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Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
RNDr.  Martin  Zaťovič, starosta  otvoril  16. zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len “miestne zastupiteľstvo“). 
Privítal   poslancov  miestneho   zastupiteľstva, Ing. Ruženu Zathureckú, 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. 
Ospravedlnil neprítomnosť poslancov  Maroša Repíka a Vladimíra Straku  a neskorší príchod 
poslancov Ing. Juraja Káčera, JUDr. Dušana Mikuláša a Ing. Pavla Vladoviča. 
 

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
   
Následne miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                         
                                                                 
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. Mariána Takácsa 
   1. 2. Mgr. Mariána Podrazila 
 
Hlasovanie :      prítomní : 18           za : 18           proti : 0           zdržali sa : 0          
 
                                                                                                           
2. Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
    2. 1. Mgr. Miroslava Sedláka 
    2. 2. Branka Semančíka 
 
Hlasovanie :      prítomní : 18           za : 17           proti : 0           zdržal sa : 1 

 
Následne starosta predložil poslancom miestneho zastupiteľstva návrh programu zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva s tým, že navrhol doplniť do bodu „Rôzne“ ako bod číslo 19.2. 
materiál s názvom „Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2017 z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka.“  
Miestne zastupiteľstvo osobitným hlasovaním tento materiál schválilo do programu rokovania 
miestneho zastupiteľstva ako bod číslo 19.2. 
 
Zo strany poslancov neboli k návrhu programu vznesené pripomienky. 

Hlasovanie o celom návrhu programu: 

Hlasovanie :      prítomní : 19           za : 19           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Po hlasovaní starosta   skonštatoval,  že program zasadnutia  miestneho zastupiteľstva bol 
schválený. 
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Schválený program zasadnutia 
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
       Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice zo zasad- 
       nutia. 
1.    Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
2.    Návrh rozpočtu na rok 2018. 
3.    Informácia o činnosti útvaru kontroly.  
4.    Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie 
       mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
5.    Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami, mestská časť Bratislava-Dúbravka, Zadanie. 
6.    Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a  podmienkach  základ- 
       ných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- 
       Dúbravka v školskom roku 2016/2017. 
7.    Návrh  na  predaj  pozemku,  parc. č. 1735/14, vo  výmere   68 m2 , na  Tavarikovej  ulici 
       v Bratislave, Jozefovi Simonovi a Jane Simonovej.  
8.     Návrh  na  predaj  pozemku,  parc.  č. 3113, v k. ú. Dúbravka, vo  výmere 280 m2 , Štefanovi 
       Duchoňovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
9.    Návrh   na  predaj   pozemkov,  parc. č. 3058/5 - 3058/93, k. ú. Dúbravka, ako prípad hodný 
       osobitného zreteľa. 
10.  Návrh  na  určenie  minimálnej kúpnej ceny na predaj nebytového priestoru-garáže č. 912, 
       na ulici Bullova č. 11, Bratislava, vo výmere 14 m2. 
11.  Návrh  na  nájom nebytových  priestorov nachádzajúcich  sa v suteréne budovy Základnej 
       školy  Pri kríži 11, na pozemku, parc. č. 1242, k. ú. Dúbravka, vo výmere 241 m2 , spoloč- 
       nosti Bicykle u Mira s.r.o., Hviezdoslavova 734/64, Stupava, ako prípad hodný osobitného 
       zreteľa. 
12.  Návrh  na  nájom  časti  pozemku, parc. č. 1232/100,  REG  „E-KN“, v k. ú. Dúbravka,  
       vo výmere 303 m2 , Tatiane Svobodovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
13.  Návrh  na  nájom pozemkov, v  k. ú.  Dúbravka,  na záhradkárske  a  rekreačné účely, ako 
       prípad hodný osobitného zreteľa.    
14.  Návrh  na  uplatnenie zľavy z nájomného  Jozefovi  Komornému,  za  užívanie garáže č. 1, 
       v suteréne   bytového  domu  na  ulici  Bagarova 1-3, Bratislava, vedenej  na  LV  č. 2187, 
       k. ú. Dúbravka.  
15.  Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV na obdobie rokov 2018-2022. 

     16.  Návrh na voľbu Ing. Jána  Palárika, poslanca  miestneho zastupiteľstva  za člena  Ekono- 
       mickej komisie Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava–Dúbravka. 
17.  Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- 
       Dúbravka  na  rok  2018. 
18.  Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2018. 

     19.  Rôzne. 
            19.1. Návrh  na riešenie neplnenia  povinností  nájomcu  Športový klub PKO Jagermajster 
                     Dúbravka, vyplývajúcich mu zo zmluvy č. 568/2016 o nájme nebytových priestorov. 
            19.2. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2017 z rozpočtu mestskej časti 
                     Bratislava-Dúbravka. 
     20.  Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 

       Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva viedol RNDr. Martin Zaťovič, starosta. 
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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 nemali pripomienky. 

