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Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
RNDr.  Martin  Zaťovič, starosta  otvoril  4. zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len “miestne zastupiteľstvo“). 
Privítal   poslankyne a 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. Pavel Vladovič. 
   
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
   
Následne 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 
 
Následne starosta predložil poslancom miestneho zastupiteľstva na schválenie 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 : 20       za :  20       proti :   0       zdržali sa : 0    nehlasoval: 0  
 
Starosta skonštatoval, že tento program bol schválený. 

Následne starosta  navrhol  doplniť do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva  bod 
„Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre športové kluby“ za bod 12 ako bod 13.  

Súčasne upozornil poslancov, že na zmenu návrhu programu, teda doplnenie alebo vypustenie 
bodu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 22       za :  22       proti :   0       zdržali sa : 0    nehlasovali: 0  
 
Starosta skonštatoval, že predmetný bod bol doplnený do programu zasadnutia ako bod 13. 

Následne navrhol doplnenie programu rokovania zastupiteľstva poslanec Mgr. Marcel Burkert, 
ktorý predložil návrh na znenie nového uznesenia, a to „Návrh na voľbu člena územného 
rozvoja, výstavby, dopravy a  podnikateľských aktivít miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka komisie miestneho zastupiteľstva“, ako bodu 12A. 
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Hlasovanie :      prítomní : 21       za :  17       proti :   1       zdržali sa : 1    nehlasovali: 2  
 

 

Schválený program zasadnutia 
      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. 

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 
12A. Návrh na voľbu člena územného rozvoja, výstavby, dopravy a  podnikateľských aktivít 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 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. 
      Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 
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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. 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 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že informácia bola zobratá na vedomie. 

- - - 

K bodu č. 2:  
Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
Úvodné slovo predniesla miestna kontrolórka Ing. Ružena Záthurecká. 
 
Následne predstúpil poslanec Mgr. Matej Nagy, ktorý navrhol doplnenie uznesenia o bod C, 
v ktorom sa doplní kontrola o kontrolu na ZŠ Nejedlého, a to výber riaditeľa, interné smernice 
pre prípad sexuálneho zneužívania a plán prevencie. Mgr. Matej Nagy navrhoval prešetriť 
spisovú zložku učiteľa, ktorý sa mal na danej škole dopustiť sexuálneho zneužívania. 
RNDr. Martin Zaťovič, starosta mestskej časti požiadal, aby poslanec konkretizoval predmet 
kontroly, keďže v danom prípade nebolo vznesené žiadne obvinenie, ani začaté trestné stíhanie. 
 
Vystúpil poslanec Ing. Libor Gula, ktorý sa spýtal na chýbajúcu finančnú kontrolu poplatku za 
rozvoj, ďalej sa dopytoval, čo urobí miestny úrad na základe tohto zistenia kontroly. Poslanec 
upozornil na chýbajúci osobitý bankový účet, ktorý má byť zriadený výlučne za účelom 
prijímania poplatku za rozvoj. 
Ďalej pán poslanec navrhol výkon kontroly, čo do postupov pri príprave územného plánu zóny, 
či miestny úrad v danom dodržiava stanovené lehoty. 
 
Reagoval prednosta miestneho úradu Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že  finančná kontrola 
poplatku za rozvoj bude doplnená do systému kontroly; zdôraznil, že vecná kontrola sa 
vykonáva, je ju len potrebné doplniť do elektronického systému. Prednosta povedal, že osobitý 
účet bude zriadený od 01.01.20120. Záverom skonštatoval, že kontrola nezistila pri výbere 
poplatku za rozvoj žiadne pochybenia miestneho úradu. 
 



 
 

5 
 

Reagovala miestna kontrolórka Ing. Ružena Záthurecká, ktorá uviedla, že nevie, či v procesoch 
územného konania existuje nejaký dátumovník a zdôraznila, že nie je oprávnená vykonávať 
kontrolu prebiehajúcich stavebných konaní, kontrolu môže vykonať len pred začatím 
stavebného konania a po jeho skončení. 
 
