Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Uznesenia
č. 36 – 43

z 3. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka
zo dňa 10. septembra 2019
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovala na svojom 3. zasadnutí dňa
10. septembra 2019 tieto body programu:
Program

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.
Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia.
Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2019.
Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2019.
Návrh na odpísanie pohľadávky a záväzku vzniknutej zo zámeny nehnuteľností z účtovnej
evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1839/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m² na
záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka vo výmere 15 m² Tiborovi
Szalayovi.
Návrh na nájom nebytových priestorov – triedy v objekte Bilíková 34, Bratislava, vo
výmere 65,70 m2, pani Mgr. Dagmar Kačová-Ateliér Čakanka, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Návrh na nájom nebytových priestorov - miestnosť č. 155 v Dome kultúry Dúbravka,
Saratovská 2/A, Bratislava, občianskemu združeniu Projekt Život, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z programu rokovania miestnej
rady.

9. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka pre športové kluby.
Rôzne.
• Informácia o príprave vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na prenájom
pozemkov parc. č. 3100/1, 3100/2, k.ú. Dúbravka a objektu so súp. č. 1877
nachádzajúcich sa na ulici Kapitána Rašu, určené na prevádzkovanie verejne
prospešných služieb pre občanov.
Ukončenie zasadnutia miestnej rady.
Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice člena miestnej rady, Ing. Libora Gulu, M.U.
Hlasovanie :

prítomní: 7

za :

6

proti : 0

zdržali sa : 0 nehlasovali: 1

Starosta navrhol vypustiť z programu zasadnutia bod 8 s názvom Návrh na nájom pozemkov v
k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie o celom programe : prítomní : 7

za :

7

proti :

0

--K bodu č. 1: Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2019.

Uznesenie MR č. 36/2019
zo dňa 10. 9. 2019

Miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu
zobrať na vedomie
informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019.
Hlasovanie :

prítomní : 7

Uznesenie bolo prijaté.

za : 7

proti :
---

K bodu č.2: Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2019.

0

zdržali sa : 0

zdržali sa : 0

Uznesenie MR č. 37/2019
zo dňa 10. 9. 2019

Miestna rada
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu
schváliť
úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2019, nasledovne :
1. Úprava kapitálového rozpočtu
a) zvýšenie kapitálových príjmov
RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR
zvýšenie kapitálových výdavkov, z toho :
RP 0451 717 001 podpr.6.4. Výstavba parkovacích miest
RP 0451 717 001 podpr.6.3. Spomaľovacie ostrovčeky
b) zvýšenie kapitálových príjmov
RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR
zvýšenie kapitálových výdavkov
RP 0912 717 002 ppr.7.1. Rekonštrukcia a modernizácia telocviční
c) zvýšenie kapitálových príjmov
RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR
zvýšenie kapitálových výdavkov
RP 0510 717 003 podpr.10.1.Vegetačná strecha MŠ Galbavého

+ 471 000 EUR
+ 471 000 EUR
+ 471 000 EUR
+ 396 000 EUR
+ 75 000 EUR
+ 40 000 EUR
+ 40 000 EUR
+ 40 000 EUR
+ 40 000 EUR
+ 120 400 EUR
+ 120 400 EUR
+ 120 400 EUR
+ 120 400 EUR

2. Úprava bežného rozpočtu
a) zvýšenie bežných príjmov
RP 312 001*61 Bežné transfery
zvýšenie bežných výdavkov
RP 0510 635 005 ppr.10.1 Údržba a výsadba verejnej zelene

+ 9 500 EUR
+ 9 500 EUR
+ 9 500 EUR
+ 9 500 EUR

b) zvýšenie bežných príjmov
RP 312 001*31 Bežné transfery
zvýšenie bežných výdavkov
RP 0820 637 002 pr.8.1 Výdavky na projekt „Spomienka na Deža“

+ 3 000 EUR
+ 3 000 EUR
+ 3 000 EUR
+ 3 000 EUR

c) zvýšenie bežných príjmov
RP 312 001*31 Bežné transfery
zvýšenie bežných výdavkov
RP 0820 637 002*1 pr.8.1 Dúbravské hody

+ 2 000 EUR
+ 2 000 EUR
+ 2 000 EUR
+ 2 000 EUR

d) zvýšenie bežných príjmov

+ 1 000 EUR

RP 312 001*31 Bežné transfery
zvýšenie bežných výdavkov
RP 0820 637 002 pr.8.1 „Dúbravský gala večer kultúry a športu“

+ 1 000 EUR
+ 1 000 EUR
+ 1 000 EUR

e) zvýšenie bežných príjmov
RP 312 001*31 Bežné transfery
zvýšenie bežných výdavkov
RP 10.2.0 637 002 pr.12.4 „IV. Dúbravský festival seniorov“

+ 1 000 EUR
+ 1 000 EUR
+ 1 000 EUR
+ 1 000 EUR

f) zvýšenie bežných príjmov
RP 312 001*32 Bežný transfer z Fondu na podporu umenia
zvýšenie bežných výdavkov
RP 0820 633 009 pr.8.5. Nákup kníh do Miestnej knižnice

+ 1 500 EUR
+ 1 500 EUR
+ 1 500 EUR
+ 1 500 EUR

f) zvýšenie bežných príjmov
RP 312 001 Bežný transfer z Ministerstva ŽP na vegetačnú strechu
zvýšenie bežných výdavkov
RP 0510 635 006 pr.10.1 Služby na projekt vegetačnej strechy

