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U z n e s e n i a

č.   409 -  421

z  22. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Dúbravka

z  3. novembra 2009
	
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 3.11.2009 na svojom 22.  zasadnutí  tieto body programu :

	Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

Návrh 3. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2009.
Návrh na využitie 3-izbového bytu na Bagarovej 22 na účely poskytovania sociálnej služby formou denného stacionára pre seniorov mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Dúbravka.
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu  všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb.
Informácia o zabezpečení zimnej údržby v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána – informácia.
Návrh na prevod vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch.
Návrh poslanca Bednára: „Športový areál ZŠ Bilíkova – II. Etapa. Telovýchovný pavilón“.
Plán zasadnutí Miestnej rady a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Dúbravka v roku 2010.
Návrh odmeny starostovi mestskej časti za 3. štvrťrok 2009.
Návrh odmeny miestnej kontrolórke za 3. štvrťrok 2009.
Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.
Informácia o vybavovaní sťažností, pripomienok a námetov občanov z poslaneckých dní. 
Rôzne.


Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     
navrhovateľov uznesení  poslancov	 :  Ing. Arch. Jelena Hudcovská	
                                                               Eva Jandošová 

overovateľov uznesení   poslancov  : Štefan Hatala 
                                                             Mgr. Oliver Mikšík	
a prijalo tieto uznesenia :

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

Uznesenie  MZ  č. 409/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva :

	uznesenie  342/2009/C1,
	uznesenie  360/2009/C,
	uznesenie  362/2009,
	uznesenie  379/2009,
	uznesenie  400/2009,
	uznesenie  403/2009/B1


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. PhDr. F. Guth                        230/2008                      neurčený             31.3.2010          
    prednosta
_____________________________________________________________________
2. Ing. J. Sandtner                   258/2008                     neurčený             31.3.2010           
    starosta
_____________________________________________________________________
3. PhDr. F. Guth                        284/2008                      neurčený             31.5.2010   
    prednosta
_____________________________________________________________________
4. PhDr. F. Guth                        325/2009                      3.11.2009        MZ február 2010         
    prednosta
_____________________________________________________________________
5. PhDr. F. Guth                        329/2009                      neurčený             31.3.2010           
    prednosta
_____________________________________________________________________
6. PhDr. F. Guth                        332/2009                      neurčený             31.3.2010           
    prednosta
_____________________________________________________________________
7. PhDr. F. Guth                      342/2009/C2              	  podľa                TK: k 30.6. a               
      prednosta                                                           	  požiadavky                 31.12.
                                                                                                             počnúc 30.6.2010
_____________________________________________________________________
8. Ing. J. Sandtner               360/2009/D1            	  neurčený                31.3.2010        
      starosta
_____________________________________________________________________

9. Ing. J. Sandtner               360/2009/D2             	  neurčený                30.6.2010        
    starosta                                                                                           
_____________________________________________________________________
10. PhDr. F. Guth                     372/2009                       neurčený          TK: 1x ročne k 30.11.      
      prednosta                                                                                        počnúc 30.11.2010                                                                            
_____________________________________________________________________
11. PhDr. F. Guth                     376/2009                   31.12.2009                        
      prednosta
_____________________________________________________________________
12. PhDr. F. Guth                     378/2009                   neurčený              31.12.2009          
      prednosta
_____________________________________________________________________
13. PhDr. F. Guth                     380/2009                   neurčený                31.3.2010        
      prednosta
_____________________________________________________________________
14. PhDr. F. Guth                     382/2009                   neurčený               31.3.2010         
      prednosta
_____________________________________________________________________
15. PhDr. F. Guth                     383/2009                   neurčený               31.3.2010         
      prednosta
_____________________________________________________________________
16. PhDr. F. Guth                     399/2009                   neurčený               28.2.2010        
      prednosta
_____________________________________________________________________
17. PhDr. F. Guth                     402/2009                   neurčený               31.12.2009      
      prednosta
_____________________________________________________________________
18. PhDr. F. Guth                     403/2009/B2             neurčený                30.4.2010      
      prednosta
_____________________________________________________________________
19. PhDr. F. Guth                     408/2009/Bb              3.11.2009              31.12.2009 
      prednosta
_____________________________________________________________________

C. z r u š u j e
- uznesenie č. 244/2008/B2 z 8.7.2008, 
- uznesenie č. 330/2009 z 10.2.2009.

Hlasovanie :	       prítomní : 24      	 za : 22            proti : 0  	    zdržali sa : 2 


k bodu č. 2 : Návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2009

Uznesenie  MZ  č. 410/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje
3. úpravu rozpočtu na rok 2009 takto:

Príjmy celkom	 	 zvýšenie o 257 565 Eur	t. j. z 9 950 172 Eur	na 10 207 737 Eur
Výdavky celkom	 zvýšenie o 257 565 Eur	t. j. z 9 950 172 Eur	na 10 207 737 Eur,
z toho:

1. 3. úpravy rozpočtu na rok 2009 
	zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o 34 970 Eur

zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov o 39 830 Eur
zvýšenie rozpočtu príjmov z finančných operácií o 182 765 Eur
zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 185 150 Eur
zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 47 515 Eur
zvýšenie rozpočtu výdavkov finančných operácií o 24 900 Eur

2. Úpravu programového rozpočtu výdavkov vyplývajúca z návrhu 3. úpravy rozpočtu na rok 2009

Program 4:   Bezpečnosť – zníženie o 82 985 Eur, z toho:
                     Podprogram: 4.2: Kamerový systém  - zníženie o 82 985 Eur
Program 5:   Administratíva – zvýšenie o 46 300 Eur
Program 6:   Komunikácie – zvýšenie o 34 000 Eur, z toho:
         Podprogram 6.1: Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných   
         priestranstiev - zvýšenie o 34 000 Eur
Program 7:   Vzdelávanie – zvýšenie o 46 970 Eur, z toho:
                     Podprogram 7.1: Materské školy – zvýšenie o 16 970 Eur
                     Podprogram 7.2: Základné školy – zvýšenie o 24 900 Eur
	         Podprogram 7.3: Školské jedálne pre materských školách – zvýšenie o 5 100 Eur
Program 8:   Kultúra – zvýšenie o 99 000 Eur, z toho:   
	         Podprogram 8.3: Podpora Domu kultúry Dúbravka – zvýšenie o 99 000 Eur
Program 9:   Šport – zvýšenie o 99 580 Eur, z toho:   
         Podprogram 9.4: Viacúčelové športové ihrisko ZŠ Bilíkova – zvýšenie o 99 580
         Eur
Program 10: Prostredie pre život – zvýšenie o 10 000 Eur, z toho:
                     Podprogram 10.2: Čistenie verejného priestranstva – zvýšenie o 10 000 Eur
Program 12: Sociálne služby – zvýšenie o 4 700 Eur, z toho:
         Podprogram 12.1: Jednorazová finančná výpomoc – zvýšenie o 1 000 Eur
         Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba v byte občana – zvýšenie o 3 700 Eur

3. Úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov Domu kultúry Dúbravka p. o. – zvýšenie o 99 000 Eur ako príspevok mestskej časti na opravu strechy a tanečnej sály.

4. zmenu rozpočtových prostriedkov vo výške 15 000 € z pôvodne schválenej podpory na opravu kostola sv. Kozmu a Damiána na obnovu kaplnky Ružencovej panny Márie vo farnosti Bratislava – Dúbravka za účelom získania dotácie z grantového fondu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“.

B. odporúča
starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka, aby zabezpečil do pracovných zmlúv dotknutých  zamestnancov opatrovateľskej služby, ktorí absolvujú akreditovaný kurz dodatok o vzdelaní s podmienkou, že pri odchode zamestnanca do 4 rokov po absolvovaní akreditovaného kurzu vráti alikvótnu časť výdavkov mestskej časti. 

Hlasovanie k bodu A 1 až 3 a B:  prítomní : 23        za : 19       proti : 0  	  zdržali sa : 4 
Hlasovanie k bodu A4 :                prítomní : 24   	 za : 22        proti : 0  	 zdržali sa : 2 

k bodu č. 3 : Návrh na využitie 3-izbového bytu na Bagarovej 22 na účely poskytovania sociálnej služby formou denného stacionára pre seniorov mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Uznesenie  MZ  č. 411/2009

Miestne zastupiteľstvo 
A. schvaľuje
zámer využitia 3-izbového bytu na Bagarovej ul. 22, na účely poskytovania sociálnej služby formou denného stacionára pre seniorov v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

B. ukladá zástupkyni starostu 
predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva komplexný materiál týkajúci sa využitia 3-izbového bytu na Bagarovej ul. 22, na účely poskytovania sociálnej služby formou denného stacionára pre seniorov v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
                                                                                                                              T:  08.12.2009

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


k bodu č. 4 : Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Dúbravka.