Vystúpil poslanec Ing. Juraj Káčer, že je potrebné vypracovať materiál o pripravovaných 
územných plánoch zón. 
 
Prednosta miestneho úradu Ing. Rastislav Bagar uviedol, že miestnemu zastupiteľstvu predložil 
správu o stave územného plánovania v mestskej časti, skonštatoval, že máme štyri zadania, 
s tým, že záhrady nie sú upravené územným plánom mesta, teda ten musí byť najskôr doplnený 
o predmetnú textovú časť a až následne môžeme my pripravovať územný plán danej zóny. 
Prednosta ďalej zdôraznil, že sa jedná o niekoľkoročný proces, pričom mestská časť pripravuje 
verejné obstarávanie na danú zákazku. 
 
Na návrh poslanca Mgr. Mateja Nagya bolo uznesenie doplnené o bod „C“ v zmysle nižšie 
uvedeného uznesenia. 
 
                                                    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 
 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 3:  
Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2018. 
 
Úvodné slovo predniesol vedúci ekonomického oddelenia Ing. Michal Gajan, ktorý uviedol, že 
mestská časť s príjmami vo výške 14 483 000 EUR a výdavky predstavujú sumu vo výške 
14 475 000 EUR, vznikol tak kladný rozdiel vo výške 568 931,73 EUR., ktorý bude po 
schválení prevedený do rezervného fondu. Vzniknutá schodok rozpočtu v sume - 922 631,64 
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EUR bol zapríčinený najmä nevyhnutnými investíciami do rekonštrukcie budov ZŠ a MŠ ktoré 
hradila mestská časť Bratislava-Dúbravka z poskytnutého bankového úveru. 
 
V úvodnom slove predstúpila aj miestna kontrolórka Ing. Ružena Záthurecká, ktorá uviedla, že 
stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu sa nachádza na strane 110 až 115, kde je všetko 
k záverečnému účtu popísané. Záverečný účet bol riadne overený audítormi, pričom neboli 
zistené žiadne nedostatky, preto odporúčam záverečný účet schváliť. 
 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 

 
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 

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 31.12.2018. 
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Úvodné slovo predniesol vedúci ekonomického oddelenia Ing. Michal Gajan, ktorý uviedol, že 
inventarizácia bola vykonaná na základe príkazu starostu mestskej časti č. 6/2018, pričom sa 
tento vzťahoval aj na organizácie založené a zriadené mestskou časťou, teda Dúbravskej 
televízie a základných škôl. Inventarizácia bola vykonaná v rámci stanoveného harmonogramu; 
inventarizácia v Dúbravskej televízií bola s ohľadom na odklad daňového priznania, a na to 
nadväzujúce neskoršie predloženie účtovnej závierky, vykonaná neskôr. Inventarizáciou nebol 
zistený žiadny rozdiel. Inventarizačná komisia bola zostavená zo zamestnancov mestskej časti. 
Všetky záznamy k inventarizácii sú uložené na ekonomickom oddelení. 
 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 

 
Uznesenie MZ č. 54/2019 

zo dňa 25. 6. 2019 

 

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 31.12.2018. 
 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 5: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ..../2019 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti. 
Úvodné slovo predniesla miestna kontrolórka Ing. Ružena Záthurecká, ako spoluautorka 
predkladaného nariadenia; nariadenie bolo pripravované pani Kôpkovou, ktorá má v rámci 
pracovnej náplne na starosti dotácie. Návrh bol pripravovaný z dôvodu, že v pôvodnom 
nariadení boli zistené určité nedostatky. Pracovná skupina predložila návrh všeobecne 
záväzného nariadenia tak, ako je uvedený v materiály na pripomienkovanie všetkým 
oddeleniam miestneho úradu, všetkým komisiám zriadeným pri miestnom zastupiteľstve a tiež 
miestnej rade. Vznesená bola len jedna pripomienka, ktorá bola aj zapracovaná do návrhu 
nariadenia, a to od pána Liptovského týkajúca sa konfliktu záujmov, tá bola zapracovaná do 
ustanovenia § 6 ods. 4. 
 
