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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

U z n e s e n i a 
 

č. 64 – 78 
 
 

z   5.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
                                                            z 24. septembra  2019 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 24. septembra 
2019 na  svojom 5. 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. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2019. 
4. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2019. 
5. Návrh na odpísanie pohľadávky a záväzku vzniknutej zo zámeny nehnuteľností z účtovnej 

evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
6. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1839/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m² na 

záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
7. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka, vo výmere 15 m² Tiborovi 

Szalayovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
8. Návrh na nájom nebytových priestorov – triedy v objekte Bilíková 34, Bratislava, vo 

výmere 65,70 m2,  Mgr. Dagmar Kačová-Ateliér Čakanka, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

9. Návrh na nájom nebytových priestorov - miestnosť č. 155 v Dome kultúry Dúbravka, 
Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12 m2, občianskemu združeniu  Projekt Život, o.z., 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

10. Návrh na určenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu na ulici Karola 
Adlera 19 v Bratislave, so súp. číslom 2081, vo výmere 252,1 m2. 

11. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre športové kluby. 
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12. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii sociálno-zdravotnej a bytovej. 
13. Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, článok 48. 
Rôzne. 
Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 

 
- - - 

  
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :     
                                                                                  
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. Ing. Pavel Vladovič 
   1. 2. Marián Takács 
 
Hlasovanie :      prítomní : 16         za : 16       proti :   0   zdržali sa :   0    nehlasoval: 0 
                                                                                                       
 
2. Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
    2. 1. Mgr. Matej Nagy 
    2. 2. JUDr. Dušan Mikuláš 
 
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 : 22       za : 22      proti : 0      zdržali sa : 0    nehlasoval: 0  
 
 
Hlasovanie o doplnení bodu programu „Návrh uznesenia o prijatí strednodobého bankového 
úveru.“ za bod 13 ako bod 14.  
 
Hlasovanie :      prítomní : 21     za :  19      proti :   0     zdržali sa : 1    nehlasoval: 1  
 
 

- - - 
 

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

Uznesenie MZ č. 64/2019 
zo dňa 24. 9. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

berie  na  vedomie 
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priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

1. 51/1995 časť B  zo dňa 14.3.1995 zmena uznesením 453/2010 časť B bod 2 zo dňa 
9.2.2010. 

2. 16/2011  zo dňa 18. 1. 2011. 
3. 60/2015 časť B bod 1 zo dňa 20. 5. 2015. 

 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22       za : 22     proti : 0     zdržali sa :0   nehlasovali: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

                                                          - - - 
 

K bodu č. 2:  
Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
 
                                                    Uznesenie MZ č. 65/2019 

zo dňa 24. 9. 2019 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

berie  na  vedomie 
 

1. Správu  o  výsledku  kontroly  inventarizácie  majetku  mestskej  časti  za  rok 2018. 
 

2. Správu  o   výsledku   kontroly  výberového  konania  na  riaditeľa  Základnej  školy 
Nejedlého.  

 
      3.   Správu  o   výsledku  kontroly  interných  smerníc  ZŠ  Nejedlého . 
 
      4.   Informáciu  o vybavovaní  petícií,  sťažností a podnetov občanov za prvý polrok 2019. 

 
                                                    

Hlasovanie :      prítomní : 22        za : 21        proti : 0        zdržali sa : 0   nehlasoval: 1 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K bodu č. 3:  
Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2019. 
 

Uznesenie MZ č. 66/2019 
zo dňa 24. 9. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

berie  na  vedomie 
 

informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019. 
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Hlasovanie :      prítomní :21          za : 21          proti : 0    zdržali sa : 0     nehlasoval: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 4:  
Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2019. 
 
