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Zápisnica 
 

z 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, konaného dňa 26. júna 2018 v Kultúrnom centre Fontána na 
Ožvoldíkovej 12 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jún  2018 



Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
RNDr.  Martin  Zaťovič, starosta  otvoril  19. zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len “miestne zastupiteľstvo“). 
Privítal   poslancov  miestneho   zastupiteľstva, Ing. Ruženu Zathureckú, miestnu kontrolórku,  
vedúcich  pracovníkov miestneho  úradu a ostatných prítomných. 
Skonštatoval, že podľa  počtu  podpísaných poslancov miestneho zastupiteľstva na prezenčnej 
listine  je   miestne  zastupiteľstvo  uznášaniaschopné. 
Ospravedlnil neprítomnosť poslancov  Ing. Petra Klepocha, Ing. Mateja Filípka a Mgr. Mariá- 
na Podrazila. 
   
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
   
Následne miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1.  Mgr. Mateja Nagya  
   1. 2.  Mariána Takácsa 
 
Hlasovanie :      prítomní : 18           za : 18           proti : 0           zdržali sa : 0         
                                                                                                       
2. Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
    2. 1. Ing, Juraja Káčera 
    2. 2. Ing. Mgr. Petra Illého 
 
Hlasovanie :      prítomní : 18           za : 18           proti : 0           zdržali sa : 0 

 
Následne starosta predložil poslancom miestneho zastupiteľstva návrh  programu  zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva, ktorý bol uvedený na pozvánke a zverejnený na úradnej tabuli a na 
webovom sídle mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 19           za : 19           proti : 0           zdržali sa : 0       
 
Starosta skonštatoval, že tento program bol schválený a pristúpil k jeho prerokovaniu. 

 

Schválený program zasadnutia 
     Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
     Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
1.  Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
2.  Návrh na  určenie počtu  poslancov  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava- 
     Dúbravka a volebných obvodov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie 
     rokov 2018 – 2022. 
3.  Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej časti Bratislava-Dúbravka o podmien- 
     kach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
4.  Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava- 
     Dúbravka k 31. 12. 2017.  



5.    Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2017. 
6.    Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2018. 
7.    Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
8.    Návrh  dodatkov k  zriaďovacím  listinám  základných   škôl  v  zriaďovacej  pôsobnosti 
       mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
9.    Návrh  na  nenávratné  finančné dotácie  na rok 2018 z rozpočtu mestskej časti  Bratisla- 
       va-Dúbravka pre športové kluby. 
10.  Návrh  na  predaj  nehnuteľnosti,  stavby,  súp. č.  3196,  postavenej  na  parc. č. 3058/5,   
       Ľudovítovi Šándorovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
11.  Návrh  na  predaj   pozemku, parc.  č. 1833/2,  k. ú.  Dúbravka,  vo  výmere  33 m2,  Ing. 
       Antonovi Dusíkovi  a  Ing. Bronislave  Dusíkovej, ako prípad  hodný osobitného  zreteľa. 
12.  Návrh  na  predaj  pozemkov,  parc.  č. 3058/22,  3058/79   a  3058/80,  k. ú.  Dúbravka, 
       Róbertovi Kuglerovi a Kláre Kuglerovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
13.  Návrh  na  nájom  nebytových  priestorov  nachádzajúcich sa v  Dome kultúry Dúbravka,  
       vo výmere 15 m2, Natálii Jankovičovej, IČO: 47 533 340, Bujnákova  23,  Bratislava, ako 
       prípad  hodný osobitného zreteľa.  
14.  Návrh na predĺženie  nájmu  nebytových priestorov-triedy č. 5  v objekte na Bilikovej 34, 
       súp. č. 1891,  na pozemku,  parc.  č. 3163,  vo výmere  65,70  m2, Mgr. Dagmar  Kačová- 
       Ateliér Čakanka, IČO:  40 104 095, Pod Násypom 16, Bratislava, ako  prípad hodný  oso- 
       bitného zreteľa. 
15.  Návrh  na  predĺženie  stanovených podmienok  zmluvy o  nájme  nebytových priestorov, 
       ktorej  predmetom  je  nájom   nehnuteľnosti   nachádzajúcej   sa   na   pozemku,  parc.  č.  
       2952,  na  Bazovského  6 v Bratislave, nájomcovi Centrum rodiny n. o. 
16.  Návrh  na  zníženie  ceny  nájmu  nebytových priestorov v objekte bývalého kina Odboj, 
       nájomcovi Mestské múzeum v Bratislave. 
       Návrh  uznesenia  k  tomuto  bodu pri  hlasovaní  nezískal  dostatočný  počet  hlasov  
       na prijatie uznesenia. 
17.  Návrh na nájom pozemku, parc.č.1437/49, vo výmere 492m2,British International School 
       Bratislava,  s. r. o.,  J. V. Dolinského  1, Bratislava,  IČO: 35 724 120, ako  prípad  hodný 
       osobitného zreteľa. 
18.  Návrh na nájom nebytových priestorov-kotolne, strojovne, plynomerne a predsiene kotol- 
       ne vo výmere 155,43 m2, v budove školy Pekníkova 6, Bratislava, súp. č. 1954, na parce- 
       le č. 1421, k. ú. Dúbravka, nájomcovi  British International  School Bratislava  s.r.o., ako 
       prípad hodný osobitného zreteľa. 

