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

č.   133 -  156

z   8. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka

zo  dňa  11. decembra  2007
	

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka prerokovalo dňa 11.12. 2007 na svojom 8.  zasadnutí  tieto body programu :


  1.  Vyhodnotenie programového vyhlásenia za I. rok volebného obdobia
  2.  Situačná správa o činnosti okrskovej stanice   Mestskej  polície
  3.  Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2007
  4.  Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2007
  5.  Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Dúbravka na   roky 2008 až 2010
  6.  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/ 2004 o miestnych  daniach
  7.  Návrh VZN o obmedzení a zákaze predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne  
       prístupných   miestach 
  8.  Projekt bývania Mestskej časti Bratislava – Dúbravka  a Štatút
  9.  Návrh zatrávnenia a revitalizácie zostávajúcich  detských ihrísk a pieskovísk m.č. –  
       návrh  stiahnutý z rokovania   
10.  Zásady udeľovania ocenení starostu mestskej časti
11.  Návrh dodatku č. 2 Organizačného poriadku  Miestneho úradu
12.  Plán kontrolnej činnosti  na I. polrok 2008  
13.  Návrh na udelenie odmien miestnej kontrolórke za IV. štvrťrok  2007
14.  Návrh na udelenie odmien starostovi mestskej časti za IV. štvrťrok 2007
15.  Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja  Mestskej časti – Dúbravka
16.  Investičný zámer výstavby nájomných bytov             
17.  Návrh na predĺženie prenájmu pozemku na parc. č. 4227/15, k.ú. Dúbravka 
18.  Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na     
       zastavaných pozemkoch
19.  Informácia o spôsobe realizácie dvoch dražieb obecných bytov a návrh naloženia
       s obecným bytom v dome na ulici  Saratovská  č. 2

20.  Návrh na  odpustenie penále za oneskorene uhradené nájomné
21.  Návrh k zvýšeniu finančného limitu na potraviny u stravnej jednotky v 
       zariadeniach školského stravovania pri základných školách a materských školách
22.  Návrh na vyradenie prebytočného  majetku.
23.  Návrh poslaneckých dní  na I. polrok 2008
24.  Poslanecké dni, interpelácie
25.  Rôzne






Miestne zastupiteľstvo  s c h v á l i l o program rokovania  s tým, že  bod č. 6  sa predkladá ako Návrh VZN  o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava- Dúbravka.,
v rámci  bodu 25 sa predkladá ako bod  č.25/A  - Ustanovenie kronikárky Mestskej časti Bratislava- Dúbravka.  



Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     

navrhovateľov uznesení : poslancov    Eva Jandošová            
                                                                MUDr,  Ján Šimo
                                                                Milan Hlinka

overovateľov uznesení :  poslancov   :     Milan Hlinka
                                                                         Ing. arch. Pavol Králik
                    


a prijala tieto uznesenia :








k bodu č. 1 : Vyhodnotenie programového vyhlásenia za I. rok volebného obdobia


Uznesenie  MZ  č. 133 /2007

Miestne zastupiteľstvo 
A/ berie na vedomie 
informáciu o plnení Programového vyhlásenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na obdobie rokov 2007-2010 v priebehu roka 2007 bez pripomienok.

B/ odporúča
Rozpracovať úlohy na rok 2008 z Programového vyhlásenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na obdobie rokov 2007-2010, v súlade s predloženým rozpočtom Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.

