

1

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

č.   98 -  114

zo 6. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka

zo  dňa  11. septembra  2007
	

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 11.9. 2007 na svojom 6.  zasadnutí  tieto body programu :

Program :
   1/	Informácia o plnení uznesení  MZ
   2/	Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV
   3/	Informácia o činnosti útvaru kontroly
   4/	Výsledky hospodárenia k 30.6. 2007
   5/	Návrh na spôsob financovania rekonštrukcie kotolne ZŠ Pri kríži
   6/         Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2007	
   7/	Návrh na doplnenie Organizačného poriadku miestneho úradu
   8/	Úprava príspevku na materské školy
   9/	Návrh na delegovanie zástupcov do rád škôl – materiál stiahnutý z rokovania
 10/	Návrh na prenájom priestorov Dúbravského ateliéru  občianskemu združeniu   
               A.K.O.
 11/	Návrh na  predĺženie doby nájmu pozemkov /Ing. Alexander Belovič/
 12/	Návrh na schválenie prevodu vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na               
               zastavaných pozemkoch
 13/	Návrh na odpredaj parcely spoločnosti Global real s.r.o., za účelom výstavby  
               obytného súboru
 14/	Návrh na odpredaj nehnuteľnosti Bazovského č. 4 – materiál stiahnutý z rokovania
 15/	Návrh na predaj časti pozemku žiadateľovi  Ing. arch. Martinovi Sarvašovi
 16/	Informácia o prenájme priestorov bývalého Klubu detí a mládeže K. Adlera
 17/	Návrh na zrušenie VZN č. 3/1996 v znení zmien a doplnkov o zákaze požívania alkoholu na verejných priestranstvách
 18/	Návrh na zonálne riešenie parku Pekníkova
 19/         Poslanecké dni – pripomienky, sťažnosti, námety
 20/	Interpelácie
 21/	Rôzne








Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     

navrhovateľov uznesení : 	Ing. Štefan Bednár a Ing. Peter Čecho                      

overovateľov uznesení :  	Ing. Peter Fajkus a Mgr. Oliver Mikšík                      


a prijala tieto uznesenia :


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

Uznesenie MZ  98 /2007

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení  z 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Dúbravka




k bodu č. 2 :  Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV

Uznesenie  MZ  99 /2007

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie
 
Situačnú správu o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV za mesiace júl a august 2007



K bodu č. 3 : Informácia o činnosti útvaru kontroly 

Uznesenie MZ  100 /2007

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie
  
Informáciu  o činnosti útvaru kontroly 


- k  bodu  I.  Kontrola vybavovania  sťažností

Miestne  zastupiteľstvo
1.  berie  na  vedomie
                                                                               
     informáciu o  kontrole vybavovania  sťažností
                                                                                                               
2.  schvaľuje
     a) návrh  opatrení  na  odstránenie  zistených  nedostatkov:
     b) Doriešiť  sťažnosť  č. 50/Z/06 –  „Strmé sady“ –  v  rámci  kompetencií   mestskej   
         časti
    c) VZN č. 4/1988 o prevádzkovom režime a  predajnej  dobe  –  zabezpečiť  prehodnotenie, 
        aktualizáciu  a  zosúladenie  so  všeobecne  platnými  predpismi.
3.   ukladá
      - prednostke Miestneho úradu zabezpečiť splnenie opatrení
                                                                                                               Termín: do 31.12.2007



- k bodu  II.  Správa z kontroly inventarizácie na MŠ

 Miestne  zastupiteľstvo
 
1.   berie na vedomie  
      Správu z kontroly inventarizácie na MŠ
2/ schvaľuje 
     a) návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov: 
     b) písomne upozorniť riaditeľky MŠ  na  povinnosť  vykonávania  inventarizácie  peňažnej     
       hotovosti  v  súlade  s  platnými  predpismi    /Zákon  o  účtovníctve,  Smernica o vedení 
       pokladníc,  Zásady  pre  kontrolu účtovných dokladov/  
                                                                                                                  Z:   Ing. Zathurecká
                                                                                                                  T:   do 15. 9.2007