     19.  Návrh  na  nájom  pozemku, parc. č. 3058/13,  k. ú.  Dúbravka, spolu  vo  výmere  43 m2, 
            spoločnosti  EURO-EKO SLOVAKIA, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
     20.  Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 1839/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m2, 
            na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

       Návrh  uznesenia  k  tomuto  bodu pri  hlasovaní  nezískal  dostatočný  počet  hlasov  
       na prijatie uznesenia. 

     21.  Návrh  na  nájom  pozemkov, k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prí- 
            pad hodný osobitného zreteľa. 
     22.  Informácia  o vybavení  interpelácie  poslanca  miestneho zastupiteľstva  z 18.zasadnutia 
            Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 17. 4. 2018. 

23.  Rôzne. 
     24.  Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 

       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. 

Uznesenie MZ č. 299/2018 
zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

  berie  na  vedomie 

priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
1. 16/2011  zo dňa 18. 1. 2011. 
2. 60/2015 časť B bod 1  zo dňa 5. 5. 2015. 
3. 131/2016 časť B zo dňa 26. 4. 2016. 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 2: Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho  zastupiteľstva mestskej  časti  
Bratislava-Dúbravka  a  volebných  obvodov  v  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  na 
volebné obdobie rokov 2018 – 2022. 
 
Úvodné slovo predniesol Mgr. Jozef Kralovič, vedúci organizačného oddelenia. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 

Uznesenie MZ č. 300/2018 
zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
   

určuje 

1. Počet poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné 
obdobie rokov 2018 - 2022 v celkovom počte 25. 

2. Volebné obvody o počte 4 a počet poslancov v nich do Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2018 -2022  nasledovne: 
-volebný obvod č. 1  -  6 poslancov     

       -volebný obvod č. 2  -  7 poslancov                
       -volebný obvod č. 3  -  6 poslancov                  
       -volebný obvod č. 4  -  6 poslancov. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 18         za : 17         proti : 0        zdržali sa : 0         nehlasoval:  1 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

 



K bodu č. 3: Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho 
a legislatívneho. 
MUDr. Juraj Štekláč, PhD, poslanec miestneho zastupiteľstva požiadal vedenie mestskej časti, 
aby navrhlo pravidlá používania loga mestskej časti. Logo mestskej časti je toho času 
vypracované, je veľmi pekné a treba ho používať. 
 

Uznesenie MZ č. 301/2018  
zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

  schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2018 o podmienkach 
používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka, s účinnosťou 1. augusta 2018. 

Hlasovanie :      prítomní : 19         za : 18         proti : 0         zdržali sa : 0          nehlasoval: 1 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 4: Inventarizácia majetku, záväzkov  a  rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka k  31. 12. 2017. 
 
Úvodné  slovo  predniesol   Ing. Michal  Gajan,  vedúci  ekonomického  oddelenia, v  ktorom 
uviedol, že  mestská  časť  Bratislava-Dúbravka  v  zmysle  platnej  právnej  úpravy vykonala  
inventarizáciu  jej  majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2017.  Za tým 
účelom starosta vydal príkaz č. 2/2017, ktorého súčasťou bol harmonogram prác  na  vykona- 
nie predmetnej inventarizácie a vymenovanie členov ústrednej inventarizačnej komisie  a čle- 
nov čiastkových inventarizačných komisií. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 

Uznesenie MZ č. 302/2018 
zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

berie na  vedomie   

správu   o  výsledkoch  inventarizácie   majetku,  záväzkov  a  rozdielu  majetku  a   záväzkov 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka  k 31. 12. 2017. 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

- - - 



K bodu č. 5: Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2017. 

Úvodné  slovo  predniesol   Ing. Michal  Gajan,  vedúci  ekonomického  oddelenia. 
Ing. Libor Gula, M.A., predseda  Ekonomickej  komisie miestneho zastupiteľstva  požiadal, 
aby  mu bola vysvetlená výška schodku, nakoľko sa uvádza v rozličnej výške. 
Ing. Michal Gajan, vedúci ekonomického  oddelenia uviedol spôsob výpočtu schodku a jeho 
výšku, ktorá je uvedená i v návrhu uznesenia v časti C a to  vo výške 803 684,27 EUR, ako i 
vysporiadanie zostatku finančného hospodárenia  za  rok 2017 v  sume 16 309,42 EUR  z  fi- 
nančných operácií. 
Ing. Juraj Káčer, poslanec miestneho zastupiteľstva uviedol, že všetky výdavky mestskej čas- 
ti sú vykryté príjmami mestskej časti a čo je dôležité, vedenie mestskej časti a poslanci miest- 
neho zastupiteľstva napĺňajú priority vytýčené na začiatku volebného obdobia ako i volebný 
program, s ktorým išli do komunálnych volieb v roku 2014.  
                                                       
                                                      Uznesenie MZ č. 303/2018 

zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

A. berie  na vedomie 
 

1. Ročnú   účtovnú   závierku    za   organizáciu  Dúbravská   televízia,  s.r.o.  za   rok   2017 
    a hospodársky výsledok-zisk pred zdanením vo výške 9 453,- EUR.  
2. Stanovisko miestnej kontrolórky k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
    za rok 2017. 

