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Otvorenie zasadnutia 
 
RNDr.  Martin  Zaťovič,  starosta  otvoril   5. zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len“miestne zastupiteľstvo“). 
Privítal   poslancov  miestneho   zastupiteľstva,   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. Prezenčná   listina  tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zápisnice. 
   
Následne miestne zastupiteľstvo zvolilo :   
                                                                   
Za navrhovateľov uznesení  poslancov : 
 
1. Ing. Juraj Káčer 
2. Ing. Peter Klepoch 
 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20           za : 20           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Za overovateľov zápisnice poslancov: 
 
1. Ing. Libor Gula, M. A. 
2. Mgr. Matej Nagy 
 
 
Hlasovanie :       prítomní : 20        za : 19         proti : 0         zdržali sa : 0       nehlasoval: 1 
 
 
Funkciu  skrutátorov  vykonávali   Mgr. Jozef Kralovič,  vedúci   organizačného   oddelenia 
a JUDr. Anna Hajdúchová, pracovníčka organizačného oddelenia. 
 
RNDr. Martin Zaťovič, starosta (ďalej len“starosta“) predniesol   návrh  programu  zasadnutia    
miestneho zastupiteľstva s tým, že navrhol do programu doplniť: 
Bod  15A  „Návrh  na  nájom  pozemku, parc. č. 2744/2,  k. ú. Dúbravka,  Športovému  klubu  
„MODRÝ  MUSTANG“,  ako   prípad   hodný   osobitného  zreteľa.“  
 
Hlasovanie :        prítomní : 20           za : 20           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Po  hlasovaní  starosta   skonštatoval, že   predmetný materiál bol zaradený do programu 
zasadnutia miestneho zastupiteľstva a to ako bod č. 15A. 
 
V zmysle Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
bolo potrebné osobitne hlasovať o zaradení do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
o materiáloch pod bodmi č. 6, 7 uvedených v návrhu programu zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva. 
Starosta poslancom vo svojom vystúpení zdôvodnil potrebu osobitného hlasovania: 
Mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  boli   doručené   žiadosti  od  primátora hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o zaujatie stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
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Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia  hlavného  mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej  republiky  Bratislavy   č. 12/2014  o  dani z nehnuteľností ako i návrh Všeobecne 
záväzného   nariadenia   hlavného   mesta   Slovenskej   republiky  Bratislavy  o  nájme bytov 
a   prechodnom   ubytovaní   v   ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a jeho mestských častí.  
Podľa § 5 ods. 1 Pravidiel  pre  prípravu, schvaľovanie  a vyhlasovanie všeobecne záväzných 
nariadení   hlavného   mesta  Slovenskej    republiky   Bratislavy   je   potrebné, aby   starosta 
primátorovi  do   jedného  mesiaca   odo  dňa    požiadania   oznámil   stanovisko   miestneho 
zastupiteľstva  k   návrhu   predloženého  všeobecne   záväzného  nariadenia  hlavného mesta 
Slovenskej  republiky  Bratislavy, inak  sa  má  za to, že  mestská časť súhlasí s predloženým 
návrhom všeobecne záväzným  nariadením hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
Starosta súčasne uviedol, že z časového dôvodu materiály pod bodmi č. 6 a 7, ktoré obsahujú 
stanoviská   Miestneho   zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  k  spomínaným 
návrhom  všeobecne  záväzných  nariadení  hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
neprešli   pri  ich   spracovaní  legislatívnym   procesom  v   zmysle   Rokovacieho   poriadku 
Miestneho   zastupiteľstva  mestskej  časti Bratislava-Dúbravka, neboli prerokované v komi -
siách miestneho zastupiteľstva a v miestnej rade. 
Na základe tohto miestne zastupiteľstvo pristúpilo k osobitnému hlasovaniu o zaradení 
predmetných materiálov do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
Osobitné  hlasovanie  o zaradení  materiálu  do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
pod bodom č. 6: 
„Stanovisko   Miestneho    zastupiteľstva    mestskej   časti    Bratislava-Dúbravka   k   návrhu 
Všeobecne   záväzného    nariadenia    hlavného   mesta    Slovenskej   republiky   Bratislavy, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 12/2014 o daní z nehnuteľností.“. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 19            za : 18           proti : 0          zdržal sa : 1 
Starosta skonštatoval, že materiál bol zaradený do programu zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva. 
 
Osobitné  hlasovanie  o zaradení  materiálu  do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
pod bodom č. 7 : 
„Stanovisko   Miestneho    zastupiteľstva    mestskej   časti    Bratislava-Dúbravka   k   návrhu 
Všeobecne   záväzného    nariadenia    hlavného   mesta    Slovenskej   republiky     Bratislavy 
o nájme   bytov   a   prechodnom   ubytovaní   v  ubytovniach   hlavného   mesta   Slovenskej 
republiky  Bratislavy a jeho mestských častí.“. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21            za : 21           proti : 0          zdržali sa : 0 
Starosta skonštatoval, že materiál bol zaradený do programu zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva. 
 
