
Miestne   zastupiteľstvo   mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i a 
 

č.  196 - 204                            
 

z    12.   zasadnutia   Miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka 
   

zo  7. februára  2017  
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 7. februára 2017  
na svojom 12.  zasadnutí tieto body programu: 
 
     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. 
 
 
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 
 
 
Hlasovanie o celom programe: 
 
Hlasovanie :        prítomní : 18        za : 17        proti : 0        zdržali sa : 0        nehlasoval: 1 

- - - 
                                                                   
K bodu č. 1: Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 

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 
 
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 
 

- - - 
 

K bodu č. 2: Návrh   Všeobecne    záväzného   nariadenia    mestskej    časti    Bratislava-
Dúbravka   o  miestnom   poplatku   za   rozvoj  na   území   mestskej    časti   Bratislava-
Dúbravka. 
 

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 
  

                                                             - -  - 
 
K bodu č. 3: Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
 

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 
 

                                                             - -  - 
 



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. 
 
Návrh   uznesenia  k   tomuto  bodu   pri  hlasovaní   nezískal  dostatočný   počet  hlasov  
na prijatie uznesenia. 

                                                            - -  - 
 
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. 
 

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  
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 
 

                                                             - -  - 
 
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. 
 

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 
 

                                                             - -  - 
 
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. 
 

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 
 

                                                             - -  - 
 
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. 
 

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. 
2. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného 
     nájomného. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20           za : 20           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

                                                             - -  - 
 
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. 
 

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  
 

                                                             - -  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu č. 10: Informácia o vybavení interpelácií poslanca miestneho zastupiteľstva. 
 

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 
 

                                                             - -  - 
 
K bodu č. 11: Rôzne. 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie miestneho zastupiteľstva. 
 

                                                             - -  - 
 
K bodu č. 12: Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
                                                                                                                       starosta 
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