 

Uznesenie MZ č. 67/2019 
zo dňa 24. 9. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
       
úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2019, nasledovne :  
 
1.  Úprava kapitálového rozpočtu  
 
a) zvýšenie kapitálových príjmov         + 471 000 EUR 
    RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR           + 471 000 EUR 
   zvýšenie kapitálových výdavkov, z toho :        + 471 000 EUR 
   RP 0451 717 001  podpr.6.4. Výstavba parkovacích miest          + 396 000 EUR 
   RP 0451 717 001 podpr.6.3. Spomaľovacie ostrovčeky                            + 75 000 EUR 
 
b) zvýšenie kapitálových príjmov        + 40 000 EUR 
    RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR                                                  + 40 000 EUR 
    zvýšenie kapitálových výdavkov                                                           + 40 000 EUR  
    RP 0912 717 002 ppr.7.1. Rekonštrukcia a modernizácia telocviční      + 40 000 EUR    
 
c) zvýšenie kapitálových príjmov        + 120 400 EUR 
    RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR                                                 + 120 400 EUR 
    zvýšenie kapitálových výdavkov                                                          + 120 400 EUR  
    RP 0510 717 003 podpr.10.1.Vegetačná strecha MŠ Galbavého           + 120 400 EUR 
 
2. Úprava bežného rozpočtu     
 
a) zvýšenie bežných príjmov        + 9 500 EUR 
    RP 312 001*61 Bežné transfery                                                                 + 9 500 EUR 
    zvýšenie bežných výdavkov                                                                     + 9 500 EUR  
    RP 0510 635 005 ppr.10.1 Údržba a výsadba verejnej zelene                   + 9 500 EUR    
 
b) zvýšenie bežných príjmov        + 3 000 EUR 
    RP 312 001*31 Bežné transfery                                                                 + 3 000 EUR 
    zvýšenie bežných výdavkov                                                                     + 3 000 EUR  
    RP 0820 637 002 pr.8.1 Výdavky na projekt„Spomienka na Deža“         + 3 000 EUR                                   
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c) zvýšenie bežných príjmov        + 2 000 EUR 
    RP 312 001*31 Bežné transfery                                                                 + 2 000 EUR 
    zvýšenie bežných výdavkov                                                                     + 2 000 EUR  
    RP 0820 637 002*1 pr.8.1 Dúbravské hody                                              + 2 000 EUR    
 
d) zvýšenie bežných príjmov        + 1 000 EUR 
    RP 312 001*31 Bežné transfery                                                                 + 1 000 EUR 
    zvýšenie bežných výdavkov                                                                     + 1 000 EUR  
         RP 0820 637 002 pr.8.1 „Dúbravský galavečer kultúry a športu“        + 1 000 EUR                                            
    
e) zvýšenie bežných príjmov        + 1 000 EUR 
    RP 312 001*31 Bežné transfery                                                                 + 1 000 EUR 
    zvýšenie bežných výdavkov                                                                     + 1 000 EUR  
    RP 10.2.0 637 002 pr.12.4 „IV. Dúbravský festival seniorov“                  + 1 000 EUR                                             
 
f) zvýšenie bežných príjmov        + 1 500 EUR 
    RP 312 001*32 Bežný transfer z Fondu na podporu umenia                     + 1 500 EUR 
    zvýšenie bežných výdavkov                                                                     + 1 500 EUR  
    RP 0820 633 009 pr.8.5. Nákup kníh do Miestnej knižnice                      + 1 500 EUR                                             
 
f) zvýšenie bežných príjmov        + 3 600 EUR 
    RP 312 001 Bežný transfer z Ministerstva ŽP na vegetačnú strechu         + 3 600 EUR 
    zvýšenie bežných výdavkov                                                                      + 3 600 EUR  
    RP 0510 635 006 pr.10.1 Služby na projekt vegetačnej strechy                + 3 600 EUR                                             
  
Celková úprava rozpočtu pri zachovaní prebytkového rozpočtu bude nasledovná : 
 
PRÍJMY zvýšenie o 653 000 EUR  z 15 558 870 EUR na 16 211 870 EUR                         
VÝDAVKY zvýšenie o 653 000 EUR z 15 555 070 EUR na 16 208 070 EUR       
 
   
Hlasovanie :      prítomní : 21      za : 19       proti : 0        zdržali sa : 0   nehlasoval: 2 

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 5:  
Návrh na odpísanie pohľadávky a záväzku vzniknutej zo zámeny nehnuteľností 
z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 

