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Miestne   zastupiteľstvo   mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i a 
 

č.  275 – 280                             
 

zo    17.   zasadnutia   Miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka 
z  13. februára  2018 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 13. februára 2018 
na svojom 17. zasadnutí tieto body programu: 
 
     Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

            Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
       1.  Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 

2.  Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
3.  Situačná  správa  Mestskej   polície   hlavného   mesta  Slovenskej   republiky   Bratislavy 
     o mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2017. (ústna) 
4.  Návrh na  spolufinancovanie  projektu  podporeného  Prezídiom  Hasičského  a záchranné- 
     ho zboru  2018  na  predkladanie  žiadostí   o  poskytnutie   dotácie  zo  štátneho   rozpočtu 
     prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  
5.  Návrh na odzverenie  pozemku, parc. registra „C“, par. č. 3400/160-ostatné plochy, vo vý- 
     mere 13 450 m² , k. ú. Dúbravka, evidovaný katastrálnym odborom Okresného úradu 
     Bratislava na LV č. 847. 
6.  Návrh na odvolanie Miroslava Markoviča z funkcie člena odborníka-neposlanca Mediálnej 
     komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Dúbravka. 

     7.  Rôzne. 
     8.  Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 

     Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
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Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. Mgr. Mateja Nagya 
   1. 2. Mariána Takácsa 
 
Hlasovanie :      prítomní : 17           za : 17           proti : 0           zdržali sa : 0         
 
                                                                                                           
2. Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
    2. 1. Ing. Mgr. Petra Illého 
    2. 2. Branka Semančíka 
 
Hlasovanie :      prítomní : 18           za : 16           proti : 0           zdržali sa : 2 
 
 
Osobitné  hlasovanie  o  zaradení materiálu  do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
pod bodom č. 4 s názvom: „Návrh na  spolufinancovanie  projektu  podporeného  Prezídiom  
Hasičského  a záchranného zboru  2018  na  predkladanie  žiadostí   o  poskytnutie   dotácie  zo  
štátneho   rozpočtu   prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky.“.  
 
Hlasovanie :      prítomní : 18           za : 18           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
Osobitné  hlasovanie  o  zaradení materiálu  do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
pod bodom č. 5 s názvom: „Návrh na odzverenie  pozemku, parc. registra „C“, par. č. 3400/160 
– ostatné plochy, vo výmere 13 450 m² , k. ú. Dúbravka, evidovaný katastrálnym odborom 
Okresného úradu  Bratislava na LV č. 847.“.  
 
Hlasovanie :      prítomní : 18           za : 17           proti : 0           zdržal sa : 1 
 
 
Hlasovanie o celom programe: 
 
Hlasovanie :      prítomní : 17           za : 17           proti : 0           zdržali sa : 0 
                    

- - - 
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K bodu č. 1: Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 

Uznesenie MZ č. 275/2018 
zo dňa 13. 2. 2018 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

  berie  na  vedomie 
 
1. Splnené uznesenie miestneho zastupiteľstva:  
    - 270/2017  časť B zo dňa 12. 12. 2017 
 
2. Priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
    - 16/2011  zo dňa 18. 1. 2011 
    - 109/2015  časť B  bod 2  zo dňa 15. 12. 2015. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 19           za : 19           proti : 0           zdržali sa : 0  
 

                                                            - - - 
 

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

Uznesenie MZ č. 276/2018 
zo dňa 13. 2. 2018 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

berie na vedomie 
 

1.   Správu  z  kontroly  vybavovania  sťažností  a  petícií  za  rok  2017. 
2.   Správu  o  kontrolnej  činnosti  za  rok  2017. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 19         za : 18         proti : 0         zdržali sa : 0          nehlasoval: 1 
 

                                                            - - - 
 

K bodu č. 3: Situačná správa Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2017. (ústna) 
 

Uznesenie MZ č. 277/2018 
zo dňa 13. 2. 2018 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

berie  na  vedomie 
 
informáciu   o činnosti   okrskovej   stanice  Mestskej   polície   hlavného   mesta  Slovenskej  
republiky Bratislavy v mestskej časti Bratislava-Dúbravka  za rok 2017. 

