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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z  mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 26. mája 2015 vo Veľkej 
zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
Žatevná 4. 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

máj 2015 
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Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
  RNDr. Martin Zaťovič,  starosta  otvoril  mimoriadne  zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva   
mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len“miestne zastupiteľstvo“). 
  Privítal  poslancov  miestneho  zastupiteľstva,  miestnu kontrolórku, vedúcich   pracovníkov   
miestneho   úradu,   ostatných   hostí  a  prítomných   obyvateľov  Mestskej  časti  Bratislava-
Dúbravka  ako i   poslankyňu Mestského  zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy, Mgr. 
Zdenku Zaťovičovú. 
  Skonštatoval, že podľa počtu podpísaných poslancov miestneho zastupiteľstva na prezenčnej 
listine  je   miestne  zastupiteľstvo   uznášaniaschopné. Prezenčná   listina  tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zápisnice. 
   
Následne miestne zastupiteľstvo zvolilo :   
                                                                   
Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
1. Ing. Peter Klepoch 
2. Marián  Takács 
 
Hlasovanie :        prítomní : 23          za : 23          proti : 0          zdržali sa : 0 
 
  
Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
1. Ing. Mgr. Peter Illý 
2. Ing. Pavel Vladovič 
 
Hlasovanie :        prítomní : 24          za : 24          proti : 0          zdržali sa : 0    
 
  Funkciu  skrutátorov  vykonávali   Mgr. Jozef  Kralovič,  vedúci  organizačného   oddelenia 
a Anna Hajdúchová, pracovníčka organizačného oddelenia. 
 

  Z dôvodu, že  materiály zaradené do návrhu  programu  mimoriadneho zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva pri ich spracovaní  neprešli  legislatívnym  procesom   v  zmysle   Rokovacieho 
poriadku  Miestneho zastupiteľstva mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka, neboli prerokované 
v miestnej  rade, bolo  potrebné  o  ich   zaradení  do   programu   mimoriadneho   zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva  o  každom  z nich osobitne hlasovať. 
  
Hlasovanie o zaradení materiálu č. 1 do programu: 
„Vymedzenie riešeného územia pre obstaranie Územného plánu zóny Štepná-Novodvorská.“ 
 
Hlasovanie :        prítomní : 25          za : 25          proti : 0          zdržali sa : 0   
 
Hlasovanie o zaradení materiálu č. 2 do programu: 
„Návrh  na  vyhlásenie  stavebnej  uzávery pre územie Štepná-Novodvorská.“ 
 
Hlasovanie :        prítomní : 25          za : 25          proti : 0          zdržali sa : 0 
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Hlasovanie o zaradení materiálu č. 3 do programu:  
„Návrh  na  vyhlásenie  stavebnej  uzávery pre územie Dúbravka-centrum sektor C.“ 
 
Hlasovanie :        prítomní : 25          za : 25          proti : 0          zdržali sa : 0      
 
Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva viedol RNDr. Martin Zaťovič, starosta. 
 
Schválený program 
    Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
    Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, voľba návrhovej 
komisie a overovateľov zápisnice. 
1. Vymedzenie riešeného územia pre obstaranie Územného plánu zóny Štepná-Novodvorská. 
2. Návrh  na  vyhlásenie  stavebnej  uzávery pre územie Štepná-Novodvorská. 
3. Návrh  na  vyhlásenie  stavebnej  uzávery pre územie Dúbravka-centrum sektor C. 
    Ukončenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 

 

K bodu č. 1: Vymedzenie riešeného územia pre obstaranie Územného plánu zóny Štepná-
Novodvorská. 
 

Uznesenie MZ č. 62/2015 
zo dňa 26. 5. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. schvaľuje 
 

vymedzenie riešeného územia pre spracovanie Územného plánu zóny Štepná - Novodvorská, 
s celkovou výmerou 6105 m². 
 

B. žiada    
 
starostu 
bezodkladne začať výberové konanie na spracovateľa tejto územnoplánovacej dokumentácie.  