Predstúpil poslanec Ing. Igor Mravec, ktorý uviedol, že na zasadnutí miestnej rady bolo 
povedané, že termín na predkladanie žiadostí do 31.03.2019 je len odporúčací, a že všeobecne 
tento termín nemá význam. 
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Reagovala miestna kontrolórka Ing. Ružena Záthurecká, ktorá spresnila, že v § 5 predloženého 
návrhu sú ustanovené mimoriadne dotácie, o ktoré je možné požiadať aj nad rámec tohto 
stanoveného termínu, v tomto prípade však musí o pridelení dotácie rozhodnúť miestne 
zastupiteľstvo aj pri nižšej sume. Zároveň uviedla, že boli navrhované aj dva termíny 
predkladania žiadostí, napríklad 30.09. alebo 30.09. 
 
Predstúpil poslanec Maroš Repík s tým, že chcel namietať termíny predkladania žiadostí, 
v prípade ak by podľa § 5 predloženého návrhu mohli rozhodovať aj komisie, nie len miestne 
zastupiteľstvo, tak by boli uspokojené všetky komisie, nie len jedna. 
 
Zareagoval poslanec MUDr. Juraj Štekláč s tým, že poďakoval pracovnej skupine za 
vypracovanie predloženého návrhu. Uviedol, že stanovený termín na predkladanie žiadostí je 
optimálny, keďže aj v BSK sa to takto robí, aby sa posudzovali žiadosti v jednom balíku, teda 
aby aj žiadatelia vedeli čerpať financie do konca roka. Pritom uviedol jednu pripomienku, a to 
že sa viac krát v návrhu nariadenia spomína, že tlačivo je na www.dubravka.sk, avšak navrhuje 
ponechať len formuláciu, že sa tlačivo nachádza na webovom sídle mestskej časti, a to pre 
prípad zmeny webovej stránky mestskej časti, takto nebude potrebná zmena daného nariadenia. 
 
Zareagoval starosta RNDr. Martin Zaťovič, že si osvojuje pripomienku poslanca MUDr. Juraja 
Štekláča a z nariadenia bude vypustené www.dubravka.sk a ostane len označenie webové sídlo 
mestskej časti. 
 
Predstúpil poslanec Bc. Alexej Dobroľubov, že z nariadenia vypadlo, že si mestská časť určí 
plán, respektíve priority pri udeľovaní dotácií. 
 
Zareagoval poslanec MUDr. Juraj Štekláč, že nie sú iné podstatné princípy. 
 
Reagovala miestna kontrolórka Ing. Ružena Záthurecká, že dotácie majú byť zabezpečené 
rozpočtom na konkrétny účel – akciu. 
 
Zareagoval poslanec Ing. Juraj Káčer, že síce nebol pri tvorbe predloženého návrhu nariadenia, 
teda nevie či by sa nedal doplniť aj termín 30.06. alebo 30.09., s tým že to tak majú aj na meste; 
navrhol tiež predložiť tento materiál na septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 
keďže tento rok nariadenie už aj tak platiť nebude. 
 
Prestúpil poslanec Mgr. Matej Nagy s tým, že súhlasí s Jurajom , pričom uviedol, že ani ako 
misia sociálna a ani komisia legislatívnoprávna s predloženým návrhom nesúhlasili. 
 
Zareagovala miestna kontrolórka Ing. Ružena Záthurecká, že je potrebné svoje pripomienky aj 
konkretizovať, nie len uviesť, že nesúhlasí. 
 
Poslanec Ing. Juraj Káčer uviedol, že svoju pripomienku nedá písomne. 
 
Predstúpil poslanec Mgr. Marcel Burkert s otázkou, či išlo o zásadné pripomienky. 
 
Reagoval poslanec Mgr. Matej Nagy, že sú tam veci, ktoré by stáli za zváženie. 
 

http://www.dubravka.sk/
http://www.dubravka.sk/
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Starosta RNDr. Martin Zaťovič stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 
 

Uznesenie MZ č.  
zo dňa 25. 6. 2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje   
 

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

- - - 

 
K bodu č. 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. 
 