-  k bodu  III.  Správa  z kontroly verejného obstarávania

Miestne zastupiteľstvo

1.   berie na vedomie                                                                                    
      Správu  z kontroly verejného obstarávania                                                                                                             

2.  schvaľuje
     návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov :
     Zmluvy na práce, dodávky a služby, ako aj dodatky k zmluvám – uzatvárať výlučne   
     písomnou formou                                                     Z: prednostka MÚ – Alena Tobiášová
                                                                                      T: trvalý




k bodu č. 4	 : Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6. 2007

Uznesenie MZ 101 /2007


Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie  

plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6. 2007 



k bodu č. 5 :  Návrh na spôsob   riešenia  havarijného stavu   kotolne ZŠ Pri kríži
                                          
Uznesenie  MZ  102 /2007

Miestne zastupiteľstvo

1.  zrušuje     

bod 2. uznesenia  miestneho zastupiteľstva  č. 74 MZ z 3.7. 2007, ktorý znie:“ v prípade zamietavého stanoviska Ministerstva školstva SR k financovaniu riešiť vykurovanie na ZŠ Pri kríži 11 podľa koncepcie B variant 2 navrhnutý firmou C-term spol. s.r.o.“

2. schvaľuje

na odstránenie havarijného stavu  plynovej kotolne  ZŚ  Pri kríži mimoriadne  použitie  finančných prostriedkov  z Fondu rozvoja bývania vo výške  4 000  tis. Sk.




k bodu 6 : Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2007

Uznesenie  MZ  103 /2007


Miestne zastupiteľstvo  

schvaľuje

2. úpravu rozpočtu na rok 2007 takto:

Príjmy celkom - zvýšenie o 5 085 tis. Sk t.j. z 227 904 tis. Sk na 232 989 tis. Sk		
Výdavky celkom - zvýšenie o 5 085 tis. Sk t.j. z 227 904 tis. Sk na 232 989 tis. Sk	 



Úprava rozpočtu na rok 2007 je nasledovná:

A. Úprava bežných príjmov – celkové zvýšenie o 1 085 tis. Sk, z toho:
-	daň za užívanie verejného priestranstva – rozpočtová položka 133 012 zvýšenie o 250 tis. Sk 
-	úroky – rozpočtová položka 240 000 zvýšenie  o 130 tis. Sk
-	poplatky za výrub stromov – rozpočtová položka 292 027 zvýšenie o 520 tis. Sk
-	dary – rozpočtová položka 311 000 zvýšenie o 192 tis. Sk
-	transfer na školský úrad - rozpočtová položka 312 001 zvýšenie o 29 tis. Sk
-	transfer na komunálny odpad – rozpočtová položka 312 001 zníženie 50 tis. Sk
-	transfer na stavebný úrad – rozpočtová položka 312 001 zníženie o 80 tis. Sk
-	transfer pre ZŠ – rozpočtová položka 312 007 zvýšenie o 94 tis. Sk	

B. Úprava bežných výdavkov – celkové zvýšenie o 1 085 tis. Sk, z toho:
-	rozpočtovej položky 610 - mzdy zvýšenie o 29 tis. Sk
-	rozpočtovej položky 633 – materiál zvýšenie o 55 tis. Sk
-	rozpočtovej položky 635 – rutinná a štandardná údržba zvýšenie o 250 tis. Sk
-	rozpočtovej položky 637 - služby zvýšenie o 1 260 tis. Sk
-	rozpočtovej položky 640 - bežné transfery zníženie o 509 tis. Sk

C. Úprava príjmov  - prevod z peňažného fondu FRB – zvýšenie o 4 000 tis. Sk

D. Úprava výdavkov z FRB – zvýšenie o 4 000 tis. Sk na zabezpečenie  riešenia havarijnej 
     situácie a výmeny plynových kotlov na ZŠ Pri kríži

