Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Zápisnica
z 3. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, konaného dňa
10. septembra 2019 vo Veľkej zasadačke miestneho úradu na Žatevnej 4.

________________________________________________________

september 2019
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Otvorenie zasadnutia miestnej rady.
RNDr. Martin Zaťovič, starosta otvoril 3. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti BratislavaDúbravka (ďalej len “miestna rada“).
Privítal členov miestnej rady a ostatných prítomných.
Starosta skonštatoval, že všetci členovia miestnej rady sú prítomní a miestna rada je
uznášaniaschopná.
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Následne miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice poslanca Ing. Libora Gulu, M.A.,
člena miestnej rady.
Hlasovanie :

prítomní :

7

za :

6

proti :

0

zdržali sa :

0 nehlasovali:

1

Za navrhovateľku uznesení zo zasadnutia miestnej rady bola ustanovená JUDr. Jana
Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia.
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

zdržali sa : 0

Schválený program zasadnutia

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

7.

8.

9.

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.
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka pre športové kluby.
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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.
--K bodu č. 1:

Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2019

Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že podrobný rozpis
čerpania rozpočtu je uvedený v predloženom materiály. Bežné príjmy nabiehajú pravidelne.
Väčšina z príjmu z poplatku za rozvoj, čo je 400 tisíc EUR je z projektu Čerešne 2, v tomto
prípade plynú lehoty v stavebnom konaní, v ktorom môže, ale nemusí dôjsť k odvolaniu, čo má
vplyv na to, kedy bude poplatok zaplatený. Preto výdavky, ktoré sú viazané na tento konkrétny
príjem sú „zmrazené“. Zdržiavané sú kapitálové výdavky, uskutočňujú sa len tie nevyhnutné.
Člen miestnej rady Ing. Libor Gula, M.A. sa spýtal, či máme plán, ktoré výdavky by sa stopli, ak by
bol problém s platením poplatku za rozvoj.

Prednosta Ing. Rastislav Bagar uviedol, že áno, takmer všetky kapitálové. Ďalej však uviedol,
že sa nám podarilo získať z mesta skoro milión EUR, na základe memoranda s magistrátom,
teda aj prípadný výpadok z poplatku za rozvoj verejnosť vôbec nepocíti.
Člen miestnej rady Ing. Libor Gula, M.A. sa opýtal, že prečo je plnenie za dane len 23 %,
prednosta uviedol, že sa jedná práve o výpadok za spomínaný poplatok za rozvoj a nemáme iné
kapitálové príjmy, ktoré by nám nabiehali.
Starosta RNDr. Martin Zaťovič uviedol, že stále máme možnosť predať samostatné záhrady,
ktoré sú samostatné tak, že sú obkolesené pozemkami v súkromnom vlastníctve fyzických osôb
a takýto príjem vieme potom využiť; keďže nájomné vo výške 400 EUR ročne, ktoré
z prenájmu záhrady máme, s tým nič neurobíme.
Člen miestnej rady Ing. Libor Gula, M.A. uviedol, že možno dôjde k takým opatreniam, že
mestská časť nebude vyberať za réžiu pri obedoch zadarmo.
Prednosta Ing. Rastislav Bagar zareagoval tým, že pri obedoch zadarmo postupujeme v súlade
so zákonom, pričom mestská časť nemá kde zobrať peniaze na obedy zadarmo.
Zareagoval člen miestnej rady PhDr. Ľuboš Krajčír s tým, že peniaze dostávame len na nákup
potravín, na nič iné.
Uznesenie MR č. 36/2019
zo dňa 10. 9. 2019
Miestna rada
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu
zobrať na vedomie
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informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019.
Hlasovanie :

prítomní : 7

za : 7

proti :

0

zdržali sa : 0

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--K bodu č. 2:

Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2019.

Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar; počas roka sme získali finančné
prostriedky na kapitálové výdavky, pričom toto nebolo zapracované v rozpočte. Preto
predkladáme tento návrh. Efekt je nulový, keďže o čo sa zvýšia príjmy o to sa zvýšia aj
výdavky. Najviac sa bude investovať do parkovísk a spomaľovačov.
Člen miestnej rady Maroš Repík uviedol, že v minulosti sa nám nepodarilo nejaké dotácie
dočerpať a spýtal sa, čo bude s financiami v prípade, ak ani teraz tieto nedočerpáme.
Odpovedal prednosta Ing. Rastislav Bagar, že by sme mali všetko stihnúť.
Zareagoval starosta RNDr. Martin Zaťovič, že sa budú robiť ostrovčeky Pri kríži.
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
Úpravu rozpočtu navrhujeme nasledovne :
a) zvýšenie kapitálových príjmov

+ 471 000 EUR

RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR

+ 471 000 EUR

zvýšenie kapitálových výdavkov, z toho :

+ 471 000 EUR

RP 0451 717 001 podpr.6.4. Výstavba parkovacích miest

+ 396 000 EUR

RP 0451 717 001 podpr.6.3. Spomaľovacie ostrovčeky

+ 75 000 EUR
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b) zvýšenie kapitálových príjmov

+ 40 000 EUR

RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR

+ 40 000 EUR

zvýšenie kapitálových výdavkov

+ 40 000 EUR

RP 0912 717 002 ppr.7.1. Rekonštrukcia a modernizácia telocviční

+ 40 000 EUR

c) zvýšenie kapitálových príjmov

+ 120 400 EUR

RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR

+ 120 400 EUR

zvýšenie kapitálových výdavkov

+ 120 400 EUR

RP 0510 717 003 podpr.10.1.Vegetačná strecha MŠ Galbavého

+ 120 400 EUR

2. Úprava bežného rozpočtu
a) zvýšenie bežných príjmov

+ 9 500 EUR

RP 312 001*61 Bežné transfery

+ 9 500 EUR

zvýšenie bežných výdavkov

+ 9 500 EUR

RP 0510 635 005 ppr.10.1 Údržba a výsadba verejnej zelene

+ 9 500 EUR

b) zvýšenie bežných príjmov

+ 3 000 EUR

RP 312 001*31 Bežné transfery

+ 3 000 EUR

zvýšenie bežných výdavkov

+ 3 000 EUR

RP 0820 637 002 pr.8.1 Výdavky na projekt„Spomienka na Deža“

+ 3 000 EUR

c) zvýšenie bežných príjmov

+ 2 000 EUR

RP 312 001*31 Bežné transfery

+ 2 000 EUR

zvýšenie bežných výdavkov

+ 2 000 EUR

RP 0820 637 002*1 pr.8.1 Dúbravské hody

+ 2 000 EUR

d) zvýšenie bežných príjmov

+ 1 000 EUR

RP 312 001*31 Bežné transfery

+ 1 000 EUR

zvýšenie bežných výdavkov

+ 1 000 EUR
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RP 0820 637 002 pr.8.1 „Dúbravský galavečer kultúry a športu“
e) zvýšenie bežných príjmov

+ 1 000 EUR
+ 1 000 EUR

RP 312 001*31 Bežné transfery

+ 1 000 EUR

zvýšenie bežných výdavkov

+ 1 000 EUR

RP 10.2.0 637 002 pr.12.4 „IV. Dúbravský festival seniorov“

+ 1 000 EUR

f) zvýšenie bežných príjmov

+ 1 500 EUR

RP 312 001*32 Bežný transfer z Fondu na podporu umenia

+ 1 500 EUR

zvýšenie bežných výdavkov

+ 1 500 EUR

RP 0820 633 009 pr.8.5. Nákup kníh do Miestnej knižnice

+ 1 500 EUR

f) zvýšenie bežných príjmov

+ 3 600 EUR

RP 312 001 Bežný transfer z Ministerstva ŽP na vegetačnú strechu

+ 3 600 EUR

zvýšenie bežných výdavkov

+ 3 600 EUR

RP 0510 635 006 pr.10.1 Služby na projekt vegetačnej strechy

+ 3 600 EUR

Celková úprava rozpočtu pri zachovaní prebytkového rozpočtu bude nasledovná :
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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--K bodu č. 3:

Návrh na odpísanie pohľadávky a záväzku vzniknutej zo zámeny
nehnuteľností z účtovnej evidencie mestskej časti BratislavaDúbravka.

Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar – získali sme budovu na ulici Kapitána
Rašu, ktorá chátrala za telocvičňu s bazénom v objekte školy na Bilíkovej ulici. Došlo k zámene
nehnuteľností s ministerstvom vnútra. Keďže sú však predmetné objekty v iných hodnotách,
s rozdielom cez 400 tisíc EUR, o čom sme samozrejme vedeli už pri uzatváraní zámenných
zmlúv, je potrebná aj účtovná úprava. V roku 2018 sme sa stali vlastníkom objektu na Kapitána
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Rašu. Je potrebná účtovná úprava daného rozdielu na odporúčanie audítorky, predkladaným
materiálom by sme už mali mať tento proces ukončený.
Člen miestnej rady Ing. Libor Gula, M.A. skonštatoval, že sa jedná len o účtovné vyrovnanie.
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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--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.

Úvodné slovo predniesol vedúci legislatívno-právneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba
s tým, že všetci poznáme, ako boli pri danom nájme problémy s chovom kôz. Komisie vo
svojich stanoviskách odporúčajú nájom schváliť.
Zareagoval člen miestnej rady Ing. Igor Mravec, že je to veľmi ťažko rozhodnúť správne, keďže
odkúpiť to nechce a dom bude užívať aj naďalej, možnosťou je rokovať s ním o odkúpení
pozemku.
Uznesenie MR č. 39/2019
zo dňa 10. 9. 2019
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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 :

8

za :

8

proti : 0

zdržali sa : 0

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--K bodu č. 5:

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

Úvodné slovo predniesol vedúci legislatívno-právneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba, že
žiadateľ žiada prenajať 15 m2 na parkovisku na Trhovej ulici, kde je momentálne jeden stánok
so zeleninou.
K tomuto materiálu neboli zo strany členov miestnej rady vznesené vecné pripomienky.
Uznesenie MR č. 40/2019
zo dňa 10. 9. 2019
Miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu
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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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--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.

Úvodné slovo predniesol vedúci legislatívno-právneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba, že
máme v objekte na Bilíkovej voľnú jednu triedu, ktorú žiada záujemkyňa za účelom rozšírenia
svojho keramického ateliéru, ktorý prevádzkuje vo vedľajšej triede.
K tomuto materiálu neboli zo strany členov miestnej rady vznesené vecné pripomienky.
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
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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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--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.

Úvodné slovo predniesol vedúci legislatívno-právneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba,
s tým, že žiadateľ má záujem predmetné priestory využívať ako skladové priestory.
K tomuto materiálu neboli zo strany členov miestnej rady vznesené vecné pripomienky.
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.
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Hlasovanie :

prítomní :

8

za :

8

proti :

0

zdržali sa : 0

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
---

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.

Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, že športové kluby žiadali dotácie tak,
ako je to uvedené v materiály, teda Športový klub Tenis centrum vo výške 3.500,- EUR
a Športový klub ARGO vo výške 2.000,- EUR.
K tomuto materiálu neboli zo strany členov miestnej rady vznesené vecné pripomienky.
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 :

8

za :

8

proti :

0

zdržali sa :

0

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
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---

K bodu 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.

Starosta informoval členov miestnej rady o možnosti využitia objektu na Kapitána Rašu s tým,
že budova potrebuje úplnú rekonštrukciu a preto by bolo vhodné nájsť súťažou nájomcu, ktorý
objekt zrekonštruuje a bude užívať na nejaký verejnoprospešný účel.
V tomto bode neboli schválené žiadne uznesenia.
Po ukončení bodu „Rôzne“ starosta ukončil 3. zasadnutie miestnej rady.

Ing. Rastislav Bagar
prednosta miestneho úradu

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Overovateľ: Ing. Libor Gula, M.A., člen miestnej rady.

Za správnosť zápisnice: JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia.
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