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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

U z n e s e n i a 
 

č. 51 – 63 
 
 

zo   4.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
                                                            zo dňa 25. júna  2019 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 25. júna 2019 
na  svojom 4. 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. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2018 
4. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-

Dúbravka k 31.12.2018. 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ..../2019          

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti. 
6. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ..../2019               

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.   

7. Návrh zmeny prílohy k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti 
Bratislava–Dúbravka. 

8. Návrh  na  nájom  nebytových  priestorov - skladu v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 
2/A, Bratislava, vo výmere 10 m2, spoločnosti ORMIS, s.r.o., ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

9. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3026/5 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 132 m² 
spoločnosti KOUVAR s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
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10. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

11. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu pre rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka na refundáciu nákladov spojených s vybudovaním kontajnerového stojiska. 

12. Návrh na voľbu člena mediálnej komisie miestneho zastupiteľstva 
13. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Dúbravka pre športové kluby 
14. Rôzne. 
15. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
 
 

- - - 
  
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. JUDr. Dávid Béreš. 
   1. 2. Marián Takács. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 22          za : 22       proti :   0    zdržali sa :   0   nehlasoval: 0 
 
                                                                                                       
2. Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
    2. 1. Mgr. Marián Podrazil. 
    2. 2. Bc. Alexej Dobroľubov. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 22        za : 22        proti :   0       zdržal sa : 0     nehlasoval: 0 
 
 
Hlasovanie o návrhu programu uvedeného na pozvánke a zverejneného na úradnej tabuli a 
webovej stránke mestskej časti: 
 
Hlasovanie :      prítomní : 20       za :  20       proti :   0       zdržali sa : 0    nehlasoval: 0  
 
 
Hlasovanie o doplnení bodu programu „Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2019 z 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby“ za bod 12 ako bod 13.  
 
Hlasovanie :      prítomní : 22       za :  22       proti :   0       zdržali sa : 0    nehlasoval: 0  
 
 
Hlasovanie o doplnení bodu programu „Návrh na voľbu člena komisie územného rozvoja, 
výstavby, dopravy a  podnikateľských aktivít miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka“, ako bodu 12A. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21       za :  17       proti :   1       zdržali sa : 1    nehlasoval: 2  
 

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

Uznesenie MZ č. 51/2019 
zo dňa 25. 6. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

berie  na  vedomie 
 

1. Splnené uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 50/2019 časť B zo dňa 14. 5. 2019. 
 
2. Priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

1. 16/2011  zo dňa 18. 1. 2011 
2. 60/2015 časť B bod 1 zo dňa 20. 5. 2015 

 
 
Hlasovanie :        prítomní : 23       za : 22     proti :  0        zdržali sa :  0     nehlasovali:  1 
 

                                                          - - - 
 

K bodu č. 2:  
Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
 
                                                    Uznesenie MZ č. 52/2019 

zo dňa 25. 6. 2019 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A.  berie  na  vedomie 
 
1.   Správu   z  kontroly  príjmov  z  inzercie  v  mesačníku „Dúbravské noviny“  v  roku 2018.      
 
2.   Správu  z  kontroly  výberu  poplatkov  za  rozvoj   v   mestskej  časti  za  rok  2018.  
 
 

B.  s c h v a ľ u j e 
 
-    Plán  kontrolnej  činnosti  na  2. polrok  2019 
 

C. ž i a d a  
 

- kontrolórku vykonať kontrolu na ZŠ Nejedlého - výber riaditeľa, interné smernice pre prípad 
sexuálneho zneužívania a plán prevencie. 

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

 
- - - 
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K bodu č. 3:  
Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2018. 
  
 

Uznesenie MZ č. 53/2019 
zo dňa 25. 6. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. berie na vedomie 
 

1. Ročnú účtovnú závierku za organizáciu Dúbravská televízia, s.r.o. za rok 2018  
  a hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške 1 719 EUR.  

 
B. schvaľuje 

 
1.   Záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok   

2018 bez výhrad. 
 

2.   Prevod zostatku finančných prostriedkov (disponibilné zdroje k 31.12.2018) z roku 
2018 v objeme 530 427,47 EUR z bežných účtov na účet rezervného fondu 

 
C. potvrdzuje 

 
1. Schodok rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018 a jeho krytie   
      z návratných zdrojov financovania a z peňažných fondov, vyčíslený vo výške   
      961 135,90 EUR spôsobený nevyhnutnými investíciami do rekonštrukcie 
      budov ZŠ a MŠ. 

 
2. Vysporiadanie schodku finančného hospodárenia za rok 2018 z príjmových finančných 

operácií. 
 
 
Hlasovanie :      prítomní : 23          za : 23          proti : 0         zdržali sa : 0     nehlasovali: 0 

- - - 

K bodu č. 4:  
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka k 31.12.2018. 
 
 

Uznesenie MZ č. 54/2019 
zo dňa 25. 6. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

berie na vedomie 
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správu o výsledkoch inventarizácie majetku , záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2018. 
   
Hlasovanie :      prítomní : 22        za : 22         proti : 0       zdržali sa : 0     nehlasovali: 0 

- - - 

K bodu č. 5:  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ..../2019 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti. 
  
Bod číslo 5 bol stiahnutý z rokovania miestneho zastupiteľstvom jeho predkladateľom. 
 

- - - 

K bodu č. 6:  
Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2019 o 
určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.   
   