 
Uznesenie MZ č. 254/2017 

zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

  berie  na  vedomie 

priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
1. 51/1995 časť B bod 2 zo dňa 14. 3. 1995 v znení uznesenia č. 453/2010 časti B  bodu 2 
    zo dňa  9. 2. 2010. 
2. 16/2011  zo dňa 18. 1. 2011. 
3. 60/2015 časť B bod 1  zo dňa 5. 5. 2015. 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 

K bodu č. 2: Návrh rozpočtu na rok 2018. 
Úvodné slovo predniesol  Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu, v ktorom  uviedol, 
že sa jedná o rozvojový program s prebytkom. Prvý raz príjmom mestskej časti bude poplatok 
za rozvoj vo výške 550 000.- EUR. Počíta sa i so zvýšením výberu dane z príjmov fyzických 
osôb a to oproti roku 2017 o 7,4 %. Príjmom do rozpočtu v roku 2018 bude i úver vo výške 
990 000 EUR. V roku 2018 mestská  časť plánuje vykonať  rekonštrukciu ciest a chodníkov, 
detských ihrísk, školských dvorov v materských školách a základných školách, modernizáciu 
budov  v majetku mestskej časti, taktiež plánuje výstavbu parkovacích státí a cyklotrás ako i 
zvýšiť a skvalitniť služby pre občanov. 
K návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2018 vystúpilo viacero poslancov miestneho  zastupi- 
teľstva. 
Ing. Libor Gula, M.A. súčasne ako i predseda ekonomickej  komisie miestneho  zastupiteľstva 
vyslovil súhlas, že predložený  návrh rozpočtu  má charakter  rozvoja pre  mestskú časť, avšak 
upozornil, že rezerva vo výške 8 000.- EUR je malá a s úverom  tiež nie  je stotožnený. Z toho 
dôvodu sa pri hlasovaní o predmetnom návrhu rozpočtu zdrží hlasovania. 
Ing. Juraj Káčer vyslovil  názor, že chápe predsedu ekonomickej komisie miestneho 
zastupiteľstva, ako strážcu financií mestskej časti, avšak nemožno považovať zobratie úveru za 
niečo zlé, nakoľko financie budú okrem iného použité i na rozvoj školstva,  ktoré sa niekoľko 
násobne vrátia v podobe vzdelanej a zdravej nastupujúcej generácie. V tomto vyjadrení ho 
podporil i Ing. Peter Hanulík. 
Ing. Peter Klepoch zdôraznil, že v návrhu rozpočtu chýba položka určená na starostlivosť o ve- 
rejné osvetlenie. Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu poslanca informoval, že ve- 
rejné osvetlenie má v kompetencii Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.   
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Uznesenie MZ č. 255/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

A. schvaľuje 

1. Rozpočet   mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka   na  rok   2018  ako   prebytkový   vrátane 
    finančných   operácii,  v   príjmovej  časti  vo výške 14 483 000 EUR a vo výdavkovej časti 
    14 475 000 EUR. Celkový prebytok predstavuje sumu 8 000 EUR. 
2. Bežný  rozpočet  prebytkový  vo výške  614 000 EUR, pričom  bežné  príjmy  sú  vo  výške 
    12 870 000 EUR a bežné výdavky vo výške 12 256 000 EUR. 
3. Kapitálový  rozpočet  schodkový  vo  výške  2 103 000 EUR, pričom  kapitálové  príjmy sú  
    vo  výške  60 000  EUR   a  kapitálové   výdavky  2 163 000 EUR.  Schodok   kapitálového 
    rozpočtu pokryť finančnými operáciami a prebytkom bežného rozpočtu. 
4. Kapitálové výdavky kryté z Rezervného fondu:                                                    zmena 

      Prestavba, rekonštrukcia a moder. ZŠ                                100 000 EUR        (+50 000 EUR) 
    Referentské auto pre soc. odd.                                             15 000 EUR (0 EUR) 
    Cyklotrasy v MČ – projekt, realizácia                                 50 000 EUR                    (0 EUR) 
    Rekonštrukcia detských ihrísk,...škol. dvorov                   138 000 EUR        (+45 000 EUR) 
    Projekty, územnoplán. Podklady, posudky, štúdie            200 000 EUR      (+100 000 EUR) 
    Štúdia organizácie statickej dopravy                                   60 000 EUR                    (0 EUR) 
    Projektová dokumentácia DKD                                                    0 EUR        (- 45 000 EUR) 
    Komunálna technika – zametacie vozidlo                                    0 EUR        (-150 000 EUR) 

 