 
 
Hlasovanie  :        prítomní : 24          za : 24          proti : 0          zdržali sa : 0 
  
 

- - - 
 

K bodu č. 2: Návrh  na  vyhlásenie  stavebnej  uzávery pre územie Štepná-Novodvorská. 
 
  Predmetný  materiál   svojimi   vystúpeniami  podporili  viacerí  poslanci miestneho zastupi- 
teľstva.   
  O slovo sa do diskusie  prihlásila   pani   Sližková,  obyvateľka   mestskej   časti  Bratislava-
Dúbravka,  ktorej  vystúpenie  procesnou    nadpolovičnou    väčšinou    poslanci    miestneho 
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zastupiteľstva schválili. Pani   Sližková   všetkých    prítomných    oboznámila   s    históriou 
predmetného  pozemku  a  vyslovila  sa  proti výstavbe výškovej budovy na tomto pozemku. 
 

Uznesenie MZ č. 63/2015 
zo dňa 26. 5. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

rozsah územia  a  zabezpečenie procesu  územného  konania  o stavebnej uzávere v lokalite: 
Štepná - Novodvorská,  územie  vymedzené  zo  západu  ulicou  Štepná,  z  východu  ulicou 
Novodvorská, z juhu ulicou Žatevná.  

 
 
Hlasovanie  :        prítomní : 25          za : 25          proti : 0          zdržali sa : 0 
 
 

- - - 
 

K bodu č. 3: Návrh na vyhlásenie stavebnej  uzávery pre územie Dúbravka-centrum sektor C. 
 
  Predmetný materiál svojimi vystúpeniami podporili viacerí poslanci miestneho 
zastupiteľstva.  
  O  slovo  sa   do  diskusie  prihlásil   pán   Graus,  zo   spoločnosti   METER  s.r.o.,   
zástupca STRABAG   DEVELOPMENT,  ktorého   vystúpenie   procesnou   nadpolovičnou   
väčšinou   poslanci  miestneho zastupiteľstva  schválili. Pán  Graus stručne prítomným 
vysvetlil súčasnú situáciu okolo investičnej výstavby na príslušnom pozemku s tým, že  k  
predmetnej výstavbe existuje  toho  času  30  súhlasných  vyjadrení  od rozličných subjektov 
a chýba  súhlas na výrub stromov.  
  Ďalej  sa  o  slovo  do  diskusie  prihlásili  viacerí   obyvatelia    mestskej    časti   Bratislava-
Dúbravka,  ktorých  vystúpenie   procesnou    nadpolovičnou   väčšinou   poslanci   miestneho 
zastupiteľstva  schválili a ktorí podporili predložený materiál. 
 

Uznesenie MZ č. 64/2015 
zo dňa 26. 5. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

rozsah územia a zabezpečenie procesu  územného konania o stavebnej uzávere v lokalite: 
Dúbravka-centrum sektor C, územie vymedzené  z  juhozápadu ulicou Koprivnická, zo severu 
a severovýchodu ulicami Vendelínska a Pod záhradami, z východu ulicou M. Sch.Trnavského 
a z juhu líniou prechádzajúcou medzi obytnými domami Považanova 2 a 4. 

 
 
Hlasovanie  :        prítomní : 25          za : 25          proti : 0          zdržali sa : 0 
  

- - - 
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RNDr. Martin   Zaťovič,  starosta   po  prerokovaní   schváleného   programu  mimoriadneho 
zasadnutia  miestneho  zastupiteľstva poďakoval  prítomným poslancom za ich aktívnu účasť 
a následne mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Rastislav Bagar, v. r.                                                    RNDr. Martin Zaťovič, v. r. 
      prednosta miestneho úradu                                                                 starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
1. Ing. Mgr. Peter Illý, v. r., poslanec miestneho zastupiteľstva                
 
2. Ing. Pavel  Vladovič, v. r.,  poslanec miestneho zastupiteľstva     
 
 
 
 
 
Za správnosť zápisnice: Mgr. Jozef Kralovič, v. r., vedúci organizačného oddelenia 
                                        