 
Hlasovanie o celom programe: 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0       
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Schválený program zasadnutia 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
       Schválenie  programu  zasadnutia miestneho zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie 
       a overovateľov zápisnice. 
1.   Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
2.   Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
3.   Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2015. 
4.   Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2015. 
5.   Návrh  na zrušenie Cestného fondu a prevod zostatku na Fond statickej dopravy  mestskej 
      časti Bratislava-Dúbravka. 
6.   Stanovisko   Miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka  k   návrhu 
      Všeobecne  záväzného   nariadenia   hlavného   mesta   Slovenskej  republiky   Bratislavy, 
      ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
      republiky Bratislavy č. 12/2014 o daní z nehnuteľností. 
      Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z rokovania miestneho 
      zastupiteľstva. 
7.   Stanovisko   Miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka   k  návrhu 
      Všeobecne  záväzného   nariadenia    hlavného   mesta   Slovenskej  republiky   Bratislavy 
      o nájme   bytov  a  prechodnom  ubytovaní   v  ubytovniach   hlavného  mesta   Slovenskej 
      republiky  Bratislavy a jeho mestských častí. 
      Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z rokovania miestneho 
      zastupiteľstva. 
8.   Návrh Projektu na predchádzanie vzniku bioodpadov. 
9.   Návrh   Zriaďovacej   listiny  hasičskej  jednotky   Dobrovoľného  hasičského zboru  obce 
      mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
10. Návrh  na prerokovanie  petície  občanov Mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  o  potrebe 
      dobudovania časti sídliska na Agátovej ulici, známej pod označením Dúbravka 200. 
11. Návrh  na  predaj  pozemkov,  parc.  č.  866/3,  866/4,  866/5, 866/10,  1536/48 a 1536/47,  
      k. ú. Dúbravka, Oľge Dakkakovej. 
12. Návrh na predaj pozemku, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/1, Mgr. Martine Lubyovej, parc. 
      č. 1775/2, Ing. Eve Štefúnovej  a parc. č. 1775/3, MUDr. Petrovi Margitfalviovi a MUDr. 
      Jane Margitfalviovej, ako prípady hodné osobitného zreteľa. 
13. Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 3446/77 a 3418/14, k. ú. Dúbravka, Alojzovi 
      Hajdučíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
14. Návrh  na nájom časti pozemku, parc. č. 3175/2, k. ú.  Dúbravka,  Občianskemu združeniu 
      Dúbravčan, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
15. Návrh na nájom pozemkov, k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely žiadateľom 
      zo zoznamu žiadateľov, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
15A. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 2744/2, k. ú. Dúbravka, Športovému klubu 
       „MODRÝ MUSTANG“, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
16. Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 3692, k. ú. Dúbravka, Eve Zuzulovej, ako 
      prípad hodný osobitného zreteľa. 
17. Zámer zámeny pozemkov, parc. č. 982/1 a parc. č. 398, k. ú. Dúbravka. 
18. Rôzne. 
19. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
      Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva viedol  starosta. 
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Miestne zastupiteľstvo na svojom 5 . zasadnutí schválilo 16 uznesení a to od čísla 82 po číslo 
97 v znení: 
 
K bodu č. 1: Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 
Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu uviedol materiál. Zo strany poslancov 
miestneho zastupiteľstva neboli vznesené  pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 82/2015 
zo dňa 22. 9. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. berie na vedomie 
 
priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
1.  51/1995  časť B  v znení uznesenia  453/2010  časti B  bodu 2 zo dňa  9. 2. 2010. 
2.  16/2011  zo dňa 18. 1. 2011. 
 

B. zrušuje 
 

uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 583/2006 zo dňa 20. 6. 2006. 
 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 2: Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
 
Ing. Ružena Zathurecká, miestna kontrolórka vo svojom obsiahlom úvodnom slove 
zdôvodnila ňou predložený materiál, ktorý pozostával z dvoch častí.  
 
 

Uznesenie MZ č. 83/2015 
zo dňa 22. 9. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 berie na vedomie 
 
1. Správu z  kontroly zverejňovania  niektorých  informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
    o  slobodnom  prístupe  k  informáciám  a o zmene  a  doplnení niektorých  zákonov (zákon 
    o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
2. Správu z kontroly prijímania detí do Materskej školy Pri kríži 2, Bratislava. 
 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0 
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K bodu č. 3: Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2015. 
 
V úvodnom slove Ing. Michal Gajan, vedúci ekonomického, personálneho a mzdového 
oddelenia podrobne oboznámil poslancov miestneho zastupiteľstva o čerpaní rozpočtu k 30. 
6. 2015. Zo strany poslancov miestneho zastupiteľstva neboli vznesené pripomienky.  
 

Uznesenie MZ č. 84/2015 
zo dňa 22. 9. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

berie na vedomie 
 
Informáciu o čerpaní rozpočtu k  30. 6. 2015. 
 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22           za : 22           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 4: Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015. 
 
Úvodné slovo k tomuto materiálu predniesol Ing. Michal Gajan, vedúci ekonomického, 
personálneho a mzdového oddelenia. 
Ing. Juraj Káčer, poslanec miestneho zastupiteľstva navrhol vedeniu mestskej časti  
vyčleniť finančné prostriedky na oplotenie detských pieskovísk z dôvodu, aby sa do nich 
nedostávali psie exkrementy.  
Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu všetkých ubezpečil, že miestny úrad vykoná 
opatrenia na zjednanie nápravy daného stavu. 
 

