Uznesenia
č. 507 - 530
z 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Dúbravka
z 29. júna 2010
________________________________________________________________________________
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 29.6.2010
na svojom 27. zasadnutí tieto body programu :
1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2009.
3. Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2009.
4. Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za 1. štvrťrok 2010.
5. Analýza dopadu zmeny financovania Domu kultúry Dúbravka a návrh na úpravu
rozpočtu Domu kultúry Dúbravka.
Materiál stiahol predkladateľ z rokovania miestneho zastupiteľstva.
6. Informácia o činnosti útvaru kontroly.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2010.
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka ktorým sa
bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti BratislavaDúbravka.
9. Návrh: Pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka o vybavovaní sťažností a petícií.
10. Návrh: Pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré upravujú postup
a podmienky nájmu bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka
hlavným mestom SR Bratislavou a bytov vo vlastníctve mestskej časti BratislavaDúbravka.
11. Žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania žiadateľovi Rolandovi Samekovi..
12. Návrh na predaj pozemkov parcela č. 3175/82 a 3175/83 k.ú. Dúbravka žiadateľovi
Róbertovi Samekovi, lokalita Dražická.
13. Návrh na prevod vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na
spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch.
14. Návrh na opravu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 382/2009 zo 7. júla 2009.
15. Pravidlá o vykonávaní verejného obstarávania formou e-aukcií v podmienkach
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
16. Informácia o stave prípravy a realizácie budovy pre klub dôchodcov, Maticu
Slovenskú a múzeum na ul. Pod záhradami.

17. Informácia o stave prípravy realizácie komunikácie – prepojenia Tranovského ulice
s Brižitskou ulicou.
18. Návrh odmeny starostovi mestskej časti za 2. štvrťrok 2010.
19. Návrh odmeny miestnej kontrolórke za 2. štvrťrok 2010.
20. Návrh termínov poslaneckých dní na 2. polrok 2010.
21. Informácia o vybavovaní sťažností, pripomienok a námetov občanov z poslaneckých
dní.
22. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.
23. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
na volebné obdobie rokov 2010-2014.
24. Rôzne.
Hlasovanie o programe :

prítomní : 24

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 6

Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
navrhovateľov uznesení poslancov : Eva Jandošová
Anna Kremmerová
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Branislav Gál
Doc. Ing. Michal Klimik, CSc.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

a prijalo tieto uznesenia :
k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie MZ č. 507/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva:
- uznesenie 409/2009/B3,
- uznesenie 409/2009/B9,
- uznesenie 480/2010,
- uznesenie 484/2010,
- uznesenie 487/2010/B2,
- uznesenie 487/2010/B3,
- uznesenie 503/2010/B.
2. priebežne plnené
- uznesenie 423/2010/C,
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-

uznesenie 453/2010/B2 (periodické),
uznesenie 456/2010 (periodické).

B. s c h v a ľ u j e
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva
_____________________________________________________________________
nositeľ plnenia
číslo uznesenia
pôvodný
nový
uznesenia
termín
termín
_____________________________________________________________________
1. Ing.. J. Sandtner
474/2010/B1
29.6.2010
TK: 31.3.2011
starosta
T: 30.9.2011
_____________________________________________________________________
2. PhDr. F. Guth
486/2010/B2
29.6.2010
21.9.2010
prednosta
_____________________________________________________________________
3. Ing. J. Sandtner
453/2010/B1.2
29.6.2010
30.9.2010
starosta
_____________________________________________________________________
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 2

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

Uznesenie MZ č. 508/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
1. správu nezávislého audítora k záverečnému účtu a výročnej správe mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.
2. že záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2009 je vo všetkých
výkonných súvislostiach v súlade s auditorovanou účtovnou závierkou ku dňu 31.12.2009.
B. schvaľuje
1. výročnú správu za rok 2009.
2. záverečný účet mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2009 bez výhrad.
3. čerpanie rozpočtu a návrh zostatku finančných prostriedkov určených k prerozdeleniu ako
rozpočtový prebytok za rok 2009 vo výške 1 008 422,43 eur nasledovne:
a) do fondu rozvoja bývania

