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Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
RNDr.  Martin  Zaťovič, starosta  otvoril  12. zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len “miestne zastupiteľstvo“). 
Privítal   poslancov  miestneho   zastupiteľstva, Ing. Ruženu Záthureckú, miestnu kontrolórku,  
vedúcich  pracovníkov miestneho  úradu, ostatných hostí a  prítomných   obyvateľov mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. 
Skonštatoval, že podľa  počtu  podpísaných poslancov miestneho zastupiteľstva na prezenčnej 
listine  je   miestne  zastupiteľstvo   uznášaniaschopné. 
Súčasne   ospravedlnil   neprítomnosť  poslancov  Ing. Pavla Vladoviča, Mariána Takácsa, Ing. 
Miroslava Sedláka a Ing. Martina Mlýnka. 
Súčasne uviedol, že poslanec Ing. Juraj Káčer príde o niečo neskôr.  
 
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
   
Následne miestne zastupiteľstvo zvolilo :   
                                                                   
1. Za navrhovateľov uznesení  poslancov : 
 
   1. 1. Ing. Mgr. Petra Illého 
   1. 2. Ing. Igora Mravca 
 
 
Hlasovanie :           prítomní : 17           za : 17           proti : 0           zdržali sa : 0         
                                                                                                          
 
2. Za overovateľov zápisnice poslancov: 
 
    2. 1. Ing. Petra Klepocha 
    2. 2. Mgr. Mariána Podrazila 
 
 
Hlasovanie :          prítomní : 20           za : 19           proti : 0           zdržal sa : 1      
 
Následne starosta predložil poslancom miestneho zastupiteľstva návrh programu zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva. Zo strany poslancov neboli k nemu vznesené pripomienky. 
 
Hlasovanie o celom návrhu programu: 
 
Hlasovanie :          prítomní : 18        za : 17        proti : 0        zdržali sa : 0        nehlasoval: 1  
 
Po hlasovaní starosta   skonštatoval,  že program zasadnutia  miestneho zastupiteľstva bol 
schválený. 
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     Schválený program zasadnutia: 
     Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
     Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovate- 
     ľov zápisnice. 
1.  Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
2.  Návrh  Všeobecne  záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Dúbravka  o miestnom  
     poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
3.  Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
4.  Návrh   na   predaj   pozemku,  parc.  č.  737/2,  k. ú.  Dúbravka,  Petrovi  Blahútovi  a Eve 
     Blahútovej, ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 
     Návrh   uznesenia  k  tomuto  bodu  pri  hlasovaní  nezískal  dostatočný  počet  hlasov  
     na prijatie uznesenia. 
5.  Návrh  na  nájom   časti  pozemkov,  parc.  č.  3401/105,110,  k.  ú.  Dúbravka,  Ing. Jánovi 
     Kuľkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
6.  Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka-garážový box, 
     vo výmere 12 m2, Mgr. Martinovi Bažíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
7.  Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, skladové 
     priestory, vo výmere 14,3 m², občianskemu združeniu Priatelia Mexika, ako prípad hodný 
     osobitného zreteľa. 
8.  Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, kancelárske 
     priestory, vo výmere 12,1 m², Lenke Pukáčovej - COBRA, ako prípad hodný osobitného 
     zreteľa. 
9.  Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome  kultúry Dúbravka,  
     kancelárske priestory, vo  výmere 18 m²,  JUDr. Anne Ščepkovej – advokátska 
     kancelária, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
10.Informácia o vybavení interpelácií poslanca miestneho zastupiteľstva. 
11.Rôzne. 
12.Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
     Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 
 

K bodu č. 1: Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 
Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 196/2017 
                                                            zo dňa 7. 2. 2017 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

berie  na  vedomie 
 
1. Splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:  
    -   78/2015  časť B zo dňa 30. 6. 2015 
    - 127/2016  časť C zo dňa  9. 2. 2016 
    - 133/2016  časť C zo dňa 26. 4. 2016 
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2. Priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
    -    51/1995 časť B bod 2 zo dňa 14. 3. 1995 v znení uznesenia č. 453/2010 časti B bodu 2 
         zo dňa 9. 2. 2010  
    -   16/2011 zo dňa 18. 1. 2011 
    - 109/2015 časť B bod 2 zo dňa 15. 12. 2015 
 
