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dňa 9. júna 2020 v zasadačke miestneho úradu na Žatevnej 4. 

________________________________________________________ 
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Otvorenie zasadnutia Miestnej rady. 
RNDr. Martin Zaťovič, starosta otvoril 6. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-
Dúbravka (ďalej len “miestna rada“). 
Privítal   členov  Miestnej   rady  a ostatných prítomných. 
Starosta ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí miestnej rady zástupcu starostu PhDr. Ľuboša 
Krajčíra a miestnu kontrolórku Ing. Ruženu Zathureckú.  
Starosta konštatoval, že miestna  rada je  uznášaniaschopná. 
 
Prezenčná  listina  tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 

Následne  miestna  rada  zvolila  za  overovateľov  zápisnice  poslancov Maroša Repík 
a Tomáša Husára.  
                                                                   
Hlasovanie :         prítomní: 7        za :   7         proti :   0        zdržali sa :  0      nehlasovali:  0 
   
Za  navrhovateľku uznesení  zo  zasadnutia Miestnej rady  bola ustanovená                         
JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia. 
 
Hlasovanie :         prítomní: 7        za :   7         proti :   0        zdržali sa :  0      nehlasovali:  0 
 
Následne starosta predložil poslancom miestnej rady na schválenie návrh  programu  
zasadnutia  Miestnej rady a zároveň navrhol  doplniť do programu zasadnutia miestnej rady  
„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 osobnostné rozvojové aktivity“ za bod 
7 ako bod 8. 
 
Hlasovanie :         prítomní: 7        za :   7         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 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. 
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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. 

 
Bod doplnený do programu na zasadnutí miestnej rady ako bod 8. 

 
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. 

- - - 
 

K  bodu  č. 1:  

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

Úvodné slovo  predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že z dôvodu 
obmedzení prijatých v dôsledku pandémie COVID 19, poklesu celej ekonomiky, uzatvorenia 
materských škôl a základných škôl, z dôvodu nižšieho príjmu z dane z príjmu fyzických osôb, 
tiež z dôvodu zrušených kultúrnych podujatí muselo dôjsť k úprave prijatého rozpočtu 
mestskej časti. Prijatými legislatívnymi zmenami bolo umožnené v samospráve vykrývať 
bežné výdavky z kapitálových výdavkov, v dôsledku čoho rozpočet ostal vyrovnaný. 
Obmedzili sme kapitálové výdavky a robíme len účelovo viazané kapitálové výdavky a tiež 
tie, ktoré boli začaté v prvých troch mesiacoch tohto roku. Čo nebolo nevyhnutné, sa 
nerealizuje, bol zrušený projekt pamptracku. Projekt ihriska na Hanulovej ulici je úplne 
pokrytý z peňazí tretích strán, tento rok je to dotácia z magistrátu a na budúci rok sa budú 
vykonávať práce z vládnej dotácie. V dôsledku pandémie nám narástli výdavky na 
dezinfekcie, kúpili sme dezinfekciu – fukár na vonkajšie hracie prvky. Všetky rúška sme 
dostali zadarmo a na tie sme nemuseli vynaložiť žiadne peniaze. 

Predstúpil poslanec Maroš Repík a konštatoval, že vypadli Nórske fondy a rozpočet je o jeden 
milión EUR nižší a opýtal sa, čo sa bude diať so 40 tisíc EURAMI určenými na hody, pričom 
uviedol, že tieto by sme mohli ponechať aspoň v kapitole kultúry. Tiež sa dopytoval na o 9 
tisíc EUR nižší rozpočet Dúbravskej televízie, na čo prednosta Ing. Rastislav Bagar reagoval, 
že dúbravská televízia ide do útlmu. 

Reagoval poslanec Tomáš Husár, čo bude s magistrátnymi projektmi ako sú cestné ostrovčeky 
a ostatné. 



4 
 

Odpovedal starosta RNDr. Martin Zaťovič s tým, že magistrát deklaruje, že  sa opraví celá 
Štepná ulica aj s vybudovaním ostrovčekov v lete, pričom rekonštrukcia chodníka od 
Drobného ulice sa odkladá, 40 tisíc EUR na rekonštrukciu telocvične na Hanulovej ulici sa 
uskutoční. 

Predstúpil poslanec Ing. Igor Mravec s otázkou, či nájomcovia požiadali o odpustenie nájmu, 
na čo reagoval vedúci majetkoprávneho oddelenia s tým, že áno, avšak boli vyzvaní na presné 
určenie výšky tohto odpustenia. 

S otázkou predstúpil poslanec Ing. Libor Gulla, M.A. či na zimnej údržbe nebude tých mínus 
70 tisíc chýbať, či to nebude mať nejaký vplyv na zimnú údržbu. Prednosta Ing. Rastislav 
Bagar reagoval s tým, že sme pripravení aj na prípadnú novembrovú kalamitu, za ktorú príde 
faktúra v decembri. Za decembrovú zimnú údržbu príde faktúra už v nasledujúcom roku. 

Poslanec ďalej reagoval s dotazom, ako to je so stravovaním v materských a základných 
školách. Odpovedal prednosta Ing. Rastislav Bagar, že sa jedná o viac druhov peňazí, kým 
boli školy zavreté,  boli zavreté aj kuchyne, preto nám tieto peniaze zo štátu neprídu. Tiež sme 
pre rodičov odpustili poplatky za réžiu aj za ŠKD. 

