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Miestna  rada  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uznesenia 
č. 132 - 142 

z  13.  zasadnutia  Miestnej  rady  mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka 
zo dňa 08. marca  2022 

 
 
Miestna rada mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  prerokovala  na  svojom 13. zasadnutí  dňa 
08. marca 2022 tieto body programu:  
       
Program 
 
Otvorenie zasadnutia miestnej rady. 
 
1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia 
 
2. Návrh Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka                     

č. ....../2022 ktorým sa určujú  spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie  

 
4. Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy vo veci pôsobnosti prevádzkových poriadkov pohrebísk a vo veci 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 
5. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd IV na obdobie rokov 2022 -2026 
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6. Návrh na predĺženie doby nájmu na budovu CVČ Pekníkova 2, nájomcovi Spojená 

škola British International School Bratislava o ďalších 10 rokov, t.z. do roku 2049, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

 
7. Návrh dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR 
Bratislavy a dodatku č. 1 Sadzobníka 

 
8. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 17 m2 

spoločnosti BP Dúbravka, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa  
 
9. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1558/5, 1558/4, a 1570/30 v k. ú. Dúbravka spolu vo 

výmere 20 m² Patrikovi Regásekovi a Mgr. Valéria Regásková, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

 
10. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa  
 
11. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 193 v Dome kultúry Dúbravka na dobu 

neurčitú, žiadateľovi Lukášovi Majerovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 

12. Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

- Bod č.12 bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady ako bod č.2. 
 

13. Rôzne 
 
 Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 

- - - 
 
Miestna rada zvolila za overovateľov zápisnice členov miestnej rady, poslancov Ing. Juraja 
Horana a Maroša Repíka. 

Hlasovanie:  prítomní:5  za:5  proti:0   zdržali sa:0  nehlasovali:0   

Za navrhovateľku uznesení zo zasadnutia miestnej rady bola ustanovená Mgr. Mária Čajková, 
poverená riadením organizačného oddelenia. 

Hlasovanie: prítomní:5       za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   

Hlasovanie o celom programe:     prítomní:5 za:5    proti:0 zdržali sa:0 nehlasovali:0 

- - - 
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K  bodu  č. 2 
Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

Uznesenie MR  č. 132/2022 
zo dňa 08.03.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
A) Súhlasiť s pomenovaním novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Dúbravka: 
 
      1. 1. Ulica v lokalite „Agátová, projekt Agáty“ : Pod Kopčekmi  
      1. 2. Ulica v lokalite „Polianky, projekt Čerešne“ : Ulica Maríny Paulínyovej 
 
B) Požiadať starostu,  

 
aby predmetný návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v mestskej časti     
Bratislava-Dúbravka zaslal primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy za účelom jeho prerokovania v  Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

C) Požiadať predsedu Názvoslovnej komisie, 
  

aby bol novovzniknutý názov ulice „Pod Kopčekmi“ preverený v Jazykovednom ústave 
Ľ. Štúra SAV.  

  
Hlasovanie :         prítomní:5      za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 3 
Návrh Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

Uznesenie MR  č. 133/2022 
zo dňa 08.03.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
                                                                 schvaľuje 
 
návrh Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
Hlasovanie :         prítomní:5      za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
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- - - 
K  bodu  č. 4 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka                            
č. ....../2022, ktorým sa určujú  spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie  
 

Uznesenie MR  č. 134/2022 
zo dňa 08.03.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

schváliť 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ....../2022, ktorým 
sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti                   
Bratislava-Dúbravka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré 
plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 
 
Hlasovanie :         prítomní:5      za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 5 
Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy vo veci pôsobnosti prevádzkových poriadkov pohrebísk a vo veci podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 
 

Uznesenie MR  č. 135/2022 
zo dňa 08.03.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 
 

návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti 
prevádzkových poriadkov pohrebísk a vo veci podmienok obchodnej verejnej súťaže – zmena 
čl. 33 ods. 1 písm. c), zmena čl. 34 ods. 1 písm. f) a čl. 80 ods. 2 písm. c) Štatútu. 

 
Hlasovanie :         prítomní:5      za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
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K  bodu  č. 6 
Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd IV na obdobie rokov 2022 -2026 
 

Uznesenie MR  č. 136/2022 
zo dňa 08.03.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

zvoliť 
   
v súlade s § 140  ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na funkčné obdobie rokov 2022-2026                 
do funkcie prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV z radov občanov: 
 

1. Máriu Čiernu, trvale bytom Drobného 17, 841 01 Bratislava, 
2. Ľubicu Horvátovú, trvale bytom Hanulova 1, 841 01 Bratislava, 
3. JUDr. Alžbetu Šporerovú, trvale bytom Ľ. Zúbka 31, 841 01 Bratislava. 
 