663 880,19 Eur,

b) do rezervného fondu mestskej časti

100 842,24 Eur,

c) do rezervného fondu základných škôl

24 929,15 Eur,

d) do rezervného fondu materských škôl

4 918,82 Eur,

e) do cestného fondu

213 852,03 Eur.
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4. ročnú účtovnú závierku príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka za rok 2009
a hospodársky výsledok - stratu

-75 912 Eur

5. analýzu hospodárenia spoločnosti Dúbravská televízia, s.r.o. za rok 2009 a hospodársky
výsledok – stratu
Hlasovanie :

– 10 461,78 Eur

prítomní : 25

za : 19

proti : 0

zdržali sa : 6

doplňujúci návrh poslanca Hrádeckého:
6. vyčlenenie časti finančných prostriedkov určených do rezervného fondu mestskej časti vo
výške 3 000 € na pomoc obetiam povodní v roku 2010.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 3 : Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2009.

Uznesenie MZ č. 509/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2009.
B. schvaľuje
správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2009
s prijatými opatreniami
a) ústrednou inventarizačnou komisiou miestneho úradu,
b) inventarizačnou komisiou Domu kultúry Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 25

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 4 : Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za 1.
štvrťrok 2010.

Uznesenie MZ č. 510/2010
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
1. čerpanie rozpočtu v režime rozpočtového provizória za január 2010
- výdavky celkom ......................................................477 807 eur
2. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.3.2010
nasledovne:
2.1. plnenie rozpočtu príjmov celkom .................................2 659 504 eur
z toho
- bežné príjmy vo výške ..........................................1 055 528 eur
- kapitálové príjmy vo výške................................... 785 437 eur
- príjmy z peňažných fondov vo výške.................... 267 106 eur
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2.2. plnenie rozpočtu výdavkov celkom............................... 2 220 686 eur
z toho
- bežné výdavky vo výške.........................................1 391 220 eur
- kapitálové výdavky vo výške................................. 10 927 eur
- výdavky kryté z peňažných fondov........................ 267 106 eur
2.3. prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške ........... 438 818 eur
3. plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. k 31.3.2010
nasledovne:
3.1. plnenie rozpočtu výnosov celkom ................................. 196 964 eur
3.2. plnenie rozpočtu nákladov celkom ................................. 176 734 eur
3.3. hospodársky výsledok – zisk .........................................
20 230 eur
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 2

k bodu č. 5 : Analýza dopadu zmeny financovania Domu kultúry Dúbravka a návrh na
úpravu rozpočtu Domu kultúry Dúbravka.
Materiál predkladateľ stiahol z rokovania miestneho zastupiteľstva.
k bodu č. 6 : Informácia o činnosti útvaru kontroly.

Uznesenie MZ č. 511/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
správu z kontroly činnosti oddelenia školstva za roky 2002 – 2009.
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 19

proti : 0

zdržali sa : 6

doplňujúci návrh poslanca Hlinku:
B. schvaľuje
vytvorenie komisie miestneho zastupiteľstva (ad hoc) pre spoluprácu s kontrolórkou mestskej
časti v zložení členov – poslancov:
1. Ing. Ján Augustín,
2. Doc. Ing. Michal Klimik, CSc.,
3. Ing. Peter Čecho,
4. Eva Jandošová,
5. Ing. Marta Čarnogurská
za účelom detailnejšieho, konkrétnejšieho a adresnejšieho
vyplývajúceho z uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 484/2010.

dopracovania

materiálu

T: 21.9.2010
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 14

proti : 6

zdržali sa : 5
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k bodu č. 7 : Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010.

Uznesenie MZ č. 512/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2010 (v znení predloženej
zmeny poslancom Fajkusom).
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 8 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaDúbravka, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 513/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Dúbravka č. 2/2010, ktorým sa
bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti BratislavaDúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 2

k bodu č. 9 : Návrh: Pravidlá mestskej časti Bratislava Dúbravka o vybavovaní
sťažností a petícií.

