulici Jura Hronca za kúpnu cenu  200 € / m2.

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




k bodu č. 14 : Návrh na predaj pozemku parc.č. 1536/46, lokalita ul. Jura Hronca žiadateľovi Ing. Richardovi Farkašovi

Uznesenie  MZ  č. 383/2009

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku žiadateľovi Richardovi Farkašovi, bytom Jura Hronca č. 25, Bratislava,  parc.č. 1536/46 o výmere 1 m2, zastavaná plocha a nádvorie , vedený na liste vlastníctva č. 847 v prospech vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava a zverený do správy Mestskej časti Bratislava–Dúbravka protokolom č. 19 z  23.9.1991, situovaný na ulici Jura Hronca za kúpnu cenu   200 € / m2.

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



k bodu č. 15 : Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 2. polrok 2009

Uznesenie  MZ  č. 384/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
	plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na 2. polrok 2009 nasledovne :

Miestna rada                                                             
                                                                                      
                                                                                      
17. zasadnutie    -   8.9.2009     (alebo 25.8. )

18. zasadnutie    -   13.10.2009

19. zasadnutie    -   24.11.2009 


Miestne zastupiteľstvo
    
                                                                                  
20. zasadnutie    -   22.9. 2009     (alebo 8.9.)   

21. zasadnutie    -   3.11.2009

22. zasadnutie    -   8.12.2009  




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



k bodu č. 16 : Návrh na zmenu „Prílohy č. 1“ k Zásadám odmeňovania poslancov Mestskej časti Bratislava-Dúbravka a neposlancov členov komisií MZ mestskej časti v zmysle uznesenia MZ č. 196/2008 zo dňa 15.4.2008

Uznesenie  MZ  č. 385/2009

Miestne zastupiteľstvo
1. ruší
Prílohu č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestskej časti Bratislava-Dúbravka a neposlancov členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti v zmysle uznesenia MZ č. 196/2008 zo dňa 15.4.2008
											Termín : k 1.7.2009
											Zodpovedný : zástupca starostu
2. schvaľuje
	Prílohu č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestskej časti Bratislava-Dúbravka 


         a neposlancov členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka s účinnosťou 1.7.2009, ktorá je súčasťou uznesenia MZ.

											Zodpovedný : zástupca starostu

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



k bodu č. 17 : Návrh na odmenu za II. štvrťrok 2009 miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Uznesenie  MZ  č. 386/2009

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
	odmenu za II. štvrťrok 2009 Ing. Ružene Záthureckej, miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, vo výške 30% z priznaného platu za príslušné obdobie

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



k bodu č. 18 : Návrh na odmenu za II. štvrťrok 2009 starostovi Mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Uznesenie  MZ  č. 387/2009

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
	odmenu Ing. Jánovi Sandtnerovi, starostovi Mestskej časti Bratislava-Dúbravka za II. štvrťrok 2009 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie II. štvrťroka 2009

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




k bodu č. 19 : Návrh termínov poslaneckých dní na II.polrok 2009

Uznesenie  MZ  č. 388/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
	termíny poslaneckých dní na II. polrok 2009 

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


k bodu č. 20 : Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva 

Uznesenie  MZ  č. 389/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
	informáciu o plnení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka vznesených na 18. rokovaní miestneho zastupiteľstva

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

k bodu č. 21 : Poslanecké dni- sťažnosti, pripomienky a námety občanov

Uznesenie  MZ  č. 390/2009

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

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



k bodu č. 22 : Rôzne


- neboli prijaté uznesenia





PhDr. František Guth                                                                       Ing. Ján Sandtner
           prednosta                                                                                    starosta 
              



Overovatelia:       	


Štefan Hatala

Milan Hlinka
			