    Kapitálové výdavky hradené z prijatého bankového úveru:                                 zmena 
    Zateplenie 3 x MŠ (Ušiakova,Galbavého,Ožvoldíkova)   300 000 EUR      (+100 000 EUR) 
    Rekonštrukcia telocviční a soc. zariadení ZŠ (2 x ZŠ)      400 000 EUR      (+400 000 EUR) 
    Projektová dokumentácia DKD                                         190 000 EUR         (+40 000 EUR) 
    Vybudovanie parkovacích miest Hanulova                       100 000 EUR      (+100 000 EUR) 
    Realizácia pešej zóny                                                                    0 EUR      (- 200 000 EUR) 
    Kompletná rekonštrukcia Hanulova                                              0 EUR      (- 440 000 EUR) 
5. Finančné  operácie prebytkové vo výške 1 497 000 EUR, pričom  príjmové finančné operá- 
    cie sú vo výške 1 553 000 EUR a výdavkové 56 000 EUR. 
6. Záväzné  ukazovatele, úlohy  a  limity   Dúbravskej  televízie, spol. s r.o., príjmy a výdavky 
    rozpočtových organizácií - ZŠ  a jednotlivých oddelení a útvarov miestneho úradu. 
7. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky  2018-2020.  

B. berie na vedomie 

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2019 – 2020 ako orientačný. 

 C. splnomocňuje  

starostu  
upravovať  v   priebehu  roka  záväzné  ukazovatele, limity, úlohy  a   programy  schváleného 
rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  na   rok  2018  za  podmienky, že  sa  celkové 
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výdavky rozpočtu mestskej časti  Bratislava-Dúbravka  na  rok  2018 môžu  prekročiť najviac 
o 5 %. Úpravy  nesmú  mať  dopad  na celkový výsledok  hospodárenia  schválený v rozpočte  
na rok 2018. 

D. žiada 

prednostu miestneho úradu 
oznámiť   rozpočtovým   organizáciám   mestskej   časti    Bratislava-Dúbravka,   oddeleniam   
a   útvarom   miestneho   úradu   schválené   záväzné   ukazovatele, úlohy, limity  a programy 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2018. 

Hlasovanie :       prítomní : 23         za : 20         proti : 0         zdržali sa : 2          nehlasoval: 1 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 

K bodu č. 3: Informácia o činnosti útvaru kontroly.  
Úvodné slovo predniesla Ing. Ružena Zathurecká, miestna kontrolórka. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
Marián Takács, poslanec  miestneho  zastupiteľstva navrhol doplniť do návrhu uznesenia časti 
B  bod 2 týkajúci sa  odmeny miestnej kontrolórke v znení: „schvaľuje  Ing. Ružene 
Zathureckej, miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zmysle zákona  SNR  
č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  odmenu za obdobie január 
2017  až december 2017, 10 % zo súčtu mesačných platov za toto obdobie.“  
 

Uznesenie MZ č. 256/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

A.   berie na vedomie 

1. Správu  z  kontroly  hospodárenia  a  nakladania s majetkom v roku 2016 v ZŠ Sokolíkova. 
2. Súhrnnú správu o výsledkoch kontrol vykonaných v základných školách. 
3. Správu z kontroly inventarizácie majetku mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
4. Stanovisko k prijatiu návratných zdrojov financovania. 
5. Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020. 
 

B. schvaľuje 
 

1. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018. 
2. Ing. Ružene Zathureckej, miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zmysle 
    zákona  SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  odmenu 
    za obdobie január 2017  až december 2017, 10 % zo súčtu mesačných platov za toto 
    obdobie.“  
 

Hlasovanie :      prítomní : 16           za : 11           proti : 0           zdržali sa : 5 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 
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K bodu č. 4: Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie 
z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
Úvodné slovo predniesol Ing. Michal Gajan, vedúci ekonomického oddelenia. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 257/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

  schvaľuje 

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie: 

1. Voči povinnému LUCIA TRANSPORT s.r.o., IČO: 36 354 490, Fedákova 42, 841 02 
     Bratislava, vo výške 
                       642,40 EUR istina 
                         46,55 EUR trovy exekúcie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Spolu:            688,95 EUR 

 

2. Voči  povinnému  Pavol  Straka, vo výške 
                   1 123,45 EUR istina 
                        67,12 EUR trovy súdneho konania 
                      106,51 EUR trovy exekúcie  
___________________________________________ 

Spolu:        1 297,08 EUR 

 

3. Voči  povinnému  Marek  Varsavík – M-SHOP, Skalité  413,  IČO: 41 589 271,  vo výške 
                   3 166,70 EUR istina 
____________________________________________ 
Spolu:         3 166,70 EUR 

  

4. Voči  povinnému  Stanislav  Frič  STAN-FRI,  Hany  Meličkovej   43,  841 05  Bratislava,  
    vo výške    
                       454,79 EUR istina 
                         28,88 EUR trovy súdneho konania 
                       216,54 EUR trovy právneho zastúpenia 
                         16,50 EUR poplatok za udelenie poverenia 
                       675,47 EUR trovy exekúcie 
_____________________________________________ 
Spolu:         1 392,18 EUR 
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5. Voči povinnému Centrum privátnych sociálnych služieb PRIVILÉGIUM, n. o. v likvidácii, 
     Priekopnícka 19, 821 06 Bratislava, IČO: 36 076 872, vo výške 
                        2 357,84 EUR istina 
                             87,63 EUR trovy konania 
                             16,50 EUR trovy exekúcie za vydanie poverenia 
______________________________________________________ 
Spolu:             2  461,97 EUR 

 

6. Voči povinnému Július Blaha, vo výške 
                      21 127,29 EUR istina 
                           239,12 EUR trovy súdneho konania 
                             66,82 EUR trovy za vydanie poverenia exekútorovi 
                           108,23 EUR trovy exekučného konania 
_______________________________________________________  
Spolu:           21 541,46 EUR 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 

K bodu č. 5:  Urbanistická   štúdia   zóny   Pod  záhradami,  mestská   časť   Bratislava-
Dúbravka, Zadanie. 
Úvodné slovo predniesol Ing. arch. Pavel Gašparovič, vedúci oddelenia územného rozvoja a 
životného prostredia. 
Ing. Peter Klepoch, poslanec  miestneho  zastupiteľstva  navrhol  v materiáli zmeniť text a to 
na strane č. 7 „Čistopis zadania“ v C.2.Regulácia funkčného využitia plôch zmiešané územia 
501“ :“Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba do maximálne 4 
nadzemných podlaží, v územiach vonkajšieho mesta malopodlažná zástavba.“. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 22         za : 20          proti : 0         zdržal sa : 1           nehlasoval: 1 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že predmetný návrh na zmenu textu v materiáli bol schvá- 
lený. 

Uznesenie MZ č. 258/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

  A. súhlasí 
 

s vyhodnotením stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu zadania 
urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami MČ Bratislava – Dúbravka. 
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B. schvaľuje 

Zadanie urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami MČ Bratislava – Dúbravka. 

C. žiada 

prednostu miestneho úradu  
zabezpečiť spracovanie urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami MČ Bratislava – Dúbravka 
v zmysle schváleného zadania v termíne: marec 2018. 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 

K bodu č. 6: Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmien- 
kach  základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2016/2017. 
Úvodné  slovo predniesla  Mgr. Marta Jurkovičová, vedúca oddelenia školstva, vzdelávania a 
športu. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 259/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

  berie  na  vedomie 

Súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a  podmienkach  základných 
škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
v školskom roku 2016/2017. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 

K bodu č. 7: Návrh  na  predaj  pozemku,  parc. č. 1735/14, vo  výmere   68 m2 , 
na  Tavarikovej  ulici v Bratislave, Jozefovi Simonovi a Jane Simonovej.  
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho 
a legislatívneho. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Uznesenie MZ č. 260/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

  schvaľuje 

predaj pozemku, parc. č.1735/14-zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 68 m²,  
k. ú. Dúbravka, vedeného v KN ako parcela registra "C", LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, podľa  § 9a ods. 1 zákona                             
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Jane Simonovej a Jozefovi 
Simonovi, za kúpnu cenu 117.- EUR za m², teda za cenu celkom 7 956.- 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 : 20           za : 15           proti : 1           zdržali sa : 4 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 

K bodu č. 8: Návrh   na  predaj  pozemku,  parc.  č.  3113, v  k. ú. Dúbravka, vo  výmere 
280 m2 , Štefanovi Duchoňovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho 
a legislatívneho. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 261/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

  schvaľuje 

predaj pozemku, parc. č. 3113 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 280 m2, vedeného  
v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 847, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, za cenu  vo výške 194,45 EUR/m2, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, Štefanovi Duchoňovi, za cenu celkom 54 446,- EUR, 
s podmienkami:   
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia. 
     V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcim v tejto lehote podpísaná, uznesenie stratí 
     platnosť. 
2.  Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
     zmluvnými stranami. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 20           za : 20           proti : 0           zdržali sa : 0 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
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                                                                      - - - 

K  bodu  č. 9: Návrh   na  predaj   pozemkov,  parc. č. 3058/5 - 3058/93,  k.  ú. Dúbravka, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho 
a legislatívneho. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 262/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

  schvaľuje 

predaj pozemkov:  

- parc. č. 3058/6 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 46 m2, vedeného v KN ako parcela 
registra "C-KN", LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, za cenu vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/57 - zastavaná 
plocha a nádvoria, vo výmere 7 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka,  
za cenu  vo výške 200.- EUR/m2 a  parc. č. 3058/58 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 
7 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381,vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, za cenu vo výške  
200.- EUR/m2, Dušanovi Kevickému a Ing. Michaele Kevickej, v celkovej výmere 60 m2  
a  cene 12 000.- EUR, 