Uznesenie MZ č. 68/2019 
zo dňa 24. 9. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

odpísanie účtovnej pohľadávky vzniknutej zo zámeny nehnuteľností, stavba so súpisným  
číslom 3588 budova Bilíkova 34 (telocvičňa) za stavbu so súpisným číslom 1877  DJ č.30-
Podvorn.1 postavenú na pozemkoch registra "C", parc. č. 3100/2 a parc. č. 3100/3 
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v spoluvlastníckom podiele 3/5 k celku, z účtovnej evidencie v celkovej výške 454 102,56 
EUR 

a 
 

odpísanie účtovného záväzku zo zámeny nehnuteľností pozemok registra C-zastavané plochy 
a nádvoria č.3164 k budove Bilikova 34 (telocvičňa) za priľahlé pozemky  č.399 a č.400/1-5 
k budove DJ č.30-Podvorn.1 z účtovnej evidencie v celkovej výške 24 518,20 EUR. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 17        za : 17        proti : 0         zdržal sa : 0    nehlasoval: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 6:  
Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1839/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m² na 
záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
    

Uznesenie MZ č. 69/2019 
zo dňa 24. 9. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje 
 

nájom pozemku, registra "C“ KN, k.ú. Dúbravka, parc. č. 1839/1 – zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 612 m2, zapísaného na LV č. 1,  Petrovi Rakúsovi, bytom Hanulova 5, Bratislava, 
za nájomné vo  výške 1,40  EUR za m2 a rok za časť predmetu nájmu s výmerou 512 m2 a za 
nájomné 6 EUR za m2 a rok za časť predmetu nájmu s výmerou 100 m2, teda za nájomné vo 
výške 1.316,80- EUR ročne, na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to 
za podmienky, že: 

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. 

Hlasovanie :      prítomní :18       za : 15        proti : 0       zdržali sa : 2       nehlasoval: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 7: 
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka, vo výmere 15 m² Tiborovi 
Szalayovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 70/2019 
zo dňa 24. 9. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
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schvaľuje 

 
nájom časti pozemku parc. č. 3058/3 – ostatná plocha vo výmere 15 m2, vedeného v KN ako 
parcela registra "C-KN", LV č. 1381, Tiborovi Szalayovi, bytom Bošaniho 3, Bratislava, za 
nájomné vo výške 16,00 EUR za m2  a rok, čo pri výmere 15 m2 predstavuje výšku nájomného 
180,- EUR ročne, na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za 
podmienky, že: 

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. 

Hlasovanie :      prítomní : 20        za : 11        proti : 1       zdržali sa : 4     nehlasoval: 4 

Uznesenie nebolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 8:  
Návrh na nájom nebytových priestorov – triedy v objekte Bilíkova 34, Bratislava, vo 
výmere 65,70 m2,  Mgr. Dagmar Kačová-Ateliér Čakanka, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
  

Uznesenie MZ č. 71/2019 
zo dňa 24. 9. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Bilíkovej č. 34, súp. č. 1891, 
postavenom na pozemku parc. č. 3163, k. ú. Dúbravka, vo výmere 65,70 m², vo vlastníctve 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Mgr. Dagmar Kačovej-Ateliér Čakanka, so sídlom Pod 
Násypom 16, Bratislava, IČO: 40104095 na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 15,00 EUR za 
m²/rok, t.j. 985,50 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 : 22       za : 22        proti : 0       zdržali sa : 0       nehlasoval: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 
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K bodu č. 9:  
Návrh na nájom nebytových priestorov - miestnosť č. 155 v Dome kultúry Dúbravka, 
Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12 m2, občianskemu združeniu  Projekt Život, o.z., 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 72/2019 
zo dňa 24. 9. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

nájom nebytových priestorov – miestnosť č. 155 nachádzajúcej sa v Dome kultúry Dúbravka, 
na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo výmere 12 m², vo vlastníctve 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, občianskemu združeniu Projekt Život, o.z., so sídlom 
Schneidera Trnavského 15, Bratislava, IČO: 50062069 na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 
50,00 EUR za m²/rok, t.z. 600,- 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 : 22       za : 21        proti : 0       zdržali sa : 0       nehlasoval: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 10: 
Návrh na určenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu na ulici Karola 
Adlera 19 v Bratislave, so súp. číslom 2081, vo výmere 252,1 m2. 
  

