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Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
RNDr.  Martin  Zaťovič, starosta   otvoril  3. 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  poslanca,  MUDr. Juraja  Štekláča  a neskorší príchod  poslancov 
Mgr. Marcela Burkerta a Mgr. Mariána Podrazila.   
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
   
Následne miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1.  Mariána Takácsa 
   1. 2.  Ing. Pavla Vladoviča 
 
Hlasovanie :      prítomní : 19         za : 19          proti : 0          zdržali sa : 0         
                                                                                                       
2. Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
    2. 1. Mgr. Mateja Nagya 
    2. 2. Branka Semančíka 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21        za : 19        proti : 0          zdržal sa : 1          nehlasoval: 1 
 
Následne starosta predložil poslancom miestneho  zastupiteľstva  na schválenie návrh  progra- 
mu  zasadnutia  miestneho  zastupiteľstva, ktorý  bol  uvedený  na  pozvánke  a zverejnený na 
úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21        za : 20         proti : 0         zdržali sa : 0          nehlasoval: 1 
    
Starosta skonštatoval, že tento program bol schválený. 

Následne starosta dal postupne hlasovať o ponechaní materiálov v programe pod č. 3, 4, 5 a 6, 
z dôvodu, že tieto materiály neboli prerokované v miestnej rade. 

Hlasovanie o ponechaní materiálu v programe pod  bodom  č. 3 s názvom: „Návrh na  predĺ- 
ženie nájmu  nebytových priestorov nachádzajúcich  sa v objekte Miestnej knižnice, na Seku- 
risovej  ulici 12, v Bratislave, vo výmere 135,80 m2,  nájomcovi  Rodinné  centrum MACKO 
n. o., ako  prípad  hodný osobitného zreteľa.“. 

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

Starosta  po  hlasovaní  skonštatoval, že  materiál bol ponechaní v programe zasadnutia miest- 
neho zastupiteľstva. 
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Hlasovanie  o ponechaní materiálu  v  programe  pod bodom  č. 4 s názvom: „Návrh na nájom  
nebytových priestorov- skladu  v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A,  Bratislava, vo vý- 
mere  2,32 m2,  nájomcovi  Spolok  BRATISLAVSKÉ   MAŽORETKY  A & M,  ako  prípad  
hodný  osobitného zreteľa.“. 

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

Starosta po hlasovaní skonštatoval, že materiál bol ponechaní  v  programe  zasadnutia  miest- 
neho zastupiteľstva. 

Hlasovanie o ponechaní materiálu v programe pod bodom č. 5  s  názvom: „Návrh  na  nájom 
pozemkov,  k. ú.  Dúbravka, na záhradkárske  a rekreačné  účely, ako prípad hodný osobitné- 
ho zreteľa.“. 

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

Starosta  po  hlasovaní  skonštatoval, že materiál bol ponechaní v programe  zasadnutia miest- 
neho zastupiteľstva. 

Hlasovanie o ponechaní materiálu v programe pod bodom č. 6  s názvom: „.Návrh   na  predĺ- 
ženie  dohody  o spolupráci  občianskemu  združeniu   HUMANA   PEOPLE   TO   PEOPLE 
SLOVAKIA, ktorej  predmetom je záväzok mestskej časti spolupracovať  s občianskym zdru- 
žením pri zbere použitých textílií, oblečenia a obuvi na území mestskej časti.“. 

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

Starosta  po hlasovaní skonštatoval, že materiál bol  ponechaní  v programe zasadnutia miest- 
neho zastupiteľstva. 

Po  týchto  hlasovaniach  o  materiáloch týkajúcich sa procedúry  pri  ich spracovaní,  starosta  
navrhol  doplniť do  programu  ešte materiál pod názvom „Návrh  na  spolufinancovanie  pro- 
jektu  " Prevencia  kriminality  mestská  časť  Dúbravka-budovanie  kamerového  systému  na  
verejných  priestranstvách  a  verejne prístupných  miestach,  v  katastrálnom  území  mestskej  
časti  Bratislava-Dúbravka, ako súbor  preventívnych opatrení na znižovanie kriminality, zvý- 
šenie bezpečnosti občanov a ochrany zdravia a majetku občanov.". 
 
Hlasovanie :      prítomní : 23         za : 23          proti : 0          zdržali sa : 0 

Starosta  po hlasovaní skonštatoval, že materiál bol doplnení do programu zasadnutia miestne- 
ho zastupiteľstva ako bod č.7 s tým, že materiály nasledujúce po ňom  sa  vzostupne prečíslo- 
vali. 