Predstúpil poslanec Maroš Repík, že ako budeme riešiť spomínanú réžiu. Odpovedal 
prednosta Ing. Rastislav Bagar, že uvedené bude zúčtovávať každá škola. Prednosta ďalej 
uviedol, že keď sa pripravoval rozpočet, nebolo doňho zahrnutých 800 tisíc EUR z dane 
z nehnuteľností, ktoré sme ponechávali ako prípadnú rezervu, avšak pandémia priniesla stratu 
na strane príjmu z dane z príjmu fyzických osôb. 

Reagoval poslanec Igor Mravec, ako je to s firmou na kosenie, na čo prednosta Ing. Rastislav 
Bagar uviedol, že je podrobne kontrolovaný rozsah prác, ktoré si táto spoločnosť fakturuje. 

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 
 

 Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 

- - - 
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K  bodu  č. 2:  

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019. 

 
Úvodné slovo  predniesol vedúci ekonomického oddelenia Ing. Ignác Olexík PhD. s tým, že 
rok 2019 bol pre nás úspešný. Ostali sme s plusom 249 tisíc EUR a do fondov to bolo plus 
121 tisíc EUR. Jediné „sekery“ nám vytvárajú základné školy, čo je však prenesený výkon 
štátnej správy. Daňové príjmy sa plnia, minulý rok boli dane z nehnuteľnosti plnená na 95 
percent. 

Stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019 bude predložený na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva.  

 

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 
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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 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 

- - - 
 
 

K  bodu  č. 3:  

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

Úvodné slovo predniesol vedúci právneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba, ktorý uviedol, 
že predmetom nájmu sú pozemky, ktoré sú zaradené v zozname pozemkov určených na 
záhradkárske a rekreačné účely. Následne prebehla diskusia kvôli záhradám s chatkou 
v nájme pána Hlinu, ako aj možnostiach riešenia tých pozemkov, na ktorých sa nachádzajú 
chaty vo vlastníctve fyzických osôb. Starosta RNDr. Martin Zaťovič navrhol, aby boli 
pozemky, ktoré netvoria väčšie súvislé plochy ponúknuté na predaj. 

 
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 
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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, 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 
    
    
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 

K  bodu  č. 4 :  

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

Úvodné slovo predniesol vedúci právneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba, ktorý uviedol 
že žiadateľ je vlastníkom susediaceho pozemku, na ktorom je postavená budova v minulosti 
využívaná na hygienické zariadenie pre susediace trhovisko. Komisia legislatívno-právna, 
mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaj 
pozemku za cenu 200,00 EUR za meter štvorcový. 

K tomuto materiálu neboli zo strany členov miestnej rady vznesené vecné pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 58/2020 
zo dňa 09. 06. 2020 

 

Miestna rada 

o d p o r ú č a 

 



8 
 

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 
 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 

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. 

Úvodné slovo predniesol vedúci právneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba, kde uviedol, že 
predmetom nájmu je jedna miestnosť, ktorá by bola využívaná na prezentáciu kozmetiky 
Mary Kay. 

K tomuto materiálu neboli zo strany členov miestnej rady vznesené vecné pripomienky. 
 

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 
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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: 

 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 
 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 

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. 

Úvodné slovo predniesol vedúci právneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba, ktorý uviedol, 
že predmetom predaja je pozemok vo výmere 1 m2 . V súčasnosti je pozemok žiadateľmi 
využívaný ako parkovacie státie. 

K tomuto materiálu neboli zo strany členov miestnej rady vznesené vecné pripomienky. 
 

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 
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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 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 

 
K  bodu  č. 7 :  
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka pre športové kluby. 
 
Úvodné slovo predniesol starosta RNDr. Martin Zaťovič, ktorý uviedol, že sa jedná 
o materiál o poskytnutí finančných dotácií pre športové kluby. 

K tomuto materiálu neboli zo strany členov miestnej rady vznesené vecné pripomienky. 
 

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 
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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 
 

- - - 
K  bodu  č. 8 :  
Návrh na nájom nebytových priestorv 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. 
 
Úvodné slovo predniesol vedúci právneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba. Mestská časť 
Bratislava-Dúbravka vyhlásila verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej 
zmluvy k nebytovému priestoru-objektu na ulici Karola Adlera č.19 v Bratislave. Súťaž 
vyhrala spoločnosť ZENDER, ale zmluvu nepodpísali, preto musela mestská časť 
Bratislava-Dúbravka súťaž zopakovať. Boli predložené 3 ponuky, pričom víťazom súťaže je 
združenie 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 
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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. 

 

Poslankyňa Mgr. Mária Belicová sa pýtala, v akom stave je riešenie vojenskej cesty, na čo 
starosta RNDr. Martin Zaťovič reagoval, že sa pravidelne snaží vec posunúť do ďalšieho 
riešenia. 

Poslanec Ing. Libor Gulla, M.A. sa spýtal, čo bude s objektom starej pošty, na čo starosta 
RNDr. Martin Zaťovič odpovedal, že z magistrátu bolo pre danú stavbu vydané záväzné 
stanovisko k výstavbe. 

Starosta RNDr. Martin Zaťovič dalej poslancov informoval, že sa v lete bude rekonštruovať 
radiála a bude sa voliť nový miestny kontrolór. 

V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestnej rady. 
 
Po ukončení bodu „Rôzne“ starosta ukončil  6. zasadnutie Miestnej rady. 

 
 
        Ing. Rastislav Bagar                                                                 RNDr. Martin  Zaťovič 
    prednosta miestneho úradu                                                                       starosta 
 
 
 
 
Overovatelia: Maroš Repík, člen Miestnej rady 
 
  Tomáš Husár, člen Miestnej rady 
       
 
 
Za správnosť zápisnice: JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia. 


	Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka
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