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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Zápisnica 

 
zo  4. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 
26. novembra 2019 vo Veľkej zasadačke miestneho úradu na Žatevnej 4. 

________________________________________________________ 
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Otvorenie zasadnutia miestnej rady. 
RNDr. Martin Zaťovič, starosta otvoril 4. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-
Dúbravka (ďalej len “miestna rada“). 
Privítal   členov  miestnej   rady  a ostatných prítomných. 
Starosta skonštatoval, že všetci členovia miestnej rady sú prítomní a  miestna  rada je  uznáša- 
niaschopná. 
 
Prezenčná  listina  tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 

Následne  miestna  rada  zvolila  za  overovateľa   zápisnice  Maroša Repíka,  člena miestnej 
rady.  
                                                                   
Hlasovanie :       prítomní:  6        za : 6          proti :    0      zdržali sa :  0      nehlasovali: 0       
   
 
Za  navrhovateľku uznesení  zo  zasadnutia miestnej rady  bola ustanovená Kristína Štajerová,  
organizačné oddelenie. 
 
Hlasovanie :       prítomní:  6        za :   6         proti :  0        zdržali sa :  0      nehlasovali:   0     
 
Následne starosta predložil poslancom miestnej rady na schválenie návrh  programu  zasadnutia  
miestnej rady. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 6        za :   6       proti : 0        zdržali sa :  0         nehlasovali:  0 
 
Starosta skonštatoval, že tento program bol schválený. 

Starosta  navrhol  doplniť do programu zasadnutia miestnej rady  bod „Návrh na zmenu 
Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach“ za bod 7. 

Hlasovanie :      prítomní :  6      za : 6        proti : 0     zdržali sa : 0            nehlasovali: 0  
 
Starosta skonštatoval, že tento program bol schválený. 

 
Starosta  navrhol  doplniť do programu zasadnutia miestnej rady  bod „Návrh Všeobecného 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mestskej časti“ za bod 8. 

Hlasovanie :      prítomní : 6        za : 6         proti : 0      zdržali sa : 0          nehlasovali: 0   
 
Starosta skonštatoval, že tento program bol schválený. 

 

Schválený program zasadnutia 

 Otvorenie zasadnutia miestnej rady. 
 Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia. 
1. Návrh na predaj pozemku parc. č. 649/2, vo výmere 132 m² a časti pozemku parc. č. 649/1, 

vo výmere 126 m², Eve Juklovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
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2. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2020-2022. 
4. Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

k 31.12.2019. 
5. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Dúbravka na rok 2020. 
6. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2020. 
7. Návrh na zmenu Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach.  
8. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ....../2019 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti. 
 

 Rôzne. 
 Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 

 
- - - 

 

K  bodu  č. 1:  Návrh na predaj pozemku parc. č. 649/2, vo výmere 132 m² a časti pozemku 
parc. č. 649/1, vo výmere 126 m², Eve Juklovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Úvodné slovo  predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar. Jedná sa o úzky pozemok, ktorý sa 
nachádza za rodinnými domami. Je nepredajný, nevyužiteľný nijakým spôsobom. 
Členovia Miestnej rady navrhli doplniť do uznesenia sumu za m². Je nutné každý predaj 
pozemku predkladať aj na ekonomickej komisii, plus doplniť fotografiu pozemku. 
 

Uznesenie MR  č. 44/2019 
zo dňa 26. 11. 2019 

Miestna rada 

o d p o r ú č a 

miestnemu zastupiteľstvu 

s c h v á l i ť 

prevod vlastníctva pozemkov registra „C“ parc. č. 649/2- záhrada vo výmere 132 m2 a časti 
pozemku parc. č. 649/1 – záhrada vo výmere 126 m2, spolu vo výmere 258 m2, vedené na LV 
č. 847, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, kupujúcemu Mgr. Eve Juklovej, za kúpnu 
cenu  30 960,00 EUR s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto 
uznesenia. V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcimi v tejto lehote podpísaná, 
toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy 
obidvomi zmluvnými stranami. 
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Hlasovanie :         prítomní: 6          za : 6      proti : 0       zdržali sa : 0       nehlasovali: 0       
   
 Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 

- - - 

 
K  bodu  č. 2: 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. 3: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2020-2022. 

Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar. Jednotlivé komisie schválili návrh 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2020-2022. Pripomienky k rozpočtu  boli, 
ale schválil sa ako celok. Konkrétne pripomienky k rozpočtu sa prednesú na Miestnom 
zastupiteľstve a potom sa budú hľadať riešenia. Medzi členmi Miestnej rady prebehla diskusia 
na otázku, čo sa stane ak sa neschváli rozpočet a ako je to s daňami z nehnuteľnosti. K daniam 
z nehnuteľnosti sa vyjadril starosta RNDr. Martin Zaťovič, že ak sa zvýšia dane, znamená to, 
že nikto o nič nepríde, niektoré mestské časti si prilepšia iné nie. Mestská časť Bratislava-
Dúbravka predpokladá prilepšenie o 1 milión Eur, prejaviť by sa to malo už budúci rok. 
Predpokladá sa, že sa budú musieť preplácať zariadenia pre seniorov, vychádza to okolo 500 
Eur na 1 seniora. Prednosta Ing. Rastislav Bagar uviedol, že nie je dôvod, aby sa to uvádzalo 
teraz v rozpočte, treba čakať na vyjadrenie magistrátu. Diskutovalo sa aj o Dome Kultúry, ktorý 
je v zlom stave (najmä toalety). Ing. Igor Mravec uviedol v diskusii, že Základná škola 
Nejedlého by mala byť prioritou do budúcna pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka. Na škole 
je veľká fluktuácia učiteľov. Prednosta Ing. Rastislav Bagar sa vyjadril, že pani riaditeľka má 
voľnú ruku a bude dostatok priestoru pre tieto špecifické požiadavky. Miestna kontrolórka Ing. 
Ružena Zathurecká sa po stretnutí s vedúcim ekonomického oddelenia dohodli na zmenách 
uznesenia k rozpočtu do Miestneho zastupiteľstva, kde musia byť presne definované sumy, 
príjmy, výdavky, bežný rozpočet, finančné operácie... Miestna kontrolórka Ing. Ružena 
Zathurecká reagovala aj na kolónku v materiály „ očakávaná skutočnosť za rok 2019“. Podľa 
jej názoru by sa mali položky príjmov a výdavkov čo najviac približovať k očakávanej 
skutočnosti. Mali by na seba nadväzovať. Zareagoval aj prednosta Ing. Rastislav Bagar, že sa 
možno zdá, že je to nelogicky navýšené, ale v tabuľkách , ktoré sú súčasťou materiálu, je to 
navýšené o to, čo očakávame, ak to nebilancuje treba sa obrátiť na vedúceho ekonomického 
oddelenia Ing. Ignáca Olexíka. 
Pán Ing. Igor Mravec informoval členov Miestnej rady, že 2.12.2019 do Komisie Školstva 
predloží správu o fungovaní „Teach for Slovakia“ a následne bude predložená aj do Miestneho 
zastupiteľstva. 
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Uznesenie MR  č. 46/2019 
zo dňa 26. 11. 2019 

Miestna rada 
o d p o r ú č a 

miestnemu zastupiteľstvu 
s c h v á l i ť 

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2020 - 2022.  
 

Hlasovanie :         prítomní: 6        za : 4           proti : 0           zdržali sa : 1       nehlasovali: 1 
    
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 

K  bodu  č. 4 : Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-
Dúbravka k 31.12.2019. 

Úvodné slovo predniesol Ing. Ignác Olexík. V roku 2015 bol vytvorený fond statickej dopravy, 
vznikol za účelom prípravy, výstavby, prevádzky a údržby zariadení statickej dopravy v správe 
mestskej časti. Príjmami fondu mali podľa jeho Štatútu byť najmä príspevky od FO a PO, či už 
povinné, alebo dobrovoľné, darované. Vzhľadom na skutočnosť, že s časovým odstupom 
približne 1 roka po vytvorení Fondu statickej dopravy vstúpil do platnosti nový Zákon 
o poplatku za rozvoj, stratil fond svoje opodstatnenie. Fond tak s výnimkou prídelu z prebytku 
hospodárenia za rok 2015, dlhodobo nevykazuje žiadne príjmy. Na základe týchto skutočností 
navrhujeme zrušenie fondu k 31.12.2019 a prevod zostávajúcich finančných prostriedkov na 
účet Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
K tomuto materiálu neboli zo strany členov miestnej rady vznesené vecné pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 47/2019 
zo dňa 26. 11. 2019 

 

Miestna rada 

o d p o r ú č a 

miestnemu zastupiteľstvu 
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A. zrušiť  
k 31.12.2019 Fond statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, vrátane jeho 
Štatútu, ktorý bol schválený dňa 15. mája 2015, 
 

B. schváliť  
prevod zostatku Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka po jeho 
zrušení do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 
Hlasovanie :         prítomní: 7          za : 7            proti :  0       zdržali sa :  0      nehlasovali: 0    
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
 

K  bodu  č. 5: Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020. 

Úvodné slovo predniesol starosta RNDr. Martin Zaťovič. Konštatoval, že bude 5 zasadnutí 
Miestnej rady a 5 zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, budú sa konať vždy v utorok so 
začiatkom o 15:00 hod. 
Na základe pripomienok od členov Miestnej rady bola Miestna rada v januári posunutá na 
dátum 28.1.2020 a Miestne zastupiteľstvo na dátum 11.2.2020. 
 