									Termín :        15.2.2007
									Zodpovední : predsedovia poslaneckých klubov



k bodu č. 2 : Situačná správa o činnosti okrskovej stanice   Mestskej  polície

                                         Uznesenie MZ  č. 134 /2007
Miestne zastupiteľstvo
A/berie na vedomie
situačnú správu o činnosti okresnej stanice MsP Bratislava IV za mesiac október- november 2007

B/ ukladá
prednostke Miestneho úradu zabezpečiť v spolupráci s Mestskou políciou riešenie bezpečného parkovania pri British School na ulici Vendelínska a Pekníkova.



k bodu č. 3 : Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2007


Uznesenie  MZ  č. 135 /2007

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2007 nasledovne:


1.plnenie rozpočtových príjmov k 30.9. 2007 celkom vo výške	170 152 tis  Sk.
- bežné príjmy vo výške	154 040 tis. Sk
- kapitálové príjmy vo výške	   2  964 tis. Sk
- príjmy z peňažných fondov  vo výške	 13 148  tis. Sk

2. plnenie rozpočtu výdavkov k 30.9.2007 celkom vo výške 	150 106 tis.  Sk

	bežné výdavky vo výške	135 303  tis. Sk

kapitálové výdavky vo výške                                                             1 655  tis. Sk	 
výdavky čerpané z peňažných fondov vo výške                              13 148  tis. Sk	


3. prebytok rozpočtového  hospodárenia  k 30. 9. 2007  vo výške  20 046 tis. Sk   

                           
       
k bodu č. 4 : Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2007

            
Uznesenie  MZ  č. 136 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
4. úpravu rozpočtu na rok 2007 takto:

Príjmy celkom –    zvýšenie o 1 993 tis. Sk t.j. z 227 081 tis. Sk na 229 074 tis. Sk		
Výdavky celkom – zvýšenie o 1 993 tis. Sk t.j. z 227 081 tis. Sk na 229 074 tis. Sk	

Úprava rozpočtu na rok 2007 je nasledovná:

A. Úprava bežných príjmov – celkové zvýšenie o 4 993 tis. Sk, z toho:
-	rozpočtová položka 121 Dane z nehnuteľností -  zvýšenie o 535 tis. Sk 
-	rozpočtová položka 133 Zaujatie verejného priestranstva – zvýšenie o 1 459 tis. Sk
-	rozpočtová položka 312 Transfer z hlavného mesta -  zvýšenie o 2 856 tis. Sk
-	rozpočtová položka 312 Transfery zo ŠR na projekty pre ZŠ – zvýšenie o 1 000 tis. Sk
-	rozpočtová položka 312 Transfery zo ŠR pre ZŠ /normatív/ - zníženie o 857 tis. Sk

B. Úprava bežných výdavkov – celkové zvýšenie o 4 993 tis. Sk, z toho:
-	rozpočtová položka 632 Energia, voda, komunikácie - zvýšenie o 3 000 tis. Sk
-	rozpočtová položka 633 Materiál - zvýšenie o 220 tis. Sk
-	rozpočtová položka 635 Rutinná a štandardná údržba - zvýšenie o 990 tis. Sk
-	rozpočtová položka 637 Služby - zvýšenie o 780 tis. Sk
-	rozpočtová položka 640 Bežné transfery - zvýšenie o 3 tis. Sk

C. Úprava príjmov – prevod z rezervného fondu - zníženie o 3 000 tis. Sk, z toho:
-  Dúbravská televízia			3 000 tis. Sk

D. Úprava výdavkov z rezervného fondu – zníženie o 3000 tis. Sk, z toho:
-  za služby Dúbravskej televízie	3 000 tis. Sk


k bodu č. 5 : Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2008 až 2010

                       
Uznesenie  MZ  č. 137 /2007

Miestne zastupiteľstvo
A/ schvaľuje

      Návrh rozpočtu na rok 2008 ako záväzný rozpočet v ukazovateľoch
- bežné príjmy mestskej časti				131 290 tis. Sk
- bežné príjmy zo ŠR pre ZŠ				  61 540 tis. Sk
- bežné výdavky mestskej časti				131 290 tis. Sk
- transfer bežných výdavkov pre ZŠ			  61 540 tis. Sk
- kapitálové príjmy					    2 400 tis. Sk
- kapitálové výdavky					    2 400 tis. Sk
- krytie výdavkov z rezervných fondov			  15 157 tis. Sk
- krytie výdavkov z cestného fondu			    5 600 tis. Sk
- krytie výdavkov z FRB					    9 550 tis. Sk
- rozpočet príjmov a výdavkov DKD p. o.		  20 325 tis. Sk
z toho:
príspevok z MÚ na prevádzku a kultúru	9 575 tis. Sk				

B/ berie na vedomie
1.    Návrh rozpočtu na rok 2009 ako orientačný rozpočet v ukazovateľoch
- bežné príjmy mestskej časti				135 100 tis. Sk
- bežné príjmy zo ŠR pre ZŠ				  62 000 tis. Sk
- bežné výdavky mestskej časti				135 100 tis. Sk
- transfer bežných výdavkov pre ZŠ			  62 000 tis. Sk
- kapitálové príjmy					    2 000 tis. Sk
- kapitálové výdavky					    2 000 tis. Sk
- krytie výdavkov z rezervných fondov			  13 482 tis. Sk
- krytie výdavkov z cestného fondu			    3 600 tis. Sk
- krytie výdavkov z FRB					    2 150 tis. Sk

2.    Návrh rozpočtu na rok 2010 ako orientačný rozpočet v ukazovateľoch
- bežné príjmy mestskej časti				139 600 tis. Sk
- bežné príjmy zo ŠR pre ZŠ				  63 000 tis. Sk
- bežné výdavky mestskej časti				139 600 tis. Sk
- transfer bežných výdavkov pre ZŠ			  63 000 tis. Sk
- kapitálové príjmy					    2 000 tis. Sk
- kapitálové výdavky					    2 000 tis. Sk
- krytie výdavkov z rezervných fondov			  13 662 tis. Sk
- krytie výdavkov z cestného fondu			    3 600 tis. Sk
- krytie výdavkov z FRB					    5 400 tis. Sk






k bodu č. 6 : Návrh VZN  Mestskej časti  Bratislava –Dúbravka o miestnych daniach 


Uznesenie  MZ  č. 138 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Dúbravka o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.



k bodu č. 7 : Návrh VZN o obmedzení a zákaze predaja a podávania alkoholických nápojov
 

Uznesenie  MZ  č. 139 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie o obmedzení a zákaze predaja, podávania alebo používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka s pripomienkami.



k bodu č. 8 : Projekt bývania Mestskej časti Bratislava – Dúbravka a Štatút


Uznesenie  MZ  č. 140 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Projekt bývania Mestskej časti Bratislava – Dúbravka a Štatút.



k bodu č. 9 : Návrh zatrávnenia a revitalizácie detských ihrísk v m.č. Bratislava – Dúbravka – návrh stiahnutý  z rokovania


k bodu č. 10 :	 Zásady udeľovania ocenení starostu mestskej časti


Uznesenie  MZ  č. 141 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Zásady č. 1 Mestskej časti Bratislava – Dúbravka o udeľovaní ocenení starostom Mestskej časti a zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka s pripomienkou  doplniť bod  III.   Spôsob ocenenia o text  – „finančná odmena do výšky 5 000,- Sk.“
k bodu č. 11 : Návrh dodatku č. 2 Organizačného poriadku Miestneho úradu

                                       
Uznesenie  MZ  č. 142 /2007


Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
Dodatok č. 2 Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka a to : zrušenie jedného pracovného miesta z organizačných dôvodov - pracovník na výdaj stravy od 1.1.2008.



k bodu č. 12 : Informácia o činnosti útvaru kontroly


Uznesenie MZ č. 143/2007


-  k  bodu  I. Nehnuteľnosti  a  ich  využitie  
Miestne  zastupiteľstvo
a/   berie  na  vedomie                                                                                  

b/    schvaľuje návrh  opatrení  na  odstránenie  nedostatkov
        1./  CENTRÁLNA  EVIDENCIA  ZMLÚV – vypracovať  internú  smernicu  o evidencii 
              všetkých druhov zmlúv na MÚ                                                            T: do 30. 6.2008  
 