                                                          B. schvaľuje  
 

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2017 bez výhrad. 
 
                                                                     C. potvrdzuje 
 
 1. Schodok rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2017  a jeho krytie  z peňaž- 
     ných fondov, vyčíslený vo výške 803 684,27 EUR. 
 2. Vysporiadanie  zostatku  finančného  hospodárenia  za rok  2017  v sume 16 309,42  EUR 
      z finančných operácií. 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 6: Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2018. 
 
Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu, v ktorom podrobne 
prítomných  informoval  o úprave  rozpočtu  za  rok 2018, ktorá je premietnutá v návrhu 
uznesenia na úpravu rozpočtu. Priaznivý vývoj skutočného plnenia príjmov rozpočtu za prvých 
5 mesiacov roka 2018 ukázal, že vývoj celkových príjmov  v tomto roku je výrazne priaznivejší 
v porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom na rok 2018-nárast príjmov z dane fyzických 



osôb ako i zvýšený príjem za odpredaj pozemkov a nehnuteľností mestskej časti Bratislava-
Dúbravka a poskytnutých dotácií. 
 

Uznesenie MZ č. 304/2018 
zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

1. Úpravu príjmovej časti rozpočtu  nasledovne: 
    - zvýšenie bežných príjmov                                                                         + 341 000 EUR 
   RP 111 003 Daň z príjmov fyzických osôb + 341 000 EUR 
 
    - zvýšenie bežných príjmov  + 25 000 EUR 
   RP 223 001 DKD príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti  + 25 000 EUR 
 
    - zvýšenie kapitálových príjmov            + 180 000 EUR 
   RP 233 001 Príjmy z predaja majetku                                                      +   80 000 EUR  
   RP 322 001 Poskytnuté dotácie na kapitálové výdavky + 100 000 EUR 
 

2. Úpravu rozpočtu bežných výdavkov nasledovne :  
    - zvýšenie bežných výdavkov (zo zvýšenia príjmov na dani z príjmov FO) + 341 000 EUR 
      z toho : 
      RP 0451 635 006 6.1  Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov + 170 000 EUR 
      RP 0451 635 006*1 6.3 Dopravné značenie                                              +   30 000 EUR 
      RP 0451 635 006*4  6.2  Zimná údržba                                                    +   40 000 EUR 
      RP 0510 635 006*2 10.3 Údržba a opravy detských ihrísk                       +  30 000 EUR 
      RP 09111 635 006  7.1 Opravy a údržba budov a objektov MŠ               +   50 000 EUR 
      RP 09602 610+620 7.5  Odmeny zamestnancov ZŠ (OK v rozpočte ZŠ) +   15 000 EUR 
      RP 0950 610+620 7.5 Transfer na orig.komp. pre ŠJ pri (ZŠ pri Kríži)   +     1 000 EUR  
      RP 0820 642 002 8.2 Ostatná kultúrna činnosť- 
                                           - ocenenie Osobnosť Dúbravky za rok 2018          +    5 000 EUR 
 
    - zvýšenie bežných výdavkov (zo zvýšenia príjmov DKD)              + 25 000 EUR 

 z toho: 
 RP 0820 637 002 8.3 Kultúrna a zábavná činnosť      + 15 000 EUR 
 RP 0820 637 003 8.3 Propagácia a poplatky autorským zväzom               +  3 000 EUR 
 RP 0820 637 004 8.3 Zmluvné a všeobecné služby                                   +   7 000 EUR 

 

3. Úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov nasledovne :  
    - zvýšenie kapitálových výdavkov krytých kapitálovými príjmami + 80 000 EUR 
      z toho : 
      RP 0510 717 002  10.3 Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia + 30 000 EUR 
      RP 0510 717 001 10.3  Multifunkčné ihrisko v Parku Pekníkova  + 50 000 EUR 
 

Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu: 



PRÍJMY zvýšenie o 546 000 EUR  zo 14 407 301 EUR na 14 938 301 EUR 
VÝDAVKY zvýšenie o 446 000 EUR zo 14 402 301 EUR  na 14 833 301 EUR 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 7: Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
 
Materiál uviedla Ing. Ružena Zathurecká, miestna kontrolórka. 
K predmetnej informácií vystúpili viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva, napr. Ing. Libor 
Gulla, M.A., ktorý  sa  informoval  na nárast odmien zamestnancov mestskej časti  o 20 000,- 
EUR oproti roku 2016. Zodpovedal mu prednosta miestneho úradu ako i poslanec  miestneho 
zastupiteľstva MUDr. Juraj Štekláč v tom zmysle, že mestská časť vykonávala činnosti, ktoré 
v minulosti neboli ňou zabezpečované ako i to, že zamestnanci Domu kultúry Dúbravka  boli 
delimitovaní pod mestskú časť. 
Ing. Juraj Káčer, poslanec miestneho zastupiteľstva  uviedol, že nedostatky uvedené miestnou 
kontrolórkou sú administratívne nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť, ale je  veľmi dôležitá 
personálna politika vedenia mestskej časti, čo znamená, že sa  darí stabilizovať  zamestancov, 
čo sa samozrejme prejavuje i na kvalite ich práce. 
 