Uznesenie MZ č. 85/2015 
zo dňa 22. 9. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2015 nasledovne: 
 
Kapitálový rozpočet 
 
Príjmy 
-zvýšenie kapitálových príjmov  zo 47 000 eur na 147 000 eur 
 rozpočtová položka (RP) 233 001 - príjmy z predaja pozemkov                      + 100 000 eur 
-zvýšenie kapitálových príjmov  z 0 na 160 000 Eur    
 RP 322 001 - kapitálový transfer zo ŠR (Min.škol.)                       + 160 000 eur 
 
Výdavky 
-zvýšenie kapitálových výdavkov  z 0 na 100 000 eur 
 RP 09111 717 002 program 7.1.- rekonštr. a modernizácia (MŠ Fedákova)       + 100 000 eur 
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-zvýšenie kapitálových výdavkov  z 0 na 160 000 eur 
 RP 09111 717 002 program 7.1.- rekonštr. a moderniz. (MŠ Fedákova) zo ŠR  + 160 000 eur 
-zvýšenie kapitálových výdavkov  z 0 na 180 000 eur 
 RP 09111 717 002 program 7.1.- rekonštr. a modernizácia (MŠ Fedákova)       + 180 000 eur 
-zvýšenie kapitálových výdavkov  z 0 na 140 000 eur 
 RP 0912 717 002 program 7.2. - rekonštrukcia budovy (ZŠ Bilikova)                + 140 000 eur 
  
Bežný rozpočet 
 
Príjmy : 
-zvýšenie bežných príjmov  zo sumy 140 000 eur  na sumu  534 393 eur 
   RP 212 003*52 - príjmy z nájomného za Britskú školu               + 380 000 eur 
   RP 212 003*51 - príjmy z nájomného ZŠ                                                         +   14 393 eur 
 
Výdavky : 
-zvýšenie bežných výdavkov z 85 000 eur na 145 000 eur  
-zvýšenie RP - 0912 635 006*51 program 7.2 - opravy a údržba (byt)                +   30 000 eur  
-zvýšenie RP - 09111 633 004*50 program 7.1. - nákup umývačiek do MŠ       +   10 000 eur 
-zvýšenie RP - 09111 635 006*50 program 7.1- opravy toaliet v MŠ          +   20 000 eur  
-zvýšenie bežných výdavkov z 0 Eur na 14 393 eur  
-zvýšenie RP - 09xx 614 001 program 7.2 - mimoriadne odmeny ZŠ                 +    14 393 eur 
    (v rozpočte výdavkov ZŠ - originálne kompetencie) 
 
 
Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu na rok 2015 
 
Príjmy      zvýšenie o 654 393 eur, z toho : 
Kapitálové prímy      zvýšenie o                                   + 260 000 eur 
Bežné príjmy               zvýšenie o                                   + 394 393 eur 
 
Výdavky  zvýšenie o 654 393 eur, z toho : 
Kapitálové výdavky        zvýšenie o                                               + 580 000 eur 
Bežné výdavky              zvýšenie o                                               +   74 393 eur 
 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22           za : 22           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 5: Návrh  na zrušenie Cestného fondu a prevod zostatku na Fond statickej 
dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
Ing. Michal Gajan, vedúci ekonomického, personálneho a mzdového oddelenia predkladaný 
návrh stručne uviedol. 
Zo strany poslancov miestneho zastupiteľstva neboli vznesené pripomienky. 
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Uznesenie MZ č. 86/2015 
zo dňa 22. 9. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. zrušuje 
 

Cestný fond dňom 30. 9. 2015. 
 

B. schvaľuje 
 

prevod  zostatku  finančných   prostriedkov   zo zrušeného  Cestného  fondu  na  Fond 
statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 6: Stanovisko   Miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-
Dúbravka  k návrhu Všeobecne  záväzného   nariadenia   hlavného   mesta   Slovenskej  
republiky   Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 
mesta Slovenskej      republiky Bratislavy č. 12/2014 o daní z nehnuteľností. 
 
V rozsiahlej diskusii k tomuto bodu vystúpili so svojimi otázkami a pripomienkami viacerí 
poslanci miestneho zastupiteľstva. Na ich otázky a pripomienky nemal kto odpovedať, 
nakoľko sa pracovníci Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy i napriek 
svojmu prísľubu nezúčastnili prerokovávania tohto materiálu. Z tohto dôvodu, ako 
i prerokovania predmetného návrhu všeobecne  záväzného   nariadenia   hlavného   mesta   
Slovenskej  republiky   Bratislavy v ekonomickej komisii miestneho zastupiteľstva, starosta 
predložený návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia   hlavného   mesta   Slovenskej  
republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej  republiky Bratislavy č. 12/2014 o daní z nehnuteľností stiahol z programu 
rokovania  miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 
 
K bodu č. 7: Stanovisko   Miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-
Dúbravka  k návrhu Všeobecne  záväzného   nariadenia   hlavného   mesta   Slovenskej  
republiky   Bratislavy o nájme   bytov  a  prechodnom  ubytovaní  v  ubytovniach   
hlavného  mesta   Slovenskej republiky  Bratislavy a jeho mestských častí. 
 
V rozsiahlej diskusii k tomuto bodu vystúpili so svojimi otázkami a pripomienkami viacerí 
poslanci miestneho zastupiteľstva. Na ich otázky a pripomienky nemal kto odpovedať, 
nakoľko sa pracovníci Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy i napriek 
svojmu prísľubu nezúčastnili prerokovávania tohto materiálu. Z tohto dôvodu, ako 
i prerokovania predmetného návrhu všeobecne  záväzného   nariadenia   hlavného   mesta   
Slovenskej  republiky   Bratislavy v ekonomickej komisii miestneho zastupiteľstva, starosta 
predložený návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia   hlavného   mesta   Slovenskej  
republiky Bratislavy o nájme   bytov  a  prechodnom  ubytovaní  v  ubytovniach   hlavného  
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mesta   Slovenskej republiky  Bratislavy a jeho mestských častí stiahol z programu rokovania  
miestneho zastupiteľstva. 

