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Zápisnica 
 

z  mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 7. októbra 2015 vo Veľkej 
zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
Žatevná 4. 
________________________________________________________ 
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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  a ostaných prítomných. 
Skonštatoval, že podľa počtu podpísaných  poslancov miestneho zastupiteľstva na prezenčnej 
listine  je   miestne  zastupiteľstvo  uznášaniaschopné. Prezenčná   listina  tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zápisnice. 
Starosta  z oneskoreného   príchodu na zasadnutie miestneho zastupiteľstva  ospravedlnil Ing. 
Juraja Káčera.  Z  neprítomnosti  na    tomto  zasadnutí  taktiež   ospravedlnil   Ing. Rastislava 
Bagara, prednostu miestneho úradu. 
   
Následne miestne zastupiteľstvo zvolilo :   
                                                                   
Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
1. Ing. Igor  Mravec 
2. Ing. Mário  Borza 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22           za : 22           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
  
Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
1. Mgr. Alexej  Dobroľubov 
2. Bc. Matej  Filípek 
 
Hlasovanie :   prítomní : 22       za : 20       proti : 1       zdržali sa : 0       nehlasoval: 1 
 
Funkciu   skrutátorov   vykonávali   Mgr. Jozef  Kralovič,  vedúci   organizačného   oddelenia 
a Anna Hajdúchová, pracovníčka organizačného oddelenia. 
 
RNDr. Martin Zaťovič, starosta (ďalej len „starosta“) informoval poslancov miestneho 
zastupiteľstva, že Mestskej časti Bratislava-Dúbravka bola dňa 24. 9. 2015 doručená žiadosť 
od primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zaujatie stanoviska Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Dodatku Štatútu  hlavného  mesta  
Slovenskej republiky  Bratislavy, ktorý sa týka pôsobnosti  hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a mestských častí pri zabezpečovaní verejného poriadku. Podľa  čl. 103 
ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy požiada primátor starostov 
mestských častí o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu štatútu alebo jeho 
dodatku. Starosta doručí primátorovi písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva  do dvoch 
mesiacov odo dňa požiadania. V prípade, že starosta v tejto  lehote písomné stanovisko 
miestneho zastupiteľstva nedoručí, má sa za to,  že miestne zastupiteľstvo s predloženým 
návrhom súhlasí.  
Z tohto dôvodu starosta navrhol do programu doplniť ako bod č. 4 materiál pod názvom 
„Stanovisko Miestneho  zastupiteľstva   mestskej  časti   Bratislava- Dúbravka  k  návrhu  
Dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky Bratislavy (zabezpečovanie  
verejného poriadku). 
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Súčasne starosta uviedol, že z časového dôvodu predmetný návrh dodatku štatútu nebol 
prerokovaný v komisii miestneho zastupiteľstva ani v miestnej rade a preto sa o jeho zaradení 
do programu miestneho zastupiteľstva musí osobitne hlasovať. 
 
Hlasovanie o doplnení materiálu  do programu ako bodu č. 4: 
„Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu dodatku 
  Štatútu   hlavného   mesta  Slovenskej   republiky   Bratislavy   (zabezpečovanie  verejného 
  poriadku). 
 
Hlasovanie :  prítomní : 21       za : 20       proti : 0       zdržali sa : 0       nehlasoval: 1   
 
Starosta skonštatoval, že materiál „Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka k návrhu dodatku Štatútu   hlavného   mesta  Slovenskej   republiky   
Bratislavy   (zabezpečovanie  verejného  poriadku) na základe výsledku hlasovania bol 
zaradený do programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
Z dôvodu, že  i ostatné 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 pod bodom č. 1 do programu: 
„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 dani z nehnuteľností.“ 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22           za : 22           proti : 0           zdržali sa : 0  
 
Starosta skonštatoval, že materiál „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 dani z nehnuteľností.“  
na základe výsledku hlasovania bol zaradený do programu mimoriadneho zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie o zaradení materiálu pod bodom č. 2 do programu: 
„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 : 22           za : 22           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Starosta skonštatoval, že materiál „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.“  
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na základe výsledku hlasovania bol zaradený do programu mimoriadneho zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva. 
 
 
Hlasovanie o zaradení materiálu pod bodom č. 3 do programu: 
„Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2015 z rozpočtu mestskej časti Bratislava- 
Dúbravka Futbalovému klubu polície Bratislava.“ 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22           za : 21           proti : 0           zdržal sa : 1 
            
Starosta skonštatoval, že materiál „Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2015  
z   rozpočtu   mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka   Futbalovému   klubu polície Bratislava.“  
na základe výsledku hlasovania bol zaradený do programu mimoriadneho zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva. 
 
Starosta po tomto hlasovaní skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo schválilo program 
mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. O programe ako celku netreba hlasovať, 
nakoľko o všetkých materiáloch sa hlasovalo osobitne. 
 
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. 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 dani z nehnuteľností. 
2. 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. 
3. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2015 z rozpočtu mestskej časti Bratislava- 
    Dúbravka Futbalovému klubu polície Bratislava. 
4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu dodatku 
    Štatútu   hlavného   mesta  Slovenskej   republiky   Bratislavy   (zabezpečovanie  verejného 
    poriadku). 
    Ukončenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 
 

Bod č. 1: 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 dani z nehnuteľností. 
 