Uznesenie MR  č. 48/2019 

zo dňa 26. 11. 2019 

Miestna rada 

A. berie  na  vedomie 
 

plán zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020. 

 
                                                               B. odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu 

zobrať na vedomie plán zasadnutí  Miestnej rady  a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka na rok 2020. 

Hlasovanie :         prítomní: 7        za : 7          proti : 0         zdržali sa : 0      nehlasovali: 0    
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
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K  bodu  č. 6: Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2020. 
Starosta RNDr. Martin Zaťovič konštatoval, že poslanecké dni sa budú konať v čase od 17.00 
do 18.00 hod, na Miestnom úrade, Žatevná 2, prízemie, č. dverí 2. 
Členovia Miestnej rady nemali žiadne vecné pripomienky k termínom poslaneckých dní na rok 
2020. 

Uznesenie MR  č. 49/2019 
zo dňa 26. 11. 2019 

Miestna rada 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu 

zobrať na vedomie termíny poslaneckých dní na rok 2020. 
 
Hlasovanie :         prítomní: 7         za : 7           proti :  0         zdržali sa : 0       nehlasovali: 0    
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 

K  bodu  č. 7: Návrh na zmenu Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach.  

Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar. Navrhujeme zmeniť 2 položky a to, 
sadzby dane za rozkopávky na 1,00 EUR/ m2 a deň a sadzby dane za užívanie verejného 
priestranstva na účely parkovania motorových vozidiel cca o 34 %. Na základe s inými 
mestskými časťami sú tieto sadzby v mestskej časti  Bratislava-Dúbravka nízke, pričom viaceré 
mestské časti už deklarovali záujem ich ďalšieho zvyšovania. 
 
K tomuto materiálu neboli zo strany členov miestnej rady vznesené vecné pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 50/2019 
zo dňa 26. 11. 2019 

Miestna rada 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu 

s c h v á l i ť 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 
2/2007 zo dňa 11.12.2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Dúbravka  
v znení všeobecne záväzných nariadení č. 7/2009, č. 3/2011, č. 4/2013 a č. 6/2015 (vyhlásené 
ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 zo dňa 15.1.2018).  



8 
 

 
Hlasovanie :         prítomní: 7         za :  7        proti : 0           zdržali sa : 0       nehlasovali: 0    
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
 

K  bodu  č. 8: Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Dúbravka č. ....../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti. 

Úvodné slovo predniesla miestna kontrolórka Ing. Ružena Zathurecká, ktorá spolu s pani 
Vierou Kôpkovou pripravovala návrh Všeobecného záväzného nariadenia. V materiály 
môžeme vidieť chronológiu prerokovania návrhu Všeobecného záväzného nariadenia, kde bola 
vytvorená pracovná skupina z poslancov Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva. Návrh VZN 
bol predložený na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, ale materiál predkladateľ stiahol 
z rokovania. Následne poslanec Mgr. Matej Nagy informoval o programe určenom 
o administrácii dotácii a súčasne navrhol doplnenia textu návrhu VZN, tak ako je uvedené 
v materiály. Cieľom zavedenia systému je väčšia transparentnosť, efektívnosť práce úradu, ako 
aj efektívnosť využitia finančných prostriedkov. Následne medzi členmi rady prebehla diskusia 
ohľadne elektronického spracovania dotácií, pri  počte žiadaných dotácií sa javí elektronické 
podanie žiadosti ako neefektívne. 
 

Uznesenie MR  č. 51/2019 
zo dňa 26. 11. 2019 

Miestna rada 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu 

s c h v á l i ť 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ....../2019 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda 
platnosť dňa .................................. a účinnosť dňa .............................. (15-tym dňom od jeho 
zverejnenia na úradnej tabuli). 

Hlasovanie :         prítomní: 7      za : 7           proti : 0            zdržali sa : 0      nehlasovali: 0    
  
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
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K bodu Rôzne. 

 

Starosta RNDr. Martin Zaťovič informoval o akciách, ktoré sa budú konať v Dúbravke 
(vianočné trhy, Mikuláš). Zástupca starostu PhDr. Ľuboš Krajčír informoval poslancov 
Miestnej rady ohľadne parkovacích miest, prebehla diskusia o parkovacej politike. Spomínala 
sa zmena organizácie dopravy (konečná električiek pri Kríži), výzva na vypratanie 
nedostavaného skeletu budovy vo vlastníctve pani Rapantovej. 

 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 
 

 

Po ukončení bodu „Rôzne“ starosta ukončil  4. zasadnutie Miestnej rady. 

 

 
 
 
        Ing. Rastislav Bagar                                                                 RNDr. Martin  Zaťovič 
    prednosta miestneho úradu                                                                       starosta 
 
 
 
 
 
Overovateľ: Maroš Repík, člen Miestnej rady. 
 
 
 
Za správnosť zápisnice: Kristína Štajerová, organizačné oddelenie. 
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