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, od 01.01. minulého roku boli 
schválené obedy zadarmo, predloženým návrhom dochádza len k zosúladeniu všeobecne 
záväzného nariadenia so zákonom. S účinnosťou od 01.09.2019 je účinná ďalšia aktualizácia 
zákona, ktorou dochádza k úprave výšky poplatkov v materských školách z 1,34 EURA na 1,45 
EURA. Pôvodne platilo päť pásiem po aprílovej zmene sú pásma len tri. 1,45 EURA je stredné 
pásmo, teda sa zaraďujeme do 2. pásma. Na základných školách dochádza k úprave len o jeden 
cent, teda jedná sa o kozmetickú úpravu a zosúladenie nášho nariadenia so zákonom. 
 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 
 

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. ....../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 

- - - 
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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. 
 
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že sa jedná 
o aktualizáciu len prílohy príslušného nariadenia, ktorá vyplynula z praxe; znenie samotného 
nariadenia je nedotknuté. Príloha sa rozširuje o základné školy a materské školy, a to aj 
súkromné a nami nezriadené. 
 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 

Uznesenie MZ č. 56/2019 
zo dňa 25. 6. 2019 

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 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

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. 
 
Úvodné slovo predniesol vedúci majetkoprávneho a legislatívneho oddelenia JUDr. Ľuboslav 
Kašuba, s tým že uviedol, že sa jedná o malý priestor v Dome kultúry Dúbravka. 
 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 

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-
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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 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

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. 
 

Úvodné slovo predniesol vedúci majetkoprávneho a legislatívneho oddelenia JUDr. Ľuboslav 
Kašuba, ktorý uviedol, že žiadateľ má v nájme priestory v Dome kultúry Dúbravky, kde 
prevádzkuje reštauráciu, mal by tiež záujem o prenájom priľahlého pozemku za účelom 
prevádzky letnej terasy, pričom žiadateľ deklaruje, že priestor v prípade potreby, napríklad 
počas hodov alebo iných podujatí, uvoľní pre potreby mestskej časti. 
 
Zareagoval poslanec Mgr. Matej Nagy, ktorý položil otázku, či bola suma určená podľa 
sadzobníka alebo všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach. 
 
Odpovedal vedúci majetkoprávneho a legislatívneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba, že 
podľa sadzobníka cien nájmov. 
 
Zareagoval poslanec Ing. Juraj Káčer, ktorý uviedol, že pri dani za zaujatie verejného 
priestranstva by sa platilo za dva mesiace, pričom pri nájme je to rok. 
 
 

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 
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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 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 10:  
Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Úvodné slovo predniesol vedúci majetkoprávneho a legislatívneho oddelenia JUDr. Ľuboslav 
Kašuba, ktorý uviedol, že sa jedná o štandardný materiál nájmu pozemkov na záhradkárske 
účely. 
 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 
 

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 
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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. 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

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. 
 
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že sa v mestskej časti 
vedie politika budovania kontajnerových stojísk, príslušná komisia navrhla žiadosť schváliť. 
 
Predstúpil poslanec Ing. Juraj Káčer s otázkou, že aká  je celková stratégia, dokedy bude 
mestská časť dotovať budovanie kontajnerových stojísk. Uviedol problém kontajnerového 
stojiska na Saratovskej ulici, kde to vlastníci nechcú riešiť, prípadne ich je potrebné začať 
pokutovať, keďže tento problém trápi obyvateľov, ľudia tam hádžu odpad; je preto potrebné si 
povedať čo s týmito správcami. 
 
Zareagoval poslanec JUDr. Dušan Mikuláš, ktorý uviedol, že kontajnerové stojiská sa 
nachádzajú na mestských pozemkoch, pričom je nonsens, že v zmysle mestského všeobecne 
záväzného nariadenia sa povinnosť preniesla na správcov bez právnych základov; stojiská sú 
budované na cestách a prenajatých pozemkoch, preto správca nemá povinnosť sa o tieto 
stojiská starať. Navrhujem to aj naďalej dotovať, mesto za to vyberá daň. 
 