Uznesenie MZ č. 305/2018 
zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. berie na vedomie 
 

1. Správu  z kontroly  plnenia  opatrení  a  odstránenia  nedostatkov  zistených v rokoch 2016- 
    2017. 
2. Správu z kontroly poskytovania a vyúčtovania nenávratných dotácií za rok 2017. 

 
B. schvaľuje 

 
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 22           za : 22           proti : 0           zdržali sa : 0 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 - - - 

 

 

K bodu č. 8: Návrh  dodatkov  k  zriaďovacím  listinám  základných  škôl  v  zriaďovacej  
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 



 
Úvodné slovo predniesla Mgr. Marta Jurkovičová, vedúca oddelenia školstva, vzdelávania 
a športu. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 

Uznesenie MZ č. 306/2018 
zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

A. schvaľuje 

1. Dodatok č.1 k zriaďovacej listine Základnej školy Beňovského 1, Bratislava. 
2. Dodatok č.1 k zriaďovacej listine Základnej školy Nejedlého 8, Bratislava. 
3. Dodatok č.1 k zriaďovacej listine Základnej školy Pri kríži 11, Bratislava. 
4. Dodatok č.1 k zriaďovacej listine Základnej školy Sokolíkova 2, Bratislava. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 20           za : 20           proti : 0           zdržali sa : 0 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 - - - 

                                                    
K bodu č. 9: Návrh  na  nenávratné  finančné  dotácie  na rok 2018  z  rozpočtu mestskej časti  
Bratislava-Dúbravka pre športové kluby. 
 
Úvodné slovo predniesla Mgr. Marta Jurkovičová, vedúca oddelenia školstva, vzdelávania 
a športu. 
Mgr. Matej  Nagy, poslanec  miestneho  zastupiteľstva  navrhol doplnenie uznesenia  o časť B 
v znení: „ žiada  prednostu miestneho úradu vytvoriť pracovnú skupinu  k príprave všeobecne 
záväzného nariadenia o dotáciách.“. 

Uznesenie MZ č. 307/2018 

zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

A. schvaľuje 

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2018 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre športové kluby: 
1. Futbalový klub Dúbravka vo výške 2 000,- EUR. 
2. Futbalový klub Polície Dúbravka-Bratislava vo výške 2 000,- EUR. 
3. Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova 24 vo výške 3 200,- EUR. 
4. HOBA Bratislava vo výške 5 000,- EUR. 

 

 
B. žiada 

 
prednostu miestneho úradu 



vytvoriť  pracovnú  skupinu  k  príprave  všeobecne  záväzného nariadenia mestskej časti Bra- 
tislava-Dúbravka o dotáciách. 

Hlasovanie k časti B:      prítomní : 21           za : 16           proti : 2           zdržali sa : 3 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že doplnenie uznesenia o časť B  bolo schválené. 

 

Hlasovanie k časti A  (pôvodný návrh uznesenia):       

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že časť A uznesenie bola schválená. 

- - - 

K bodu č. 10: Návrh  na  predaj  nehnuteľnosti, stavby, súp. č.  3196, postavenej  na  parc. č. 
3058/5, Ľudovítovi Šándorovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho 
a legislatívneho. 
Poslanci miestneho zastupiteľstva odsúhlasili vystúpenie  občanov mestskej  časti  Bratislava- 
Dúbravka,  Mareka  Ortuťu   a   Radovana  Remenára, ktorí  vyslovili  svoj   nesúhlas  s pred- 
metným predajom, verejnosť príde o verejné WC a z možnosti výstavby neadekvátnej stavby. 
Občanom bolo vysvetlené, že k materiálu je pripojená vizualizácia budúcej stavby, ktorá svo- 
jou architektúrou zapadne do okolia a prevádzkovanie verejného WC vyžaduje nemalé finan- 
čné prostriedky.  
 

Uznesenie MZ č. 308/2018 
zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
   

schvaľuje 

 

podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení  neskorších predpisov predaj 
nehnuteľnosti, súp. č. 3196, postavenej na pozemku registra „C“ KN, v k. ú. Dúbravka, na parc. 
č. 3058/5 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 40 m2, evidovanej na LV č. 3485,do výluč-
ného vlastníctva Ľudovíta Šándora, , za kúpnu cenu celkom 12 406,-  EUR, s podmienkami: 
  
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia. 
     V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto 
     uznesenie stratí platnosť, 
2.  Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
     zmluvnými stranami.  
 
 
 
 



3.  Predaj bude uskutočnený len za predpokladu, že žiadateľ bude mať plne vyrovnané nájomné 
     a s tým súvisiace poplatky. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21           za : 17           proti : 0           zdržali sa : 4 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 11: Návrh  na  predaj pozemku,  parc.  č. 1833/2,  k. ú. Dúbravka, vo výmere 33 m2,  
Ing. Antonovi Dusíkovi a Ing. Bronislave  Dusíkovej,  ako prípad  hodný osobitného  zreteľa. 

