
1 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

 

zo  7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Dúbravka, konaného dňa 9. februára 2016 v Kultúrnom centre 

Fontána na Ožvoldíkovej 12. 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

február  2016 



2 

 

Otvorenie zasadnutia 

 

RNDr.  Martin  Zaťovič,  starosta  otvoril   7. 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. 

Súčasne ospravedlnil   neprítomnosť  poslancov  JUDr. Dušana Mikuláša ako aj Mgr. Alexeja 

Dobroľubova. 

Prezenčná   listina  tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 

   

Následne miestne zastupiteľstvo zvolilo :   

                                                                   

Za navrhovateľov uznesení  poslancov : 

 

1. Ing. Libor Gula, M.A. 

2. Ing. Igor Mravec 

 

 

Hlasovanie :        prítomní : 22           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0 

                                                                                                         nehlasoval: 1 

 

Za overovateľov zápisnice poslancov: 

 

1. Mgr. Matej Nagy 

2. Ing. Peter Klepoch  

 

 

Hlasovanie :       prítomní : 23        za : 22         proti : 0         zdržal sa : 1        

 

Funkciu   skrutátorov   vykonávali   Mgr. Jozef Kralovič,  vedúci   organizačného    oddelenia 

a JUDr. Anna Hajdúchová, pracovníčka organizačného oddelenia. 

 

V zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Dúbravka bolo potrebné osobitne hlasovať o zaradení materiálov do programu zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva pod bodmi č. 4, 6, a 7 uvedených v návrhu programu. 

 

Materiál pod bodom č. 4: 

„Návrh na prerokovanie zmeny Čl. 91 ods. 1 písm. b)  Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy.“ 

 

Hlasovanie :        prítomní : 23           za : 22           proti : 0           zdržal sa : 1 

 

Po hlasovaní starosta   skonštatoval,  že  materiál   bol   zaradený   do   programu    zasadnutia     

miestneho zastupiteľstva. 
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Materiál pod bodom č. 6: 

„Návrh na nájom pozemkov spoločnosti NUBIUM, s. r. o. na umiestnenie reklamných 

zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa.“ 

 

Hlasovanie :        prítomní : 23           za : 22           proti : 1           zdržali sa : 0  

 

Po hlasovaní starosta   skonštatoval,  že  materiál   bol   zaradený   do   programu    zasadnutia     

miestneho zastupiteľstva. 

 

Materiál pod bodom č. 7: 

„Informácia o výsledku výberového konania na riaditeľa príspevkovej organizácie Dom  

kultúry Dúbravka, návrh na vymenovanie nového riaditeľa príspevkovej organizácie Dom 

kultúry Dúbravka, návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka bez 

právneho nástupcu.“ 

 

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

 

Po hlasovaní starosta   skonštatoval,  že  materiál   bol   zaradený   do   programu    zasadnutia     

miestneho zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie o celom programe: 

 

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

 

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. Situačná správa Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

      v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2015. (ústna) 

4.  Návrh na prerokovanie zmeny Čl. 91 ods. 1 písm. b)  Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

      republiky Bratislavy. 

5.  Návrh  na predaj  časti pozemku, parc. č. 31/7, k. ú. Dúbravka, Ing Vladimírovi 

      Svrbickému a Ing. Dagmar Svrbickej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.   

6.  Návrh na nájom pozemkov spoločnosti NUBIUM, s. r. o. na umiestnenie reklamných 

       zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

7.  Informácia o výsledku výberového konania na riaditeľa príspevkovej organizácie Dom  

      kultúry Dúbravka, návrh na vymenovanie nového riaditeľa príspevkovej organizácie Dom 

      kultúry Dúbravka, návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka bez 

      právneho nástupcu. 

8.   Rôzne.  

      Memorandum o spolupráci medzi mestskými časťami Bratislava-Lamač a Bratislava- 

      Dúbravka o realizácii spoločného projektového zámeru vytvorenia podmienok  

      pre infraštruktúru cyklotrás ako súčasti hospodárskej politiky mestských častí  okresu 

      Bratislava IV. 

9.   Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 

      Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
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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 nevystúpili v rozprave. 

 

Uznesenie MZ č. 122/2016 
zo dňa 9. 2. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

berie  na  vedomie 

 

1. Splnené uznesenie miestneho zastupiteľstva:  

    116/2015  časť B  zo dňa 15. 12. 2015. 

