
Miestna  rada  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

U z n e s e n i a   

č. 55 – 62 
zo  6.  zasadnutia  Miestnej  rady  mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka     

zo dňa 9. júna  2020 
 

 
Miestna rada mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  prerokovala  na  svojom 6. zasadnutí  dňa 
9. júna 2020 tieto body programu:  
        
Program 
 
       Otvorenie zasadnutia Miestnej rady. 
 Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia. 
 

1. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020. 
 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019. 
 

3. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné 
účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
 

4. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3058/135 vo výmere 102 m2 Ľudovítovi 
Šándorovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

5. Návrh na nájom nebytového priestoru, kancelárie č. 237 v Dome kultúry 
dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava vo výmere 13 m2 Ing. Elene Švecovej, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

6. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1625/16 vo výmere 1 m2   

Mgr. Štefanovi Vankovi a Mgr. Zuzane Vankovej, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
 

7. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka pre športové kluby. 



Na zasadnutí miestnej rady bol do programu zaradený ako bod 8 tento materiál: 
 

8. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Karola Adlera č. 19 
v Bratislave, vo výmere 252,10 m2 združeniu I.N.A.K – pohybové a osobnostne 
rozvojové aktivity. 
 

 Rôzne. 
 
       Ukončenie zasadnutia Miestnej rady. 
 
 
Miestna rada zvolila za overovateľov zápisnice členov miestnej rady, poslancov Maroša 
Repíka a Tomáša Husára. 
 
 
Hlasovanie :         prítomní: 7        za :   7         proti :   0        zdržali sa :  0      nehlasovali:  0 
 
      
K bodu č. 1:  
Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020. 
 

Uznesenie MR  č. 55/2020 
zo dňa 09.06.2020 

 
Miestna rada 
 

odporúča 
 
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   
 
s c h v á l i ť 
 
predložený návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020. 
 
Hlasovanie :         prítomní: 7        za :   7         proti :   0        zdržali sa :  0      nehlasovali:  0 
   
Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 
 
 

K  bodu  č.2:  
Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019. 
 
 

Uznesenie MR  č. 56/2020 
zo dňa 09.06.2020 

 
Miestna rada 
 



odporúča 
 
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   
 
 

A. zobrať na vedomie 
 

Ročnú účtovnú závierku za organizáciu Dúbravská televízia, s.r.o. za rok 2019 a jej 
hospodársky výsledok – stratu vo výške 1 668,71 EUR.  

 
 

B. schváliť 
 

         Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019 bez výhrad. 
 

C. potvrdiť 
 

1. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 
2019 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške vo výške 249 645,65 EUR. 

 
2. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2019 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bude 
znížený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2019 v sume 
128 209,68 EUR a navýšený o zostatok finančných operácií vo výške 349 004,81 
EUR.  Celková suma na prerozdelenie za rok 2019 tak predstavuje 470 440,78 EUR. 
Z toho prevod do Fondu rozvoja bývania je vo výške 226 190,91 EUR a prevod do 
Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v sume 244 249,87 EUR. 

 
Hlasovanie :       prítomní:  7         za :   7        proti :    0        zdržali sa :   0    nehlasovali:  0      
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 
 
 
K  bodu  č. 3:  
Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 
 
 

Uznesenie MR  č. 57/2020 
zo dňa 09.06.2020 

 
Miestna rada 

o d p o r ú č a 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

s c h v á l i ť, 



 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov určených na záhradkárske 
a rekreačné účely, v k. ú. Dúbravka, za cenu nájmu 1,- eur/m2/rok a to: 
 
nájom pozemkov: 

parc. číslo výmera 
v m2 Nájomca lokalita 

4097/7, 4097/6 400 POLLÁK Michal Veľká lúka 
4097/8, 4097/11 401 HLINKA Martin Veľká lúka 
4089/1 577 LATTACHER Robert Veľká lúka 
4085/3 354 KADÁROVÁ Petra Mgr. a 

Maroš Veľká lúka 

2406/5 – časť (2406/286) 116 ŠIMŠÍK Erik Krčace nad OÚ 
PZ 

28/1, 28/2, 29 721 BESEDA Milan K Horánskej 
studni 

4072/1 – časť a 4072/2 150 ĽORKOVÁ Janette Ing. Veľká lúka 

1674/1 318 MELICHEROVÁ Zuzana Tavaríková 
kolónia 

2236/3 66 KRAPKOVÁ Andrea Mgr. Bujnákova 

na dobu 10 rokov, s podmienkou, že nájomné zmluvy budú podpísané do 90 dní odo dňa 
schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, že nájomné zmluvy nebudú 
v tejto lehote podpísané, uznesenie miestneho zastupiteľstva v príslušnej časti stratí platnosť. 

Hlasovanie :       prítomní:  7         za :   7        proti :    0        zdržali sa :   0    nehlasovali:  0      
    
Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 
 
 
K  bodu  č. 4 :  
Návrh na predaj pozemku parc. č. 3058/135 vo výmere 102 m2 Ľudovítovi Šándorovi, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 

Uznesenie MR  č. 58/2020 
zo dňa 09.06.2020 

 
Miestna rada 

o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

 
 



s c h v á l i ť 
 
predaj pozemku parcely registra „C“ parc. č. 3058/135 – ostatná plocha vo výmere 102 m2, 
k.ú. Dúbravka vedený na LV č. 1381, 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 Ľudovítovi Šándorovi za kúpnu cenu 20 400,00 EUR (t. z. 200,00 EUR/m2) 
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. 