Úvodné slovo  predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci  oddelenia  majetkovoprávneho  a 
legislatívneho.  
Niektorí  poslanci  miestneho zastupiteľstva nesúhlasili s predmetným predajom, navrhli pre-  
dĺžiť existujúcu  nájomnú  zmluvu. Iní  poslanci  miestneho zastupiteľstva vyjadrili  podporu 
k predaju predmetného pozemku a to z dôvodu jeho majetkovoprávneho usporiadania. 

Uznesenie MZ č. 309/2018 
zo dňa 26. 6. 2018  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

schvaľuje 

 

predaj pozemku, parc. č. 1833/2 - záhrady, vo výmere 33 m2, vedeného v KN ako parcela 
registra "C-KN", LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, za cenu vo výške 156,- 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, Ing. Antonovi Dusíkovi a Ing. Branislave Dusíkovej, , za cenu celkom 5 148,-  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 žiadatelia budú mať plne vyrovnané 
nájomné a s tým súvisiace poplatky. 

 
Hlasovanie :      prítomní : 21           za : 15           proti : 2            zdržali sa : 4 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 12: Návrh  na   predaj  pozemkov,  parc.  č.  3058/22,  3058/79    a   3058/80,  k.  ú.  
Dúbravka, Róbertovi Kuglerovi  a Kláre  Kuglerovej , 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. 310/2018 
zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

 

podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení  neskorších predpisov predaj 
pozemkov, registra "C“ KN, v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3058/22 - zastavané plochy a nádvoria, 
vo výmere 43 m2,  parc. č. 3058/79 - zastavané plochy a nádvoria,vo výmere 11 m2 
a parc. č. 3058/80 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 7 m2, evidované na LV č. 1381, 
v celkovej výmere 61 m2, do bezpodielového vlastníctva  Robertovi Kuglerovi, rod. Kugler 
a Kláre Kuglerovej, rod. Melichovej, ,  za kúpnu  cenu celkom 12 406,- EUR, s podmienkami:  
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 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 žiadatelia budú mať plne vyrovnané 
     nájomné a s tým súvisiace poplatky. 
 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 13:  Návrh  na  nájom  nebytových  priestorov  nachádzajúcich  sa v  Dome kultúry 
Dúbravka, vo výmere 15 m2, Natálii  Jankovičovej, IČO: 47 533 340, Bujnákova  23,  Bratis- 
lava, 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. 311/2018 
zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

nájom nebytových priestorov - kancelárie č. 150 v Dome kultúry Dúbravka, na Saratovskej 
ulici  2/A, v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m², vo vlastníctve mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, Natálii Jankovičovej, Bujnákova 23, Bratislava, IČO: 47 533 340,  
na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 120,- EUR za m² za rok, teda za 1800,- EUR ročne, 
pričom k cene nájmu budú pripočítané 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: 
1.  Nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia, inak stratí 
     platnosť. 
2.  Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného   

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 14: Návrh  na  predĺženie  nájmu  nebytových  priestorov-triedy   č. 5  v  objekte na  
Bilikovej  34, súp. č. 1891,  na  pozemku, parc. č. 3163,  vo  výmere  65,70  m2, Mgr. Dagmar  
Kačová-Ateliér Čakanka, IČO:  40 104 095,  Pod Násypom 16,  Bratislava, 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. 312/2018 
zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

schvaľuje 

predĺženie nájmu nebytových priestorov - triedy č. 5 v objekte Bilikova  34, súpisné č. 1891, 
postavenom na parc. č. 3163, k. ú. Dúbravka, vo výmere 65,70 m², vedených na LV č. 3485, 
vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Mgr. Dagmar Kačová – Ateliér Čakanka, 
Pod Násypom 16, Bratislava, IČO: 40 104 095, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške  
15,- EUR za m² a za rok, teda za nájomné vo výške 985,50 EUR ročne, pričom k cene nájmu 
budú pripočítané 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 podmienkou, že nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa schválenia 
uznesenia, inak stratí platnosť. 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 15: Návrh  na  predĺženie  stanovených podmienok  zmluvy   o  nájme  nebytových   
priestorov,  ktorej  predmetom   je   nájom   nehnuteľnosti   nachádzajúcej   sa   na   pozemku,  
parc.  č. 2952, na Bazovského 6 v Bratislave,nájomcovi Centrum rodiny n. o. 

Úvodné slovo  predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci  oddelenia  majetkovoprávneho  a 
legislatívneho.  
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 



Uznesenie MZ č. 313/2018 
zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

schvaľuje 

predĺženie obdobia upraveného nájmu podľa Zmluvy č. 58/2006 o nájme nebytových 
priestorov v znení dodatkov 1 až 6, teda zachovanie ročného nájomného vo výške 1,- EUR, 
za zachovania podmienky vykonania rekonštrukčných prác na predmete nájmu vo výške 
7 146,55 EUR ročne, a to do 31. 12. 2022, nájomcovi Centrum rodiny, n.o., Bazovského 6, 
Bratislava, IČO: 37 924 320. 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 16: Návrh na zníženie  ceny nájmu nebytových priestorov  v objekte bývalého kina 
Odboj, nájomcovi Mestské múzeum v Bratislave. 