        2./  TRHOVISKO  - vysporiadať zaujatie verejného priestranstva           T: do 30. 6.2008

        3./  GARÁŽE         - preveriť plnenie podmienok nájmu garáží
                                        - oceniť garáže s nulovou hodnotou                          T: do 21.12.2008 
       
 
        4./  BYTY 
              – uzavrieť  NZ so všetkými užívateľmi obecných  bytov                   T: do 31.12.2008
              – sledovať    využiteľnosť    bytov -    Privilegia,   Združenie   pre    pomoc...- aktívne                        
                 spolupracovať  pri  ich  obsadzovaní                                                T: trvalý
              – vypracovať aktuálny dodatok k NZ na byty - SSDZ, MŠSR           T: do 31. 5. 2008 
              – vypracovať novú NZ pre Cirkevný zbor...- právnickú osobu          T: do 30. 4. 2008    
              – uzavrieť NZ s užívateľom – SZ Úradu vlády                                   T: do 31.12.2008

        5./  NEBYTOVÉ  PRIESTORY
              – dodatočne vybudované priestory oceniť, evidovať, účtovať            T: do 31. 2. 2008
                  
        6./  SADZBY  NÁJMU – vypracovať aktuálne VZN (vr.Sadzobníka) o všetkých druhoch 
                 nájmov, s úpravou podmienok o prehodnocovaní nájomného         T: do 30. 4. 2008 



c/    ukladá   prednostke  Miestneho  úradu  –  zabezpečiť plnenie  schválených  opatrení     
   
1 / Miestne zastupiteľstvo žiada  starostu, aby zabezpečil na miestnom úrade Dúbravka a na Stavebnom úrade
vypracovanie právneho stanoviska  s návrhom riešenia s návrhom riešenia problému:
	sanácie nájomnej zmluvy manželov  Čížovcov pozemkom v Tavaríkovej kolónii parc.č. 1735/2 a 1735/3

neoprávnene zabratých a zastavaných pozemkov p. Čížom (podľa GP 43/2004,plocha 261 m2 a ďalšie plochy podľa skutočného stavu zisteného obhliadkou na mieste – napr. časti parciel 1644/1 a 1735/1)
	nelegálnych (čiernych) stavieb, realizovaných na uvedených pozemkoch (podľa GP 43/2004 s výmerou563m2 s doplnením podľa skutočného stavu, zisteného obhliadkou na mieste)
-	predložiť toto právne stanovisko, vrátane návrhu riešenia n a  najbližšie zasadnutie MZ
-	následne zabezpečiť realizáciu   navrhnutých opatrení až po konečné doriešenie


2 / Miestne zastupiteľstvo žiada starostu aby na zasadnutie MZ do 30. 6. 2008 zabezpečil predloženie materiálu o nelegálnych (čiernych) stavbách na území mestskej časti s komentárom a vypracovanými právnymi stanoviskami k riešeniu  situácie

3/  Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby k termínu zasadania MZ v apríli 2008 zabezpečil vypracovanie koncepcie nakladania s pozemkami vo vlastníctve mestskej časti, alebo s pozemkami zverenými hlavným mestom v členení podľa jednotlivých lokalít najmä so zameraním na ich možný odpredaj (napr. záhradky)

4/ Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby zabezpečil ,že každá žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve mestskej časti, alebo pozemku zvereného hlavným mestom, bude po posúdení v komisiách MZ a miestnej rade predložené na rokovanie MZ


-	k bodu  II.  Správa  o  činnosti  útvaru  v  roku  2007

Miestne  zastupiteľstvo
berie na vedomie                                                                                   
Správa  o  činnosti  útvaru  v  roku  2007

