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Miestna  rada  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

U z n e s e n i a   

č. 89 – 93 
z  9.  zasadnutia  Miestnej  rady  mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka     

zo dňa 13. apríla  2021 
 

 
Miestna rada mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  prerokovala  na  svojom 9. zasadnutí  dňa 
13. apríla 2021 tieto body programu:  
        
Program 
 
       Otvorenie zasadnutia miestnej rady. 
  
1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia. 
2. Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-

Dúbravka. 
3. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 

o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
4. Návrh na nájom nebytového priestoru – miestnosti č. 147A – kancelárie vo výmere          

12,50 m2 v DKD  pánovi Mgr. Art. Marošovi Balážovi, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

5. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 190 vo výmere 47 m2, v Dome kultúry Dúbravka, 
Divadelnej formácii UŽ, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

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

7. Rôzne. 
 
  Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
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Miestna rada zvolila za overovateľov zápisnice členov miestnej rady, poslancov Tomáša 
Husára a Ing. Juraja Horana.                              . 
 
Hlasovanie :         prítomní:7       za:6           proti:0          zdržali sa:1       nehlasovali:0   
 
Za navrhovateľku uznesení zo zasadnutia miestnej rady bola ustanovená                                                  
Kristína Štajerová, referentka organizačného oddelenia. 
 
Hlasovanie:         prítomní:7        za:7          proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Hlasovanie o celom  programe:  prítomní:8    za:8     proti:0    zdržali sa:0      nehlasovali:0 

- - - 
 
K bodu č. 2 
Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 

 
Uznesenie MR  č. 89/2021 

zo dňa 13.04.2021 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
ktorým sa mení zvolávanie rokovania miestnej rady najmenej raz za 3 mesiace, s účinnosťou 
od 01.05.2021. 
 
Hlasovanie:       prítomní:8    za:8     proti:0    zdržali sa:0      nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 3 
Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
 

Uznesenie MR  č. 90/2021 
zo dňa 13.04.2021 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
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s c h v á l i ť 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
Hlasovanie:       prítomní:8    za:8     proti:0    zdržali sa:0      nehlasovali:0    
  
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 4 
Návrh na nájom nebytového priestoru – miestnosti č. 147A – kancelárie vo výmere          
12,50 m2 v DKD  pánovi Mgr. Art. Marošovi Balážovi, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
 

Uznesenie MR  č. 91/2021 
zo dňa 13.04.2021 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

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 nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, na Saratovskej ulici 
č. 2/A v Bratislave, k. ú. Dúbravka, miestnosť č. 147/A vo výmere 12,50 m², vo vlastníctve 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, pánovi Mgr. Art. Marošovi Balážovi, nar. 01.01.1987, 
bytom M. Sch. Trnavského 2E, 841 01 Bratislava, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 1 
500,- EUR za rok (t.z. 120,00 EUR za m²/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  kauciu vo výške dvojmesačného 

nájomného. 
 
Hlasovanie:       prítomní:8    za:8     proti:0    zdržali sa:0      nehlasovali:0 
  
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
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K  bodu  č. 5 
Návrh na nájom nebytového priestoru č. 190 vo výmere 47 m2, v Dome kultúry Dúbravka, 
Divadelnej formácii UŽ, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
Uznesenie MR  č. 92/2021 

zo dňa 13.04.2021 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

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 nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, na Saratovskej ulici 
č. 2/A v Bratislave, k. ú. Dúbravka, miestnosť č. 190 vo výmere 47 m², vo vlastníctve mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, občianskemu združeniu DIVADELNÁ FORMÁCIA UŽ so sídlom 
Palárikova 7, 811 05  Bratislava, IČO: 47350563 na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 
5 640,- EUR za rok (t.z. 120,00 EUR za m²/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: 
3. 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. 

 
4. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným  kauciu vo výške dvojmesačného 

nájomného. 
 
Hlasovanie:       prítomní:8    za:8     proti:0    zdržali sa:0      nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 6  
Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MR  č. 93/2021 
zo dňa 13.04.2021 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

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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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 je určená Zásadami hospodárenia : 
 
nájom pozemkov: 

parc. číslo výmera 
v m2 Nájomca lokalita 

2466 „C“ 378 Veronika Dorotea Poszonyiová Polianky 
časť 2486 „E“ 173 Veronika Mišíková Dúbravčice 
2465 „C“ 380 Ing. Rastislav Bagar Polianky 
2470 „C“ 269 Dominik Csiba Polianky 
časť 2406/318 „C“ - 2406/336 276 Zuzana Stecíková Krčace nad OÚ 

PZ 
2471 „C“ 334 Ing. Mária Smiešková Polianky 
Časť 2406/5 „C“ – 2406/279 a 
/275 197 Mgr. Monika Fridrichová Krčace nad OÚ 

PZ 
2467 a 2468 „C“ 484 Mgr. Lenka Cicmanová Palčová Polianky 
2469 „C“ 320 Miroslava Hoďová Polianky 
Časť 3401/1 „C“ – 3401/59 234 Helena Morávková Tesla 

Elektroakustika 

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:8    za:8     proti:0    zdržali sa:0      nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 
K  bodu  č. 7  
Rôzne. 
V bode rôzne neboli prijaté žiadne uznesenia miestnej rady. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   RNDr. Martin  Zaťovič 
                                                                                             starosta  
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