Úvodné slovo  predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci  oddelenia  majetkovoprávneho  a 
legislatívneho.  
Maroš Repík, poslanec miestneho zastupiteľstva vo svojom diskusnom príspevku uviedol, že 
nesúhlasí so znížením ceny nájmu za príslušné nebytové priestory. 

Návrh uznesenia: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

zníženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na parcele č. 409, k. ú. 
Dúbravka, súp. č. 2242, vo výmere 269 m2, ktoré nájomca Mestské múzeum v Bratislave, 
Radničná 1, Bratislava, IČO: 00 179 744 v nájme na základe Zmluvy o nájme č. 07 83 1172 02 
00, z ceny 47,- EUR za m2 a rok, čo predstavuje 12 643,- EUR, na cenu 19,- EUR ročne. 
 

Hlasovanie :      prítomní : 19        za : 1        proti : 13         zdržali sa : 2         nehlasovali: 3 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie nebolo schválené. 

- - - 

 

 

 



K bodu č. 17: Návrh   na  nájom  pozemku,  parc. č. 1437/49,  vo   výmere   492 m2,  British 
International   School   Bratislava,   s. r. o.,  J. V. Dolinského   1,   841 02   Bratislava,  IČO: 
35 724 120, 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. 314/2018 
zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

schvaľuje 

nájom časti pozemku, parc. č. 1437/49, k. ú.  Dúbravka,  vo  výmere  492 m2 ,  vo  vlastníctve 
hlavného   mesta  SR  Bratislavy,  zvereného  do  správy  mestskej  časti Bratislava-Dúbravka, 
vedeného  na  LV  č.  847,  British  International  School  Bratislava, s.r.o., J.V. Dolinského 1,  
841 02 Bratislava, IČO: 35 724 120, na dobu do 30. 4. 2039, za  nájomné  vo výške 12,- EUR 
za m2 /rok, počas obdobia školského roka v čase od 8,00  h  do 16,00 h, ako prípad hodný oso- 
bitného zreteľa podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zne- 
ní neskorších predpisov, s podmienkami: 
1 Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia. 
    V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
2. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného 
    nájomného. 

Hlasovanie :      prítomní : 19           za : 18           proti : 0           zdržal sa : 1 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu  č. 18: Návrh   na  nájom   nebytových   priestorov-kotolne,   strojovne,   plynomerne 
a pred siene kotolne, vo  výmere 155,43 m2, v budove školy Pekníko va 6, Bratislava,  súp. č. 
1954,  na  parcele  č. 1421,  k.  ú.  Dúbravka,  nájomcovi   British  International   School Bra- 
tislava  s.r.o., 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. 315/2018 
zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

schvaľuje 

rozšírenie predmetu nájmu v existujúcej nájomnej zmluve č. 233/2012 s British International 
School o nájom nebytových priestorov - kotolne, strojovne, plynomerne a predsiene kotolne 
v budove školy Pekníkova  6, súpisné č. 1954, postavenom na parc. č. 1421, k. ú. Dúbravka vo 



výmere 155,43 m², vedených na LV č. 3485, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
British International School Bratislava s.r.o., J. Valašťana Dolinského 1,Bratislava, IČO: 35 
724 129, na dobu určitú, do 30. 4. 2039, a to odplatne za plnenie, ktoré poskytne nájomca 
v zmysle podmienky uvedenej nižšie,  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: 
1. Nájomca podpíše dodatok k nájomnej zmluve do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia, inak 
    stratí platnosť. 
2. Nájomca sa zaviaže, že všetky náklady na rekonštrukciu predmetných priestorov, výmenu 
    kotlov, výmenníkov tepla, regulácie a ostatných zariadení ako aj servis, údržbu, revízie a 
    ostatné náklady na prevádzku kotolne bude znášať sám počas platnosti nájomnej zmluvy. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21         za : 20         proti : 0         zdržali sa : 0          nehlasoval: 1 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 19: Návrh na  nájom  pozemku, parc. č. 3058/13,  k. ú.  Dúbravka, spolu  vo  výmere  
43 m2, spoločnosti EURO-EKO SLOVAKIA, s. r. o., 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. 316/2018 
zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

schvaľuje 

 

nájom pozemku, parc. č. 3058/13 - zastavaná plocha a nádvorie, 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, na základe protokolu o zverení  
č. 21/1996 zo dňa 12. 9. 1996, nachádzajúci sa v lokalite - Trhová ulica, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, EURO-EKO SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Bajkalská 4, 821 08 
Bratislava, s podmienkami:   
1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia. 
     V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v tejto lehote podpísaná, uznesenie stratí 
     platnosť. 
2.  Doba nájmu bude uzatvorená na dobu určitú do 31. 12. 2035. 
3.  Za nájomné vo výške 16,-  EUR za m² a rok, teda 688,- EUR za rok. 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 



K bodu č. 20: Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 1839/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 
612 m2, na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
 