- - - 
 
K bodu č. 8: Návrh Projektu na predchádzanie vzniku bioodpadov. 
 
PhDr. Mgr. Štefan Maceják, PhD., vedúci oddelenia školstva, kultúry, športu a projektových 
činností uviedol predložený návrh projektu. 
Zo strany poslancov miestneho zastupiteľstva neboli vznesené pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 87/2015 
zo dňa 22. 9. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

predbežne  finančné  prostriedky  na  spolufinancovanie  projektu   z rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka v roku 2016 v prípade, že Projekt na predchádzanie vzniku bioodpadov 
bude úspešný.  

 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 9: Návrh   Zriaďovacej   listiny  hasičskej  jednotky   Dobrovoľného  
hasičského zboru  obce   mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkoprávneho a legislatívneho oddelenia uviedol 
predložený návrh. Doplnil ho Bc. Matej Filípek, poslanec miestneho zastupiteľstva a súčasne 
i veliteľ hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, ktorý uviedol, že materiál sa predkladá v súvislosti s prijatím zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi  ako i zákonom č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej 
ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov. 
 

Uznesenie MZ č. 88/2015 
zo dňa 22. 9. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A.  berie na vedomie 

zriadenie  hasičskej  jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava-
Dúbravka podľa § 15 ods.1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov v súlade  s uznesením miestneho  zastupiteľstva č. 35/1991  zo dňa 5. 9. 
1991. 
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B.  schvaľuje 
 

Zriaďovaciu listinu hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 

 
C.  žiada 

 
starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka,  
aby uložil veliteľovi hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, Bc. Matejovi Filípkovi, vypracovať Štatút hasičskej jednotky 
Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 
 

Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 10: Návrh  na prerokovanie  petície  občanov Mestskej  časti  Bratislava-
Dúbravka o  potrebe  dobudovania časti sídliska na Agátovej ulici, známej  
pod označením Dúbravka 200. 
 
JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkoprávneho a legislatívneho oddelenia uviedol 
predložený návrh. 
Ing. Pavel Vladovič, poslanec miestneho zastupiteľstva a predseda komisie legislatívno-
právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom navrhol, aby sa s predmetnou petíciou 
zaoberala komisia zriadená ad hoc miestnym zastupiteľstvom a bola zložená s predsedov 
komisií miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo s jeho návrhom súhlasilo. 
 

Uznesenie MZ č. 89/2015 
zo dňa 22. 9. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. prerokovalo  

petíciu občanov Mestskej časti Bratislava-Dúbravka o potrebe dobudovania časti sídliska na 
Agátovej ulici, známej pod označením Dúbravka 200. 

       B. zriaďuje 
ad hoc komisiu na prešetrenie petície  občanov Mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  
o  potrebe  dobudovania časti sídliska na Agátovej ulici, známej pod označením Dúbravka 
200. 
 

C. volí 
 
za členov komisie v zmysle časti B tohto uznesenia predsedov komisií Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0 
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K bodu č. 11: Návrh  na predaj  pozemkov, parc. č. 866/3,  866/4,  866/5, 866/10,  1536/47 
a 1536/48, k. ú. Dúbravka, Oľge Dakkakovej. 
 
JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkoprávneho a legislatívneho oddelenia uviedol 
predložený návrh. 
 

Uznesenie MZ č. 90/2015 
zo dňa 22. 9. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 
A. konštatuje 

  
že predaj pozemkov, parc. č. 866/5-zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 m2,  parc. č. 
866/3-ostatné plochy, vo výmere 46 m2, parc. č. 866/10-ostatné plochy, vo výmere 2 m2, parc. 
č. 866/4-zastavané plochy a nádvorie, vo výmere 27 m2 ,  k. ú. Dúbravka, vedené v KN ako 
parcely registra "C", LV č. 1 a pozemky, parc. č. 1536/48-zastavané plochy a nádvoria 
a 1536/47-zastavané plochy a nádvoria, pôvodne pozemok, parc. č. 2199/401 vedený ako 
pozemok registra „E“ zapísaný na LV č. 5920 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,  
v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o pozemok  
pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľky a priľahlých pozemkov, ktoré sa nachádzajú  
vo vnútri jej oplotenia a tvoria prístup k domu. 
 

B. schvaľuje 
 

predaj novovzniknutých pozemkov podľa GP č. 19/2015 zo dňa  13. 3.2015,  parc. č. 866/5-
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 m2,  parc. č. 866/3-ostatné plochy, vo výmere  
46 m2, parc. č. 866/10-ostatné plochy, vo výmere 2 m2, parc. č. 866/4-zastavané plochy 
a nádvorie, vo výmere 27 m2 , k. ú. Dúbravka, vedené v KN ako parcely registra "C", LV č. 1, 
za kúpnu cenu 75,29 eur/m2 a parc. č. 1536/48-zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 m2

 
a parc. č. 1536/47-zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 m2

 , pôvodne pozemok, parc. č. 
2199/401 vedený ako pozemok registra „E“ zapísaný na LV č. 5920 vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, za kúpnu cenu 111,85 
eur/m2  t. z. za cenu celkom 6 320,028 eur, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Oľge Dakkakovej  
s podmienkami :   
1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia. 
    V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcou v tejto lehote podpísaná toto uznesenie 
    stratí platnosť. 
2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi 
    zmluvnými stranami.  