-	k bodu  III.  Návrh  Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2008

Miestne zastupiteľstvo 
a/ berie na vedomie                                                                                   
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2008.
b/ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2008
       




k bodu č. 13 : Návrh na udelenie  odmeny hlavnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava – Dúbravka za IV. štvrťrok 2007

Uznesenie MZ č. 144 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
odmenu za IV. štvrťrok 2007 Ing. Ružene Záthureckej , hlavnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava – Dúbravka vo výške 30% z priznaného platu za príslušné obdobie.



k bodu č. 14 : Návrh na udelenie odmeny starostovi Mestskej časti Bratislava – Dúbravka za IV. štvrťrok 2007


Uznesenie MZ č. 145 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Ing. Jánovi Sandtnerovi, starostovi Mestskej časti Bratislava – Dúbravka odmenu za IV. štvrťrok 2007 vo výške 50% zo súčtu  platov za obdobie IV. štvrťroka 2007.



k bodu č. 15 : Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja  Mestskej časti – Dúbravka


Uznesenie  MZ č. 146 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja  Mestskej časti – Dúbravka na roky 2007-2013.



k bodu č. 16 : Investičný zámer výstavby nájomných bytov
 

Uznesenie  MZ  č. 147 /2007

Miestne zastupiteľstvo
A/schvaľuje

1. investičný zámer na výstavbu nájomných bytov v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka 

2.  vyčlenenie finančných  prostriedkov na  prípravu   výstavby nájomných bytov           
     

B/ ukladá

prednostke miestneho úradu 

1. do  31. januára 2008 zabezpečiť spracovanie:

1.1.   harmonogramu postupu prípravy výstavby
1.2.  organizačného zabezpečenia výstavby a jeho financovania  

2. predložiť na aprílové zasadnutie miestneho zastupiteľstva informáciu, získanú z príslušného pozemkového úradu , o všetkých pozemkoch na území k.ú. Dúbravka ,o ktoré  požiadali občania v reštitúcii a dosiaľ neboli vydané.



k bodu č. 17 : Návrh na predĺženie prenájmu pozemku parc.č. 4227/15 k.ú. Dúbravka 


Uznesenie MZ č. 148 /2007

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje
pánovi Štefanovi Šimoničovi predĺženie prenájmu pozemku parc.č. 4227/15 k.ú. Dúbravka o výmere 550 m2 na dobu neurčitú na záhradkárske a rekreačné účely za nájomné                  8,- Sk/m2/rok podľa Sadzobníka nájomného nebytových priestorov a pozemkov v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.



k bodu č. 18 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch


                                          Uznesenie  MZ  č. 149 /2007

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje

a/ prevody vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch podľa predloženého zoznamu.

b/ prevod vlastníctva spoluvlastníckych podielov na  zastavaných pozemkoch patriacich k bytu a garáži, odpredaných podľa  zákona č. 52/ 1966 Zb., podľa predloženého zoznamu.







k bodu č. 19 : Informácia o spôsobe realizácie dvoch dražieb obecných bytov a návrh na naloženie s obecným bytom v dome na ul.  Saratovská  č. 2

                                                     
Uznesenie  MZ  č 150/2007

Miestne zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o spôsobe realizácie dvoch dražieb obecných bytov a návrh na naloženie s   obecným bytom v dome na ulici  Saratovská  č. 2

B/ zrušuje 
bod b) uznesenia č. 76 MZ z 3.7.2007, ktorým sa schválila dražba jednoizbového obecného bytu č. 33 na Saratovskej ul. č. 2

C/ súhlasí
s pridelením obecného bytu  č. 33 na Saratovskej ul. č. 2  do nájmu uchádzačovi podľa Variantu 1 predloženého  návrhu.



k bodu č. 20 : Návrh na odpustenie penále za oneskorene uhradené nájomné


Uznesenie MZ č. 151 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje 
odpustenie dlhu – poplatky z omeškania v celkovej sume 215 004,30 Sk Márii Filipkovej
Karola Adlera 1, 841 02 Bratislava, ktorý jej vznikol za neplatenie nájomného a úhrady za
plnenia poskytované s užívaním bytu.



