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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

U z n e s e n i a 
 

č.  39 – 46 
 
 

z   3.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
                                                            zo 16. apríla  2019 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 16. apríla 2019 
na  svojom 3. zasadnutí tieto body programu: 
      
      Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
      Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
1.   Informácia  o  činnosti Expozitúry Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej  republiky 
      Bratislavy, Bratislava IV, v mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018.(ústna) 
2.   Návrh  na voľbu prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV na obdobie rokov 2018-2022. 
3.   Návrh na  predĺženie  nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Miestnej 
      knižnice, na Sekurisovej ulici  12, v Bratislave, vo výmere 135,80 m2, nájomcovi Rodinné 
      centrum MACKO n. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
4.   Návrh na nájom  nebytových priestorov – skladu  v  Dome  kultúry Dúbravka, Saratovská  
      2/A, Bratislava, vo výmere 2,32 m2, nájomcovi Spolok BRATISLAVSKÉ MAŽORETKY 
      A & M, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
5.   Návrh na nájom pozemkov,  k. ú. Dúbravka, na záhradkárske  a  rekreačné  účely, ako prí- 
      pad hodný osobitného zreteľa. 
6.   Návrh  na  predĺženie  dohody  o spolupráci občianskemu  združeniu HUMANA PEOPLE 
      TO  PEOPLE SLOVAKIA, ktorej  predmetom  je  záväzok  mestskej časti  spolupracovať 
      s občianskym združením pri zbere použitých textílií, oblečenia a obuvi na území mestskej 
      časti. 
7.   Návrh  na  spolufinancovanie  projektu  " Prevencia  kriminality   mestská časť Dúbravka- 
      budovanie kamerového systému na verejných priestranstvách a verejne prístupných  mies- 
      tach, v   katastrálnom  území  mestskej  časti  Bratislava- Dúbravka,  ako súbor  preventív-  
      nych opatrení na znižovanie kriminality, zvýšenie bezpečnosti občanov a ochrany zdravia 
      a majetku občanov.". 
8.   Informácia  o vybavení  interpelácie  z  2. zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej 
      časti Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 19. 2. 2019. 
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9.   Rôzne. 
10. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
      Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 
  
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. MariánaTakácsa 
   1. 2. Ing. Pavla Vladoviča 
 
Hlasovanie :      prítomní : 19          za : 19          proti : 0          zdržali sa : 0         
                                                                                                       
 
2. Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
    2. 1. Ing. Mateja Nagya 
    2. 2. Branka Semančíka 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21        za : 19        proti : 0        zdržal sa : 1        nehlasoval: 1 
 
 
Hlasovanie o návrhu programu uvedeného na pozvánke a zverejneného na úradnej tabuli a 
webovej stránke mestskej časti: 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21        za : 20        proti : 0        zdržali sa : 0       nehlasoval: 1 
 
 
Hlasovanie  o doplnení  materiálu  do  programu  ako bod  č. 7 s názvom: „Návrh  na  spolufi- 
nancovanie  projektu  " Prevencia  kriminality   mestská časť Dúbravka-budovanie kamerové- 
ho systému na verejných priestranstvách a verejne prístupných  miestach, v katastrálnom úze- 
mí mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ako súbor preventívnych  opatrení  na znižovanie kri-
minality, zvýšenie bezpečnosti občanov a ochrany zdravia a majetku občanov.". 
 
Hlasovanie :      prítomní : 23        za : 23        proti : 0        zdržali sa : 0 
 

- - - 
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K bodu č. 1: Informácia  o  činnosti Expozitúry Mestskej polície hlavného mesta 
Slovenskej  republiky Bratislavy, Bratislava IV, v mestskej časti Bratislava-Dúbravka za 
rok 2018.(ústna) 
 

Uznesenie MZ č. 39/2019 
zo dňa 16. 4. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

berie  na  vedomie 
 
Informáciu  o  činnosti Expozitúry Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej  republiky 
Bratislavy, Bratislava IV, v mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22        za : 20        proti : 0        zdržali sa : 0         nehlasovali: 2 
 

                                                          - - - 
 
K bodu č. 2: Návrh  na voľbu prísediacich  pre  Okresný  súd Bratislava  IV  na obdobie 
rokov 2018-2022. 
 
                                                    Uznesenie MZ č. 40/2019 

zo dňa 16. 4. 2019 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. v o l í  
 
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. Helenu Čulíkovú, Bratislava. 
2. Annu Štulajterovú, Bratislava. 
3. Máriu Hargašovú, Bratislava. 
4. Rozáliu Svítekovú, Bratislava. 
5. Valériu Molnárovú, Bratislava. 
6. Martu Švihoríkovú, Bratislava. 
7. Libušu Hulmanovu, Bratislava. 
8. Helenu Horváthovu, Bratislava. 

 
B. ž i a d a 

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

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

 
- - - 
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K bodu č. 3: Návrh  na  predĺženie  nájmu  nebytových   priestorov   nachádzajúcich   sa 
v objekte Miestnej knižnice, na  Sekurisovej ulici  12, v Bratislave, vo výmere  135,80 m2, 
nájomcovi Rodinné centrum MACKO n. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 41/2019 
zo dňa 16. 4. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje 
 

predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Miestnej knižnice, na 
Sekurisovej ulici 12, v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo výmere 135,80 m², vo vlastníctve 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Rodinnému centru MACKO n. o., so sídlom Sekurisova 
12, Bratislava, IČO: 30790824, na dobu 10 rokov, za nájomné vo výške 0,03 EUR/m²/rok, čo 
predstavuje sumu vo výške 4,07 EUR za rok, pričom služby spojené s užívaním predmetu 
nájmu budú uhrádzané na základe oznámenia prenajímateľa v priebehu kalendárneho roka, 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. 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. 

2. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného 
nájomného. 

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

- - - 

K bodu č. 4: Návrh  na nájom  nebytových priestorov – skladu v  Dome kultúry Dúbrav- 
ka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 2,32 m2, nájomcovi  Spolok BRATISLAVSKÉ 
MAŽORETKY A & M, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 42/2019 
zo dňa 16. 4. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje 
 
nájom nebytových priestorov – skladu, nachádzajúceho sa na prízemí v Dome kultúry 
Dúbravka, Saratovská 2/A,  Bratislava, k. ú. Dúbravka, vo výmere 2,32 m2, za cenu 50,- EUR 
za m2 a rok, t. z. celkom za cenu 116,- EUR ročne, pričom k cene nájmu budú pripočítané 
zálohové platby za služby spojené s nájmom, na dobu neurčitú, Spolku BRATISLAVSKÉ 
MAŽORETKY A & M, IČO: 317688512, Drobného 25, Bratislava, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
v znení neskorších predpisov, s podmienkami:: 
1. 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. 
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2. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného 
     nájomného. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 23          za : 23          proti : 0          zdržali sa : 0 

- - - 

K bodu č. 5: Návrh  na  nájom pozemkov,  k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné  
účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 43/2019 
zo dňa 16. 4. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

 schvaľuje 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov určených na záhradkárske 
a rekreačné účely, v k. ú. Dúbravka, za cenu nájmu 1,- EUR/m2/rok a to: 
 

nájom pozemkov: 

parc. číslo výmera 
v m2 nájomca lokalita 

2403/6 – časť 1 239                            Michaela Cákoci Hrubý breh 
3401/103 – časť (3401/41) 217                            Lenka Harvanová Tesla Elektroakustika 
3401/103 – časť (3401/85) 32                            Jaroslav Rumpík Tesla Elektroakustika 

 
na dobu 10 rokov, 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 : 23          za : 23          proti : 0          zdržali sa : 0 

- - - 
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K bodu č. 6: Návrh na predĺženie dohody o spolupráci občianskemu  združeniu HUMA- 
NA PEOPLE  TO  PEOPLE SLOVAKIA, ktorej  predmetom  je záväzok mestskej čas- 
ti  spolupracovať s občianskym združením  pri zbere použitých textílií, oblečenia a obu- 
vi na území  mestskej časti. 
 

Uznesenie MZ č. 44/2019 
zo dňa 16. 4. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje   
 
predĺženie dohody o spolupráci medzi občianskym združením HUMANA PEOPLE TO 
PEOPLE SLOVAKIA a mestskou časťou Bratislava-Dúbravka, ktorej predmetom je záväzok 
mestskej časti spolupracovať s občianskym združením HUMANA PEOPLE TO PEOPLE 
SLOVAKIA pri zbere použitých textílií, oblečenia  a obuvi  na území mestskej časti  a  záväzok  
občianskeho združenia uhradiť za udelenie súhlasu s umiestnením kontajnerov 1 700.- EUR  
za každý rok, a to na dobu ďalších troch rokov. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 23          za : 20          proti : 2          zdržal sa : 1 

- - - 

K bodu č. 7:  Návrh  na  spolufinancovanie  projektu  " Prevencia  kriminality   mestská 
časť Dúbravka-budovanie kamerového systému na verejných priestranstvách a verejne 
prístupných  miestach, v katastrálnom území mestskej časti Bratislava- Dúbravka,  ako 
súboru preventívnych opatrení na znižovanie kriminality, zvýšenie bezpečnosti občanov 
a ochrany zdravia a majetku občanov."  
 

Uznesenie MZ č. 45/2019 
zo dňa 16. 4. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje   

1.  Predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu " Prevencia kriminality mestská 
     časť Dúbravka - budovanie kamerového systému na verejných priestranstvách a verejne 
     prístupných  miestach , v katastrálnom území mestskej časti Bratislava- Dúbravka,  ako 
     súboru preventívnych opatrení na znižovanie kriminality, zvýšenie bezpečnosti občanov a 
     ochrany zdravia a majetku občanov“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
     obce a platným programom rozvoja obce. 
2.  Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  
     vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého dotácie 
     v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, a to v hodnote minimálne 4 000.- EUR, čo 
     predstavuje 5% celkových oprávnených výdavkov projektu. 
4.  Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

Hlasovanie :      prítomní : 22        za : 21        proti : 0        zdržali sa : 0         nehlasoval: 1 
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K bodu č. 8: Informácia  o  vybavení  interpelácie   z  2. zasadnutia  Miestneho zastupi-
teľstva  mestskej časti Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 19. 2. 2019. 
 

Uznesenie MZ č. 46/2019 
zo dňa 16. 4. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

berie  na  vedomie 
 

informáciu  o vybavení  interpelácie  Mgr. Mateja  Nagya, poslanca  miestneho zastupiteľstva, 
ktorú vzniesol na 2. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Dúbravka, 
dňa 19. 2. 2019. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 23         za : 23          proti : 0          zdržali sa : 0 

 - - - 

K bodu č. 8: Rôzne: 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie miestneho zastupiteľstva. 
                                                                                                      

- - - 

K bodu č. 9: Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
                                                                                                                    starosta 
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