Reagoval prednosta Ing. Rastislav Bagar a uviedol, že keby sme čakali na mesto, tak by sme sa 
nedočkali; od 01.01.2020 spoplatníme zaujatím verejného priestranstva kontajnerové stojiská, 
listom sme už oslovili všetkých správcov bytových domov; mesto v tomto nie je vôbec 
nápomocné. Magistrát má záujem o jednotný dizajn kontajnerových stojísk. 
 
 

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

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 12:  
Návrh na voľbu člena mediálnej komisie miestneho zastupiteľstva. 
 
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že predloženým 
návrhom sa navrhuje za člena mediálnej komisie Ľubomír Navrátil, ktorý mestskej časti 
dlhodobo pôsobí v oblasti kultúry. 
 
Predstúpil poslanec Ing. Juraj Káčer s otázkou, či nám v komisii niekto chýba a aké sú počty 
členov komisií, poďme sa baviť komplexne, predložený návrh nepodporím 
 
Reagoval poslanec MUDr. Juraj Štekláč a uviedol, že Ľubomír Navrátil bol tajomníkom tejto 
komisie, z komisie kultúry však odišiel tajomník, komisia nezasadala, takto sa ju podarilo 
sfunkčniť. 
 
Reagoval poslanec Maroš Repík, podporujem návrh Juraja Štekláča, upravila sa takto aj 
nefunkčná komisia kultúry a nemá to žiaden ekonomický dopad. 
 

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 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 12A:  
Návrh na voľbu člena územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka komisie miestneho 
zastupiteľstva. 
 
Úvodné slovo predniesol poslanec Mgr. Marcel Burkert, navrhujem za člena komisie územného 
rozvoja Martina Marka ako neposlanca, je to aktivista, komisie sa zúčastňuje, jeho účasť je 
častejšia ako niektorých členov, je potrebné využiť jeho potenciál. Rozpočet 20 EUR na 
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jedného člena komisie rozpočet nezruinuje, máme neobmedzený počet komisií a členov 
neposlancov.  
Zareagoval poslanec Branko Semančík s otázkou, či predložený návrh prešiel príslušnou 
komisiou. 
 
Odpovedal poslanec Mgr. Marcel Burkert, komisia sa vyjadrila, že má rozhodnúť miestne 
zastupiteľstvo. Komisia územného rozvoja nemala výhrady. 
 
Zareagoval poslanec Branko Semančík s otázkou, či máme stanovisko komisie. 
 
Zareagovala poslankyňa Mgr. Mária Belicová, že to nebolo predložené do diskusie v komisii. 
 
Odpovedal poslanec Mgr. Marcel Burkert, že to v komisii predniesol. 
 
Zareagoval poslanec Ing. Libor Gula s tým, že nevidí na tom nič že, že navrhovaný člen je 
aktívny v komisii a nech rozhodne zastupiteľstvo. 
 
Zareagoval poslanec MUDr. Juraj Štekláč a uviedol, že odôvodnil návrh Ľubomíra Navrátila 
v e-mailoch, kde to vysvetlil, pričom všetci osobu Ľubomíra Navrátila poznajú, o navrhovanom 
Martinovi Markovi nič nevieme. 
 
Reagoval poslanec Mgr. Marcel Burkert otázkou na poslanca MUDr. Juraja Štekláča, či pozná 
všetkých členov komisií. 
 
Reagoval poslanec Branko Semančík, že nikto nespochybňuje kvalifikáciu navrhovaného člena 
komisie, ale ide o postupnosť. 
 
Odpovedal poslanec Mgr. Marcel Burkert, že komisia sa proti navrhnutému členovi 
nevyjadrila. 
 
Reagoval poslanec MUDr. Juraj Štekláč, že návrhom Ľubomíra Navrátila sa zaoberali dve 
komisie a vyjadrili sa k danému návrhu. 
 
Reagoval poslanec Mgr. Marcel Burkert, že komisie majú plno členov. 
 
 

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 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie nebolo schválené. 
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- - - 

 
K bodu č. 13:  
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre športové kluby. 
 