Hlasovanie :           prítomní : 20           za : 20           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 

- - - 
 
K bodu č. 2: Návrh   Všeobecne    záväzného   nariadenia    mestskej    časti    Bratislava-
Dúbravka   o  miestnom   poplatku   za   rozvoj  na   území   mestskej    časti   Bratislava-
Dúbravka. 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovoprávneho a legislatívneho  
oddelenia. 
Ing. Juraj Káčer, poslanec miestneho zastupiteľstva ako i ďalší poslanci miestneho 
zastupiteľstva predmetný návrh všeobecne záväzného nariadenia podporili. 
Ing. arch. Pavel Gašparovič, vedúci oddelenia územného rozvoja a životného prostredia 
informoval prítomných, že ak bolo územné rozhodnutie vydané v roku 2016  následne stavebné 
povolenie bolo –bude vydané v roku 2017, tak príslušný subjekt nebude platiť miestny poplatok 
za rozvoj. 
 

Uznesenie MZ č. 197/2017 
zo dňa 7.  2. 2017 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje 
 
Všeobecne  záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2017 o miestnom 
poplatku za rozvoj na území mestskej časti  Bratislava-Dúbravka, s účinnosťou 1. marca 2017.  
  
Hlasovanie :          prítomní : 20        za : 18        proti : 0        zdržal sa : 1        nehlasoval: 1 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 

                                                             - -  - 
 
K bodu č. 3: Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
 
Úvodné slovo predniesla Ing. Ružena Záthurecká, miestna kontrolórka. 
Mgr. Mateja Nagya, poslanca miestneho zastupiteľstva zaujala informácia v predmetnom 
materiáli týkajúca sa 40% fluktuácie zamestnancov mestskej časti. Ing. Rastislav Bagar, 
prednosta miestneho úradu uviedol, že sa jedná o údaj za dva roky a jedná sa o zamestnancov, 
ktorí odišli na vlastnú žiadosť po nástupe nového vedenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
a jedná sa o opatrovateľky a kuchárky v školských jedálňach, ktorých práca je spojená 
s pomerne nízkymi platmi. Toho času má mestská časť 27 opatrovateliek, pričom sú ešte tri 
miesta neobsadené. 
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Ďalej vyššie  uvedený  poslanec  navrhol  zjednotiť všetky materské školy pod jedno riadenie.   
Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu informoval poslanca, že mestská časť 
Bratislava-Dúbravka o takom  niečom zatiaľ neuvažuje a materské školy ostanú pod miestnym 
úradom. Súčasne odpovedal na otázku Ing. Igora Mravca, poslanca miestneho zastupiteľstva 
ohľadne udeľovania právnej subjektivity materským školám v tom zmysle, že materským 
školám nebude mestská časť udeľovať právnu subjektivitu, nakoľko je to v rozpore  
so zákonom a jednak by to znamenalo zvyšovanie financií. 
Ing. Jozefa  Radošovského, poslanca miestneho zastupiteľstva zaujímal nárast zamestnancov 
mestskej časti v roku 2015 a 2016. Vedenie mestskej časti uviedlo, že pod miestny úrad pribudli 
zamestnanci Domu kultúry Dúbravka, zamestnanci  miestnej knižnice ako i nová agenda 
týkajúca sa evidencie pobytu občanov. 
 

Uznesenie MZ č. 198/2017 
zo dňa 7.  2. 2017 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. berie  na  vedomie 
 
1. Správu  z  kontroly  vybavovania sťažností a petícií za rok 2016. 
2. Správu  z  kontroly  využívania  finančných, materiálnych  a  ľudských  zdrojov pri výkone 
    správy v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
3. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016. 
 
 

B. žiada 
 

prednostu miestneho úradu 
prijať  opatrenia   na   nápravu   nedostatkov   a   odstránenia  príčin   ich  vzniku  ku  kontrole  
v bode 2, v termíne do 30. marca 2017. 
 