k bodu č. 21 : Návrh k zvýšeniu finančného limitu na potraviny u stravnej jednotky v 
zariadeniach školského stravovania pri základných školách a materských školách


Uznesenie MZ č. 152 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
zvýšenie finančného limitu na potraviny u stravnej jednotky v zariadeniach školského stravovania pri základných školách a materských školách v pôsobnosti m.č. Bratislava – Dúbravka nasledovne :

-	zvýšiť finančný limit na potraviny u stravnej jednotky na I. a II. stupeň ZŠ o     3,- Sk /deň v základných školách :
	stupeň : 29.- Sk

stupeň : 31,- Sk
-	zvýšiť finančný limit na potraviny u stravnej jednotky o 5,- Sk/deň v materských
školách :
desiata :     8.- Sk
obed :      20.- Sk
olovrant :  7,- Sk



k bodu č. 22 : Návrh na vyradenie prebytočného hnuteľného majetku


Uznesenie MR č. 153 /2007

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
v zozname uvedené predmety ako prebytočný hmotný hnuteľný majetok :


MŠ a ŠJ Bazovského, MŠ Ušiakova, MŠ a ŠJ Damborského, ŠJ Pekníkova, MŠ a ŠJ Galbavého, MŠ a ŠJ Pri kríži, MŠ Švantnerova, MŠ a ŠJ Sekurisova, MŠ Ožvoldíkova v hodnote 129 123,38 Sk
ZŠ Beňovského v hodnote 160 911,80 Sk

Miestny úrad Bratislava – Dúbravka v hodnote 346 383,01 Sk



k bodu č. 23 : Návrh termínov poslaneckých dní na I. polrok 2008


Uznesenie MZ č. 154 /2007

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
termíny poslaneckých dní na I. polrok 2008 .



k bodu č. 24 : Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov


Uznesenie MZ č. 155 /2007
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o vybavení sťažnosti, pripomienky a námety občanov z Poslaneckých dní bez pripomienok




k bodu č. 25 : Rôzne 


25/A : Ustanovenie kronikárky Mestskej časti Bratislava – Dúbravka


Uznesenie MZ č.  156 /2007

Miestne zastupiteľstvo
zriaďuje
funkciu  kronikár mestskej časti Bratislava -Dúbravka
ustanovuje
pani Kvetu Slyškovú  do funkcie  kronikárka Mestskej časti Bratislava – Dúbravka






Alena Tobiašová                                                                               Ing. Ján Sandtner
     prednostka                                                                                               starosta 






Overovatelia:      Milan Hlinka


                            Ing. arch. Pavol Králik

























         
H l a s o v a n i e


  z  8. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka

zo  dňa  11. december  2007
	




Miestne zastupiteľstvo zvolilo za členov návrhovej komisie  poslancov  Eva Jandošová, MUDr. Ján Šimo, Milan Hlinka
hlasovanie :		prítomní : 26	za : 26		proti : 0	zdržali sa :0 

Miestne zastupiteľstvo zvolilo za  overovateľov poslancov  Milan Hlinka a in g. arch.Pavol Králik 
hlasovanie :		prítomní : 26	za : 26		proti : 0	zdržali sa :0 


 Miestne zastupiteľstvo schválilo program rokovania
hlasovanie :		prítomní : 28	za : 28		proti : 0	zdržali sa :0 


k bodu č. 1 : Vyhodnotenie programového vyhlásenia za I. rok volebného obdobia


Uznesenie  MZ  č. 133 /2007

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





k bodu č. 2 : Situačná správa o činnosti okrskovej stanice   Mestskej  polície

                                         Uznesenie MZ  č. 134 /2007
hlasovanie :		prítomní : 25	za : 25		proti : 0	zdržali sa :0 








k bodu č. 3 : Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9.2007


Uznesenie  MZ  č. 135 /2007
                           
       
hlasovanie :		prítomní : 26    za : 21	proti :  5	zdržali sa : 0 




k bodu č. 4 : Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2007

            
Uznesenie  MZ  č. 136 /2007

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






k bodu č. 5 : Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2008 až 2010

                       
Uznesenie  MZ  č. 137 /2007


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





k bodu č. 6 : Návrh VZN  Mestskej časti  Bratislava –Dúbravka o miestnych daniach 