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že sa jedná 
o poskytnutie dotácií piatim športovým klubom pre rok 2019. 
 

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 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 14 
Rôzne. 
 
Vystúpil poslanec MUDr. Juraj Štekláč s otázkou  na organizačnú štruktúru platnú od 
01.07.2019, je to tak, že každé oddelenie má svoju komisiu, pričom komisia mediálna takéto 
oddelenie nemala. V predloženej štruktúre je tlačové oddelenie, chceli by sme informáciu, či 
bude pre mediálnu komisiu. 
 
Odpovedal prednosta Ing. Rastislav Bagar s tým, že tlačové oddelenie je v organizačnej 
štruktúre už niekoľko rokov. 
 
Prihlásil sa poslanec Mgr. Matej Nagy s otázkou na vojenskú cestu, že aká je komunikácia 
s ministerstvom obrany a prípadne s mestom v tejto veci. Druhou otázkou sa spýtal na 
Dubracentrum v akom je stave územnoplánovacia dokumentácia. 
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Odpovedal starosta RNDr. Martin Zaťovič, že odpoveď k územnoplánovacej dokumentácii 
bude predložená v septembri. Čo sa týka cesty na Plachého, odišiel z mestskej časti list na 
magistrát s tým, že v prípade, ak cestu mesto odkúpi, mestská časť ju prevezme do správy – 
čakáme na odpoveď z magistrátu, posielame ďalší list na mesto. 
 
Predstúpil poslanec Ing. Libor Gula, niekto tu nie je zo stavebného úradu, ale chcem upozorniť, 
že na ceste Dúbravčická vznikli dva obrovské výmole, spôsobené zrejme dvoma developermi, 
chcem požiadať, aby úrad zasiahol tak, aby ešte pred kolaudáciou bolo zjednaná náprava. 
 
Starosta RNDr. Martin Zaťovič zareagoval, že cesta je stále vo vlastníctve vlastníka Dúbravy. 
 
Pokračoval poslanec Ing. Libor Gula, že si bol pozrieť rekonštrukciu Štepnej, ktorá vyzerá 
veľmi dobre, ukázalo sa však, že ploty sú v katastrofálnom stave, preto by mohol úrad vyzvať 
vlastníkov na opravu týchto plotov. 
 
Starosta  RNDr. Martin Zaťovič zareagoval, že jeden plot sa už opravuje a pribudne aj prechod 
pre chodcov. 
 
Predstúpil poslanec Ing. Ján Palárik s tým, že v záverečnom účte sa uvádza, že za pridelené 
parkovacie miesta sa vybrali dane vo výške 303,559,- EUR. Stretávam ľudí, ktorí sa pýtajú na 
parkovacie miesta, ktoré sú vyznačené, ale sa už nevyužívajú, preto navrhujem, aby sa do 
zavedenia parkovacej politiky využívali aj tieto miesta. 
 
 Zareagoval prednosta Ing. Rastislav Bagar a uviedol, že čisto technicky majiteľ tohto miesta 
je povinný po užívaní tabuľu odstrániť, treba však dať podnet a úrad hneď tabuľu odstráni. 
Počty vyhradených miest sú percentuálne riadené, a kde sú voľné miesta, sa miesta ponúkajú. 
 
Predstúpil poslanec Mgr. Marcel Burkert s tým, že prebehla anketa, čo s priestorom, kde sa 
mali stavať náhradné byty, v novinách sme sa dočítali, že boli víťazmi variant park 
a parkovisko, chcel by som sa spýtať úrad čo ďalej. 
 
Na výzvu starostu RNDr. Martina Zaťoviča odpovedal poslanec Ing. Juraj Káčer tak, že 
prebieha debata s metrostavom, ktorý má oplotený pozemok mesta. Intenzívne vec riešime, aby 
bol plot čím skôr odstránený. Bude potrebné vyriešiť v prvom kroku stavenisko a následne 
prípadné parkové úpravy. 
 