Hlasovanie :         prítomní:5      za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
K  bodu  č. 7 
Návrh na predĺženie doby nájmu na budovu CVČ Pekníkova 2, nájomcovi Spojená škola 
British International School Bratislava o ďalších 10 rokov, t.z. do roku 2049, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

 
Uznesenie MR  č. 137/2022 

zo dňa 08.03.2022 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

       odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
               schváliť 

predĺženie doby nájmu v objekte CVČ na ulici Pekníkova 2, nájomcovi Spojená škola British 
International School Bratislava o ďalších 10 rokov, t.z. do roku 2049, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
Hlasovanie :         prítomní:5      za:4           proti:0          zdržali sa:1       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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- - - 
K  bodu  č. 8 
Návrh dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR 
Bratislavy a dodatku č. 1 Sadzobníka 
 

Uznesenie MR  č. 138/2022 
zo dňa 08.03.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 
 

Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-
Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou a Dodatok č. 1 
Sadzobníka. 
 
Hlasovanie :         prítomní:5      za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
K  bodu  č. 9 
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 17 m2 
spoločnosti BP Dúbravka, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa  
 

Uznesenie MR  č. 139/2022 
zo dňa 08.03.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
schváliť, 
prenájom časti pozemku parc. č. 2962/2 – Ostatná plocha, vo výmere 17 m2 za účelom 
vybudovania a užívania kontajnerového stojiska k bytovému domu Batkova 5 a 7. Spoločnosti 
Bytový podnik Dúbravka, spol s r.o., so sídlom Drobného 27 Bratislava, na dobu určitú od 
01.04.2022 na dobu 31.12.2040, s podmienkou, 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:5      za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
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K  bodu  č. 10 
Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1558/5, 1558/4, a 1570/30 v k. ú. Dúbravka spolu vo 
výmere 20 m² Patrikovi Regásekovi a Mgr. Valéria Regásková, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 
 

Uznesenie MR  č. 140/2022 
zo dňa 08.03.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
schváliť, 
predaj pozemkov registra „C-KN“ v k.ú. Dúbravka 

• parc. č. 1558/5 – Zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 2 m2, vedeného v KN ako 
parcela registra "C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 180,-€/m2 

• parc. č. 1558/4 - Zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 14 m2, vedeného v KN ako 
parcela registra "C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 180,-€/m2 

• parc. č. 1570/30 - Zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 4 m2, vedeného v KN ako 
parcela registra "C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 180,-€/m2 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Patrikovi Regásekovi a Mgr. Valerií Regásekovej, 
bytom Chrobáková 39, Bratislava za cenu celkom 3.600,- EUR s podmienkami:   

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

• kupujúci uhradia celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami, 

• kupujúci uhradia okrem kúpnej ceny aj nájomné za užívanie pozemkov spätne za dva 
roky, pričom nájomné je 107€/rok. 

 
Hlasovanie :         prítomní:5      za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 11 
Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa  
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Uznesenie MR  č. 141/2022 
zo dňa 08.03.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
schváliť, 
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, ktorá je určená Zásadami hospodárenia : 
 
nájom pozemkov: 
 

parc. číslo výmer
a v m2 

lokalita Nájomca Adresa 

4089/1 578 Veľká lúka Marta Benkovitsová Dúbravka 
28/2, 
28/1, 29 

721 K Horánskej Studni Peter Kriško Dúbravka 

3175/38 306 Drobného Katarína Studeníkova Staré mesto 
3175/5 418 Dražická Mgr. Adriana Lichnerová Dúbravka 
3175/46 - 
časť 

122 Drobného Matúš Pribylský Dúbravka 

 

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:5      za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
 
K  bodu  č. 12 
Návrh na nájom nebytového priestoru č. 193 v Dome kultúry Dúbravka na dobu neurčitú, 
žiadateľovi Lukášovi Majerovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 

Uznesenie MR  č. 142/2022 
zo dňa 08.03.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
schváliť 
nájom nebytového priestoru č. 193 vo výmere 25 m2 v Dome kultúry Dúbravka žiadateľovi 
Lukášovi Majerovi, na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1 250,00 EUR za rok                              
(t.z. 50 EUR/m2/rok), ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom k cene nájmu budú 
pripočítané zálohové platby za služby spojené s nájmom, a to za podmienok, 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 sprístupniť nebytový priestor na požiadanie prenajímateľa pracovníkom 
prenajímateľa za účelom prístupu k rozvádzaču RM 1.2 vrátane zariadení prislúchajúcich 
k rozvádzaču, a to pre potreby vykonania prípadných revízií, opráv, odstraňovania 
poruchových a havarijných stavov. 

Hlasovanie :         prítomní:5      za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
 
K  bodu  č. 13 
Rôzne. 
V bode rôzne nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   RNDr. Martin  Zaťovič 
                                                                                             starosta  


	Uznesenia