+ 3 600 EUR
+ 3 600 EUR
+ 3 600 EUR
+ 3 600 EUR

Celková úprava rozpočtu pri zachovaní prebytkového takto:
PRÍJMY zvýšenie o 653 000 EUR z 15 558 870 EUR na 16 211 870 EUR
VÝDAVKY zvýšenie o 653 000 EUR z 15 555 070 EUR na 16 208 070 EUR
Hlasovanie :

prítomní : 8

za : 8

proti :

0

zdržali sa : 0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 3: Návrh na odpísanie pohľadávky a záväzku vzniknutej zo zámeny nehnuteľností
z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MR č. 38/2019
zo dňa 10. 9. 2019

Miestna rada
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu
schváliť

odpísanie účtovnej pohľadávky vzniknutej zo zámeny nehnuteľností, stavba so súpisným
číslom 3588 budova Bilíkova 34 (telocvičňa) za stavbu so súpisným číslom 1877 DJ č.30Podvorn.1 postavenú na pozemkoch registra "C", parc. č. 3100/2 a parc. č. 3100/3
v spoluvlastníckom podiele 3/5 k celku, z účtovnej evidencie v celkovej výške 454 102,56
EUR
a
odpísanie účtovného záväzku zo zámeny nehnuteľností pozemok registra C-zastavané plochy
a nádvoria č.3164 k budove Bilikova 34 (telocvičňa) za priľahlé pozemky č.399 a č.400/1-5
k budove DJ č.30-Podvorn.1 z účtovnej evidencie v celkovej výške 24 518,20 EUR.
Hlasovanie :

prítomní : 8

za : 8

proti : 0

zdržali sa : 0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 4 : Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1839/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m²
na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MR č. 39/2019
zo dňa 10. 9. 2019

Miestna rada
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu
schváliť
nájom pozemku, registra "C“ KN, k.ú. Dúbravka, parc. č. 1839/1 – zastavaná plocha a nádvorie,
vo výmere 612 m2, zapísaného na LV č. 1, Petrovi Rakúsovi, bytom Hanulova 5, Bratislava,
za nájomné vo výške 1,40 EUR za m2 a rok za časť predmetu nájmu s výmerou 512 m2 a za
nájomné 6 EUR za m2 a rok za časť predmetu nájmu s výmerou 100 m2, teda za nájomné vo
výške 1.316,80- EUR ročne, na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to
za podmienky, že:
1. nájomná zmluva bude podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto
uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní :

Uznesenie bolo prijaté.

8

za :

8

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 5: Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka vo výmere 15 m²
Tiborovi Szalayovi.

Uznesenie MR č. 40/2019
zo dňa 10. 9. 2019

Miestna rada
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu
schváliť
nájom časti pozemku parc. č. 3058/3 – ostatná plocha vo výmere 15 m2, vedeného v KN ako
parcela registra "C-KN", LV č. 1381, Tiborovi Szalayovi, bytom Bošaniho 3, Bratislava, za
nájomné vo výške 16,00 EUR za m2 a rok, čo pri výmere 15 m2 predstavuje výšku nájomného
180,- EUR ročne, na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za
podmienky, že:
1. nájomná zmluva bude podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto
uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 8

za :

5

proti :

1

zdržali sa : 2

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 6: Návrh na nájom nebytových priestorov – triedy v objekte Bilíková 34,
Bratislava, vo výmere 65,70 m2, pani Mgr. Dagmar Kačová-Ateliér Čakanka, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Uznesenie MR č. 41/2019
zo dňa 10. 9. 2019

Miestna rada
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu

sc hváliť
nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Bilíkovej č. 34, súp. č. 1891,
postavenom na pozemku parc. č. 3163, k. ú. Dúbravka, vo výmere 65,70 m², vo vlastníctve
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Mgr. Dagmar Kačovej-Ateliér Čakanka, so sídlom Pod
Násypom 16, Bratislava, IČO: 40104095 na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 15,00 EUR za
m²/rok, t.j. 985,50 EUR za rok, pričom k cene nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby
spojené s nájmom, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za podmienky, že:
1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná,
toto uznesenie stratí platnosť.
2. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného
nájomného.
Hlasovanie :

prítomní :

8

za :

8

proti :

0

zdržali sa : 0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 7: Návrh na nájom nebytových priestorov - miestnosť č. 155 v Dome kultúry
Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, občianskemu združeniu Projekt Život, ako prípad
hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MR č. 42/2019
zo dňa 10. 9. 2019

Miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu
schváliť
nájom nebytových priestorov – miestnosť č. 155 nachádzajúcej sa v Dome kultúry Dúbravka,
na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo výmere 12 m², vo vlastníctve
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, občianskemu združeniu Projekt Život, o.z., so sídlom
Schneidera Trnavského 15, Bratislava, IČO: 50062069 na dobu neurčitú, za nájomné vo výške
50,00 EUR za m²/rok, t.j. 600,- EUR za rok, pričom k cene nájmu budú pripočítané zálohové
platby za služby spojené s nájmom, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za
podmienky, že:

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná,
toto uznesenie stratí platnosť.
2. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného
nájomného.
Hlasovanie :

prítomní :

8

za :

8

proti :

0

zdržali sa : 0

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu č 8: Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z programu rokovania miestnej rady.
--K bodu č. 9: Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka pre športové kluby.

Uznesenie MR č. 43/2019
zo dňa 10. 9. 2019

Miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu
schváliť
návrh na poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka pre nasledujúce športové kluby:
1. Športový klub Tenis centrum vo výške 500,- EUR
2. Športový klub ARGO vo výške 0,- EUR

Hlasovanie :

prítomní :

Uznesenie bolo prijaté.

8

za :

8

proti :

0

zdržali sa :

0

--K bodu rôzne:
Neboli prijaté žiadne uznesenia miestnej rady.
RNDr. Martin Zaťovič
starosta