Uznesenie MZ č. 73/2019 
zo dňa 24. 9. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje 

podmienky pre vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru - objektu 
nachádzajúceho sa na ulici Karola Adlera č. 19 v Bratislave, so súpisným číslom 2081, 
postavenom na parcele č. 1296, celkom vo výmere 252,1 m2, v správe mestskej časti Bratislava-
Dúbravka takto: 
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1. Hodnotiacim kritériom v súťaži bude najvyššie ponúknuté nájomné, pričom najnižšie 
nájomné sa určuje na sumu 35,- EUR za m2 a rok, bez ceny za služby spojené s nájmom. 

2. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú . 
3. Účel nájmu bude viazaný výlučne na kultúrne účely a/alebo tanečné účely a/alebo 

športové účely. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 24       za : 24        proti : 0       zdržali sa : 0       nehlasoval: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 11: 
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre športové kluby. 
 

Uznesenie MZ č. 74/2019 
zo dňa 24. 9. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje  

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

1. Športový klub Tenis centrum vo výške 500,- EUR. 
2. Športový klub ARGO vo výške 0,- EUR. 

 
Hlasovanie :      prítomní : 21       za : 20        proti : 0       zdržali sa : 1       nehlasoval: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 12:  
Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii sociálno-zdravotnej a bytovej. 
 

Uznesenie MZ č. 75/2019 
zo dňa 24. 9. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

  berie  na  vedomie 
 
vzdanie sa členstva v komisii sociálno-zdravotnej a bytovej Miroslavou Kuchtovou 
Ladovičovou.     
                                              
Hlasovanie :      prítomní : 22       za : 22        proti : 0       zdržali sa : 0       nehlasoval: 0 
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Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 13:  
Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, článok 48. 
 

Uznesenie MZ č. 76/2019 
zo dňa 24. 9. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. s ú h l a s í 

bez pripomienok s návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa článok 48 dopĺňa odsekom 10, ktorý znie: „mestská časť udeľuje súhlas pre 
príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu98b.“ 

B. ž i a d a  

starostu, aby doručil toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 

Hlasovanie :      prítomní : 19       za : 19        proti : 0       zdržali sa : 0       nehlasoval: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 14: Návrh uznesenia o prijatí strednodobého bankového úveru. 
 

Uznesenie MZ č. 77/2019 
zo dňa 24. 9. 2019 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

1. Prijatie strednodobého bankového úveru vo výške 130 000 EUR so splatnosťou 5 rokov, 
určeného na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

2. Čerpanie strednodobého bankového úveru je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 
2019 na nasledovné kapitálové výdavky: 
− RP 05.1.0. 717 001 PR 10.3. Komunálna technika – Komunálne vozidlo Piaggio 

Maxi, celková nadobúdacia cena 25 386 EUR vr. DPH  
− RP 01.1.1. 714 001 PR 5.1. Referentské vozidlo pre HS – Fiat Dobló Cargo Combi, 

predpokladaná celková nadobúdacia cena 17 000 EUR vr. DPH 
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− RP 01.1.1. 713 002 PR 5.1. Výpočtová technika – server HW+SW, predpokladaná 
celková nadobúdacia cena 90 000 EUR vr. DPH 

 
Hlasovanie :      prítomní : 21       za : 11        proti : 0       zdržali sa : 9       nehlasoval: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 

 
K bodu č. 15: Rôzne:  
 
Návrh na iniciovanie vyhlásenia stavebnej uzávery. 
 

Uznesenie MZ č. 78/2019 
zo dňa 24. 9. 2019 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

žiada 

starostu MČ Bratislava-Dúbravka, aby bez zbytočného odkladu inicioval proces územného 
konania o stavebnej uzávere v lokalite Dúbravka-Brižite, na ktorú sa obstaráva ÚPZ západný 
rozvoj Dúbravka-Bratislava. 

 
Hlasovanie :      prítomní : 20       za : 11        proti : 1       zdržali sa : 8       nehlasoval: 0 

Uznesenie bolo prijaté.                                                                                                   
- - - 

K bodu č. 16: Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
                                                                                                                    starosta 
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