 
Hlasovanie :      prítomní : 19         za : 18         proti : 0         zdržali sa : 0          nehlasoval: 1 
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K bodu č. 4: Návrh na  spolufinancovanie  projektu  podporeného  Prezídiom  Hasič -
ského  a záchranného zboru  2018  na  predkladanie  žiadostí   o  poskytnutie   dotácie  
zo  štátneho   rozpočtu   prostredníctvom   rozpočtovej  kapitoly  Ministerstva  vnútra 
Slovenskej republiky  
  

Uznesenie MZ č. 278/2018 
zo dňa 13. 2. 2018 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

spolufinancovanie projektu  „Obnovy Hasičskej zbrojnice“  Dobrovoľného hasičského zboru 
Bratislava-Dúbravka  z  projektu Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2018  na predkla- 
danie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej  kapi- 
toly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
Jedná sa o projekt v maximálnej výške 30 000 .- EUR, na ktorom sa mestská časť Bratislava-
Dúbravka bude podieľať spolufinancovaním  5%, čo znamená maximálnu  výšku spoluúčasti  
vo výške 1 500.- EUR. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 18        za : 17         proti : 0        zdržali sa : 0          nehlasoval: 1 
 

                                                            - - - 
 
K bodu č. 5: Návrh na odzverenie  pozemku, parc. registra „C“, par. č. 3400/160 - ostat- 
né  plochy, vo výmere  13 450 m² ,  k. ú. Dúbravka,  evidovaný  katastrálnym  odborom 
Okresného úradu Bratislava na LV č. 847. 
 

Uznesenie MZ č. 279/2018 
zo dňa 13. 2. 2018 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

A. schvaľuje 

odzverenie pozemku, parc. registra „C“, par. č. 3400/160-ostatné plochy, vo výmere 13 450 m², 
k. ú. Dúbravka, evidovaný katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV  
č. 847, vo  vlastníctve  hlavného  mesta SR Bratislavy s podmienkou, že tento bude zamenený 
hlavným mestom SR Bratislavou za pozemky, parc. registra „C“, v k. ú. Dúbravka, parc. č. 
882/1-ostatné plochy, vo výmere 2 003 m², parc. č. 882/2-ostatné plochy, vo výmere 2 385 m², 
parc. č. 882/17-ostatné plochy, vo výmere 1927 m², parc. č. 882/91-ostatné plochy, vo výmere 
3 197 m², parc. č. 882/92-ostatné plochy, vo výmere 1 416 m² a parc. č. 882/93-ostatné plochy, 
vo výmere 473 m², LV č. 6049, vo vlastníctve spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske 
staviteľstvo s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, Bratislava. 
 

B. žiada   

starostu,  
aby po odzverení pozemku podľa časti  A. požiadal  o zverenie pozemkov, parc. registra „C“, 
v k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/1-ostatné plochy, vo výmere 2 003 m², parc. č. 882/2 -ostatné 
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plochy, vo výmere 2 385 m², parc. č. 882/17-ostatné plochy, vo výmere 1927 m², parc. č.  
882/91-ostatné  plochy,  vo  výmere   3 197 m²,  parc.  č.  882/92-ostatné   plochy,  vo  výmere  
1 416 m² a parc. č. 882/93-ostatné plochy, vo výmere 473 m², do správy mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 

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

                                                            - - - 
 

K bodu č. 5: Návrh na odvolanie Miroslava Markoviča z funkcie člena odborníka-
neposlanca Mediálnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 
 

Uznesenie MZ č. 280/2018 
zo dňa 13. 2. 2018 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

odvoláva 
 

1. Na vlastnú žiadosť Miroslava Markoviča z funkcie člena odborníka-neposlanca  
z Mediálnej komisie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, dňom 13. 
2. 2018.  
2.  Jozefa Beňadika a Janu Jarošovú z funkcie členov odborníkov-neposlancov z Mediálnej 
komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, dňom 13. 2. 2018.   

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

                                                            - - - 
 
K bodu č. 5: Rôzne. 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 
 
K bodu č. 6: Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
                                                                                                    RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
                                                                                                                    starosta 
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