- parc. č. 3058/10 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 88 m2, vedeného v KN ako parcela 
registra "C-KN", LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, za cenu vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/66 - zastavaná 
plocha a nádvoria, vo výmere 13 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka,  
za cenu  vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/65 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 
43 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381,vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, za cenu  vo výške 200.- EUR m2, 
Monika Šimová-NIKA, IČO: 32 155 824, so sídlom Plachého 7, Bratislava, v celkovej výmere 
144 m2 a cene 28 800.- EUR, 

- parc. č. 3058/11 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 43 m2, vedeného v KN ako parcela 
registra "C-KN", LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, za cenu vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/67 - zastavaná 
plocha a nádvoria, vo výmere 11 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka,  
za cenu  vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/68 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere  
7 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381,vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, za cenu  vo výške 200.- EUR/m2, 
TOMECOLLECTION SK s.r.o., IČO: 48 247 367, so sídlom Novozámocká 1/185, Ivanka  
pri Nitre, v celkovej výmere 61 m2 a cene 12 200.- EUR, 
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- parc. č. 3058/12 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 43 m2, vedeného v KN ako parcela 
registra "C-KN", LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, za cenu  vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/69 – zastavaná  
plocha  a  nádvoria, vo výmere 10 m2,  vedeného  v KN ako parcela registra "C-KN", 
LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, za cenu  vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/70 - zastavaná plocha a nádvoria, 
vo výmere 8 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381, vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka,  
za cenu  vo výške 200.- EUR/m2, EURO-EKO SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35851473, so sídlom 
Valachovej 1, Bratislava, v celkovej výmere 61 m2 a cene 12 200.- EUR, 

- parc. č. 3058/15 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 45 m2, vedeného v KN ako parcela 
registra "C-KN", LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, za cenu vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/93 - zastavaná 
plocha a nádvoria, vo výmere 12 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka,  
za cenu  vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/94 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 
18 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, za cenu  vo výške 200.- EUR/m2, 
Andrei Skržekovej, v celkovej výmere 75 m2 a cene 15 000.- EUR, 

- parc. č. 3058/16 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 43 m2, vedeného v KN ako parcela 
registra "C-KN", LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, za cenu vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/91 - zastavaná 
plocha a nádvoria, vo výmere 11 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka,  
za cenu  vo výške 200.- EUR/ m2 a parc. č. 3058/92 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 
7 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, za cenu  vo výške 200.- EUR/m2, 
ALFA SALUTO REAL s.r.o., IČO: 35 764 805, so sídlom Saratovská 26/A, Bratislava, 
v celkovej výmere 61 m2 a cene 12 200.- EUR, 

- parc. č. 3058/5 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 40 m2, vedeného v KN ako parcela 
registra "C-KN", LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, za cenu  vo výške 200.- EUR/m2, Ľudovítovi Šándorovi, v celkovej 
výmere 40 m2 a cene 8 000.- EUR, 

- parc. č. 3058/20 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 88 m2, vedeného v KN ako parcela 
registra "C-KN", LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, za cenu vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/83 - zastavaná 
plocha a nádvoria, vo výmere 40 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka,  
za cenu  vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/84 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 
13 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 138, vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, za cenu  vo výške 200.- EUR/m2, 
Ing. Petrovi Hanulíkovi, v celkovej výmere 141 m2 a cene 28 200.- EUR, 
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- parc. č. 3058/21 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 43 m2, vedeného v KN ako parcela 
registra "C-KN", LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, za cenu vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/81 - zastavaná  
plocha  a  nádvoria  vo výmere 10 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381,  
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka,  
za cenu  vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/82 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere  
7 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, za cenu vo výške 200.- EUR/m2, 
Severínovi Hroncovi, v celkovej výmere 60 m2 a cene 12 000.- EUR, 

- parc. č. 3058/22 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 43 m2, vedeného v KN ako parcela 
registra "C-KN", LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, za cenu vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/79 - zastavaná 
plocha a nádvoria. vo výmere 11 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka,  
za cenu  vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/80 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere  
7 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, za cenu  vo výške 200.- EUR/m2, 
Robertovi Kuglerovi, v celkovej výmere 61 m2 a cene 12 200.- EUR, 

- parc. č. 3058/23 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere 43 m2, vedeného v KN ako parcela 
registra "C-KN", LV č. 1381, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, za cenu vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/77 - zastavaná 
plocha a nádvoria, vo výmere 10 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka,  
za cenu  vo výške 200.- EUR/m2 a parc. č. 3058/78 - zastavaná plocha a nádvoria, vo výmere  
7 m2, vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 1381,vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, za cenu  vo výške 200.- EUR/m2, 
Petrovi Krausovi a Daniele Krausovej, v celkovej výmere 60 m2 a cene 12 000.- EUR, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov žiadateľom za celkovú cenu 164 800.- EUR, 
s podmienkami:   
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia. 
     V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcimi v tejto lehote podpísaná, uznesenie stratí 
     platnosť. 
2.  Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
     zmluvnými stranami.  
3. Predaj bude uskutočnený, len za predpokladu, že kupujúci bude mať vysporiadané 
     s mestskou časťou všetky podlžnosti spojené s užívaným predmetného pozemku. 
 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 
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K bodu č. 10: Návrh  na  určenie  minimálnej kúpnej ceny na predaj nebytového 
priestoru-garáže č. 912, na ulici Bullova č. 11, Bratislava, vo výmere 14 m2. 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho 
a legislatívneho. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 263/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