Hlasovanie :          prítomní : 20           za : 20           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 

                                                             - -  - 
 
K bodu č. 4: Návrh na predaj  pozemku,  parc. č. 737/2, k.  ú.  Dúbravka, Petrovi Blahú-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
tovi  a Eve Blahútovej, ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovoprávneho a legislatívneho  
oddelenia. Na žiadosť Ing. Petra Hanulíka, poslanca miestneho zastupiteľstva vysvetlil 
prítomným, že zákon nehovorí, čo je to osobitný zreteľ a mestská časť vidí v tomto prípade 
osobitný zreteľ v tom, že sa jedná o susediaci pozemok.  
Ing. Libor Gula, M.A.,poslanec miestneho zastupiteľstva navrhol predaj pozemku za 100.- EUR 
za m2 . 
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Hlasovanie o návrhu poslanca  Ing. Libora Gulu, M.A. týkajúceho sa ceny za predaj pozemku 
a to 100.- EUR za m2:        
prítomní : 21           za : 9           proti : 3           zdržali sa : 8            nehlasoval:1 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že tento návrh uznesenia  nebol schválený. 
 
Pôvodný návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemku, parc. č. 737/2-zastavané plochy a 
nádvoria, vo výmere 88 m2, k. ú. Dúbravka, vedeného v KN ako parcela registra "C", LV č. 1, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov Petrovi Blahútovi a Eve Blahútovej, za kúpnu cenu 60.- EUR/m2, t. z. za cenu celkom 
5 280.- EUR, 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 uhradia celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi 
    zmluvnými stranami.  

Hlasovanie o pôvodnom návrhu  uznesenia a to 60.- EUR za m2 za predaj pozemku:        
prítomní : 20           za : 13           proti : 1           zdržali sa : 6  
            
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že ani toto uznesenie nebolo schválené.  
To znamená, že  k  tomuto  bodu  nebolo schválené žiadne uznesenie. 
 

- - - 
 

K bodu č. 5: Návrh  na  nájom časti pozemkov,  parc.  č.  3401/105,110,  k. ú.  Dúbravka,  
Ing. Jánovi Kuľkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovoprávneho a legislatívneho  
oddelenia. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 199/2017 
zo dňa 7.  2. 2017 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemkov, parc. č. 3401/105-ostatná plocha 
a parc. č. 3401/110-ostatná plocha, spolu vo výmere 240 m2,  k. ú. Dúbravka, vedených v KN 
ako parcela registra "C", LV č. 847, podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Ing. Jánovi Kuľkovi, na  dobu  neurčitú,  za   cenu  
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1,20  EUR/m²/rok,  t.  z.  za   cenu   288,- EUR/rok, s podmienkou:  
Nájomná zmluva bude podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia. V prípade, že 
nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní :  21           za : 18           proti : 0           zdržali sa : 3 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 

                                                             - -  - 
 
K bodu č. 6: Návrh   na   predĺženie   nájmu   nebytových   priestorov  v  Dome   kultúry 
Dúbravka-garážový box, vo výmere 12 m2, Mgr. Martinovi  Bažíkovi, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovoprávneho a legislatívneho  
oddelenia. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 200/2017 
zo dňa 7.  2. 2017 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predĺženie nájmu nebytových 
priestorov-garážový box nachádzajúci sa v budove Domu kultúry Dúbravka, na  Saratovskej 
2/A, v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo výmere 12 m2 , vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, Mgr. Martinovi Bažíkovi, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 480.- EUR za rok, 
pričom vo výške nájomného nie sú zahrnuté zálohové platby za energie, s podmienkami: 
1. Nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa schválenie uznesenia, inak stratí  
     platnosť. 
2. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného 
     nájomného. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 19           za : 19           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 

                                                             - -  - 
 
K bodu č. 7: Návrh   na    predĺženie    nájmu   nebytových   priestorov  v  Dome  kultúry 
Dúbravka,  skladové  priestory, vo  výmere   14,3 m²,  občianskemu  združeniu  Priatelia 
Mexika, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovoprávneho a legislatívneho  
oddelenia. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
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Uznesenie MZ č. 201/2017 
zo dňa 7.  2. 2017 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predĺženie nájmu nebytových 
priestorov-skladové priestory nachádzajúce sa na prízemí  budovy  Domu kultúry Dúbravka, 
na Saratovskej 2/A, v  Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo výmere 14,3 m2 , vo vlastníctve mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, občianskemu združeniu Priatelia Mexika, Konventná 1, Bratislava, 
IČO 42183332, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške  672,10 EUR za rok, pričom vo výške 
nájomného nie sú zahrnuté zálohové platby za energie, s podmienkami: 
1. Nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa schválenie uznesenia, inak stratí  
     platnosť. 
2. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného 
     nájomného. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20           za : 20           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 