E. Úprava výdavkov z rezervného fondu ZŠ 
-	zníženie výdavkov na nákup žalúzií o 150 tis. Sk
-	zvýšenie výdavkov na nákup školských lavíc a školských stoličiek o 150 tis. Sk




k bodu 7 :  Návrh na doplnenie Organizačného poriadku miestneho úradu
                                                                      
Uznesenie   MZ 104 /2007


Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

Doplnenie Organizačného poriadku miestneho úradu v súlade s predloženým  návrhom




k bodu č. 8 :  Úprava príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  spojenú s hmotným zabezpečením  v predškolských  zariadeniach.

 
Uznesenie   MZ 105 /2007

 
Miestnemu zastupiteľstvu

schvaľuje

výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti m. č. Bratislava - Dúbravka na 380,- Sk mesačne  na jedno dieťa   s účinnosťou od 1. októbra 2007.
 



k bodu č. 9 : Návrh na delegovanie zástupcov do rád základných škôl a školských zariadení    
                                                        
- materiál bol  stiahnutý z rokovania







k  bodu č. 10 :  Návrh na prenájom  priestorov  Dúbravského  ateliéru občianskemu združenie A.K.O.
Uznesenie MZ 106 /2007

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

nájom nebytových priestorov bývalého Libresa VII-11 - t. č. Dúbravský ateliér, o výmere 152,6 m2 na Bazovského ul., Bratislava, za symbolickú sumu 1,- Sk na dobu 1 roku občianskemu združeniu „Spoločnosť A.K.O.“, Pribišova č. 23, Bratislava., Náklady na energie, služby a bežné opravy bude znášať nájomca..




k bodu č. 11: Návrh na predĺženie  doby nájmu pozemkov /Ing. Alexander Belovič/

                                            Uznesenie  MZ 107 /2007 

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

Ing. Alexandrovi Belovičovi, CSc. predĺženie prenájmu pozemkov parc. č. 172/9 (254 m2), 172/4 ( 16 m2)  a 175/5 (69m2)  k.ú. Dúbravka o celkovej výmere 339 m2 užívaných na záhradkárske a rekreačné účely v lokalite pri futbalovom štadióne od 1.10.2007 na dobu neurčitú za nájomné 8,- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v M.č. Bratislava – Dúbravka v zmysle geometrického plánu č.044/2006,vypracovaného firmou Geomep – Ing. Fronc Kamil. 




k bodu 12 : Návrh  na schválenie  prevodu  vlastníctva  bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch  
                                                             
Uznesenie   MZ 108 /2007

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje
 
prevod  vlastníctva  bytov a spoluvlastníckych  podielov na zastavaných pozemkoch podľa predloženého návrhu





k bodu č. 13 : Návrh na odpredaj parcely spoločnosti Global real s.r.o., za účelom výstavby obytného  súboru


Uznesenie   MZ 109 /2007


Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje
 
spoločnosti GLOBAL REAL s.r.o.  predaj pozemku parc. č. 3494, vinice, 774 m2, k.ú. Dúbravka, LV č.1, pre plánovaný obytný súbor A stavby „Obytná zóna Brižite - sever  I. a     II. etapa“ za navrhovanú kúpnu cenu 3 096 000,- Sk,  t.j. 4000,- Sk/m2.  




k bodu č. 14 :  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti Bazovského č.4

                                                              
-materiál bol stiahnutý z rokovania




k bodu č. 15 : Návrh na predaj časti pozemku žiadateľovi Ing. Arch. Martinovi Sarvašovi
                                                              