 schvaľuje 

minimálnu kúpnu cenu na predaj nebytového priestoru, garáž č. 912, vo výmere 14 m², nachá- 
dzajúcej sa  v suteréne stavby bytového domu, súp. č. 1171, na  ulici Bullova č. 11, v Bratisla- 
ve, vedenej na LV č. 2201, k. ú. Dúbravka, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, 
spoločných zariadeniach  a  príslušenstve domu vo veľkosti 1400/320119 a spoluvlastníckeho 
podielu vo veľkosti 1400/320119 na pozemku, parcela registra „C“ parc. č. 2756/1,vo výmere 
208 m²,  parc.  č. 2757/1,  vo  výmere  231 m²,  parc.  č. 2758/1,  vo  výmere  260 m²,  parc. č. 
2759/1, vo výmere 252 m², parc. č. 2760/1, vo výmere 270 m², druh pozemku- zastavané plo- 
chy  a  nádvoria, v  k. ú. Dúbravka,  zapísaný  na  LV 3335,  ktorý  je vo vlastníctve hlavného  
mesta  SR  Bratislavy  a v  správe  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka, pre účely vyhlásenia 
Obchodnej verejnej súťaže vo výške 16 800,- EUR. 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 

K bodu č. 11: Návrh  na  nájom nebytových  priestorov nachádzajúcich  sa v suteréne 
budovy Základnej školy  Pri kríži 11, na pozemku, parc. č. 1242, k. ú. Dúbravka, vo 
výmere 241 m2 , spoločnosti Bicykle u Mira s.r.o., Hviezdoslavova 734/64, Stupava, ako 
prípad hodný osobitného  zreteľa. 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho 
a legislatívneho. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 264/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

  schvaľuje 

nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne budovy Základnej školy Pri kríži   
č. 11, v Bratislave, súpisné číslo 2009, postavenej na parcele č. 1242, k. ú. Dúbravka,  
vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, vo výmere 241 m2, Bicykle u Mira s.r.o., 
IČO: 46 411 054, sídlo Hviezdoslavova 734/64, 900 31 Stupava, na dobu 10 rokov, za nájomné 
vo výške 3 615,- EUR za rok, pričom k cene nájomného budú pripočítané zálohové platby  
za služby spojené s nájmom, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9  
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov,  
s podmienkami: 
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1. Nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa prijatia uznesenia, inak stratí platnosť. 
2. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného 
    nájomného. 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 

K bodu č. 12: Návrh  na  nájom  časti  pozemku, parc. č. 1232/100, REG  „E-KN“, v k. ú. 
Dúbravka,  vo  výmere  303 m2 , Tatiane   Svobodovej,  ako   prípad   hodný   osobitného 
zreteľa. 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho 
a legislatívneho. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 265/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

  schvaľuje 

nájom časti pozemku, parc. č. REG „E-KN“ 1232/100-orná pôda, vo výmere 303 m2,  
k. ú. Dúbravka (výmera je zameraná na základe GP č. 10/2013 úradne overeným 19. 6. 2013  
pod číslom 1133/2013, podľa ktorého sa jedná o parcelu REG „C-KN“ č. 4085/5)  
na záhradkárske a rekreačné účely za cenu 1,- EUR/m2/rok, t. j. za cenu 303,- EUR/rok, 
vedeného v KN ako parcela registra "C-KN", LV č. 5920 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, zvereného 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 Tatiane Svobodovej, na dobu neurčitú počnúc dňom 1. 1. 2018 
s podmienkou, že nájomná zmluva bude podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto 
uznesenie stratí platnosť. 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 

K bodu č. 13: Návrh  na  nájom pozemkov, v  k. ú.  Dúbravka,  na záhradkárske  
a  rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho 
a legislatívneho. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
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Uznesenie MZ č. 266/2017 

zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

  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, resp. pozemkov vo vlastníctve 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: 

nájom pozemkov: 

parc. číslo výmera v m2 nájomca lokalita 

časť parc. č. 3191/200-1“E“ 248 Rastislav Vizváry Dubravčice 

časť parc. č. 3175/2 „C“ 362 Bc. Petra Hučková Tesla Elektroakustika 

časť parc. č. 3191/200-1“E“ 3 Elena Meklnerová Dubravčice 

časť p. č. 3401/104, 3401/103 169 Petrášová Anna Ing. Tesla Elektroakustika 

časť p. č. 3401/101, 3401/102 220 Pavol Krajčovič Tesla Elektroakustika 

časť p. č. 2406/5 150 Peter Bilka Krčace nad PZ 

časť p. č. 2406/8 300 Martin Andris Krčace nad PZ 

 