Predstúpil občan Gonda, zastupuje rodičov z materskej školy Sekurisova, chcem informovať 
poslancov, aby vedeli čo sa deje. Jeden poslanec povedal, že jedna riaditeľka dokáže poštvať 
všetkých rodičov, žiaľ je to tak. Do nástupu novej riaditeľky škôlka fungovala bez problémov, 
ktorá sa prihlásila ako jediná. Nebolo vôbec preverovaná jej minulosť, musela odísť z materskej 
školy v Karlovej Vsi. Začali sme riešiť chýbajúce financie, v marci sme dávali návrh na 
odvolanie, ktorému nebolo vyhovené. Znova bolo zvolané združenie rodičov, dve učiteľky dali 
výpoveď a sme sa dozvedeli, že ich výpovede nebudú stiahnuté. Veľa krát sa hovorilo, že je to 
boj bývalého vedenia voči novej pani riaditeľke. Boli podané štyri výpovede učiteliek, z toho 
dve budú preradené a dve neboli stiahnuté. Chcem sa spýtať ako sa budú tieto miesta nahrádzať, 
či budú vyberané a preverované ich referencie.  
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Starosta uviedol, že združenie zvolala mestská časť a nie občania, a že riaditeľka nepodala 
výpoveď, ale sa s mestskou časťou dohodla na odchode, je potrebné hovoriť pravdy. 
 
Odpovedal prednosta Ing. Rastislav Bagar, pre nás platia zákony, na pracovisku sme viazaný 
zákonníkom práce a školský zákon. Výberové konanie prebehlo úplne riadne, bolo vyhlásené 
z dôvodu, že pôvodná pani riaditeľka ani jej zástupkyňa si rok a pol nechcela doplniť 
kvalifikačné predpoklady na výkon riaditeľky, na chode škôlky im už v tom čase nezáležalo. 
Nová pani riaditeľka splnila všetky predpoklady, žiadne chýry, ktoré ste uviedli sa nepotvrdili. 
Rada rodičov ju vybrala a schválila, na to ju starosta vymenoval. Je obvyklé, že ak tam pôsobí 
aj pôvodné vedenie, dôjde k odlišným názorom. Odišli učiteľky úplne dobrovoľne, podali 
výpovede. Máme dvanásť škôlok, kde máme tisícsto detí, nie je správne, aby si rodičia vyberali 
učiteľky. Škôlka bude plne funkčná a bude vyhlásené riadne výberové konanie na riaditeľa 
škôlky.  
 
Predstúpil poslanec Ing. Juraj Káčer, že bol v diskusii spomenutý, ale si nepamätá, že by sa 
k danej situácii vyjadroval. Dúbravka je zameraná školstvo, všetky trojročné deti s trvalým 
pobytom v Dúbravke. Je to citlivá téma. Viem pochopiť obidve strany. Školstvo je prioritou 
pre mestskú časť. 
 
Občan Gonda uviedol, že päť učiteliek zo sedem podalo výpovede, čo nie je len tak, pričom 
tieto výpovede nemôžu stiahnuť. Chcel som len vedieť prečo dve ostávajú a ostatné odchádzajú. 
 
Odpovedal prednosta Ing. Rastislav Bagar tak, že sa rozhodne zamestnávateľ. 
 
Predstúpil prednosta Ing. Rastislav Bagar k organizačnej štruktúre, na oddelení starostu sme 
museli vytvoriť referát krízového riadenia, keďže si to okolnosti už vyžadovali. Prišlo len ku 
kozmetickým úpravám. Bude lepšie ak knižnica a múzeum budú patriť pod oddelenie kultúry. 
Z celkového počtu zamestnancov sme dokázali usporiť štyri pracovné miesta.  
 
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. 

 

Ing. Rastislav  Bagar                                                                      RNDr. Martin  Zaťovič 
          prednosta                                                                                            starosta 
    miestneho úradu                                        
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Overovatelia: 

1. Mgr. Marián Podrazil, poslanec miestneho zastupiteľstva                           
2. Mgr.. Alexej Dobroľubov, poslanec miestneho zastupiteľstva 

 

 

Za správnosť zápisnice:  
JUDr. Jana Jakubkovič 
vedúca organizačného oddelenia 
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