 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 17           proti : 0           zdržali sa : 4 

- - - 
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K bodu č. 12: Návrh na predaj pozemku, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/1, Mgr. Martine 
Lubyovej, parc. č. 1775/2, Ing. Eve Štefúnovej  a parc. č. 1775/3, MUDr. Petrovi 
Margitfalviovi a MUDr.  Jane Margitfalviovej, ako prípady hodné osobitného zreteľa. 
 
JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkoprávneho a legislatívneho oddelenia uviedol 
predložený návrh. 
Mgr. Matej Nagy, poslanec miestneho zastupiteľstva navrhol prijať uznesenie miestneho 
zastupiteľstva, ktorým miestne zastupiteľstvo stiahne zo svojho programu zasadnutia 
predmetný návrh na predaj pozemku.  
 
Hlasovanie o stiahnutí predmetného návrhu na predaj pozemku z programu zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva:        

prítomní : 21           za : 1           proti : 18           zdržali sa : 2 

Starosta skonštatoval, že návrh uznesenia nezískal potrebný počet hlasov na jeho prijatie. 

Po diskusii miestne zastupiteľstvo hlasovalo o pôvodnom návrhu uznesenia. 
 

Uznesenie MZ č. 91/2015 
zo dňa 22. 9. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

1) A. konštatuje, 
 
že predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/1-záhrada, vo výmere        
187 m2, vzniknutého podľa GP č. 47/2013 zo dňa 24. 4. 2013 rozdelením pozemku, parc.        
č. 1775-záhrada, celkom vo výmere 375 m2,  vedenom v KN ako parcela registra „C“, LV č. 1, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
kupujúcej Mgr. Martine Lubyovej, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, 
že ide o susediaci a nadväzujúci pozemok k pozemkom v  spoluvlastníctve kupujúcej parc. č. 
1771/1, 1772/1, 1772/2, 1776, 1777, 1771/3, 1770/4, 1770/5 a stavbám rodinných domov, 
súp. č. 2497 a 2496 postavených na pozemkoch, parc. č. 1772/1 a 1771/3, prístupným len cez 
tieto pozemky. 
 

B. schvaľuje 
 
predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/1-záhrada, vo výmere           
187 m2 vzniknutého podľa GP č. 47/2013 zo dňa 24. 4. 2013 rozdelením pozemku, parc. č. 
1775-záhrada, celkom vo výmere 375 m2, vedenom v KN ako parcela registra „C“, LV č. 1  
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mgr. Martine Lubyovej, za kúpnu cenu 120,- 
eur/m2, t. z. za cenu celkom 22 440,- eur s podmienkami:   
1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia.  
V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcou v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 
platnosť. 
2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi 
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zmluvnými stranami.  

2) A. konštatuje, 
 
že predaj novovytvoreného pozemku, v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/2-záhrada, vo výmere        
94 m2, vzniknutého podľa GP č. 47/2013 zo dňa 24. 4. 2013 rozdelením pozemku, parc.                  
č. 1775-záhrada, celkom vo výmere 375 m2  vedenom v KN ako parcela registra „C“, LV č. 1, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
kupujúcej Ing. Eve Štefúnovej,  je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, 
že ide o susediaci a nadväzujúci pozemok k pozemkom, parc. č. 1774/1, 1774/2 vo vlastníctve 
kupujúcej  prístupným len cez tieto pozemky. 

 
B. schvaľuje 

 
predaj novovytvoreného pozemku, v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/2-záhrada, vo výmere  
94 m2, vzniknutého podľa GP č. 47/2013 zo dňa 24. 4 .2013 rozdelením pozemku  parc. č. 
1775- záhrada, celkom vo výmere 375 m2, vedenom v KN ako parcela registra „C“, LV č. 1,  
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Ing. Eve Štefúnovej, za kúpnu cenu 120,- 
eur/m2, t. z. za cenu celkom 11 280,- eur s podmienkami:   
1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia.  
V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcou v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 
platnosť. 
2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami.  

3) A. konštatuje, 
 
že predaj novovytvoreného pozemku, v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/3-záhrada, vo výmere        
94 m2, vzniknutého podľa GP č. 47/2013 zo dňa 24. 4. 2013 rozdelením pozemku, parc.                
č. 1775-záhrada, celkom vo výmere 375 m2,  vedenom v KN ako parcela registra „C“, LV č. 1, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
kupujúcim manželom MUDr. Petrovi Margitfalviovi a MUDr. Jane Margitfalviovej je 
prípadom hodným osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o susedný a nadväzujúci 
pozemok k pozemkom, parc. č. 1780, 1787, 1788 a stavbe súp. č. 5731/1 postavenej na 
pozemku, parc. č. 1788 vo vlastníctve kupujúcich, prístupným len cez tieto pozemky. 
 