Úvodné slovo  predniesol JUDr. Ľuboslav  Kašuba, vedúci  oddelenia   majetkovoprávneho  a 
legislatívneho, v ktorom uviedol, že pán Rakús v rozpore  s  podmienkami  nájomnej  zmluvy  
na predmetnom pozemku chová domáce zvieratá a obyvatelia v jeho okolí spísali petíciu proti  
chovu týchto zvierat ako i proti neporiadku na príslušnom pozemku. Ruší  ich hluk,  zápach  a 
katastrofálny neporiadok pri  užívaní vlastných nehnuteľností.   
Poslanci miestneho zastupiteľstva k tomuto bodu viedli rozsiahlu diskusiu, ak nájomnú zmluvu 
predĺžia alebo ju nepredĺžia, súčasnú situáciu to nevyrieši, nakoľko  pán Rakús je právoplatným 
vlastníkom nedostavaného domu stojacom na príslušnom pozemku. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

 

predĺženie nájmu pozemku, parc. č. REG „C-KN“ 1839/1 - zastavaná plocha a nádvorie, vo 
výmere 612 m2, k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely vedeného  
v KN ako parcela registra "C-KN", 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, 
Petrovi Rakúsovi, na dobu určitú do 31. 5. 2019, 
s podmienkami:   
1. 1,40  EUR/m2/rok, za časť predmetu nájmu s plochou 512 m2 slúžiaceho ako záhrada t. z. 

za cenu 716,80  EUR/rok. 
2. 6,00 EUR/m2/rok, za časť predmetu nájmu s plochou 100 m2 slúžiaceho ako záhrada t. z. 

za cenu 600,00  EUR/rok. 
Celková výška nájomného predstavuje 1 316,80  EUR ročne. 

3. Nájomná zmluva bude podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia miestnym 
zastupiteľstvom. V prípade, že nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, uznesenie 
miestneho zastupiteľstva  stratí platnosť. 

Hlasovanie :      prítomní : 22           za : 14           proti : 4           zdržali sa : 4 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie nebolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 21: Návrh  na  nájom  pozemkov, 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. 

 
 

 



Uznesenie MZ č. 317/2018 
zo dňa 26. 6. 2018 

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. 
v znení neskorších predpisov a to: 

nájom pozemkov: 

parc. číslo 
výme

ra 
v m2 

nájomca lokalita 

časť p. č. 3401/101, 3401/102 
„3401/27“ 256 KOVAČOVSKÝ Jozef Tesla 

Elektroakustika 

časť p. č. 3401/104, 3401/103 
„3401/29“ 163 KOPKÁŠ Adam Tesla 

Elektroakustika 

časť p. č. 3401/110, 3401/105 
„3401/30“ 240 KUĽKA Ján, Ing. Tesla 

Elektroakustika 

časť p. č. 3401/110, 3401/103 
„3401/42“ 21 SADLOŇ Jaroslav Tesla 

Elektroakustika 

časť p. č. 3401/110, 3401/105 
„3401/44“ 251 BUKOVJAN Jan Tesla 

Elektroakustika 

časť p. č. 3401/105 „3401/45“ 70 PŘEVRÁTILOVÁ Mariana 
a Jan 

Tesla 
Elektroakustika 

časť p. č. 3401/99 „3401/73“ 84 ŠPAČKOVÁ Gabriela Tesla 
Elektroakustika 

časť p. č. 3401/99 „3401/76“ 52 ORTHOVÁ Helena Tesla 
Elektroakustika 

časť p. č. 3401/103 „3401/85“ 30 KAPITÁNOVÁ Mariana Tesla 
Elektroakustika 

časť p. č. 3401/105, 3401/1 
„3401/89“ 87 MASARYK Ivan Tesla 

Elektroakustika 

časť 3401/105 (2406/31) 179 LAKATA Peter, Ing. Tesla 
Elektroakustika 

4097/3 396 SMIEŠKO Rastislav, Ing. 
a Ing. Mária 

Veľká lúka 



časť p. č. 3175/8  538 REPKA Ján, Ing. Dražická 

3175/3 418 KRUPSKÝ Miroslav Dražická 

3175/26 354 KINIK Vladimír Dražická 

časť 3175/7 454 ERDÖDY Stanislav Dražická 

časť - 2406/16 „2406/333, /334, / 
332“ 436 HARUŠTIAKOVÁ Tatiana Krčace nad OÚ PZ 

časť 2406/5 (2406/286) 105 FRIDA Richard Krčace nad OÚ PZ 

časť 2406/5 (2406/284) 141 ŠUHAJOVÁ Miroslava Krčace nad OÚ PZ 

2401/85 a 2401/86 770 ČERMÁK Maroš Hrubý breh 

s podmienkami: 
1. Doba nájmu bude uzatvorená na dobu určitú do 30. 6. 2027. 
2. 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. 

3. Cena je určená Zásadami hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti 
  Bratislava - Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, 
  upravujúcimi postup pri nájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné a to za 
  pozemok určený na záhradkárske a rekreačné účely v oblasti Tesla Elektroakustika to je 1,- 
  EUR/m2/rok; v oblasti Dražická to je 1,- EUR/m2/rok a v  oblasti Krčace nad OÚ PZ to je 
  1,- EUR/m2/rok, v oblasti Hrubý breh to je 1,- EUR/m2/rok a v oblasti Veľká lúka to je  
  1,- EUR/m2/rok. 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 22: Informácia o  vybavení   interpelácie  poslanca  miestneho  zastupiteľstva  z  18. 
zasadnutia Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka  zo  dňa 17. 4. 2018. 

Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 

Uznesenie MZ č. 318/2018 
zo dňa 26. 6. 2018 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

berie na vedomie 

informáciu   o   vybavení   interpelácie   Maroša  Repíka,  poslanca   miestneho  zastupiteľstva  
z  18.  zasadnutia  Miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka   zo   dňa  
17. 4. 2018.  

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



K bodu č. 23: Rôzne. 

V  tomto  bode  vystúpili  viacerí  poslanci  miestneho zastupiteľstva, ktorí žiadali od vedenia 
mestskej časti  Bratislava-Dúbravka informácie ohľadne dopravy, životného  prostredia  ako i 
rekonštrukcie telocviční. Na vznesené požiadavky odpovedal RNDr. Martin Zaťovič, starosta 
a Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu. 

V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie miestneho zastupiteľstva. 

- - - 

K bodu č. 24: Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
 
Ing. Juraj Káčer, poslanec miestneho zastupiteľstva interpeloval starostu ohľadne schodov 
vedúcich z Hanulovej ulici na parkovisko, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta a sú vo veľmi 
zlom stave a z toho dôvodu dochádza k vytápaniu  pivníc  majiteľov bytov  v  danej lokalite. 
Spoločenstvo vlastníkov predmetných bytov sa listom obrátilo na magistrát o zjednanie 
nápravy, avšak nedostali do dnešného dňa odpoveď. Poslanec požiadal starostu, aby v tejto veci 
komunikoval s magistrátom. Starosta vo svojej odpovedi na prednesenú interpeláciu 
informoval prítomných, že už v tejto záležitosti s magistrátom komunikoval a očakáva skorú 
odpoveď. Súčasne uviedol, že mestská poslankyňa, pani Zaťovičová v tejto veci interpelovala 
pána primátora .  
Mgr. Miroslav Sedlák, poslanec miestneho zastupiteľstva predniesol 3 interpelácie: 
1. Po vybudovaní chodníka cez trávnatú plochu  na Nejedlého ulici zostali miesta, ktoré sú po 
stavbárskej  činnosti  voľné-nezatrávnené.  Poslanec  požiadal  o  zjednanie  nápravy. Na  túto 
interpeláciu odpovedal prednosta miestneho úradu  v tom zmysle, že  mestská  časť zabezpečí 
zatrávnenie predmetných plôch. 
2. Obyvatelia mestskej časti nie sú dostatočne informovaní  o Všeobecne záväznom nariadení 
mestskej časti o stavebnej činnosti, veľmi často prichádza k situáciám, keď cez víkendy počuť, 
že  sa  vykonávajú  rôzne  činnosti, na základe ktorých prichádza k značnej hlučnosti. Na túto 
interpeláciu odpovedal prednosta miestneho úradu, že mestská časť v tejto oblasti vyvíja dosta- 
točnú propagáciu a je tiež potrebné, aby jednotliví správcovia bytov občanov plne informova- 
li o predmetnom všeobecne záväznom nariadení. Ďalej uviedol, že  mestská  časť  na  základe  
sťažností obyvateľov jednotlivým developerom za porušovanie vyššie uvedeného všeobecne 
záväzného nariadenia vyrubuje pokuty. 
3. Výstavba zvýšeného retardéra na Sokolíkovej ulici. Ing. arch. Pavel Gašparovič, vedúci  
oddelenia územného rozvoja a životného prostredia informoval poslanca, že toho času prebieha  
 
súťaž na dodávateľa stavebnej činnosti súvisiacej s rozšírením Hanulovej ulici, ktorej súčasťou 
je  i  výstavba  predmetného  retardéra  na  Sokolíkovej  ulici. Po  ukončení predmetnej súťaže 
pristúpi mestská časť k výstavbe požadovaného retardéra. 
4. Mgr. Matej  Nagy, poslanec  miestneho  zastupiteľstva  interpeloval  starostu  ohľadne stavu 
cesty „ministerstva obrany“. Starosta informoval poslanca, že predmetnú účelovú komunikáciu 
musí najskôr mestská časť získať do svojej správy od hlavného mesta. Hlavné mesto predmetnú 
komunikáciu zatiaľ nezískalo od Ministerstva obrany Slovenskej republiky do svojho 
vlastníctva. Toho času medzi týmito subjektami prebiehajú rokovania. 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie miestneho zastupiteľstva. 

 



Na záver zasadnutia miestneho zastupiteľstva starosta poďakoval prítomným poslancom za 
účasť a poprial im príjemný zvyšok dňa.  
 
 
 
 
 
Ing. Rastislav  Bagar                                                                      RNDr. Martin  Zaťovič 
          prednosta                                                                                            starosta 
    miestneho úradu                                        
                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 

1. Ing. Juraj Káčer, poslanec miestneho zastupiteľstva                           
2. Ing. Mgr. Peter Illý, poslanec miestneho zastupiteľstva 

 

 

Za správnosť zápisnice:  
Mgr. Jozef Kralovič 
vedúci organizačného oddelenia 
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