Schválený program zasadnutia miestneho zastupiteľstva: 
      Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
      Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
1. Situačná správa Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
      v mestskej časti Bratislavy-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. 
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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 and 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. 
9.   Rôzne. 
10. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
      Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 

K bodu č. 1: Situačná  správa  Mestskej  polície  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky 
Bratislavy v mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018.(ústna) 
Ing. Vladimír Šustr, veliteľ expozitúry Bratislava IV,  Mestskej  polície hlavného  mesta 
Slovenskej republiky  Bratislavy  predniesol  ústnu informáciu s tým, že poslancov upozornil  
na písomnú verziu tejto informácie, ktorá im bola rozdaná na  stoly pred začiatkom zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva. 
Mgr. Matej Nagy, poslanec miestneho zastupiteľstva vzniesol otázku na veliteľa a to: 
-koľko priestupkov spáchali mladiství, či sa zvyšuje číslo týkajúce sa priestupkov mladistvých 
 a  či sa priestupky mladistvých týkajú i dodržiavania školskej dochádzky a správania žiakov v 
 škole, 
-ako sa dodržiava všeobecne záväzné nariadenie o stavebnej činnosti, hlavne  odvozu  odpadu 
  zo stavebnej činnosti. 
Ing. Šustr, veliteľ expozitúry Bratislava IV k prvej otázke uviedol, že mestská polícia vykonáva 
besedy so žiakmi k predmetnej téme v jednotlivých základných školách a doposiaľ neeviduje 
ich závažnejšie priestupky, k druhej otázke uviedol, že pravidelne vykonávajú kontroly 
k vývozu stavebného odpadu zo stavieb ako i kontroly dodržiavania stavebného kľudu počas 
sobôt a nedieľ.  
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 
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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 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 2: Návrh  na voľbu  prísediacich  pre  Okresný  súd  Bratislava IV na obdobie 
rokov 2018-2022. 
Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 

                                                   Uznesenie MZ č. 40/2019 
zo dňa 16. 4. 2019 

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. Helenu Čulíkovú, trvale bytom Galbavého 2, Bratislava. 
2. Annu Štulajterovú trvale bytom Drobného 3, Bratislava. 
3. Máriu Hargašovú, trvale bytom Janka Alexyho 3, Bratislava. 
4. Rozáliu Svítekovú, trvale bytom Pod Záhradami 2, Bratislava. 
5. Valériu Molnárovú, trvale bytom Ľuda Zúbka 13, Bratislava. 
6. Martu Švihoríkovú, trvale bytom Bujnáková 21, Bratislava. 
7. Libušu Hulmanovu, trvale bytom Landauova 36, Bratislava. 
8. Helenu Horváthovu, trvale bytom Karola Adlera 22, Bratislava. 

 

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 : 23        za : 23        proti : 0        zdržali sa : 0 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
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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. 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho 
a legislatívneho. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 

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 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

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. 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho 
a legislatívneho. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 
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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. 
2. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného 
     nájomného. 
 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 5: 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. 
Mgr. Matej Nagy, poslanec miestneho zastupiteľstva vzniesol námietku na predĺženie nájom- 
nej zmluvy na nájom pozemku v lokalite Drobného pani Kataríny Studeníkovej z dôvodu, že 
pozemok nevyužíva na záhradkárske účely. Navrhol predkladateľovi, aby túto časť materiálu 
stiahol z rokovania miestneho zastupiteľstva ako i príslušnú časť návrhu uznesenia. 
Ing. Rastislav Bagar, prednosta  miestneho  úradu  ako  predkladateľ materiálu s predmetným 
návrhom súhlasil a príslušnú časť materiálu a príslušnú časť návrhu uznesenia stiahol z roko- 
vania miestneho zastupiteľstva.  
 

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: 
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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 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

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. 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho 
a legislatívneho. 
Ing. Martin Lupták, poslanec miestneho zastupiteľstva uviedol, že na Bazovského a Talicho- 
vej ulici sa kontajnery tohto občianskeho združenia nachádzajú na trávnatej ploche. Starosta 
prisľúbil zjednať nápravu. 
 

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 
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Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

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

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 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 8: Informácia  o  vybavení  interpelácie   z  2. zasadnutia  Miestneho zastupi-
teľstva  mestskej časti Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 19. 2. 2019. 
Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 

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, 
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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 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 8: Rôzne: 
Ing. Rastislav Bagar,  prednosta  miestneho úradu upozornil  na informačný  materiál, ktorý 
bol spracovaný a predložený v súlade s interpeláciou Mgr. Mateja Nagya, poslanca miestne- 
ho zastupiteľstva a týka sa stavu prípravy územnoplánovacích podkladov a územnoplánova- 
cích  dokumentácií  v roku 2019  a  to Urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami, Územného  
plánu  zóny záhradkárskych  a chatových  osád, Územného  plánu  zóny  Dúbravka-západ a 
Územného plánu zóny Dúbravka-centrum. 
Ďalej v tomto bode vystúpili viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva s problematikou týka- 
júcou sa digitálneho vysielania Dúbravskou televíziou, rekonštrukcie školskej jedálne Základ- 
nej školy Pri kríži a jej technického vybavenia, opravy poškodenej kanalizácie medzi ulicami 
Jura Hronca a Chrobákovou ulicou a legalizácie oplotenia a elektriny cintorína pre zvieratá. 
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. 

 

 

Ing. Rastislav  Bagar, v. r.                                                         RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
          prednosta                                                                                        starosta 
    miestneho úradu                                        
                                                                                                                                                                                                 
 
 

Overovatelia: 

1. Mgr. Matej Nagy, poslanec miestneho zastupiteľstva, v. r.                          
2. Branko Semančík, poslanec miestneho zastupiteľstva, v. r. 

 

Za správnosť zápisnice:  
JUDr. Jana Jakubkovič, v. r. 
poverená riadením organizačného oddelenia 
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