B. schvaľuje 
 
predaj novovytvoreného pozemku, v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/3-záhrada, vo výmere  
94 m2, vzniknutého podľa GP č. 47/2013 zo dňa 24. 4. 2013 rozdelením pozemku, parc. č. 
1775- záhrada, celkom vo výmere 375 m2 vedenom v KN ako parcela registra „C“, LV č. 1,  
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov manželom MUDr. Petrovi Margitfalviovi 
a MUDr. Jane Margitfalviovej, za kúpnu cenu 120,-  eur/m2, t. z. za cenu celkom 11 280,- eur  
s podmienkami:   
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1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia. 
V prípade, ak kúpna zmluva nebude 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 :        prítomní : 21           za : 20           proti : 1           zdržali sa : 0 

- - - 
 
K bodu č. 13: Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 3446/77 a 3418/14, k. ú. Dúbravka, 
Alojzovi Hajdučíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkoprávneho a legislatívneho oddelenia uviedol 
predložený návrh. 
Zo strany poslancov miestneho zastupiteľstva neboli k predmetnému návrhu na nájom 
pozemkov vznesené pripomienky ani  žiadne iné návrhy. 
 

Uznesenie MZ č. 92/2015 
zo dňa 22. 9. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
A. konštatuje, 

že nájom pozemkov registra „C“,  parc. č. 3446/77-ostatné plochy, vo výmere 65 m2 
a 3418/14-ostatná plocha, vo výmere 181 m2, spolu vo výmere 246 m2 zapísaných v KN  
na LV č. 5920, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a zverených do správy mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka  je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide 
o usporiadanie vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ užíva ako člen záhradkovej osady 
Dúbravčice. 

B. schvaľuje 

nájom pozemkov registra „C“,  parc. č. 3446/77-ostatné plochy, vo výmere 65 m2 a 3418/14-
ostatná plocha, vo výmere 181 m2, spolu vo výmere 246 m2 zapísaných v KN na LV č. 5920, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Alojzovi Hajdučíkovi  s manželkou,  na dobu  
od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2024, za cenu 262,- eur/rok, podľa  Pravidiel mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka upravujúcich postup pri nájme pozemkov určených na záhradkárske a 
rekreačné účely ako prípady hodné osobitného zreteľa, ktoré boli schválené uznesením MZ č. 
199/2012 dňa 18. 9. 2012 s podmienkou: 
Nájomcovia sú povinní podpísať nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia 
uznesenia, v opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 
 

Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0 
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K bodu č. 14: Návrh  na nájom časti pozemku, parc. č. 3175/2, k. ú.  Dúbravka,  
Občianskemu združeniu Dúbravčan, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkoprávneho a legislatívneho oddelenia uviedol 
predložený návrh. 
Viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva svojím vystúpením v diskusii podporili projekt 
komunitnej záhrady. Ing. Juraj Káčer, poslanec miestneho zastupiteľstva  navrhol za nájom 
pozemku 1 eur/rok. Tento jeho návrh si predkladateľ materiálu osvojil. 
 

Uznesenie MZ č. 93/2015 
zo dňa 22. 9. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
A. konštatuje, 

 
že nájom časti pozemku registra „C“, parc. č. 3175/2-ostatná plocha, vo výmere 770 m2, 
zapísaný v KN na LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a zverený do správy 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka  je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z dôvodu, 
že ide o vytvorenie komunitnej záhrady, ktorú budú využívať občania mestskej časti . 
 

B. schvaľuje 
 
nájom časti pozemku registra „C“,  parc. č. 3175/2-ostatná plocha vo výmere 770 m2, 
zapísaný v KN na LV č. 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Občianskemu 
združeniu Dúbravčan, Plachého 7, 841 02 Bratislava, IČO 42415446, na dobu od 1. 10. 2015  
do 31. 12. 2024, za cenu 1,- eur/rok podľa Pravidiel mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
upravujúcich postup pri nájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely ako 
prípady hodné osobitného zreteľa, ktoré boli schválené uznesením MZ č. 199/2012 dňa 18.  9. 
2012 s podmienkami: 
1. Nájomca je povinný podpísať nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia tohto 
    uznesenia, v opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 
2. Nájomca je povinný zahájiť činnosť komunitnej záhrady najneskôr do 31. 12. 2016. 

Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 19           proti : 0           zdržali sa : 2 

- - - 
 
K bodu č. 15: Návrh na nájom pozemkov, k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné 
účely žiadateľom zo zoznamu žiadateľov, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkoprávneho a legislatívneho oddelenia uviedol 
predložený návrh. 
Zo strany poslancov miestneho zastupiteľstva neboli k predmetnému návrhu na nájom 
pozemkov vznesené pripomienky ani žiadne iné návrhy. 
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Uznesenie MZ č. 94/2015 
zo dňa 22. 9. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A.  konštatuje, 
že nájmy pozemkov:   
 

por. 
číslo 

záhrad
y 

parc. číslo lokalita výmera 
v m2 nájomca 

1 2406/18 Krčace nad PZ 154 Hošková Kristína, Ing 
10 2406//8 Krčace nad PZ 390 Batelka Vladimír 
19 2406/7 Krčace nad PZ 103 Bujdák Juraj 

20 2401/85,86 
pri metrologickom 
ústave 385 Jirmanová Dagmar 

22 2401/112 
pri metrologickom 
ústave 345 Mikšíková Iveta 

23 2401/114 
pri metrologickom 
ústave 388 Vallová Jana 

28 2401/40 
pri metrologickom 
ústave 349 Rácová Denisa 

29 2401/262 
pri metrologickom 
ústave 268 Laifrová Miroslava, MUDr. 