Uznesenie  MZ  č. 138 /2007


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








k bodu č. 7 : Návrh VZN o obmedzení a zákaze predaja a podávania alkoholických nápojov
 

Uznesenie  MZ  č. 139 /2007

.
hlasovanie :		prítomní : 26	za : 25		proti : 0	zdržali sa :1 






k bodu č. 8 : Projekt bývania Mestskej časti Bratislava – Dúbravka a Štatút


Uznesenie  MZ  č. 140 /2007




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





k bodu č. 9 : Návrh zatrávnenia a revitalizácie detských ihrísk v m.č. Bratislava – Dúbravka – návrh stiahnutý  z rokovania




k bodu č. 10 :	 Zásady udeľovania ocenení starostu mestskej časti


Uznesenie  MZ  č. 141 /2007

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









k bodu č. 11 : Návrh dodatku č. 2 Organizačného poriadku Miestneho úradu

                                       
Uznesenie  MZ  č. 142 /2007



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





k bodu č. 12 : Informácia o činnosti útvaru kontroly


Uznesenie MZ č. 143/2007

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





k bodu č. 13 : Návrh na udelenie  odmeny hlavnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava – Dúbravka za IV. štvrťrok 2007

Uznesenie MZ č. 144 /2007


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





k bodu č. 14 : Návrh na udelenie odmeny starostovi Mestskej časti Bratislava – Dúbravka za IV. štvrťrok 2007


Uznesenie MZ č. 145 /2007


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




k bodu č. 15 : Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja  Mestskej časti – Dúbravka


Uznesenie  MZ č. 146 /2007

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





k bodu č. 16 : Investičný zámer výstavby nájomných bytov
 


Uznesenie  MZ  č. 147 /2007
hlasovanie :		prítomní : 24	za : 13 	proti :  1	zdržali sa : 10



k bodu č. 17 : Návrh na predĺženie prenájmu pozemku parc.č. 4227/15 k.ú. Dúbravka 

                                                    Uznesenie MZ č. 148 /2007



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







k bodu č. 18 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch

                                          Uznesenie  MZ  č. 149 /2007


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







k bodu č. 19 : Informácia o spôsobe realizácie dvoch dražieb obecných bytov a návrh na naloženie s obecným bytom v dome na ul.  Saratovská  č. 2

                                                     

Uznesenie  MZ  č 150/2007


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




k bodu č. 20 : Návrh na odpustenie penále za oneskorene uhradené nájomné


Uznesenie MZ č. 151 /2007


hlasovanie :		prítomní : 21	za : 15		proti : 0	zdržali sa : 6 





k bodu č. 21 : Návrh k zvýšeniu finančného limitu na potraviny u stravnej jednotky v 
zariadeniach školského stravovania pri základných školách a materských školách


Uznesenie MZ č. 152 /2007

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





k bodu č. 22 : Návrh na vyradenie prebytočného hnuteľného majetku


Uznesenie MR č. 153 /2007



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






k bodu č. 23 : Návrh termínov poslaneckých dní na I. polrok 2008


Uznesenie MZ č. 154 /2007


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





k bodu č. 24 : Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov


Uznesenie MZ č. 155 /2007

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




 K bodu č. 25 : Rôzne 

 25/A : Ustanovenie kronikárky Mestskej časti Bratislava – Dúbravka


Uznesenie MZ č.  156 /2007

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