                                                             - -  - 
 
K bodu č. 8: Návrh   na   predĺženie   nájmu    nebytových   priestorov  v   Dome  kultúry 
Dúbravka, kancelárske priestory, vo  výmere  12,1 m², Lenke  Pukáčovej - COBRA,  ako 
prípad hodný osobitného  zreteľa. 
 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovoprávneho a legislatívneho  
oddelenia. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 202/2017 
zo dňa 7.  2. 2017 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predĺženie nájmu nebytových 
priestorov-kancelárske priestory nachádzajúce sa na prízemí  budovy  Domu kultúry Dúbravka, 
na Saratovskej 2/A, v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo výmere 12,1 m2 , vo vlastníctve mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, Lenke Pukáčovej - COBRA, Saratovská 14, Bratislava, IČO 44 
138521, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 1 424,17  EUR za rok, pričom vo výške 
nájomného nie sú zahrnuté zálohové platby za energie, s podmienkami: 
1. Nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa schválenie uznesenia, inak stratí  
     platnosť. 
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2. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného 
     nájomného. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20           za : 20           proti : 0            zdržali sa : 0 
  
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 

                                                             - -  - 
 
K bodu č. 9: Návrh   na   predĺženie   nájmu   nebytových   priestorov   v   Dome  kultúry 
Dúbravka,   kancelárske    priestory,    vo    výmere   18  m²,   JUDr.  Anne   Ščepkovej – 
advokátska kancelária,  ako  prípad  hodný osobitného zreteľa. 
 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovoprávneho a legislatívneho  
oddelenia. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 203/2017 
zo dňa 7.  2. 2017 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predĺženie nájmu nebytových 
priestorov-kancelárske priestory nachádzajúce sa na prízemí  budovy  Domu kultúry Dúbravka, 
na Saratovskej 2/A, v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo výmere 18 m2 , vo vlastníctve mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, JUDr. Anne Ščepkovej - advokátska kancelária, Saratovská 2/A, 
Bratislava, IČO 42180384, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 2 160.- EUR za rok, pričom 
vo výške nájomného nie sú zahrnuté zálohové platby za energie, s podmienkami: 
1. Nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa schválenie uznesenia, inak stratí  
     platnosť. 
2. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného 
     nájomného. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 19           za : 19           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 

                                                             - -  - 
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K bodu č. 10: Informácia o vybavení interpelácií poslanca miestneho zastupiteľstva. 
 
Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 204/2017 
zo dňa 7.  2. 2017 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

berie  na  vedomie 
 

informáciu o vybavení interpelácií poslanca miestneho zastupiteľstva, Mgr. Marcela Burkerta. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 21           proti : 0            zdržali sa : 0 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 

                                                             - -  - 
 
K bodu č. 11: Rôzne. 
 