30 2403/6 
pri metrologickom 
ústave 246 Skuráková Darina 

31 3175/9 Dražická 534 Štrbák  Juraj 
32 3175/8 Dražická 506 Krempaská Viera 
33 3175/46 Dražická 150 Baláž Vladimír, CSc. 
34 3175/12 Dražická 97 Tóth René 
35 4085/3 Veľká lúka 400 Pätoprstý Juraj 
36 4089/1 Veľká lúka 578 Líšková Erika 
37 4089/3 Veľká lúka 295 Kurina Milan 
38 3175/19 Dražická 321 Marcinkovičová Alžbeta 
39 2467, 2468 Polianky 242 Štrkulová Eleonóra 

 
vedených v KN ako parcely registra „C“, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava Dúbravka sú prípadom hodným osobitného zreteľa podľa 
§9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu, že ide o nájmy pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely na území 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 

B. schvaľuje 
 

nájom pozemkov na záhradkárske a rekreačné účely v k. ú. Dúbravka vedených v KN ako 
parcely  registra „C“,  vo  vlastníctve  hlavného  mesta  SR Bratislavy, v správe mestskej časti  
Bratislava-Dúbravka, ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to: 
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por. 
číslo 

záhrady 
parc. číslo lokalita výmera 

v m2 nájomca 

1 2406/18 Krčace nad PZ 154 Hošková Kristína, Ing 
10 2406//8 Krčace nad PZ 390 Batelka Vladimír 
19 2406/7 Krčace nad PZ 103 Bujdák Juraj 

20 2401/85,86 
pri metrologickom 
ústave 385 Jirmanová Dagmar 

22 2401/112 
pri metrologickom 
ústave 345 Mikšíková Iveta 

23 2401/114 
pri metrologickom 
ústave 388 Vallová Jana 

28 2401/40 
pri metrologickom 
ústave 349 Rácová Denisa 

29 2401/262 
pri metrologickom 
ústave 268 Laifrová Miroslava, MUDr. 

30 2403/6 
pri metrologickom 
ústave 246 Skuráková Darina 

31 3175/9 Dražická 534 Štrbák  Juraj 
32 3175/8 Dražická 506 Krempaská Viera 
33 3175/46 Dražická 150 Baláž Vladimír, CSc. 
34 3175/12 Dražická 97 Tóth René 
35 4085/3 Veľká lúka 400 Pätoprstý Juraj 
36 4089/1 Veľká lúka 578 Líšková Erika 
37 4089/3 Veľká lúka 295 Kurina Milan 
38 3175/19 Dražická 321 Marcinkovičová Alžbeta 
39 2467, 2468 Polianky 242 Štrkulová Eleonóra 

 
na  dobu 10 rokov,  za  cenu  nájmu stanovenú Pravidlami mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
upravujúce postup pri nájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely ako 
prípady hodné osobitného zreteľa schválené uznesením MZ č. 199/2012 dňa 18. 9. 2012. 

 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0 

- - - 
 

K bodu č. 15/A: Návrh na nájom pozemku, parc. č. 2744/2, k. ú. Dúbravka, Športovému 
klubu „MODRÝ MUSTANG“, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
Starosta uviedol predložený návrh na nájom pozemkov. Viacerí poslanci miestneho 
zastupiteľstva podporili predmetný návrh na nájom pozemkov Športovému klubu „MODRÝ 
MUSTANG“ za účelom obnovy pôvodného a vybudovania nového športoviska-plážový 
futbal,  plážový volejbal,  plážový  tenis,  petang. Súčasne  navrhli  cenu  nájmu a to 1 eur/rok.  
Tento  návrh si predkladateľ materiálu osvojil. 
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Uznesenie MZ č. 95/2015 

zo dňa 22. 9. 2015 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. konštatuje, 
 

že nájom pozemku registra „C“,  parc. č. 2744/2-ostatné plochy, vo výmere 798 m2, zapísaný 
v KN na LV č. 1381, je  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a zverený  
do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka,  je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa 
§9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
z dôvodu, že ide o usporiadanie vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ doteraz vyčistil od buriny 
a základnými zemnými prácami pozemok upravil na vlastné náklady. V budúcnosti 
na predmetnom pozemku žiadateľ plánuje vybudovať projekt ,,Beach centrum – ŠK MODRÝ 
MUSTANG-Dúbravka“. 

B. schvaľuje 
 

nájom pozemku registra „C“,  parc. č. 2744/2-ostatné plochy, vo výmere 798 m2, zapísaný 
v KN na LV č. 1381, ktorý je  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a zverený 
do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka,  ako  prípad hodný osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, Športovému klubu ,,MODRÝ MUSTANG“, so sídlom Bagarova 22, 841 01 
Bratislava, IČO: 42448107,  na dobu od 1. 11. 2015 do 1. 11. 2030, za nájomné vo výške   
1 eur/rok s podmienkou: 
Nájomca je povinný podpísať nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia 
uznesenia, v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 
Ostatné podmienky nájmu budú spresnené v nájomnej zmluve. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0 

- - - 
 
K bodu č. 16: Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 3692, k. ú. Dúbravka, Eve 
Zuzulovej, ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkoprávneho a legislatívneho oddelenia uviedol 
predložený návrh. 
Zo strany poslancov miestneho zastupiteľstva neboli k predmetnému návrhu na nájom 
pozemku vznesené pripomienky ani  žiadne iné návrhy. 
 