 

2. Priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

    2.1.  51/1995 časti  B bodu 2  v znení uznesenia č. 453/2010  časti B bodu 2 zo dňa 

9.2.2010 

    2.2.  16/2011  zo dňa 18. 1. 2011. 

 

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

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.     

 

 

K bodu č. 2: Informácia o činnosti útvaru kontroly. 

 

Úvodné slovo predniesla Ing. Ružena Zathurecká, miestna kontrolórka. 

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 

 

Uznesenie MZ č. 123/2016 
zo dňa 9. 2. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

berie  na  vedomie 

 

1. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015. 

2. Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2015. 

 

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

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.      
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K bodu č. 3: Situačná správa Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2015. (ústna) 

 

Mgr. Vladimír Stanko, veliteľ okrskovej stanice Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava-Dúbravka informoval poslancov miestneho zastupiteľstva ako 

i ostatných prítomných o činnosti tejto okrskovej stanice v Dúbravke za rok 2015. 

Skonštatoval, že v roku 2015 nebol rozšírený stav jej pracovníkov, okrsková stanice má toho 

času 3 okrskárov, z toho jeden okrskár bol dlhodobo práceneschopný. V rámci všeobecne 

záväzných nariadení bolo v roku 2015 riešených celkovo 2915 priestupkov. 

Záverom prerokovania tohto bodu starosta  a zástupca starostu poďakoval veliteľovi za prácu 

vykonanú mestskou políciou v Dúbravke v roku 2015. 

 

Uznesenie MZ č. 124/2016 
zo dňa 9. 2. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

berie  na  vedomie 

 

Situačnú správu Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2015.  

 

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

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu č. 4: Návrh na prerokovanie zmeny Čl. 91 ods. 1 písm. b)  Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

Úvodné slovo predniesol starosta, ktorý prítomných informoval, že táto zmena sa netýka 

mestskej časti Dúbravka, ale iba malých mestských častí ako je Čunovo, Devín, Jarovce, 

Rusovce, Lamač Vajnory a Záhorská Bystrica. 

 

Uznesenie MZ č. 125/2016 
zo dňa 9. 2. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A. odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  

schváliť zmenu Čl. 91 ods.1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v tomto znení: 

„ z výnosu dane z nehnuteľností sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských 

častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí, podiel na 

dani z príjmov fyzických osôb sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských 

častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí; príjem 

mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov, vypočítaných 

podľa počtu obyvateľov, prepočítaného počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 65 rokov veku 
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podľa osobitného predpisu 
152a)

 a podľa výnosu dane z nehnuteľností, ktoré zoberie na 

vedomie mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu Bratislavy, pričom mestským 

častiam Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica pridelí v 

poslednom mesiaci štvrťroka navyše rovnakú sumu z celkovej sumy 1.950 000,- eur na 

kalendárny rok, a o túto sumu zníži prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, 

Petržalka a Ružinov pomerne podľa ich percentuálnych podielov uvedených vyššie.“. 

B. žiada 

 

 starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

 doručiť toto uznesenie primátorovi hlavého mesta Slovenskej republiky  Bratislavy. 

 

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

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu č. 5: Návrh  na predaj  časti pozemku, parc. č. 31/7, k. ú. Dúbravka, Ing 

Vladimírovi Svrbickému a Ing. Dagmar Svrbickej, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa.  

 

Úvodné slovo predniesol starosta, ktorý skonštatoval, že komisia legislatívno-právna, 

mandátová a hospodárenia s majetkom navrhla zvýšiť kúpnu cenu a to zo 120,-eur/m
2 

 na 

150.- eur/m
2
. 

Ing. Peter Hanulík, poslanec miestneho zastupiteľstva uviedol, že sa prikláňa k nájmu 

pozemku. 

Návrhová komisia predložila miestnemu zastupiteľstvu návrh na predaj predmetného 

pozemku za kúpnu cenu  150.- eur/m
2 

. 

 

Uznesenie MZ č. 126/2016 
zo dňa 9. 2. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A. konštatuje, 

 

že predaj novovytvoreného pozemku, parc. č. 31/40-zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  

47 m
2
, odčleneného podľa GP  č. 47/2014 zo dňa 1. 10. 2014 z pozemku, parc. č. 31/7-ostatná 

plocha vo výmere 769 m
2
,
  
k. ú. Dúbravka, vedených v KN ako parcely registra "C", LV č. 1  

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka 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 priľahlý 

a nadväzujúci pozemok  k pozemkom vo vlastníctve kupujúcich manželov Ing. Vladimíra 

Svrbického a Ing. Dagmar Svrbickej, parc. č. 31/31, 31/38, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4 a rodinného 

domu, súp. č. 3582 postaveného  na pozemku, parc. č. 78/2 nachádzajúce sa vo vnútri 

oplotenia.  
 

B. schvaľuje 
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predaj novovytvoreného pozemku, parc. č. 31/40-zastavaná plocha a nádvorie vo výmere               

47 m
2
, odčleneného podľa GP č. 47/2014 zo dňa 1. 10. 2014 z pozemku, parc. č. 31/7-ostatná 

plocha vo výmere 769 m
2
,
  
k. ú. Dúbravka, vedených v KN ako parcely registra "C", LV č. 1  

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka je 

prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov manželom Ing. Vladimírovi  Svrbickému  a Ing. 

Dagmar Svrbickej za kúpnu cenu  150,- eur/m
2
 t. z. za cenu celkom 7 050,- 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 :        prítomní :23           za : 22           proti : 0           zdržal sa : 1 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu č. 6: Návrh na nájom pozemkov spoločnosti NUBIUM, s. r. o. na umiestnenie 

reklamných zariadení ako prípad hodný osobitného zreteľa.   

 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho 

a legislatívneho. 

Ing. Juraj Káčer, poslanec miestneho zastupiteľstva predniesol návrh na zmenu návrhu 

uznesenia predloženého v materáli a to: 

  Časť  „A“  konštatačnú  ponechať, časť „B“ zmeniť zo „schvaľuje“ na „neschvaľuje“ a doplniť 

  novú časť „C“ v znení: „ žiada  starostu  podniknúť  všetky nutné kroky vedúce k  odstráneniu 

  týchto bilboardov.“. 

Viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva sa vo svojom vystúpení vyjadrili za znižovanie 

bilboardov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 

Uznesenie MZ č. 127/2016 
zo dňa 9. 2. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A. konštatuje, 

  

že nájom časti pozemku reg. ,,C“, parc. č. 3175/19, vedeného na LV č. 1, vlastníkom je 

hlavné mesto SR Bratislava a zverený do správy mestskej časti Bratislava- Dúbravka, časti 

pozemku, parc. č. 1425, vedeného na LV č. 847, vlastníkom je hlavné mesto SR Bratislava 

a časti pozemku reg. ,,C“, parc. č. 1243, vedeného na LV č. 3485, vlastníkom je mestská časť 

Bratislava- Dúbravka,   k. ú. Dúbravka, nájomcovi, spoločnosti NUBIUM, s. r. o., 

Trenčianska 705/55, 821 09 Bratislava, IČO 47 545 674, IČ s DPH : SK 2023978055,  

na dobu určitú 3 roky, z dôvodu pretrvávajúceho umiestnenia reklamných zariadení 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 usporiadania vzťahu k pozemku. 

 

B.  neschvaľuje 
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nájom časti pozemku reg. ,,C“, parc. č. 3175/19, vedeného na LV č. 1, vlastníkom je hlavné 

mesto SR Bratislava a zverený do správy mestskej časti Bratislava- Dúbravka, časti pozemku 

parc. č. 1425, vedeného na LV č. 847, vlastníkom je hlavné mesto SR Bratislava a časti 

pozemku reg. ,,C“, parc. č. 1243, vedeného na LV č. 3485, vlastníkom je mestská časť 

Bratislava- Dúbravka,   k. ú. Dúbravka, nájomcovi, spoločnosti NUBIUM, s. r. o., 

Trenčianska 705/55, 821 09 Bratislava, IČO: 47 545 674, IČ s DPH : SK 2023978055, 

na dobu určitú 3 roky od 1. 3. 2016  do 29. 2. 2019, z dôvodu pretrvávajúceho umiestnenia 

nasledujúcich reklamných zariadení - 1ks jednostranného na parc. č. 3175/19 (1 plocha 

o rozmere 5,1 x 2,4 m), 2 ks obojstranných reklamných zariadení na parc. č. 1425 (4 plochy 

o rozmere 5,1 x 2,4 m) a 4 ks jednostranných reklamných zariadení na parc. č. 1243 (4 plochy 

o rozmere 5,1 x 2,4 m), ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za nájomné 

vo výške 650,00 eur ročne za 1 reklamnú plochu, celkovo za všetky plochy v počte 9 ks, bude 

nájomné 5.850,00 eur ročne   

s podmienkami: 

1. Žiadateľ podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia, v opačnom 

prípade uznesenie stratí platnosť. 

2. Prenajímateľ bude oprávnený každoročne jednostranne zvyšovať nájomné o výšku miery 

inflácie zistenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.  

 

C. žiada 

 

  starostu 

  podniknúť všetky nutné kroky vedúce k odstráneniu týchto bilboardov. 

 

    Hlasovanie :        prítomní :22           za : 20           proti : 0           zdržali sa : 2 

 

  Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu č. 7: Informácia o výsledku výberového konania na riaditeľa príspevkovej 

organizácie Dom kultúry Dúbravka, návrh na vymenovanie nového riaditeľa 

príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka, návrh na zrušenie príspevkovej 

organizácie Dom kultúry Dúbravka bez právneho nástupcu. 

 

Úvodné slovo predniesol starosta a Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu. 

Poslancom miestneho zastupiteľstva sa vo svojom vystúpení prezentoval navrhnutý na 

funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Domu kultúry Dúbravka, Ing. Peter Varga.  

 

Uznesenie MZ č. 128/2016 
zo dňa 9. 2. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A.  odvoláva 

 

z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Domu kultúry Dúbravka súčasnú riaditeľku Mgr. 

Art. Henrietu Dóšovú, s účinnosťou od dňa 9. 2. 2016. 
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B.  vymenúva 

 

do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Domu kultúry Dúbravka  pána Ing. Peter Varga 

a to na obdobie od 10. 2. 2016 do zrušenia príspevkovej organizácie, t. z. ku dňu 29. 2. 2016. 

 

C. zrušuje 

 

príspevkovú organizáciu Dom kultúry Dúbravka, so sídlom Saratovská 2/A, 844 52 

Bratislava, IČO: 17330025, DIČ: 2020907592, podľa § 21 ods. 11 a § 21 ods. 13 zákona 

č. 523/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, bez právneho nástupcu ku dňu 29. 2. 2016. Zánikom 

tejto príspevkovej organizácie práva a povinnosti prechádzajú dňom bezprostredne 

nasledujúcom po dni zrušenia na mestskú časť Bratislava-Dúbravka. 

 

Hlasovanie :        prítomní : 23           za : 21           proti : 1           zdržali sa : 1 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu č. 8: Rôzne. 

                      Memorandum  o  spolupráci  medzi  mestskými  časťami Bratislava-Lamač 

a  Bratislava-Dúbravka   o   realizácii   spoločného   projektového    zámeru    vytvorenia 

podmienok  pre  infraštruktúru  cyklotrás, ako  súčasti hospodárskej politiky mestských 

častí  okresu Bratislava IV. 

 

Úvodné  slovo   predniesol  Mgr. Ľubomír   Krajčír,  zástupca   starostu, v  ktorom   poslancov 

miestneho zastupiteľstva oboznámil s predmetným memorandom-jeho účastníci-mestské časti 

Bratislava-Lamač,    Bratislava-Dúbravka,   Bratislava-Devínska Nová Ves  a   hlavné   mesto 

Slovenskej   republiky  Bratislava  a  Bratislavský samosprávny kraj  majú záujem vzájomnou 

spoluprácou   prispieť   k   vyriešeniu    koncepčného    hospodárskeho   rozvoja   infraštruktúr 

cyklodopravy  mestských  častí  v katastrálnom  území  obvodu   Bratislava IV  a   vytvorenia 

podmienok prepojenia na sieť cyklotrás Dolného Rakúska.  

 

Uznesenie MZ č. 129/2016 
zo dňa 9. 2. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

súhlasí 

 

s  uzatvorením   Memoranda  o  spolupráci   medzi   mestskými   časťami   Bratislava-Lamač 

a  Bratislava-Dúbravka   a s  partnerstvom  hlavného   mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

a Bratislavským samosprávnym krajom pre  realizáciu   spoločného   projektového    zámeru    

vytvorenia  podmienok   pre   infraštruktúru   cyklotrás,   ako   súčasti  hospodárskej  politiky 

mestských častí  okresu Bratislava IV. 

 

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

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
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Ďalej v bode „ Rôzne“ vystúpili: 

 

1.Ing. Peter Hanulík, poslanec miestneho zastupiteľstva upozornil na rozbitú dlažbu pred 

Domov kultúry Dúbravka a to v dôsledku, že po nej jazdia autá. Požiadal o zjednanie 

nápravy. 

Ďalej požiadal vedenie mestskej časti o osadenie zábradlia popri ceste medzi kostolom 

a Lidlom za účelom bezpečnosti chodcov, nakoľko títo častokrát si skracujú cestu k Lidlu 

mimo prechodu pre chodcov.  

              2.Ing. Libor Gula, M.A., poslanec miestneho zastupiteľstva  požiadal o informáciu, kedy bude 

vypracovaný územný plán zóny Pod záhradami. Ing. arch. Gašparovič, vedúci oddelenia 

územného rozvoja a životného prostredia prítomných informoval, že toho času sa 

spracovávajú podklady pre vypísanie súťaže na spracovanie predmetného územného plánu 

zóny.  

3.Mgr. Matej Nagy, poslanec miestneho zastupiteľstva informoval prítomných, že rodičia, 

ktorí privádzajú svoje deti do škôlky na Nejedlého ulici parkujú na pozemku pred škôlkou 

a majitelia firiem, ktorí v okolí majú svoje zariadenia s tým nesúhlasia, nakoľko vraj 

predmetný pozemok slúži im na nakládku a vykládku tovaru. Požiadal vedenie mestskej časti 

o zistenie vlastníka pozemku a riešenie danej situácie.   

4.Ing.Peter Klepoch, poslanec miestneho zastupiteľstva požiadal orezať suché konáre stromov 

pri Materskej škôlke na Bazovského ulici. 

5.Mgr.Daniela Ďurkovská, riaditeľka Základnej školy na Sokolíkovej ulici svojím vystúpením  

reagovala   na vystúpenie   otca  3 školopovinných detí, ktoré navštevujú Základnú školu   na  

Sokolíkovej  ulici, a  to  na  zasadnutí   Miestneho  zastupiteľstva   mestskej   časti Bratislava-

Dúbravka dňa 15. 12. 2015. S negatívnymi  vyjadreniami  tohto  občana  na adresu Základnej 

školy na Sokolíkovej ulici  nesúhlasila  a  súčasne  uviedla  pozitívne výsledky vo výchovno- 

vzdelávacom procese,  ktoré  táto   škola  v  minulosti  dosiahla   ako  i  v súčasnosti dosahuje. 

6.Ľudmila  Vargová,  občianka  mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka   vystúpila  k stavebnej  

závere  pre  sektor  C-centrum   Dúbravky  a   stavu   riešenia-územného   plánu   zóny  medzi 

ulicami  Pod  záhradami-Koprivnická-Kostol Ducha svätého. Vo svojom   vystúpení   uviedla, 

že  to  čo  mienila povedať  už vo svojom vystúpení uviedol  Ing. Libor Gula, M.A., poslanec 

miestneho zastupiteľstva.  

 

K bodu č. 9: Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 

 

Poslanci miestneho zastupiteľstva nevzniesli v tomto bode interpelácie. 

 

RNDr. Martin   Zaťovič,  starosta   po  vyčerpaní  všetkých   bodov   schváleného   programu 

zasadnutia ukončil 7. zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

 

 

 

        Ing. Rastislav Bagar, v. r.                                                    RNDr. Martin Zaťovič, v. r. 

       prednosta miestneho úradu                                                               starosta 

 

 

 

Overovatelia: 

 

1. Mgr. Matej Nagy, v. r., poslanec miestneho zastupiteľstva         
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2. Ing. Peter Klepoch, v. r., poslanec miestneho zastupiteľstva          

 

 

Za správnosť zápisnice: 

 

Mgr. Jozef Kralovič, v. r.,  vedúci organizačného oddelenia         