Ing. Peter Hanulík, poslanec miestneho zastupiteľstva informoval prítomných, že boli za ním 
obyvatelia ulíc susediacich  s ulicou Pod záhradami  s tým, že im zjednosmernenie  ulice Pod 
záhradami  značne   skomplikovalo  každodenný život. Pán starosta uviedol, že od septembra 
roku 2017  bude ulica Pod záhradami opäť dvojsmerná. 
Ďalej vyššie uvedený poslanec požiadal, aby boli osadené zábrany pri ceste od nového kosto- 
la, nakoľko ľudia, ktorí prichádzajú z  jeho strany smerom  k LIDL-u chodia  krížom  krážom   
cez cestu a nie po prechode  pre chodcov so svetelnou signalizácoiu  a  z toho dôvodu je tento 
úsek  cesty  pre  občanov  nebezpečný. Starosta  poslanca  ubezpečil, že predmetná situácia je 
toho času v riešení. 
Branko  Semančík, poslanec  miestneho  zastupiteľstva  požiadal vedenie  mestskej časti, aby 
riešila  situáciu  na  pošte  na Saratovskej ulici, nakoľko doba na vybavenie býva až 40 minút. 
Starosta prisľúbil, že na rokovaní so Slovenskou poštou dňa 9. 2. 2017 upozornia  príslušných  
vedúcich  zamestnancov   Slovenskej  pošty  na  uvedený problém  s tým, aby urýchlene danú 
situáciu riešili. 
Ing. Juraj Káčer,poslanec miestneho zastupiteľstva podal informáciu o tom, že Ivo Nesrovnal, 
primátor zatiaľ nepodpísal zastavenie výstavby náhradných  bytov  v  lokalite  Pri kríži. Ďalej 
uviedol, že v mediálnej správe z magistrátu bolo uvedené, že sa primátor stretol s obyvateľmi 
Dúbravky, ktorí s predmetnou výstavbou súhlasia. Taktiež informoval prítomných, že o tomto 
stretnutí nevedel. Súčasne vyzval Mgr. Marcela  Burkerta, poslanca  miestneho zastupiteľstva, 
aby  informoval  miestne  zastupiteľstvo  o  stretnutí  primátora  s   petičným   výborom, ktorý  
zastupuje občanov z lokality Pri kríži proti výstavbe náhradných bytov  v  predmetnej lokalite. 
Taktiež  vyzval  Ing.  Petra  Hanulíka,  poslanca   miestneho   zastupiteľstva,  aby   prerokoval 
s členmi  poslaneckého  klubu  SMER v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta  Slovenskej    
republiky  Bratislavy  ich  postoj  pri  hlasovaní  na  najbližšom  zasadnutí Mestského zastupi- 
teľstva   hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  v súlade s požiadavkami občanov 
Dúbravky o zastavení výstavby náhradných bytov. 
Starosta vo svojom príspevku k tejto problematike uviedol, že tak ako Ing. Juraj Káčer, posla- 
nec  miestneho  zastupiteľstva, tak  ani  on  o  tomto  stretnutí  primátora s petičiarmi nevedel, 
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dozvedel sa  o  ňom až od Mgr. Marcela Burkerta, poslanca  miestneho  zastupiteľstva a to až 
po uskutočnení predmetného stretnutia. 
Mgr. Marcel Burkert, poslanec  miestneho  zastupiteľstva  vo  svojom  vystúpení  informoval 
prítomných o stretnutí s primátorom, ktorého  sa  okrem  neho zúčastnila pani Eliášová spolu 
s pani Lysickou z bytového domu Karpatia, ktoré nesúhlasia s petíciou proti výstavbe náhrad- 
ných  bytov. Poslanec Burkert  uviedol,  že  na  stretnutie  prizval  petičiarky  pani  Mikušovú   
a  pani Usačevovú. Uistil všetkých  prítomných, že  zo stretnutia  nevyplynulo, že  obyvatelia 
Dúbravky  súhlasia s výstavbou náhradných bytov v lokalite Pri kríži  a že  z  tohto  stretnutia 
nebola spracovaná žiadna zápisnica. 
V  bode „Rôzne“ vystúpila i  JUDr. Zdenka Porubská, ktorá  opätovne  upozornila na  problémy 
týkajúce sa  záhradnej chaty jej matky, ktoré súvisia s výstavbou obytných domov Villa Rustica. 
Ing. Ján  Molnár, predseda  Miestnej organizácie Jednoty  dôchodcov v Dúbravke  vo  svojom  
vystúpení    poďakoval   poslancom   miestneho  zastupiteľstva,  MUDr.  Jurajovi  Štekláčovi,  
Brankovi  Semančíkovi, Marošovi Repíkovi a zamestnancom miestneho úradu za ich aktívnu  
súčinnosť pri akciách týkajúcich sa dôchodcov v roku 2016.     
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie miestneho zastupiteľstva. 
 
                                                                        - -  - 
 
K bodu č. 13: Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
 
Poslanci  miestneho  zastupiteľstva   nepredniesli  interpelácie  a  ani  v tomto  bode  nebolo 
schválené žiadne uznesenie miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Rastislav  Bagar, v.r.                                                              RNDr. Martin  Zaťovič, v.r. 
          prednosta                                                                                        starosta 
    miestneho úradu                                        
                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
1. Ing. Peter  Klepoch, poslanec miestneho zastupiteľstva               ..........................................               

2. Mgr. Marián Podrazil, poslanec miestneho zastupiteľstva           .......................................... 

 
 
 
 
Za správnosť zápisnice: 
Mgr. Jozef Kralovič, vedúci organizačného oddelenia 
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