Uznesenie MZ č. 514/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka o vybavovaní sťažností a petícií.
Hlasovanie :

prítomní : 25

za : 25

proti : 0

zdržali sa : 0
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k bodu č. 10 : Návrh: Pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré upravujú
postup a podmienky nájmu bytov zverených do správy mestskej časti BratislavaDúbravka hlavným mestom SR Bratislavou a bytov vo vlastníctve mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 515/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré upravujú postup a podmienky nájmu bytov
zverených do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka hlavným mestom SR Bratislavou
a bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 11 : Žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania žiadateľovi Rolandovi
Samekovi.

Uznesenie MZ č. 516/2010
Miestne zastupiteľstvo
neschvaľuje
Rolandovi Samekovi, Godrova 8, 811 06 Bratislava odpustenie úroku z omeškania v sume
419,04 € , ktorý mu vznikol za obdobie od 02.11.2006 do 08.10.2009 z užívania pozemku
parcelné č. 3175/82 k. ú. Dúbravka a zapísaného na liste vlastníctva č.1 Správy katastra pre
hlavné mesto.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 12 : Návrh na predaj pozemkov parcela č. 3175/82 a 3175/83 k.ú. Dúbravka
žiadateľovi Róbertovi Samekovi, lokalita Dražická.

Uznesenie MZ č. 517/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemkov v k.ú. Dúbravka parc.č. 3175/82 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66
m2 a parc. č. 3175/83 - ostatná plocha o výmere 120 m2, zapísaných na LV č. 1, žiadateľovi
Robertovi Samekovi, bytom Godrova č. 8, Bratislava za cenu 100 €/m2, to je za cenu celkom
18 600,00 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona SNR
č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 18

proti : 2

zdržali sa : 4
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k bodu č. 13 : Návrh na prevod vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov
na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch.

Uznesenie MZ č. 518/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
prevody vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na spoločných
častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch podľa
predloženého zoznamu žiadateľov:
a) Rudolf Šurina, Drobného 4, byt č. 66, 1- izbový,
b) Ivan Kušev s manželkou, Valachovej 1, byt č. 37, 3 – izbový.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 14 : Návrh na opravu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 328/2009 zo 7. júla
2009.

Uznesenie MZ č. 519/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 382/2007 zo 7. júla 2009 v znení:
predaj pozemku parc. č. 1536/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 k.ú. Dúbravka,
zapísaný na LV č. 847, v lokalite ulica Jura Hronca, žiadateľom Ing. Hunákovi Ladislavovi
a manželke Ing. Magdaléne, bytom Jura Hronca 29, Bratislava v pod. 1/3, Ing. Hunákovej
Eve, bytom Čiližská 4, Bratislava v pod. 1/3 a MUDr. Hunákovej Alene, bytom Nezábudková
12, Bratislava v pod. 1/3 za kúpnu cenu 200 €/m2.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 15 : Pravidlá o vykonávaní verejného obstarávania formou e-aukcií
v podmienkach mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 520/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
návrh na zabezpečenie procesu realizácie e-aukcií v podmienkach mestskej časti BratislavaDúbravka.
B. schvaľuje
1. proces realizácie e-aukcií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
2. zavedenie systému centrálneho verejného obstarávania pre celú mestskú časť vrátane
organizácií ňou zriadených.
3. vytvorenie referátu verejného obstarávania a nové pracovné mesto pre 1 zamestnanca
mestskej časti, ktorý bude mať na starosti proces verejného obstarávania na oddelení
prevádzky a správy resp. oddelení organizačnom.
4. Pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúce postup verejného obstarávania
formou elektronických aukcií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 1
8

k bodu č. 16 : Informácia o stave prípravy a realizácie budovy pre klub dôchodcov,
Maticu Slovenskú a múzeum na ul. Pod záhradami

Uznesenie MZ č. 521/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
stav prípravy k realizácii Klubu dôchodcov, Dúbravského múzea na ul. Pod záhradami 39.
B. schvaľuje
realizáciu Klubu dôchodcov, Dúbravského múzea a Matice slovenskej.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 3

k bodu č. 17 : Informácia o stave prípravy realizácie komunikácie-prepojenia
Tranovského ul. s Brižitskou ul.