 
Uznesenie MZ č. 55/2019 

zo dňa 25. 6. 2019 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje   
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2019 o určení výšky 
príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, s účinnosťou  1.septembra 2019. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 23       za : 22        proti : 0       zdržali sa : 0       nehlasovali: 1 

- - - 

K bodu č. 7:  
Návrh zmeny prílohy k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti 
Bratislava–Dúbravka. 
 
 

Uznesenie MZ č. 56/2019 
zo dňa 25. 6. 2019 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje 
 

zmenu prílohy k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka                     
č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava–
Dúbravka, a to zoznam miest, kde je zakázaný voľný pohyb psov v zmysle § 6, s účinnosťou 
dňom 1. augusta 2019. 
 
 
Hlasovanie :      prítomní :  23       za :  22        proti :    0    zdržali sa : 0     nehlasovali: 1 

- - - 

K bodu č. 8:  
Návrh  na  nájom  nebytových  priestorov - skladu v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 
2/A, Bratislava, vo výmere 10 m2, spoločnosti ORMIS, s.r.o., ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 57/2019 
zo dňa 25. 6. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje   
 
nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, na Saratovskej ulici 
č. 2/A v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo výmere 10 m², vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, spoločnosti ORMIS, s.r.o., so sídlom Plachého 7, Bratislava, IČO: 47350563 na 
dobu neurčitú, za nájomné vo výške 50,00 EUR za m²/rok, teda za 500,- EUR za rok, pričom k 
cene nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby spojené s nájmom, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, a to za podmienky, že: 
 
1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto 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 : 20       za : 20        proti : 0       zdržali sa : 0       nehlasovali: 0 

- - - 

K bodu č. 9:  
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3026/5 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 132 m² 
spoločnosti KOUVAR s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
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Uznesenie MZ č. 58/2019 
zo dňa 25. 6. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje   
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku parc. č. 3026/5 vo 
výmere 132 m2 za účelom vybudovania sezónnej dvoj terasy vo výmere 13m x 6m a  9m x 6m 
spoločnosti KOUVAR  s.r.o., Slávičie údolie 10, Bratislava na dobu neurčitú, každoročne 
v čase od 01.05. do 31.10. za cenu 12,00- EUR/m2/rok, teda za 660,- EUR za 6 mesiacov, 
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 : 22        proti : 0       zdržali sa : 0       nehlasovali: 0 

- - - 

K bodu č. 10:  
Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
  

Uznesenie MZ č. 59/2019 
zo dňa 25. 6. 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 

Katarína Svitková. 162 2404/4, 2404/5 Hrubý breh 
Jakub Kanovský 217 2403/19 Hrubý breh 
MUDr. Jaroslav Sadloň 21 3401/103 a 3401/110 – časť (3401/42) Elektroakustika 
Mgr. Anton Čaja, Phd 45 3401/105 – časť (3401/89) Elektroakustika 
Marianna Kapitánová 32 3401/103 – časť (3401/85) Elektroakustika 

na dobu 10 rokov, s podmienkou, že 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. 
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Hlasovanie :      prítomní : 22       za : 21        proti : 0       zdržali sa : 0       nehlasovali: 1 

- - - 

K bodu č. 11:  
Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu pre rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka na refundáciu nákladov spojených s vybudovaním kontajnerového stojiska. 
 

Uznesenie MZ č. 60/2019 
zo dňa 25. 6. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje  
 

nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre 
nasledovného žiadateľa: 

 Por. č Žiadateľ Správca Suma (v Eur) Dátum podania 
1. Vlastníci bytov 

a NP Ožvoldíkova 
6, Bratislava 

Údržba domov s.r.o., 
Homolova 19, 
Bratislava 

1830,00 14.5.2019 

v celkovej výške 1830,00 - EUR za účelom vybudovania uzamykateľného kontajnerového 
stojiska. 

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

- - - 

K bodu č. 12:  
Návrh na voľbu člena mediálnej komisie miestneho zastupiteľstva. 
 
 

Uznesenie MZ č. 61/2019 
zo dňa 25. 6. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

volí 
 
za člena komisie mediálnej miestneho zastupiteľstva Mgr. Ľubomíra Navrátila. 
 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21       za : 18        proti : 2       zdržali sa : 1      nehlasovali: 0 
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- - - 

K bodu č. 12A: 

Návrh na voľbu člena územného rozvoja, výstavby, dopravy a  podnikateľských aktivít 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka komisie miestneho 
zastupiteľstva. 
 

Uznesenie MZ č. 62/2019 
zo dňa 25. 6. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

volí 
 
Martina Mareka za člena komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a  podnikateľských 
aktivít miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka komisie miestneho 
zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21       za : 6        proti : 8       zdržali sa : 7      nehlasovali: 0 

 
- - - 

 
K bodu č. 13:  
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre športové kluby. 
 
 

Uznesenie MZ č. 63/2019 
zo dňa 25. 6. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje 
 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre nasledujúce športové kluby: 
 

1. Občianske združenie Futbalový klub Dúbravka vo výške 4.250 EUR. 
2. Občianske združenie FK polície Dúbravka vo výške 3.250 EUR. 
3. Občianske združenie Športová škola Galaktikos vo výške 2.000 EUR. 
4. Občianske združenie bežecký klub Hraj na tie nohy Bratislava vo výške 3.250 EUR. 
5. Občianske združenie HOBA BRATISLAVA vo výške 6.000 EUR. 

 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21       za : 20        proti : 0       zdržali sa : 1       nehlasovali: 0 
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- - - 

K bodu č. 14: Rôzne: 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie miestneho zastupiteľstva. 
                                                                                                      

- - - 

K bodu č. 15: Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 
 
                                                                                                      RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
                                                                                                                    starosta 
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