Uznesenie MZ  110 /2007


Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

Ing. arch. Martinovi Sarvašovi  predaj pozemku parc.č.3175/9 – časti o výmere 457 m2 .  ostatná plocha, k.ú. Dúbravka v lokalite  Dražická  za kúpnu  cenu 1 283,- Sk/ m2 podľa všeobecnej hodnoty  porovnateľného pozemku v znaleckom posudku č. 14/2007 z 25.5.2007, s podmienkou zakotvenia v kúpnej zmluve predkupné právo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka, na odkúpenie predmetnej parcely za kúpnu cenu maximálne do výšky 
1283,- Sk/m2 v prípade budovania budúcej komunikácie Dražická ulica. Predkupné právo sa vyznačí v časti C listu vlastníctva.







k bodu č. 16 : Informácia o prenájme priestorov bývalého Klubu detí a mládeže K. Adlera   

Uznesenie MZ  111 /2007


Miestne zastupiteľstvo

A. zrušuje 

1.   písm. b) uznesenia č. 582 MZ, ktoré znie :

„Miestne zastupiteľstvo schvaľuje vrátenie budovy  bývalého Klubu detí a mládeže na ul. K.  Adlera, súp. č. 2081  postavenej na pozemku   parc. č. 1296,  k.ú.  Dúbravka zo správy Mestskej časti   Bratislava – Dúbravka Hlavnému   mestu   SR    Bratislave.“     

 2.  písm. c) uznesenia č.  582 MZ, ktoré znie:

„Miestne zastupiteľstvo schvaľuje  zámer    vybudovať   rodinné   centrum   podľa   Štúdie  predloženej  navrhovateľmi firmou DATAMED, spol. s r.o. a Materským centrom MACKO OZ.“


B. berie na vedomie
  
informáciu  o prenájme bývalého klubu detí a mládeže K. Adlera  žiadateľovi 
Ing. arch. Igorovi Jágerskému , za účelom zriadenia tanečného centra.



k bodu č. 17 : Návrh  na zrušenie VZN č. 3/1996 v znení zmien a doplnkov o zákaze požívania alkoholu na verejných priestranstvách.
                                                                                                                                                                                                  
                                                   
Uznesenie MZ 112 /2007

Miestne zastupiteľstvo

zrušuje    

VZN č. 3/1996 v znení zmien a doplnkov o zákaze požívania alkoholu na verejných priestranstvách.






k bodu č. 18 : Návrh na zonálne riešenie parku Pekníkova


Uznesenie   MZ  113 /2007


Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

návrh na zonálne riešenie parku Pekníkova, s akceptáciou  nasledovných  pripomienok poslancov miestneho zastupiteľstva, obyvateľov mestskej časti a zamestnancov  miestneho úradu:

-    otvorenie a sfunkčnenie vchodu z ulice na Repašského ul. z vonkajšej strany vybudovať   
      parkovacie miesta
	rozčlenenie územia podľa topografie terénu na samostatné diverzifikované celky 

využiteľnosť parku pre všetky vekové skupiny (deti, školáci, teenageri, dospelí a starí ľudia - každá vlastné plochy)
športoviská - hokejbalové ihrisko hraciu plochu dotvoriť a zabezpečiť sieťami pre bezpečnú hru a oddelenie zón
prestavať basketbalové koše
prestavať detský kútik, trampolíny
dobudovať bežeckú dráhu
úprava a doplnenie lavičiek
revitalizácia volejbalových ihrísk pre oddychové zóny
	zabezpečiť správcu objektu

detské ihriská rozdeliť na dve časti pre menšie a väčšie deti s preliezačkami a hračkami prislúchajúcemu ich veku
použitie výlučne prírodných materiálov
otvorený a prehľadný priestor s mäkkým povrchom
zachovať jestvujúci charakter s plochami zelene 
zachovať jestvujúce pešie prepojenie
vytvoriť plochy kvalitnej parkovo – upravenej zelene, výsadbu kvitnúcich kríkov, kvetov a voľne udržiavané trávnaté plochy
vhodným spôsobom riešiť hlukové zaťaženia územia dopravou z Repašského ulice
doplniť mobiliár parku (lavičky, smetné koše, osvetlenie) 
	vytvoriť plochu pre  petangové  ihrisko
	vytvoriť plochu pre skate park




k bodu č. 19 : Poslanecké dni – pripomienky, sťažnosti, námety 
                                      
Uznesenie MZ  114 /2007

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

Informáciu o vybavovaní pripomienok, sťažností a námetov občanov z poslaneckých dní
k bodu č. 20 : Interpelácie