predĺženie nájomných zmlúv nájomcom na nájom pozemkov: 
 

parc. číslo výmera v m2 nájomca 
 

lokalita 

časť p. č. 3401/1  127 Ing. Anna Urbanovská Tesla Elektroakustika 

časť p. č. 3401/101 a 
3401/102 157 Peter Lizák Tesla Elektroakustika 

4097/1 a 4097/2 406 Milan Hlinka Veľká lúka 

2383/7 a 2387/32 35 Ing. Karol Pavlík Hanulová ulica 

časť p. č. 3401/101 a 
3401/103 249 

Doc. Ing. Zoltán Takács, CSc. 

a Ing. Andrea Takácsová 

Tesla Elektroakustika 

1674/1 318 Peter Dvorský Tavárikova kolónia 
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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 18.09.2012 
s podmienkou: 
Nájomné zmluvy budú podpísané do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia miestnym 
zastupiteľstvom. V prípade, že nájomné zmluvy nebudú v tejto lehote podpísané, uznesenie 
miestneho zastupiteľstva v príslušnej časti stratí platnosť. 
 

Hlasovanie :      prítomní : 20          za : 19          proti : 0         zdržali sa : 0          nehlasoval:1 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 

K bodu č. 14: Návrh  na  uplatnenie zľavy z nájomného  Jozefovi  Komornému,  za  
užívanie garáže č. 1, v suteréne   bytového  domu  na  ulici  Bagarova 1-3, Bratislava, 
vedenej  na  LV  č. 2187, k. ú. Dúbravka. 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho 
a legislatívneho. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 267/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

  schvaľuje 

zľavu z nájomného za užívanie nebytového priestoru-garáže č. 1 s  podlahovou plochou   
17,94 m2, nachádzajúcej  sa  v suteréne  stavby, súp. č. 1174, bytového  domu Bagarova 1-3, 
Bratislava, vedenej na LV č. 2187, k. ú. Dúbravka, nájomcovi Jozefovi Komornému, a  to  
vo výške  50%  z pôvodného nájomného 717,60 EUR/rok na 358,80 EUR/rok, t. z. 29,90  
EUR/mesiac, z dôvodu ZŤP nájomcu  a  súčasne  dlhodobého  a pretrvávajúceho užívania  
nebytového priestoru-garáže, pre účely garážovania  svojho motorového vozidla. 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 

K bodu č. 15: Návrh  na  voľbu  prísediacich  pre Okresný súd Bratislava IV na obdobie 
rokov 2018-2022. 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho 
a legislatívneho. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
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Uznesenie MZ č. 268/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

 A. volí 

v súlade s § 140  ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na funkčné obdobie rokov  
2018 -2022 do funkcie prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV z radov občanov: 
1. Máriu  Čiernu,  
2. Martu Gulíškovú,  
3. Ľubicu Horvátovú,  
4. Ing. Juraja Káčera,  
5. Mgr. Ľuboša Krajčíra,  
6. Oľgu Navarčíkovú,  
7. JUDr. Alžbetu Šporerovú. 

B. žiada 
starostu 
oznámiť Okresnému súdu Bratislava IV zoznam kandidátov zvolených do funkcie prísediacich 
pre Okresný súd Bratislava IV, na volebné obdobie 2018-2022. 

Hlasovanie :      prítomní : 18         za : 16          proti : 0          zdržal sa : 1         nehlasoval: 1 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 16: Návrh na voľbu Ing. Jána  Palárika, poslanca  miestneho zastupiteľstva  
za člena  Ekonomickej  komisie  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej  časti  Bratislava–
Dúbravka. 

     K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 269/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

  volí 

Ing.Jána Palárika, poslanca miestneho zastupiteľstva, za člena Ekonomickej komisie   Miest- 
neho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Hlasovanie :      prítomní : 18           za : 17           proti : 0            zdržal sa : 1 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 
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K bodu č. 17: Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka  na  rok  2018. 
Úvodné slovo predniesol RNDr. Martin Zaťovič, starosta. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 270/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

  A. berie  na  vedomie 

plán zasadnutí Miestnej rady  a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
na rok 2018. 

B. ukladá 

predsedom komisií miestneho zastupiteľstva 
predložiť v spolupráci s tajomníkmi komisií miestneho zastupiteľstva organizačnému 
oddeleniu plán zasadnutí príslušnej komisie miestneho zastupiteľstva na rok 2018. 

                                                                                                                               T: 31. 1. 2018 

Hlasovanie :      prítomní : 19         za : 17         proti : 0         zdržali sa : 0           nehlasovali: 2 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 

K bodu č. 18: Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2018. 
Úvodné slovo predniesol RNDr. Martin Zaťovič, starosta. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 271/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
  berie  na vedomie 

 
termíny poslaneckých dní na rok 2018. 