Uznesenie MZ č. 522/2010
Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
stav prípravy realizácie komunikácie - prepojenia Tranovského ul. s Brižitskou ul.
B. schvaľuje
doterajší postup a zabezpečenie realizácie výstavby komunikácie na prepojenie ulíc
Tranovského a Brižitskej.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 19

proti : 0

zdržali sa : 4

k bodu č. 18 : Návrh na odmenu za II. štvrťrok 2010 starostovi mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 523/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
odmenu Ing. Jánovi Sandtnerovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka za II. štvrťrok
2010 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie II. štvrťroka 2010.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 20

proti : 3

zdržali sa : 1
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k bodu č. 19 : Návrh na odmenu za II. štvrťrok 2010 miestnej kontrolórke mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 524/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
odmenu za II. štvrťrok 2010 Ing. Ružene Záthureckej, miestnej kontrolórke mestskej časti
Bratislava-Dúbravka, vo výške 30% z priznaného platu za príslušné obdobie.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 1

k bodu č. 20 : Návrh termínov poslaneckých dní na II. polrok 2010.

Uznesenie MZ č. 525/2010
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
termíny poslaneckých dní na II. polrok 2010.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 0

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

Uznesenie MZ č. 526/2010
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o vybavení sťažností, pripomienok a námetov občanov z poslaneckých dní.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 22 : Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.
Nebolo prijaté uznesenie.
k bodu č. 23 : Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2010-2014.

Uznesenie MZ č. 527/2010
Miestne zastupiteľstvo
určuje
rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov
2010-2014 na plný úväzok.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 0
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k bodu č. 24 : Rôzne
k bodu č. 24a : Návrh na schválenie prílohy č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 528/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
„Prílohu č. 3 “k Zásadám odmeňovania poslancov Mestskej časti Bratislava- Dúbravka
a neposlancov členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Dúbravka,
ktorou sa mení výška odmien poslancov za činnosť v komisiách miestneho zastupiteľstva
a miestnej rady a neposlancov za činnosť v komisiách miestneho zastupiteľstva na základe
priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, (ktorá je vo výške 744.50 € v roku 2009)
s účinnosťou 1. 7.2010 , nasledovne:
Druh odmeny
Krátkodobo uvoľnený poslanec
Základná odmena poslanca
Za členstvo v komisii ( 2 komisie )
Predseda komisie

Člen miestnej rady
Za nestále komisie: ( výberové konania, verejné
obstaranie, pracovná skupina)

Za členstvo v návrhovej komisii MZ
Člen komisie- neposlanec
Tajomník komise

Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

Výška odmeny do
30. júna 2010

Výška odmeny od 1.
júla 2010

65,-€
36,- €
43,- €
51,- €
36,- €

67,-€
37,- €
45,- €
52,- €
37,- €

0,-

37,- €

29,-€

30,- €

36,-€

37,- €

proti : 0

zdržali sa : 0
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k bodu č. 24b : Návrh na odvolanie poslanca JUDr. Lukáša Machalu z komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 529/2010
Miestne zastupiteľstvo
odvoláva
na základe oznámenia (zaevidovaného pod č. 6789/2010) o ukončení členstva v politickej
strane poslanca JUDr. Lukáša Machalu z komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejného funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 1

k bodu č. 24c : Návrh na delegovanie poslanca Ing. Jozefa Barboríka za člena Rady
školy na Základnej škole Nejedlého 8.

Uznesenie MZ č. 530/2010
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
poslanca Ing. Jozefa Barboríka za člena Rady školy na Základnej škole Nejedlého 8.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

Ing. Ján Sandtner, v. r.
starosta
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