  

Uznesenie MZ č. 96/2015 
zo dňa 22. 9. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
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A.  konštatuje, 

 
že predĺženie nájmu časti pozemku, parc. č. 3692-trvalý trávny porast, vo výmere 479 m2,  
k. ú. Dúbravka, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľka ho 
má v prenájme od roku 2007 na záhradkárske a rekreačné účely a ide o predĺženie nájmu  
na záhradkárske a rekreačné účely.  

B. schvaľuje 
 
predĺženie nájmu časti pozemku, parc. č. 3692-trvalý trávny porast, vo výmere 479 m2, k. ú. 
Dúbravka, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu určenú Pravidlami 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúcimi postup pri nájme pozemkov určených  
na záhradkárske a rekreačné účely a to za pozemok vo výmere 426 m2 určený na záhradkárske 
a rekreačné účely 1,40 eur/m2/rok, za pozemok vo výmere 29 m2 pod stavbou chatky  
2,- eur/m2/rok a za pozemok vo výmere 24 m2 pod stavbou prístrešku 2,- eur/m2/rok, t. z.  
za cenu celkom 702,40 eur/rok,  Eve Zuzulovej, na dobu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2025, podľa 
§9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
ako prípad hodný osobitného zreteľana záhradkárske a rekreačné účely. 

 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0 

- - - 
 
K bodu č. 17: Zámer zámeny pozemkov, parc. č. 982/1 a parc. č. 398, k. ú. Dúbravka. 
 
Starosta uviedol predložený zámer zámeny pozemkov. Ing. Juraj Káčer, poslanec miestneho 
zastupiteľstva stručne prítomných informoval o vývoji situácie okolo pozemku, parc.č. 398, 
ktorý tvorí toho času súčasť záhrady pri miestnom úrade, Žatevná 2 a súčasne navrhol zmenu 
uznesenia a to, aby miestne zastupiteľstvo schválilo zámenu pozemkov a nie iba zámer 
zámeny pozemkov. 
  

Uznesenie MZ č. 97/2015 
zo dňa 22. 9. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

zámenu  nehnuteľností-pozemku, parcely registra „C“, parc. č. 982/1-zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 1289 m2  a stavby, súp. č. 2477 postavenej na pozemku, parc. č.982/1, 
nachádzajúce sa v k. ú. Dúbravka, zapísané na LV č. 3485 vo vlastníctve mestskej časti  
Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava, IČO 00603406 za pozemok, parcely registra „C“, 
parc. č. 398-záhrada vo výmere 1164 m2, nachádzajúca sa  v k. ú. Dúbravka, zapísaná na LV 
č. 5072 vo vlastníctve,  ORTOKLINIK, s.r.o., Drevená 10, 811 06 Bratislava, IČO 35762195. 
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Hlasovanie :        prítomní : 20           za : 20           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
K bodu č. 18: Rôzne. 
 
V tomto bode Mgr. Ľuboš Krajčír, zástupca starostu a Ing. Rastislav Bagar, prednosta 
miestneho úradu informovali poslancov miestneho zastupiteľstva o správe majetku a financií 
Domu kultúry Dúbravka, ktorú od 1. 7. 2015 vykonáva miestny úrad. 
MUDr. Juraj Štekláč, PhD., poslanec miestneho zastupiteľstva požiadal vedenie mestskej 
časti o predloženie správy o vzdelávacom procese na Základnej škole Sokolíkova z dôvodu 
nespokojnosti rodičov detí, ktoré navštevujú túto základnú školu. 
Mgr. Matej Nagy, poslanec miestneho zastupiteľstva informoval, že plánuje stretnutie 
s majiteľmi pozemkov v Tavarikovej osade za účelom možnosti vybudovania prístupových 
ciest v tejto lokalite a požiadal vedenie mestskej časti, aby sa tohto stretnutia zúčastnil 
starosta, zástupca starostu, vedúci majetkoprávneho a legislatívneho oddelenia a vedúci 
oddelenia územného rozvoja a životného prostredia. 
Zdenka Porubská, občianka vystúpila s problematikou kolaudácie záhradnej chaty jej matky, 
ktorá  sa nachádza neďaleko  lokality Villa Rustica. 
 
V tomto bode nebolo prijaté žiadne uznesenie miestneho zastupiteľstva. 
 
K bodu č. 19: Interpelácie poslancov miestneho zastupiteĺstva. 
 
Mgr. Marcel Burket, poslanec miestneho zastupiteľstva vzniesol interpeláciu týkajúcu sa 
odstránenia čiernej stavby v lokalite Saratovská ul. – Drobného ul. 
Na predmetnú interpeláciu mu priamo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva odpovedal 
starosta, stavebník má v termíne do 1. 10. 2015 predložiť príslušné doklady. 
 
 
 
 
    Ing. Rastislav Bagar, v. r.                                                     RNDr. Martin Zaťovič, v. r. 
    prednosta miestneho úradu                                                                  starosta 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
1.Ing. Libor  Gula, v. r., poslanec miestneho zastupiteľstva          
 
2. Mgr. Matej Nagy, v. r., poslanec miestneho zastupiteľstva       
 
 
 
 
 
Za správnosť zápisnice: 
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Mgr. Jozef Kralovič, v. r.,  vedúci organizačného oddelenia         
 