Neboli prijaté žiadne uznesenia

k bodu č. 21 : Rôzne

Neboli prijaté žiadne uznesenia








Alena Tobiašová					Ing. Ján Sandtner
prednostka						starosta Mestskej časti
Miestneho úradu					Bratislava – Dúbravka







Overovatelia:		Ing. Peter Fajkus




			Mgr. Oliver Mikšík

















         
                                             H l a s o v a n i e


  zo 6. zasadnutia   Miestneho zastupitelstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka

zo  dňa  11. septembra  2007
	




Miestne zastupiteľstvo zvolilo za členov návrhovej komisie  poslancov Ing. Štefan Bednár
 a Ing. Peter Čecho 
hlasovanie :		prítomní : 22	za : 22		proti : 0	zdržali sa :0 

Miestne zastupiteľstvo zvolilo za overovateľov uznesení  poslancov Ing. Peter Fajkus a 
Mgr. Oliver  Mikšík

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


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


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



k bodu č. 2 .  Situačná správa o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV

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


K bodu 3 .  Informácia o činnosti útvaru kontroly 

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





k bodu č. 4	. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6. 2007


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

k bodu 5 .  Návrh na spôsob   riešenia  havarijného stavu   kotolne ZŠ Pri kríži
        
                                        

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



k bodu 6 . Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2007


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




k bodu 7 .  Návrh na doplnenie Organizačného poriadku miestneho úradu
                                                              
        
hlasovanie :		prítomní :   25	za :  25     proti :0     zdržali sa :0 




k bodu 8 . Úprava príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  spojenú s hmotným zabezpečením  v predškolských  zariadeniach.


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




k bodu 9 . Návrh na delegovanie zástupcov do rád základných škôl a školských zariadení    
                                                        
- materiál bol  stiahnutý z rokovania


k  bodu 10 .  Návrh na prenájom  priestorov  Dúbravského  ateliéru občianskemu združenie A.K.O.
                                                    

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





k bodu 11. Návrh na predĺženie  doby nájmu pozemkov /Ing. Alexander Belovič/



hlasovanie :		prítomní      25	za :  	21	proti : 0           zdržali sa : 4



k bodu 12 .Návrh  na schválenie  prevodu  vlastníctva  bytov a spoluvlastnických podielov na zastavaných pozemkoch  

                                                              

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



k bodu 13 . Návrh na odpredaj parcely společnosti Global real s.r.o., za účelom výstavby obytného  súboru


hlasovanie :		prítomní:  19  	za :  12	proti : 0       zdržali sa : 7




k bodu 14 .  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti Bazovského č.4

                                                              
-materiál bol stiahnutý z rokovania





k bodu 15 . Návrh na predaj časti pozemku žiadateľovi Ing. Arch. Martinovi Sarvašovi


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








K bodu 16 .  Informácia o prenájme priestorov bývalého Klubu detí a mládeže K. Adlera   


hlasovanie :		prítomní :20 	za :  	18	proti :     0     zdržali sa : 1 



K bodu  17 : Návrh  na zrušenie VZN č. 3/1996 v znení zmien a doplnkov o zákaze požívania alkoholu na verejných priestranstvách.
                                                                                                                                                                                                  

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


K bodu 18. 	Návrh na zonálne riešenie parku Pekníkova


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



 K bodu 19.     Poslanecké dni – pripomienky, sťažnosti,  námety 
                                      

hlasovanie :		prítomní :19 	za :  	19	proti :      0     zdržali sa : 0


K bodu 20.	Interpelácie

Neboli i prijaté žiadne uznesenia

 K bodu 21./	Rôzne

Neboli prijaté žiadne uznesenia








:


