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Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 

RNDr.  Martin  Zaťovič,  starosta  otvoril   8. zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len “miestne zastupiteľstvo“). 

Privítal   poslancov  miestneho   zastupiteľstva, Ing. Ruženu Záthureckú, miestnu kontrolórku  

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 Ing. Petra Klepocha, ktorý bol práceneschop- 

ný, poslancov, ktorí prídu neskôr a to Ing. Juraja Káčera a Ing. Igora Mravca. 

Prezenčná   listina  tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 

   

Následne miestne zastupiteľstvo zvolilo :   

                                                                   

Za navrhovateľov uznesení  poslancov : 

 

1. Maroša Repíka . 

2. Mariána Takácsa . 

 

 

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

                                                                                                          

 

Za overovateľov zápisnice poslancov: 

 

1. Mgr. Alexeja Dobroľubova . 

2. JUDr. Dušana Mikuláša .  

 

 

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

 

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  a 5  uvedených v návrhu programu. 

 

Materiál pod bodom č. 4: 

„Návrh na  prerokovanie  návrhu dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej republiky 

Bratislavy (doplnenie  článkov  73, 74  a  91 štatútu – dočasné  parkovanie   motorových 

vozidiel).“.  

Predmetný materiál neprerokovala miestna  rada a ani komisie miestneho zastupiteľstva. 

 

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

 

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

miestneho zastupiteľstva. 
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Materiál bol prerokovaný ako  bod č. 19 z dôvodu, že sa jeho prerokovania mal zúčastniť 

JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

Materiál pod bodom č. 5: 

„Stanovisko  Miestneho   zastupiteľstva    mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka  k návrhu 

Všeobecne   záväzného    nariadenia   hlavného   mesta   Slovenskej  republiky Bratislavy 

 o  dočasnom   parkovaní   motorových   vozidiel   na   vymedzených   úsekoch miestnych 

 komunikácií  na  území   hlavného   mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady  

 za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia.“.  

 Predmetný materiál neprerokovala miestna  rada a ani komisie miestneho zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie :        prítomní : 20           za : 19           proti : 0           zdržal sa : 1 

 

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

miestneho zastupiteľstva. 

Materiál bol prerokovaný ako  bod č. 20 z dôvodu, že sa jeho prerokovania mal zúčastniť 

JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

Hlasovanie o celom návrhu programu: 

 

Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 20           proti : 0           zdržal sa : 1        

 

Schválený program zasadnutia 

         Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

         Schválenie   programu   zasadnutia   miestneho  zastupiteľstva,  návrhovej    komisie   a    

         overovateľov zápisnice. 

  1.    Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 

  2.  Návrh Programu hospodárskeho a  sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava- 

         Dúbravka, Programovacie obdobie 2015 – 2024. 

  3.    Návrh  na  prerokovanie protestu  prokurátora  proti  uzneseniu Miestneho zastupiteľstva 

         mestskej časti  Bratislava-Dúbravka  č. 41/2015  zo dňa 5. 5. 2015, § 4 ods.1 písm. a),b), 

         d), e) Štatútu Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

  4.    Návrh  na  predaj   pozemkov, parc. č. 557  a  parc. č. 556/1,  k. ú. Dúbravka, Richardovi 

         Farkašovi a Irine Farkašovej, ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 

  5.    Návrh na predaj pozemku, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/2, Ing. Eve Štefúnovej, ako 

prípad 

         hodný osobitného zreteľa.  

  6.    Návrh  na  predĺženie  nájmu  časti  pozemku, parc. č. 3058/3, k. ú. Dúbravka, vo 

výmere 

         33  m², nájomcovi Monika Šimová – NIKA, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

  7.   Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 4097/9 a 4097/10, k. ú. Dúbravka, Mgr. Martinovi 

         Horkovi. 

  8.  Návrh na nájom pozemku, parc. č. 4074, k. ú. Dúbravka, občianskemu združeniu 

         Neapolis, ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 

  9.    Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1833/2, k. ú. Dúbravka, Ing. Antonovi Dusíkovi, ako 

         prípad hodný osobitného zreteľa. 
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 10.   Návrh na nájom pozemkov, parc. č.  3786/9, 1710/6 a 1625/9, k. ú. Dúbravka, Ing. 

Lucii  

         Rojikovej, ako  prípad hodný osobitného zreteľa.  

         Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z rokovania miestneho  

         zastupiteľstva. 
 11.   Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1735/1 a 1734/1, k. ú. Dúbravka, Jane 

Simonovej 

         a  Jozefovi Simonovi, ako  prípad hodný osobitného zreteľa.  

         Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z rokovania miestneho 

         zastupiteľstva. 

 12. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 4084/1, k. ú. Dúbravka, Mgr. Lucii 

         Toperczerovej, ako  prípad hodný osobitného zreteľa.  

 13.  Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, 

         žiadateľom zo zoznamu žiadateľov, ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 

 14.   Návrh na nájom nebytových priestorov, vo výmere 32,43 m², na Galbavého ulici  2, k. 

ú. 

         Dúbravka, Barbore Jirmanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 15.   Návrh na predĺženie dohody o spolupráci občianskemu združeniu HUMANA REOPLE  

         TO PEOPLE SLOVAKIA, ktorej predmetom je záväzok mestskej časti spolupracovať  

         s občianskym združením pri zbere použitých textílií, oblečenia a obuvi na území 

mestskej 

         časti. 

  16. Návrh na odvolanie odborníkov-neposlancov z funkcie členov komisií Miestneho 

          zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

  17.   Rôzne. 

  18.   Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 

  19.   Návrh na prerokovanie  návrhu dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej republiky 

          Bratislavy (doplnenie článkov  73, 74  a  91 štatútu – dočasné  parkovanie   motorových 

          vozidiel). 

          Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
  20.   Stanovisko Miestneho  zastupiteľstva    mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka  k návrhu 

          Všeobecne záväzného   nariadenia   hlavného   mesta   Slovenskej  republiky Bratislavy 

          o dočasnom  parkovaní   motorových   vozidiel   na   vymedzených   úsekoch miestnych 

          komunikácií  na území  hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady  

          za  dočasné   parkovanie   motorových   vozidiel,  spôsobe   úhrady   a  preukázania   jej 

          zaplatenia. 

          Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
          Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 

                                                                 - - - 

 

 

 

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 nemali pripomienky. 
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Uznesenie MZ č. 130/2016 
zo dňa 26. 4. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

berie  na  vedomie 

 

1. Splnené uznesenie miestneho zastupiteľstva:  

    109/2015  časť B  bod 1 zo dňa 15. 12. 2015. 

 

2. Priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

    2.1.  16/2011  zo dňa 18. 1. 2011. 

    2.2.  60/2015 časť B bod 1 zo dňa 5. 5. 2015. 

 

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

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.      

 

- - - 

 

K bodu č. 2: Návrh Programu hospodárskeho a  sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka na roky 2015 – 2024. 

 

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

MUDr. Juraj Štekláč, PhD., poslanec miestneho zastupiteľstva predniesol doplňujúci návrh 

uznesenia v znení: „ Miestne zastupiteľstvo žiada starostu prehodnocovať prostredníctvom 

komisií miestneho zastupiteľstva ako poradných orgánov v 2-ročných intervaloch potrebu 

update Programu hospodárskeho a  sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka na 

roky 2015 – 2024. 

 

Hlasovanie :        prítomní : 22          za : 21          proti : 0          zdržal sa : 1 

 

Starosta skonštatoval, že návrh na doplnenie uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie MZ č. 131/2016 
zo dňa 26. 4. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A. schvaľuje 

 

Program  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  mestskej  časti Bratislava-Dúbravka, 

Programovacie obdobie 2015 – 2024. 

 

B. žiada 

 

starostu 

prehodnocovať prostredníctvom komisií  miestneho zastupiteľstva ako poradných orgánov  

v 2-ročných intervaloch potrebu update Programu  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  

mestskej  časti Bratislava-Dúbravka, Programovacie obdobie 2015 – 2024. 
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Hlasovanie o celom uznesení:     prítomní : 22          za : 20          proti : 0          zdržali sa : 2 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.        

 

K bodu č. 3:  Návrh na  prerokovanie protestu  prokurátora  proti  uzneseniu Miestneho 

zastupiteľstva  mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka   č. 41/2015   zo  dňa  5. 5. 2015, § 4 

ods. 1  písm.  a), b), d), e)  Štatútu   Fondu   statickej   dopravy mestskej časti Bratislava-

Dúbravka. 

 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho 

a legislatívneho oddelenia. 

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali  pripomienky. 

 

Uznesenie MZ č. 132/2016 
zo dňa 26. 4. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A. prerokovalo 

 

protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava IV, č. PD 132/15/1104-10 zo dňa  9. 2. 

2016 proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 41/2015 

zo dňa 5. 5. 2016, ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

schválilo  § 4 ods.1 písm. a), b), d), e) Štatútu Fondu statickej dopravy mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka, s účinnosťou od 15. 5. 2015. 

 

B. nevyhovuje 

 

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava IV, č. PD 132/15/1104-10 zo dňa 9. 2. 

2016 proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 41/2015 

zo dňa 5. 5. 2016, ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schválilo § 4 ods. 1 písm. a), b), d), e) Štatútu Fondu statickej dopravy mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka, s účinnosťou od 15. 5. 2015. 

 

Hlasovanie :        prítomní : 22          za : 21          proti : 0          zdržal sa : 1  

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.       

 

- - - 

 

K bodu č. 4: Návrh na predaj pozemkov, parc.č. 557 a parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, 

Richardovi Farkašovi a Irine Farkašovej, ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho 

a legislatívneho oddelenia. 

Ing. Libor Gula, M.A, poslanec miestneho zastupiteľstva predniesol návrh na doplnenie 

uznesenia  v  nasledujúcom znení:“ Miestne zastupiteľstvo žiada  prednostu  miestneho  úradu 
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o  vypracovanie  návrhov  a   možností  na  rozšírenie  cestnej   komunikácie   a   vybudovanie 

chodníka  v uvedenej  oblasti, vrátane   majetkového  vysporiadania  pozemkov vo vlastníctve 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka do 31. 12. 2016.  

    

Hlasovanie:               prítomní :23          za : 19          proti : 0          zdržali sa : 4 

 

Starosta skonštatoval, že návrh na doplnenie uznesenia bol schválený. 

 

V rozprave vystúpili viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva s tým, že mali rozdielne názory 

na predaj a na prenájom pozemkov, parc. č.557 a parc. č. 556/1, k. ú . Dúbravka. 

V rámci rozpravy poslanci miestneho zastupiteľstva súhlasili, aby vystúpil pán Richard 

Farkaš, ktorý požiadal o predaj predmetných pozemkov. Pán Farkaš uviedol, že pozemok 

kúpil ako bol oplotený a bol v domnení, že je celý  jeho. Až neskôr zistil, že časť pozemkov 

nie je v jeho vlastníctve. Z toho dôvodu požiadal mestskú časť Bratislava-Dúbravka 

o majetkovoprávne vysporiadanie predmetných pozemkov.   

 

Hlasovanie o  predaji pozemkov, parc. č. 557 a parc. č. 556/1, k. ú  Dúbravka: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A. konštatuje, 

 

že predaj pozemku, parc. č. 557-záhrada, vo výmere 80 m
2
  a novovytvoreného pozemku, 

parc.         č. 556/1, vo výmere 38 m
2
, odčleneného podľa GP č. 30/2012 zo dňa 16. 10. 2012 

z pozemku, parc. č. 556, 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 susediace priľahlé 

a nadväzujúce pozemky k pozemkom vo vlastníctve kupujúcich manželov Richarda Farkaša 

a Iriny Farkašovej, parc. č. 554/1, 553/4, 554/2 554/3, 555 a garáže, súp. č. 5219, postavenej  

na pozemku, parc. č. 554/3, nachádzajúce sa vo vnútri oplotenia.  

 

B. schvaľuje 

 

predaj pozemku, parc. č. 557-záhrada, vo výmere 80 m
2
 a novovytvoreného pozemku, parc. č. 

556/1, vo výmere 38 m
2
, odčleneného podľa GP č. 30/2012 zo dňa 16. 10. 2012 z pozemku, 

parc. č. 556, 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, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí  

v znení neskorších predpisov manželom Richardovi Farkašovi a Irine Farkašovej, za kúpnu 

cenu  150,- eur/m
2
, t. z. za cenu celkom  17 700,- eurs 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.  
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Hlasovanie :        prítomní : 23          za : 4          proti : 10          zdržali sa : 9   

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie nebolo schválené.   

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie o  nájme pozemkov, parc. č. 557 a parc. č. 556/1, k. ú  Dúbravka: 

 

Uznesenie MZ č. 133/2016 
zo dňa 26. 4. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A.  konštatuje, 

že nájom pozemku, parc. č. 557-záhrada, vo výmere 80 m
2
  a novovytvoreného pozemku, 

parc.         č. 556/1, vo výmere 38 m
2
, odčleneného podľa GP č. 30/2012 zo dňa 16. 10. 2012 

z pozemku, parc. č. 556, 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. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o susediace priľahlé 

a nadväzujúce pozemky k pozemkom vo vlastníctve kupujúcich manželov Richarda Farkaša 

a Iriny Farkašovej, parc. č. 554/1, 553/4, 554/2 554/3, 555 a garáže, súp. č. 5219, postavenej  

na pozemku, parc. č. 554/3, nachádzajúce sa vo vnútri oplotenia.  

 

  B. schvaľuje 

nájom pozemku, parc. č. 557-záhrada, vo výmere 80 m
2
 a novovytvoreného pozemku, parc. č. 

556/1, vo výmere 38 m
2
, odčleneného podľa GP č. 30/2012 zo dňa 16. 10. 2012 z pozemku 

parc. č. 556, k. ú. Dúbravka, vedených v KN ako parcely registra "C" spolu vo výmere 118 

m
2
, LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-

Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov manželom Richardovi Farkašovi 

a Irine Farkašovej, na dobu neurčitú od 1. 5. 2016, za cenu 118,- 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, že nájomná zmluva bude 

podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia. V prípade, ak nájomná zmluva 

nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

C. žiada 

 

prednostu miestneho úradu 

o  vypracovanie  návrhov  a   možností  na  rozšírenie  cestnej   komunikácie   a   vybudovanie 

chodníka  v uvedenej  oblasti, vrátane   majetkového  vysporiadania  pozemkov vo vlastníctve 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka do 31. 12. 2016.  
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Hlasovanie:           prítomní :23          za : 19          proti : 0          zdržali sa : 4 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

   

 

- - - 

 

 

K bodu č. 5: Návrh na predaj pozemku, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/2, Ing. Eve 

Štefúnovej, ako prípad  hodný osobitného zreteľa. 

 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho 

a legislatívneho oddelenia. 

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali  pripomienky. 

 

Uznesenie MZ č. 134/2016 
zo dňa 26. 4. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A. konštatuje, 

 

že predaj pozemku, v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/2-záhrada, vo výmere 94 m
2
, vedený 

v KN ako parcela registra „C“, LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka kupujúcej Ing. Evy 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 pozemku, v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/2-záhrada, vo výmere 94 m
2
,  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/m
2
, 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.  

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

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
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- - - 

 

K bodu č. 6:  Návrh  na  predĺženie  nájmu  časti  pozemku, parc. č. 3058/3, k. ú. 

Dúbravka, vo výmere 33  m², nájomcovi Monika Šimová – NIKA, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho 

a legislatívneho oddelenia. 

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali  pripomienky. 

 

Uznesenie MZ č. 135/2016 
zo dňa 26. 4. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A. konštatuje, 

 

že nájom časti pozemku registra „C“, parc. č. 3058/3, k. ú. Dúbravka, vo výmere 33 m², druh 

pozemku-ostatné plochy, vedeného na LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Monike Šimovej – 

NIKA, na dobu 10 rokov, za nájomné vo výške 486,62 eur za rok, 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 prístupu nájomcu cez uvedený pozemok k 

nehnuteľnosti, ktorú má nájomca v dlhodobom prenájme, ako aj z dôvodu vlastníctva stavby 

prístrešku na pozemku a investície finančných prostriedkov do úpravy a údržby pozemku. 

 

B. schvaľuje 

 

predĺženie nájmu časti pozemku registra „C“, parc. č. 3058/3, k. ú. Dúbravka, vo výmere  

33 m²,  druh pozemku-ostatné plochy, vedeného na LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Monike 

Šimovej – NIKA, Plachého 7, 841 02 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, na dobu 10 rokov, za nájomné vo výške 486,62 eur ročne s podmienkami: 

1. Nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia, inak stratí 

    platnosť. 

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

    inflácie zistenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci rok. 

 

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

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

     

- - - 

 

K bodu č. 7: Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 4097/9 a 4097/10, k. ú. Dúbravka,  

Mgr. Martinovi Horkovi. 

 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho 

a legislatívneho oddelenia. 
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K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali  pripomienky. 

 

Uznesenie MZ č. 136/2016 
zo dňa 26. 4. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A. konštatuje, 

  

že nájom  pozemkov, parc. č. 4097/9-záhrada, vo výmere 380 m
2
 a parc. č. 4097/10-zastavaná 

plocha a nádvorie, vo výmere 24 m
2
,
 
 k. ú. Dúbravka, vedených v KN ako parcely registra 

"C", LV č. 847, podľa §9a ods. 9  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ o nájom pozemkov, Mgr. Martin Horka sa stal 

vlastníkom stavby, súp. č. 5024, postavenej na pozemku, parc. č. 4097/10, k. ú Dúbravka. 

 

B. schvaľuje 

 

nájom  pozemkov, parc. č. 4097/9-záhrada, vo výmere 380 m
2
 a parc. č. 4097/10-zastavaná 

plocha a nádvorie, vo výmere 24 m
2
,  k. ú. Dúbravka, vedených v KN ako parcely registra 

"C", LV č. 847,  podľa §9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov Mgr. Martinovi Horkovi, na dobu od 1. 5. 2016  do 31. 12. 2025, za 

cenu 428,- 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. Nájomná zmluva bude podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom 

     zastupiteľstve. V prípade, ak zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

     platnosť. 
2. Nájomca doplatí nájomné za obdobie od 7. 3. 2016 do 30. 4. 2016  do 30 dní odo dňa 

     podpísania nájomnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. 
 

Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 20          proti : 0          zdržal sa : 1 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

       

- - - 

 

K bodu č. 8: Návrh na nájom pozemku, parc. č. 4074, k. ú. Dúbravka, občianskemu 

združeniu Neapolis, ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho 

a legislatívneho oddelenia. 

V rozprave vystúpili viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva s tým, že podporili predmetný 

nájom pozemku, parc. č. 4047, k. ú. Dúbravka občianskemu združeniu Neapolis, nakoľko sa 

jedná o zanedbaný pozemok a občianske združenie Neapolis ho mieni skultúrniť a využívať 

pre potreby detí. 

Mgr. Matej Nagy, poslanec miestneho zastupiteľstva a Mgr. Ľuboš Krajčír, zástupca starostu 

navrhli zmenu cenu nájmu pozemku a to 1 eur/rok, na obdobie 1 roka s tým, že  po tomto 

období sa nájomné prehodnotí. 
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Hlasovanie o cene nájmu :        prítomní : 23          za : 21          proti : 0          zdržali sa : 2 

 

Starosta skonštatoval, že návrh na zmenu nájmu bol schválený. 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie MZ č. 137/2016 
zo dňa 26. 4. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A. konštatuje, 

 

že nájom pozemku, parc. č. 4074-ostatná plocha, vo výmere 1805 m
2
, zapísaného na LV č. 

847, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 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 uskutočnenia pozorovaní 

a merania 

na pozemku, ktorý tvorí biokoridor žiab. 

 

B. schvaľuje 

  

nájom pozemku, parc. č. 4074-ostatná plocha, vo výmere 1805 m
2
, zapísaného na LV č. 847,  

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 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 občianskemu združeniu Neapolis, IČO 

42447305, so sídlom Chemická 9, 831 04 Bratislava, na dobu od 1. 5. 2016  do 31. 12. 2025, 

za cenu 

1,- eur/rok  a to na obdobie 1 roka, po tomto období sa nájomné prehodnotí, s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, ak zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 
 

Hlasovanie o celom uznesení :      prítomní : 23          za : 19          proti : 0          zdržali sa : 4 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

       

- - - 

 

K bodu č. 9: Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1833/2, k. ú. Dúbravka, Ing. Antonovi 

Dusíkovi, ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho 

a legislatívneho oddelenia. 

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali  pripomienky. 
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Uznesenie MZ č. 138/2016 
zo dňa 26. 4. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A. konštatuje, 

 

že nájom pozemku, parc. č. 1833/2-záhrada, vo výmere 33 m
2
, zapísaného na LV č. 1,  

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 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 susediaci a nadväzujúci 

pozemok k pozemkom, parc. č. 1833/1 a 1833/3 vo vlastníctve žiadateľa Ing. Antona Dusíka, 

slúžiaci ako prístup k nehnuteľnosti.  

 

                                                                B. schvaľuje  

 

nájom pozemku, parc. č. 1833/2-záhrada, vo výmere 33 m
2
, zapísaného na LV č. 1,  

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 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 Ing. Antonovi Dusíkovi, na dobu neurčitú od 1. 

5. 2016, za cenu celkom 59,79 eur/rok s podmienkami: 

1. Nájomná zmluva bude podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom 

     zastupiteľstve. V prípade, ak zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

     platnosť. 
2. Nájomca doplatí nájomné za obdobie od 1. 1. 2016  do 30. 4. 2016  do 30 dní odo dňa 

     podpísania nájomnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami 
 

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

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

      

- - - 

 

K bodu č. 10: Návrh na nájom pozemkov, parc. č.  3786/9, 1710/6 a 1625/9, k. ú. 

Dúbravka, Ing. Lucii  Rojikovej, ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho 

a legislatívneho oddelenia. 

K tomuto bodu sa uskutočnila rozsiahla diskusia poslancov miestneho zastupiteľstva. V rámci 

diskusie poslanci hlasovaním umožnili vystúpiť i pánovi Rojikovi, žiadateľovi o nájom 

pozemkov, ktorý tvrdil, že cesta v danej lokalite nikdy nebola a pani Takáčovej, ktorá tvrdila 

opak. Z dôvodu nejasnosti skutkového stavu a potreby opätovne sa zaoberať predmetným 

nájmom pozemkov prednosta miestneho úradu ako predkladateľ materiálu stiahol tento bod 

z rokovania miestneho zastupiteľstva.   

 

Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z rokovania miestneho   

zastupiteľstva. 

 

- - - 
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K bodu č. 11: Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1735/1 a 1734/1, k. ú. Dúbravka, 

Jane Simonovej  a  Jozefovi Simonovi, ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho 

a legislatívneho oddelenia. 

I k tomuto bodu sa uskutočnila rozsiahla diskusia zo strany poslancov miestneho 

zastupiteľstva. 

V rámci diskusie poslanci hlasovaním umožnili vystúpiť pani Mihálovej, ktorá nájmom 

predmetných pozemkov cíti krivdu, nakoľko  slúžia ako vjazd do jej záhrady. Tak ako 

v predchádzajúcom bode tak i tento bod prednosta miestneho úradu ako predkladateľ 

materiálu stiahol z rokovania miestneho zastupiteľstva.  

 

Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z rokovania miestneho  zastupiteľstva. 

K bodu č. 12: Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 4084/1, k. ú. Dúbravka, Mgr. 

Lucii 

Toperczerovej, ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho 

a legislatívneho oddelenia. 

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali  pripomienky. 

 

Uznesenie MZ č. 139/2016 
zo dňa 26. 4. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A. konštatuje, 

 

že nájom časti pozemku, parc. č. 4084/1-ostatná plocha, vo výmere 50 m
2
,
 
 k. ú. Dúbravka, 

vedeného v KN ako parcela registra "C", LV č. 847 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 o nájom časti pozemku Mgr. Lucia Toperczerová sa stala 

vlastníčkou susediaceho pozemku, parc. č. 4069, k. ú Dúbravka. 

B. schvaľuje 

 

nájom časti pozemku, parc. č. 4084/1-ostatná plocha, vo výmere 50 m
2
, k. ú. Dúbravka, 

vedeného v KN ako parcela registra "C", LV č. 847, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa §9a ods. 9 písm. c)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov Mgr. Lucii Toperczerovej, na dobu od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2025, za cenu 50,- 

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. Nájomná zmluva bude podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom 

     zastupiteľstve. V prípade, ak zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

     platnosť. 
2. Nájomca doplatí nájomné za obdobie od 3. 9. 2015 do 30. 4. 2016  do 30 dní odo dňa 

     podpísania nájomnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. 
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Hlasovanie :        prítomní : 24          za : 22          proti : 0          zdržali sa : 2  

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.      

 

- - - 

 

K bodu č. 13: Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a 

rekreačné účely, žiadateľom zo zoznamu žiadateľov, ako  prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho 

a legislatívneho oddelenia. 

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali  pripomienky. 

 

 

 

Uznesenie MZ č. 140/2016 
zo dňa 26. 4. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A. konštatuje, 

že nájmy pozemkov: 

   

por. číslo 

záhrady 
parc. číslo     lokalita výmera v m

2 
    nájomca 

5 2406/5 Krčace na PZ 103 Mattes Peter 

6 2406/8 Krčace nad PZ 392 Laifrová Miroslava,  

9 2406/5 Krčace nad PZ 150 Synáková Martina 

14 2401/40 
pri Metrologickom 

ústave 
369 Štefák Dušan 

15 2401/40 
pri Metrologickom 

ústave 
322 Rathouská Denisa 

18 2401/112 
pri Metrologickom 

ústave 
345 

Olejníková 

Michaela 

23 3175/34 Dražická 136 Frigulová Iveta 

24 3175/9 Dražická 457 Čelinák Juraj 

25 3175/19 Dražická 321 Kalický Filip 

26 3175/36 Dražická 196 Szabová Dana 

27 
2467, 

2468 
Polianky 242 Szabová Nina 

28 
649/1, 

649/2 
Strmé sady 322 

Vondrášková 

Alena 

29 
1802/1,  

    1803/4 
Tavarikova osada 485 Hurtošová Martina 

34 2406/8 Krčace nad PZ 284 Jirmanová Barbora 

       36 2406/8 Krčace nad PZ 300 Hrdová Dana 
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39 2406/8 Krčace nad PZ 294 Čermák Vladimír 

40 
28/1, 28/2,  

    29 
K Horánskej studni 721 Nagyová Zuzana 

 

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: 

 

 

por. číslo 

záhrady 
parc. číslo    lokalita výmera v m

2 
    nájomca 

5 2406/5 Krčace na PZ 103 Mattes Peter 

6 2406/8 Krčace nad PZ 392 Laifrová Miroslava,  

9 2406/5 Krčace nad PZ 150 Synáková Martina 

14 2401/40 
pri Metrologickom 

ústave 
369 Štefák Dušan 

15 2401/40 
pri Metrologickom 

ústave 
322 Rathouská Denisa 

18 2401/112 
pri Metrologickom 

ústave 
345 

Olejníková 

Michaela 

23 3175/34 Dražická 136 Frigulová Iveta 

24 3175/9 Dražická 457 Čelinák Juraj 

25 3175/19 Dražická 321 Kalický Filip 

26 3175/36 Dražická 196 Szabová Dana 

27 
2467, 

2468 
Polianky 242 Szabová Nina 

28 
649/1, 

649/2 
Strmé sady 322 

Vondrášková 

Alena 

29 
1802/1, 

    1803/4 
Tavarikova osada 485 Hurtošová Martina 

34 2406/8 Krčace nad PZ 284 Jirmanová Barbora 

       36 2406/8 Krčace nad PZ 300 Hrdová Dana 

39 2406/8 Krčace nad PZ 294 Čermák Vladimír 

40 
28/1, 28/2,  

    29 
K Horánskej studni 721 Nagyová Zuzana 

 

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 
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prípady hodné osobitného zreteľa schválené uznesením MZ č. 199/2012 dňa 18. 9. 2012  

s podmienkou: 

Nájomné   zmluvy   budú   podpísané   do   60  dní   odo  dňa  schválenia  uznesenia  v 

 miestnom  

zastupiteľstve. V prípade, ak zmluvy nebudú podpísané v tejto lehote, uznesenie v príslušnej 

časti stratí platnosť. 
C. zrušuje 

 

uznesenie MZ č. 94/2015 v časti B  z 22. 9. 2015  nasledovne: 

 

 por. 

číslo 

záhrad

y parc. číslo lokalita 

výmera 

v m
2 

nájomca 

      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 

29 2401/262 

pri Metrologickom 

ústave 268 

Laifrová Miroslava, 

MUDr. 

30 2403/6 

pri Metrologickom 

ústave 246 Skuráková Darina 

38 3175/19 Dražická 321 

Marcinkovičová 

Alžbeta 

 

 

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

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.     

 

- - - 

 

K bodu č. 14: Návrh na nájom nebytových priestorov, vo výmere 32,43 m², na 

Galbavého ulici  2, k. ú. Dúbravka, Barbore Jirmanovej, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho 

a legislatívneho oddelenia. 

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali  pripomienky. 

 

Uznesenie MZ č. 141/2016 
zo dňa 26. 4. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A. konštatuje, 
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že nájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v prístavbe bytového domu na Galbavého              

č. 2, súpisné č. 1858, postavenom na pozemku, parc. č. 1446, k. ú. Dúbravka, vo výmere  

32,43 m², vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka, Barbore Jirmanovej, na dobu 10 rokov, za nájomné vo výške 900,- eur  

za rok, 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 nebytový 

priestor je toho času prázdny, a k dnešnému dňu bol o nájom predmetného priestoru prejavený 

záujem iného žiadateľa, avšak s nižšou ponukou ročného nájomného. 

 

B.  schvaľuje 

 

nájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v prístavbe bytového domu na Galbavého              

č. 2, súpisné č. 1858, postavenom na pozemku, parc. č. 1446, k. ú. Dúbravka, vo výmere  

32,43 m², vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka, Barbore Jirmanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

na dobu 10 rokov, za nájomné vo výške 900,-  eur ročne, so zálohovými platbami za kúrenie  

vo výške 30,- eur mesačne, s podmienkami: 

1. Nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa prijatia uznesenia, inak stratí 

platnosť. 

 

 

 

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

     inflácie zistenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci rok. 

 

Hlasovanie :        prítomní : 24          za : 23          proti : 0          zdržal sa : 1    

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.    

 

- - - 

 

K bodu č. 15: Návrh na predĺženie dohody o spolupráci občianskemu združeniu 

HUMANA PEOPLE TO  PEOPLE SLOVAKIA, ktorej predmetom je záväzok mestskej 

časti spolupracovať s občianskym združením pri zbere použitých textílií, oblečenia a 

obuvi na území mestskej časti. 

 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho 

a legislatívneho oddelenia. 

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali  pripomienky. 

 

Uznesenie MZ č. 142/2016 
zo dňa 26. 4. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

schvaľuje 
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predĺženie dohody o spolupráci medzi občianskym združením HUMANA PEOPLE TO 

PEOPLE SLOVAKIA a mestskou časťou Bratislava-Dúbravka, ktorej predmetom je záväzok 

mestskej časti spolupracovať s občianskym združením HUMANA PEOPLE TO PEOPLE 

SLOVAKIA pri zbere použitých textílií, oblečenia a obuvi na území mestskej časti a záväzok 

tohto občianskeho združenia uhradiť za udelenie súhlasu s umiestnením kontajnerov  1 500.- 

eur za každý rok, a to na dobu ďalších troch rokov. 

 

Hlasovanie :        prítomní : 24          za : 18          proti : 3          zdržali sa : 3 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.       

 

- - - 

 

K bodu č. 16: Návrh na odvolanie odborníkov-neposlancov z funkcie členov komisií 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 

Úvodné slovo predniesol RNDr. Martin Zaťovič, starosta. 

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali  pripomienky. 

 

 

 

Uznesenie MZ č. 143/2016 
zo dňa 26. 4. 2016 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

odvoláva 

 

1. Na vlastnú žiadosť Ing. Petra Hanulíka, poslanca  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

    Bratislava-Dúbravka z funkcie člena z Mediálnej  komisie Miestneho zastupiteľstva 

    mestskej časti Bratislava-Dúbravka, dňom 26. 4. 2016. 

2. Na vlastnú žiadosť Miroslava Markoviča z funkcie člena odborníka-neposlanca 

z Mediálnej 

    komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, dňom 26. 4. 2016. 

3. Na vlastnú žiadosť Andreja Guzyho z funkcie člena odborníka-neposlanca z Komisie 

    školstva a mládeže  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, dňom 26. 

    4. 2016.  

4. Michala Kiššu z funkcie člena odborníka-neposlanca z Komisie životného prostredia, 

    bezpečnosti a poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, dňom 

    26. 4. 2016. 

 

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

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.       

 

- - - 

K bodu č. 17: Rôzne. 

 

V tomto bode vystúpili viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva s podnetmi a otázkami.  
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- Bc. Miroslav Sedlák požiadal o riešenie znečisťovania okolia pri zdravotnom stredisku, 

nakoľko sa neďaleko neho nachádza stánok PH a niektorí jeho návštevníci neustále 

znečisťujú územie okolo neho až k predmetnému zdravotníckemu zariadeniu. 

Starosta prisľúbil, že bude danú situáciu riešiť s majiteľmi predmetného stánku.  

- JUDr. Dušan Mikuláš sa informoval na hlasovacie zariadenie pre poslancov slúžiace na 

hlasovanie  na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva. 

Na danú otázku reagoval Ing. Rastislav Bagar v tom zmysle, že miestny úrad toho času robí 

medzi dodávateľmi prieskum, malo by sa jedna o bezdrôtové zariadenie.  

- Ing. Juraj Horan upozornil na dlhotrvajúce intervaly na svetelnej križovatke pri obchode 

LIDL. 

- Ing. Peter Hanulík informoval prítomných, že sa bude na meste zasadzovať  o svetelnú 

zmenu  križovatky, ktorá sa nachádza na konci Dúbravky  pred Rosničkou, ráno tam 

Dúbravčania dlho stoja. Ďalej  upozornil na nedisciplínovaných psíčkarov na Cabanovej ulici, 

ktorí nezbierajú exkrementy po svojich psoch a požiadal o vykonávanie kontroly zo strany 

mestskej polície. Mgr. Ľuboš Krajčír, zástupca starostu poslanca ubezpečil, že požiada 

mestskú políciu o spoluprácu v tejto problematike. 

- Maroš Repík informoval prítomných poslancov miestneho zastupiteľstva, že im bola 

rozdaná na stoly  informácia týkajúca sa kultúrnych podujatí na celý rok 2016. 

- Branko Semančík sa poďakoval mestskej polície za jej bezprostredný zásah pri zadržaní 

páchateľa, ktorý neoprávnene vnikol do osobného auta pri obchodnom dome Kaufland. 

- Mgr. Matej Nagy navrhol spracovať všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti, ktoré 

bude regulovať výstavbu v záhradkách. 

- JUDr.Ľubomír Nerušil, člen odborník-neposlanec komisie legislatívno-právnej, mandátovej 

   a hospodárenia s majetkom odporučil miestnemu úradu vykonať audit a pasportizáciu 

   pozemkov, ktoré má  mestská časť Bratislava-Dúbravka v správe. 

 

- - -  

 

K bodu č. 18: Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 

 

Interpelácie predniesli poslanci miestneho zastupiteľstva: 

 

1. Ing. Mário Borza - interpelácia sa týkala ihriska pri Základnej škole Beňovského, smerom 

k záhradkám, ktoré kedysi využívali žiaci tejto školy, avšak niekto ho zasypal pieskom a toho 

času chátra. Poslanec chcel vedieť koho je predmetný pozemok a čo by stálo odstránenie 

piesku. 

Na interpeláciu priamo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva odpovedal starosta  v tom 

zmysle, že predmetné ihrisko prevádzkovala spoločnosť za účelom plážového volejbalu, 

avšak pre nezhody medzi majiteľom a bývalým vedením mestskej časti ihrisko začalo chátrať, 

projekt prevádzkovania plážového volejbalu sa zastavil. 

Starosta súčasne uviedol, že poslancovi sa odpovie i písomne. 

 

2. Mgr. Marián Podrazil – interpelácia sa týkala dopravných žltých čiar na vozovke. Poslanec 

sa pýtal na koho sa treba obrátiť v prípade záujmu namaľovania žltých čiar na vozovke. 

Na interpeláciu priamo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva odpovedal Ing. Rastislav Bagar, 

prednosta miestneho úradu v tom zmysle, že žiadosť je potrebné podať na miestny úrad buď 

priamo jemu alebo Ing. arch. Pavlovi Gašparovičovi, vedúcemu oddelenia územného rozvoja 

a životného prostredia.  

 

                                                            - - - 
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Po tomto bode starosta vyhlásil prestávku, nakoľko prerokovania pri ďalších dvoch bodov sa 

mal zúčastniť JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy, avšak neprišiel. 

 

                                                              - - - 

 

K bodu č. 19: Návrh na  prerokovanie  návrhu dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy (doplnenie  článkov  73, 74  a  91 štatútu – dočasné  

parkovanie  motorových  vozidiel). 

 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho 

a legislatívneho oddelenia. 

V rozprave vystúpili viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva, ktorí materiál nepodporili. 

Vystúpil i Ing. Boris Hradecký, člen odborník-neposlanec komisie územného rozvoja, 

výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít miestneho zastupiteľstva, ktorý vyslovil názor, 

že predložený materiál je polotovar a je ťažko o ňom rokovať. 

 

            

 

 

 

Návrh  uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

A. odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  

schváliť dodatok Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa  dopĺňa: 

1. Čl. 73 písmenom zc) v znení: 

„ zc) vymedzí na návrh mestskej časti všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych 

komunikácií   I.  až  IV. triedy  na  dočasné  parkovanie   motorových   vozidiel,   ustanoví 

minimálnu   a   maximálnu  výšku   úhrady  za dočasné  parkovanie motorových vozidiel  

na  miestnych  komunikáciách  I.  až  IV. triedy,  spôsob úhrady  a  spôsob preukázania jej 

zaplatenia.“. 

2. Čl. 74 písmenom z) v znení: 

„z) navrhuje   Bratislave   úseky    miestnych   komunikácií  I.  až  IV. triedy   na  dočasné 

parkovanie   motorových   vozidiel   v   mestskej  časti  (ďalej  len   „parkovacie miesta“), 

ustanoví  všeobecne  záväzným nariadením spôsob zabezpečenia prevádzky  parkovacích 

miest na miestnych komunikáciách  I.  až  IV. triedy, výšku úhrady za dočasné parkovanie 

motorových   vozidiel   na   miestnych   komunikáciách   I.  až   IV. triedy   vymedzených 

Bratislavou a ďalšie podrobnosti  o spôsobe  platenia   úhrady a preukázania jej zaplatenia 

v mestskej časti; ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje  právnická  osoba poverená 

mestskou časťou, tak všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti ustanoví aj  podmienky 

a  rozsah prevádzky parkovacích  miest  a  spôsob  určenia  odplaty  poverenej  právnickej  

osoby za prevádzku parkovacích miest.“. 

3.    Čl. 91 odsekom (3) v znení: 
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 „(3) Výnosy  z  úhrad   za   dočasné  parkovanie  motorových  vozidiel  na vymedzených 

úsekoch   miestnych    komunikácií   I.  až   IV.  triedy  podľa  čl. 73  písm. zc)   a   sankcií  

za   porušenie   osobitného predpisu
153a)   

sa   rozdelia   medzi   Bratislavu  a  mestskú časť 

zapojenú   do   systému   dočasného  parkovania   v pomere  25 %  pre  Bratislavu a 75 % 

pre  mestskú   časť. Ak   prevádzku   parkovacích    miest   zabezpečuje  právnická  osoba  

poverená   mestskou  časťou, mestská  časť  uhradí Bratislave sumu zodpovedajúcu 25 % 

výnosu z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 153a znie:  

„153a) Všeobecne  záväzné  nariadenie  hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č.../... o dočasnom  parkovaní  motorových vozidiel  na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií   na   území  hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady  

za  dočasné    parkovanie     motorových    vozidiel,  spôsobe   úhrady  a  preukázania  jej 

zaplatenia.“. 

B. žiada 

 

 starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

 doručiť toto uznesenie primátorovi hlavého mesta SR Bratislavy. 

 

Hlasovanie :        prítomní : 19          za : 0          proti : 15          zdržali sa : 4 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie nebolo schválené.       

K bodu č. 20: Stanovisko Miestneho   zastupiteľstva    mestskej   časti   Bratislava-

Dúbravka  k návrhu Všeobecne  záväzného   nariadenia   hlavného   mesta   Slovenskej  

republiky Bratislavy o  dočasnom  parkovaní   motorových   vozidiel   na   vymedzených   

úsekoch miestnych komunikácií  na území   hlavného  mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie  motorových  vozidiel, spôsobe  úhrady 

a preukázania jej zaplatenia. 

 

V rozprave vystúpil Mgr. Ľuboš Krajčír, zástupca starostu, ktorý uviedol, že tak závažný 

materiál mali prediskutovať obyvatelia. Z časového hľadiska však tento materiál  nebol 

v komisiách miestneho zastupiteľstva a ani v miestnej rade. 

 

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

súhlasí  

bez pripomienok  s návrhom  Všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  Slovenskej 

republiky  Bratislavy  o dočasnom  parkovaní  motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych  komunikácií  na  území  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy, výške 

úhrady za dočasné  parkovanie   motorových   vozidiel,  spôsobe   úhrady  a  preukázania    jej 

zaplatenia. 

 

Hlasovanie :        prítomní : 18          za : 0          proti : 16         zdržali sa : 2       

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie nebolo schválené. 

 

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

zasadnutia ukončil 8. zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

        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. JUDr. Dušan Mikuláš, v. r., poslanec miestneho zastupiteľstva               

 

 

Za správnosť zápisnice: 

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