Hlasovanie :      prítomní : 20         za : 18         proti : 0         zdržal sa : 1           nehlasoval: 1 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 

    K bodu č. 19: Rôzne. 
                            19.1. Návrh  na riešenie neplnenia  povinností  nájomcu  Športový klub PKO 
    Jagermajster Dúbravka, vyplývajúcich mu zo zmluvy č. 568/2016 o nájme nebytových 
    priestorov. 
    Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho 
    a legislatívneho. 
    K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
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Uznesenie MZ č. 272/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

odporúča 
 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
vypovedať nájomnú zmluvu č. 568/2016 o nájme nebytových priestorov medzi mestskou 
časťou Bratislava-Dúbravka a Športovým klubom PKO Jagermajster Dúbravka, Karola Adlera 
19, Bratislava, IČO 42171474, zastúpený Ing. arch. Igorom Jágerským, ako nájomcom, ktorej 
predmetom  je  nájom  nehnuteľnosti  nachádzajúcej  sa  na ulici Karola  Adlera 19, v Bratislave,  
súp. č. 847, podľa bodu 8.1 písm. e) článku VIII nájomnej zmluvy z dôvodu porušenia 
povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy. 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 

    K bodu č. 19: Rôzne. 
                   19.2. Návrh  na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2017 z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. 
Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu. 
MUDr. Juraj Štekláč, PhD., poslanec  miestneho  zastupiteľstva  a  súčasne predseda sociálno- 
zdravotnej a bytovej komisie miestneho zastupiteľstva podporil predmetný materiál. 
 

Uznesenie MZ č. 273/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2017 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre ASKLEPIOS, s.r.o., Saratovská 24, 841 02 Bratislava, vo výške 2.500,- EUR,  
za účelom rekonštrukcie sociálnych zariadení v Zdravotnom stredisku, Saratovská 24, 841 02 
Bratislava. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 20           za : 20           proti : 0           zdržali sa : 0 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                      - - - 
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K bodu č. 19: Rôzne. 
19.3. Návrh na  nenávratné  finančné  dotácie  na  rok  2017  z  rozpočtu  mestskej  časti 
Bratislava-Dúbravka na vybudovanie kontajnerových stojísk. 
Predmetný materiál navrhol prerokovať priamo v tomto bode RNDr. Martin Zaťovič, starosta. 
Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 274/2017 
zo dňa 12. 12. 2017 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

poskytnutie  nenávratných  finančných   dotácií   na   rok   2017  z  rozpočtu   mestskej   časti 
Bratislava-Dúbravka určených na vybudovanie uzatvorených kontajnerových stojísk: 
1. Vlastníci bytov a NP Považanova 2, Bratislava, vo výške 3 000. EUR. 
2. Vlastníci bytov a NP Bilíkova 2-8, Bratislava, vo výške 3 000. EUR. 
3. Vlastníci bytov a NP Bazovského 7-13, Bratislava, vo výške 3 000. EUR. 
4. Vlastníci bytov a NP Koprivnická 13, Bratislava, vo výške 3 000. EUR. 

Hlasovanie :      prítomní :  22         za : 18         proti : 0         zdržali sa : 3        nehlasoval: 1 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 

Ďalej v bode „Rôzne“ vystúpili viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva. 
Ing. Peter Hanulík požiadal starostu, aby pri výstavbe obchodných priestorov nebolo zabudnuté 
na verejné toalety. Dnes verejné  toalety  sú  súčasťou  obchodného priestoru  iba v  Kauflande.  
Ing. Juraj Horan, Mgr. Matej Nagy, Ing. Juraj Káčer, Tomáš Husár a Mgr. Miroslav Sedlák 
požadovali na viacerých miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka osadiť príslušné 
dopravné značky za účelom skvalitnenia prevádzky dopravy ako i zvýšenia jej bezpečnosti. 
 

- - - 
 
K bodu č. 20: Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
Poslanci miestneho zastupiteľstva nevzniesli žiadne interpelácie. 
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Po  skončení  zasadnutia  miestneho   zastupiteľstva  starosta  poprial   poslancom   miestneho 
zastupiteľstva ako i všetkým prítomným príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom 
roku 2018 veľa zdravia, šťastia a úspechov v súkromnom a pracovnom živote.  
 

 
 
 
 
Ing. Rastislav  Bagar                                                                       RNDr. Martin  Zaťovič 
          prednosta                                                                                            starosta 
    miestneho úradu                                        
                        
 
 
                                                                                                                                                                          
 
Overovatelia: 

1. Mgr. Miroslav Sedlák, poslanec miestneho zastupiteľstva                             
2. Branko Semančík, poslanec miestneho zastupiteľstva   

 
 
Za správnosť zápisnice: 
Mgr. Jozef Kralovič, vedúci organizačného oddelenia 
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