Uznesenie  MZ  č. 412/2009

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváleného uznesením č. 374/2009 dňa 7. júla 2009.

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


k bodu č. 5 : Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

Uznesenie  MZ  č. 413/2009

Miestne zastupiteľstvo
odporúča 
návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť.

Hlasovanie :	       prítomní : 22      	 za : 21            proti : 0  	    zdržali sa : 1 




k bodu č. 6 : Informácia o zabezpečení zimnej služby v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Uznesenie  MZ  č. 414/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
informáciu o pripravenosti zabezpečenia zimnej údržby v mestskej časti Bratislava-Dúbravka na zimné obdobie rokov 2009-2010.

B. ukladá
prednostovi miestneho úradu rokovať s firmou zabezpečujúcou zimnú údržbu v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a uzavrieť dodatok k zmluve č. 9/2006 zo dá 30.10.2006. potrebu vypracovania dodatku vyvolali zmeny v § 2 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008 zo dňa 19.2.2008, na základe ktorého vyplýva nárast plôch na zimnú údržbu.
                                                                                                                                T: 15.12.2009

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


k bodu č. 7 : Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána

Uznesenie  MZ  č. 415/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie 
informáciu o stave realizácie projektu Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána.

B. ukladá prednostovi miestneho úradu
     
	zabezpečiť vyhotovenie geologického prieskumu  podložia lokality v rozsahu minimálne troch sond.

                                                                                                                          T: do 5.11.2009

	zabezpečiť výberové konanie verejným obstarávaním na zhotoviteľa diela a podpísanie zmluvy na dielo.

	   							                             T: do 31.12.2009
	začať realizáciu projektu 1. etapou.

  	   							      T: do 10 dní po podpísaní							                         zmluvy o dielo 
                                                                                                     TK: 31.3.2010 

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


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

Uznesenie  MZ  č. 416/2009

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
prevody vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch podľa predloženého zoznamu žiadateľov :

	Bekeová Katarína a Beke Norbert, Kpt. Rašu 19, 1-izbový, č. bytu 11.

Szekvölgyi Jozef a Szekvölgyiová Janka, Drobného 4, 3-izbový, č. bytu 46.

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


k bodu č. 9 : Návrh poslanca Bednára: „Športový areál ZŠ Bilíkova – II. etapa Telovýchovný pavilón“.

Uznesenie  MZ  č. 417/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. prerokovalo
zámer vybudovania „Športového areálu ZŠ Bilíkova – II. etapa. Telovýchovný pavilón“.

B. žiada
starostu mestskej časti:
	požiadať primátora hlavného mesta SR Bratislavy o stanovisko k zámeru vybudovania  „Športového areálu ZŠ Bilíkova– II. etapa. Telovýchovný pavilón“.

pripraviť výberové konanie na prenájom areálu a príslušných stavebných objektov.
                 									           T : 31.1.2010

Hlasovanie :	       prítomní : 24      	 za : 23            proti : 0  	    zdržali sa : 1 

k bodu č. 10 : Plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Uznesenie  MZ  č. 418/2009

Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
plán zasadaní Miestnej rady (MR) a Miestneho zastupiteľstva (MZ) mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2010.

B. ukladá
predsedom komisií miestneho zastupiteľstva v spolupráci s tajomníkmi komisií predložiť plán zasadaní príslušnej komisie na rok 2010.
                                                                                                                               T: 18.11.2009 

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



k bodu č. 11 : Návrh na odmenu za III. štvrťrok 2009 starostovi Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie  MZ  č. 419/2009

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

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



k bodu č. 12 : Návrh na odmenu za III. štvrťrok 2009 miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie  MZ  č. 420/2009

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


Hlasovanie :	       prítomní : 22      	 za : 19            proti : 0  	    zdržali sa : 3 


k bodu č. 13 : Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

Uznesenie  MZ  č. 421/2009

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
              informáciu o plnení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka vznesených na jeho 21. rokovaní.

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



k bodu č. 14 : Poslanecké dni, sťažnosti, pripomienky a námety občanov. 

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

O uznesení sa nehlasovalo.


k bodu č. 15 : Rôzne 

Bolo schválené uznesenie, ktoré na návrh starostu bolo presunuté do uznesenia č. 410/2009 a je uvedené pod bodom A4.





                                                                                                         Ing. J￡n SandtnerJán Sandtner, v. r.
                      starosta 