K tomuto bodu vystúpilo so svojími diskusnými príspevkami viacero poslancov miestneho 
zastupiteľstva ako MUDr. Juraj Štekláč, PhD., Ing. Libor Gula, M. A., Ing. Pavel Vladovič, 
Ing. Peter Klepoch, Ing. Igor  Mravec a ďalší. 
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JUDr. Dušan Mikuláš, poslanec miestneho zastupiteľstva navrhol doplniť do uznesenia časť B 
v znení: „Miestne zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, aby zabezpečil vykonanie komplexného auditu výberu dane z nehnuteľností, 
s cieľom preveriť efektivitu  výberu  daní a poplatkov, aktualizáciu dát v  evidencii daňových  
priznaní. Po vykonaní auditu prehodnotiť návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností. 
 
Hlasovanie  :        prítomní : 23           za : 23           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Starosta skonštatoval, že doplňujúci návrh do uznesenia bol schválený. 
Následne miestne zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu uznesenia predneseného návrhovou 
komisiou a to o časti A uznesenia, ktorým vyjadrilo svoj nesúhlas s  návrhom 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. 
 
Hlasovanie  :        prítomní : 23           za : 23           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Čiže miestne zastupiteľstvo schválilo svoje uznesenie č. 98/2015 v nasledovnom znení:  
 
 

Uznesenie MZ č. 98/2015 
zo dňa 7. 10. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. nesúhlasí 
 

s návrhom 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. 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
aby zabezpečil vykonanie komplexného auditu výberu dane z nehnuteľností, s cieľom 
preveriť efektivitu  výberu  daní a poplatkov, aktualizáciu dát v  evidencii daňových  priznaní.  
Po vykonaní auditu prehodnotiť návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností. 
 

- - - 
 
K bodu  č. 2: Stanovisko   Miestneho    zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka   
k   návrhuVšeobecne   záväzného   nariadenia    hlavného    mesta   Slovenskej  republiky   
Bratislavy o  nájme   bytov  a  prechodnom   ubytovaní   v  ubytovniach   hlavného  mesta   
Slovenskej republiky  Bratislavy a jeho mestských častí. 
 
K predmetnému bodu predniesol Ing. Libor Gula, M.A., poslanec miestneho zastupiteľstva 
pripomienku a to vypustiť z § 4 „Podmienky nájmu obecného bytu“  z odseku 4  písm. a), 
a písm. b), ktoré definujú  výnimky osôb, na ktoré sa nevzťahuje ustanovenie podľa odseku 1 
tohto paragrafu. 
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MUDr. Juraj Štekláč, PhD.,poslanec miestneho zastupiteľstva navrhol vypustiť z § 4, odseku 
4 iba písm. a)  a písm. b) ponechať. Ing. Libor Gula, M.A., poslanec miestneho zastupiteľstva 
s návrhom poslanca Štekláča súhlasil. 
 
 

Uznesenie MZ č. 99/2015 
zo dňa 7. 10. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
súhlasí 

 
s návrhom 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 s pripomienkou a to vypustiť z § 4 „Podmienky nájmu 
obecného bytu“  z odseku 4  písm. a), ktoré definuje  výnimky osôb, na ktoré sa nevzťahuje 
ustanovenie podľa odseku 1 tohto paragrafu. 
 
 
Hlasovanie  :        prítomní : 23           za : 22           proti : 0           zdržal sa : 1 
 

- - - 
 

K bodu  č. 3: Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2015 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka Futbalovému klubu polície Bratislava. 
 
Úvodné slovo predniesol PhDr. Mgr. Štefan Maceják, PhD., vedúci oddelenia školstva, 
kultúry, športu a projektových činností. 
K predmetnému materiálu zo strany poslancov miestneho zastupiteľstva neboli vznesené 
pripomienky. 

 
Uznesenie MZ č. 100/2015 

zo dňa 7. 10. 2015 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 
nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2015 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
vo výške 4000,- eur Futbalovému klubu polície Bratislava . 

 
 
Hlasovanie  :        prítomní : 23           za : 23           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
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K bodu  č. 4: Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
k návrhu dodatku   Štatútu   hlavného   mesta  Slovenskej   republiky   Bratislavy   
(zabezpečovanie  verejného  poriadku). 
 
Úvodné slovo predniesol Mgr. Jozef Kralovič, vedúci organizačného oddelenia. 
K predmetnému materiálu zo strany poslancov miestneho zastupiteľstva neboli vznesené 
pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 101/2015 
zo dňa 7. 10. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

súhlasí 
 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy týkajúceho sa 
pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku. 
 
 
Hlasovanie  :        prítomní : 23           za : 23           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
RNDr. Martin  Zaťovič,  starosta   po   prerokovaní   tohto   bodu   programu  skonštatoval, že 
miestne   zastupiteľstvo   prerokovalo  všetky  body  schváleného  programu  a  z toho dôvodu  
mimoriadne   zasadnutie  miestneho   zastupiteľstva  ukončil. Súčasne  poďakoval  poslancom 
miestneho  zastupiteľstva za ich aktívnu účasť. 
 
 
 
          Ing. Rastislav Bagar, v. r.                                                RNDr. Martin Zaťovič, v. r. 
        prednosta miestneho úradu                                                               starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
1. Mgr. Alexej Dobroľubov, v. r.,  poslanec miestneho zastupiteľstva      .       
 
2. Bc. Matej  Filípek, v. r.,   poslanec miestneho zastupiteľstva              
 
 
 
 
Za správnosť zápisnice: 
 
Mgr. Jozef Kralovič, v. r.,  vedúci organizačného oddelenia         