 
Hlasovanie :       prítomní:  7         za :   7        proti :    0        zdržali sa :   0    nehlasovali:  0      
 
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 

K  bodu  č. 5 :  
Návrh na nájom nebytového priestoru, kancelárie č. 237 v Dome kultúry dúbravka, 
Saratovská 2/A, Bratislava vo výmere 13 m2 Ing. Elene Švecovej, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
 
 

Uznesenie MR  č. 59/2020 
zo dňa 09.06.2020 

 
Miestna rada 

o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

 
s c h v á l i ť 
 
nájom nebytových priestorov – miestnosti č. 237, nachádzajúcej sa v Dome kultúry Dúbravka, 
Saratovská 2/A v Bratislave, k.ú. Dúbravka vo výmere 13 m2, vo vlastníctve mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, za cenu 120,00 EUR za m2 a rok, t. z. za cenu 1 560,00 EUR ročne, 
pričom k cene nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby spojené s nájmom, Ing. 
Elene Švecovej, Landauova 2, 841 01 Bratislava na dobu neurčitú, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 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 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:  7         za :   7        proti :    0        zdržali sa :   0    nehlasovali:  0      



Uznesenie bolo prijaté.   
 

- - - 
 
 
K  bodu  č. 6 :  
Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1625/16 vo výmere 1 m2                          

Mgr. Štefanovi Vankovi a Mgr. Zuzane Vankovej, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
 
 

Uznesenie MR  č. 60/2020 
zo dňa 09.06.2020 

 
Miestna rada 

o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

 
s c h v á l i ť 
 
predaj novovytvoreného pozemku parcely „C“ parc. č. 1625/16 zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 1 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e)  zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov kupujúcim Mgr. Štefanovi 
Vankovi a manželke Mgr. Zuzane Vankovej za kúpnu cenu 150,00 EUR/m2 s podmienkami:
  

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi 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. 
 

Hlasovanie :       prítomní:  7         za :   7        proti :    0        zdržali sa :   0    nehlasovali:  0      
 
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 

K  bodu  č. 7 :  
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka pre športové kluby. 
 
 

Uznesenie MR  č. 61/2020 
zo dňa 09. 06. 2020 

 
Miestna rada 

o d p o r ú č a 



 
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

 
s c h v á l i ť 
 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre nasledujúce športové kluby: 
 
suma nad 1659,69 EUR: 

1. Školský športový klub Gymn. Bilíkova vo výške 2000,- EUR 
2. Futbalový klub Dúbravka OZ. BA vo výške 4000,- EUR 
3. HOBA Bratislava OZ. BA vo výške 5000,- EUR 
4. FK Polícíe Dúbravka OZ. BA vo výške 3000,- EUR 
5. Bežecký klub HNTN OZ. BA vo výške 2700,- EUR 

 
do výšky 1659,69 EUR: 

1. Lukostrelecký klub OZ. BA vo výške 500,- EUR 
2. ŠK Tenis Centrum OZ. BA vo výške 500,- EUR 
3. Piruetka OZ. BA vo výške 500,- EUR 
4. Športový klub ARGO OZ. BA vo výške 500,- EUR 
5. Športová škola Galaktikos OZ. BA vo výške 1300,- EUR 
 

Hlasovanie :       prítomní:  7         za :   7        proti :    0        zdržali sa :   0    nehlasovali:  0      
 
Uznesenie bolo prijaté.   
 
K  bodu  č. 8:  
Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Karola Adlera č. 19 
v Bratislave, vo výmere 252,10 m2 združeniu I.N.A.K – pohybové a osobnostne 
rozvojové aktivity. 

 
Uznesenie MR  č. 62/2020 

zo dňa 09 06.2020 
 

Miestna rada 
o d p o r ú č a 

 
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

 
 
 



s c h v á l i ť 
 
nájom nebytového priestoru - objektu nachádzajúceho sa na ulici Karola Adlera č. 19, súp. č. 
2081, postavenom na pozemku parc. č. 1296, k. ú. Dúbravka, celkom vo výmere 252,10 m², 
v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, združeniu I.N.A.K – pohybové a osobnostne 
rozvojové aktivity, so sídlom Kresánkova 1, Bratislava, IČO: 423 56 075 na dobu neurčitú, 
za nájomné vo výške 35,00 EUR za m² a rok, t.z. celkom 8 823,50 EUR za rok, pričom k cene 
nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby spojené s nájmom, 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:  7         za :   7        proti :    0        zdržali sa :   0    nehlasovali:  0      
 
Uznesenie bolo prijaté.   
 
 

- - - 
 

 
K bodu rôzne. 
 
V bode rôzne neboli prijaté žiadne uznesenia miestnej rady. 

 
 
 
 
 
                                                                                                   RNDr. Martin  Zaťovič 
                                                                                             starosta  
 


	U z n e s e n i a
	č. 55 – 62
	s c h v á l i ť
	ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely, v k. ú. Dúbravka, za cenu nájmu 1,- eur/m2/rok a to:

