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Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
RNDr.  Martin  Zaťovič, starosta  otvoril  5. 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  poslankyne Mgr. Márie Belicovej, ktorá sa písomne ospravedlnila. 
   
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 : 16       za : 16     proti : 0      zdržali sa : 0  
                                                                                                       
2. Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
    2. 1. Mgr. Mateja Nagya 
    2. 2. JUDr. Dušana Mikuláša 
 
Hlasovanie :      prítomní : 22    za : 22       proti : 0       zdržali sa : 0   

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

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. 
14. Návrh uznesenia o prijatí strednodobého bankového úveru. 

Rôzne. 
Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 

      Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 
 

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

Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu, v ktorom uviedol, 
že informácia je rozdelená do troch samostatných bodov, a to bytová agenda, zverejňovanie 
čepania rozpočtu a zverejňovanie platov starostu, vicestarostu a poslancov.  
K prvému boudu prednosta Ing. Rastislav Bagar uviedol, že boli pridelené dva byty, jeden na 
ulici Pri kríži a druhý v ZŠ Nejedlého. 
K druhému bodu prednosta Ing. Rastislav Bagar uviedol, že sa čerpanie rozpočtu riadne 
zverejňuje na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka, a to aj pred zákonom 
určenou lehotou. 
K tretiemu bodu prednosta Ing. Rastislav Bagar uviedol, že sa riadne zverejňujú na webovej 
stránke platy starostu, vicestarostu a poslancov. 
 
 K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

berie  na  vedomie 

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 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
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K bodu č. 2: Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
 
Úvodné slovo predniesla miestna kontrolórka Ing. Ružena Záthurecká. Informácia o činnosti 
útvaru kontroly obsahuje štyri body, jednak správu o výsledku inventarizácie majetku mestskej 
časti za rok 2018, zistenia sú uvedené v správe na strane sedem je uvedený návrh opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov, väčšina zistených nedostatkov v inventarizácii za rok 2016 
bola odstránená. Opakovane sa vyskytujú nedostatky na úseku inventarizácie zelene, 
pohľadávok bytových a stavov na podsúvahových účtoch. Bolo prijaté opatrenie na metodické 
usmernenie ZŠ vo veci vykazovania majetku nižšej hodnoty. Na strane osem máte rekapituláciu 
majetku mestskej časti.  
V druhom bode je výsledok kontroly výberového konania na riaditeľa ZŠ Nejedlého, na strane 
trinásť je uvedené, že boli dodržané všetky predpisy pri výberových konaní. 
V treťom bode je správa o výsledku kontroly interných smerní ZŠ Nejedlého, je to skôr 
informácia o interných smerniciach ZŠ Nejedlého, je zrejmé že problematika sexuálneho 
zneužívania, šikanovania a drogovej závislosti sú zapracované v plánoch práce a v interných 
predpisoch základnej školy. 
V štvrtom bode je správa o vybavovaní petícií, sťažností a podnetov občanov za prvý polrok 
2019, ostali v riešení petície z roku 2018, ďalej to bola jedna sťažnosť a sedem podaní. 
 
Zareagoval poslanec Ing. Juraj Káčer, ktorý podal informáciu, vieme že na ZŠ Nejedlého sú 
nejaké problémy, pričom mesto sa veľmi intenzívne zaoberá touto problematikou, ako aj 
ubytovňou Fortuna, uviedol, že v krátkom čase prídu konkrétne opatrenia, všetky informácie 
o problémoch má sociálne oddelenie na meste a danú situáciu rieši a príjmu sa konkrétne 
opatrenia. 
Zareagoval poslanec Ing. Juraj Horan k bodu pasportizácie zelene, stojí to veľmi veľa peňazí 
a vylievame dieťa aj s vaničkou, ja vie, že zo zákona to musíme robiť, ale musíme nájsť 
najlacnejšie riešenie, keďže to nikdy nebudú sedieť, keďže sú to živé tvory. 
 

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 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

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

Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar v predloženom materiály je veľmi 
podrobne rozpísané čerpanie rozpočtu z prvého polroka roku 2019. Vývoj je podľa našich 
očakávaní, bežné príjmy, ktoré pozostávajú najmä z dane z príjmu FO, dane z nehnuteľnosti 
a miestnych daní sa vyvíjajú v súlade s rozpočtom. Riziko je príjem z poplatku za rozvoj, 
naplánovaný príjem 900 tisíc EUR je závislí na jednom projekte, a to Čerešne II, stavebné 
povolenie nadobudlo právoplatnosť. Na strane výdavkov, čerpanie máme pod kontrolou, 
kapitálové výdavky, ktoré sú viazané na kapitálové príjmy kontrolujeme. Bežné výdavky sú 
bez problémov, bežné príjmy nabiehajú ako majú. 

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 

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

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

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

Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar. Za prvých 9 mesiacov sa podarilo 
mestskej časti čerpať viaceré dotácie, uzavrieť dohody, získať nenávratné finančné príspevky 
na kapitálové aj bežné výdavky. Navrhujeme, aby sa všetky tieto zmeny preniesli do nášho 
rozpočtu. Navrhované zmeny nezvyšujú deficit navrhovaného rozpočtu. Peniaze, ktoré 
dostaneme na strane príjmov, vydáme na strane výdavkov na určenú akciu. Najvýznamnejšia 
je dohoda s spolupráci s magistrátom, na základe ktorej dostane mestská časť 396 tisíc EUR na 
realizáciu parkovacích miest, 75 tisíc EUR na realizáciu spomaľovacích ostrovčekov, ďalej sme 
dostali z magistrátu príspevok 40 tisíc EUR na opravu malých telocviční. Ďalej sme získali 
nenávratný finančný príspevok z ministerstva životného prostredia na realizáciu zelenej strechy 
v MŠ Galbavého. Na strane bežných príjmov sme dostali príspevky kultúrne podujatia, ako 
hody, spomienka na Deža, dúbravský galavečer športu. 
 
Zareagoval poslanec Ing. Libor Gula, že súhlasí s opatreniami, ktoré sú navrhované v danom 
bode, ale keďže je tu aj bod, ktorý nebol na komisii prerokovaný, otázka bolo položená na 
prednostu Ing. Rastislava Bagara, prečo nie je bod 14 zapracovaný v bode číslo 4 „návrh na 
úpravu rozpočtu za rok 2019. 
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Zareagoval prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že z časových dôvodov najprv 
vznikal materiál úprava rozpočtu, a to z pohľadu všetkých získaných dotácií. To, čo bolo 
predložené sú čisto len dotácie a príspevky, ktoré sme dostali. Materiál číslo 14, sa týka spôsobu 
financovania už schválených výdavkov v našom tohtoročnom rozpočte. 

 
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  
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    RP 0820 637 002 pr.8.1 Výdavky na projekt„Spomienka na Deža“         + 3 000 EUR                                      

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   nehlasovali: 2 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

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

Úvodne slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar. V roku 2015 bol predložený návrh na 
miestne zastupitel'stvo, aby sme nevyužívanú budovu Kapitána Rasu, kde 2/5 vlastnil Červený 
kríž a 3/5 Ministerstvo vnútra, získali do svojho majetku výmenou za areál telocvične a bazénu 
bývalé] ZŠ na Bilíkovej. Telocvičnu a bazén do dnešného dňa využíva gymnázium Bilíková, 
my ako vlastník budovy sme povinný do toho investovat', co sme samozrejme nemali dôvod 
ani možnost' robiť. Budova je v zlom stave a nemali sme žiadny spôsob na jej využitie. 
Výhodnejšie pre nás bolo zameniť tieto dve nehnuteľnosti s Ministerstvom vnútra, na základe 
ocenenia vznikal oceňovací rozdiel približne vo výške 450 tisíc EUR. Na základe všetkých 
podpísaných a schválených zmlúv s Ministerstvom financií sme v roku 2017 na tento oceňovací 
rozdiel vytvorili opravnú položku v účtovníctve a posledným krokom na vysporiadanie tejto 
transakcie na základe návrhu auditorky je nutné účtovne vyriešiť konečnú účtovnú pohľadávku 
vo výške 429 584,36 EUR na ktorú už bola táto opravná položka vytvorená, aby nám to z 
účtovníctva odišlo a aby bola táto zámena definitívne účtovne vysporiadaná. Nie je to z vecného 
pohl'adu nič nové, pretože sme s týmto rozdielom rátali a sme ho v súlade s účtovnými 
pravidlami postupné vysporiadali. 
 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 

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 
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  

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
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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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, pán Rakús má v nájme pozemok od roku 
1982, nájomná zmluva mu skončila a požiadal o uzavretie novej nájomnej zmluvy. Miestna 
rada aj legislatívno-právna komisia odporúčajú uzavrieť novú nájomnú zmluvu. Ekonomická 
komisia boli za štyria, traja sa zdržali a jeden nehlasoval.  
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 
 

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: l  

- - - 

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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, žiadateľ má záujem prenajať pozemok vo 
výmere 15 m2 na parkovisku na Trhovej ulici. Chce tam umiestniť stánok za účelom predaj a 
občerstvenia (káva, zmrzlina, trdelníky...). Jedná sa o stánok, ktorý bol umiestnený pri Dome 
služieb.  
Zareagoval poslanec JUDr. Dušan Mikuláš, tento bod sme prejednávali na legislatívnej komisii 
a malí výhrady kvôli parkovaniu pri Dome kultúry pri rôznych akciách. Neodporúčam prenajať 
toto miesto vo výmere 15 m2, pretože môže slúžiť, ako jedno parkovacie miesto.  
Zareagoval poslanec JUDR. David Béreš, ako člen legislatívnej komisie, s otázkou aký je dôvod 
umiestnenia stánku, keďže sa uvádza, že to miesto nie je využívané. Na komisii bolo 
spomínané, že miesta sa využívajú na parkovanie a poprípade či by sme vedeli do budúcnosti 
zabezpečiť vyznačenie parkovacích miest. Dôležité je dodať, že ak sa bude rekonštruovať Dom 
kultúry, parkovacie miesta budú ešte viac žiadané.  
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Zareagoval poslanec Ing. Igor Mravec, tento bod sme preberali aj na ekonomickej komisii, 
stanovisko bolo také, keďže je to ako služba občanom a jedná sa len o jedno parkovacie miesto, 
tak tento prenájom podporujeme. 
 

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

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: l      zdržali sa : 4        nehlasoval: 4  

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, v objekte na Bilíkovej ulici sa uvoľnila jedna 
miestnosť. Žiadateľka má už v prenájme jednu miestnosť a chce si rozšíriť svoj nájom o tuto 
miestnosť, ktorú chce využívat' na prácu s hrnčiarskym kruhom a na skladovanie materiálov. 
 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 

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 
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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  

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, jedná sa o nájom skladových priestorov, 
ktoré sú v Dome kultúry Dúbravka, toto občianske združenie ich chce využívať za účelom 
skladovania materiálov. 
  
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 

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.j. 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: l  

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
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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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, na ulici Karela Adlera máme veľkú budovu, 
ktorá bála využívaná na tanečné účely, ktoré mál v nájme pán Jagerský. Potom čo zomrel zastali 
tieto priestory voľne, boli by sme radi, ak by mál v nájme tieto priestory len jeden nájomca. 
Navrhujeme, aby sa tento priestor využíval na tanečné a športové účely.  
Poslanec JUDr. Dušan Mikuláš navrhol využívanie priestoru aj na kultúrne účely. Tento návrh 
si starosta autoremedúrou osvojil. 
 

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: 

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 tanečné a/alebo športové účely. 

 
Hlasovanie : prítomní: 24          za : 24             proti: 0          zdržali sa : 0        nehlasoval: 0  

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

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

Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, na základe odporúčania komisie 
športu zo dna 3.6.2019 navrhujeme športovému klubu Tenis centrum schváliť dotáciu vo výške 
500,- EUR a športovému klubu Argo vo výške O EUR. 
 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 
 

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
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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 : l     nehlasoval: 0  

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

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

Úvodné slovo predniesol starosta RNDr. Martin Zaťovič, kde uviedol, že pani Miroslava 
Kuchtová Ladovičová sa vzdala členstva v komisii, kde pôsobila ako neposlankyňa. 
 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 
 

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   

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

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

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, boli sme primátorom požiadaní o stanovisko 
Miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu. Tento štatút je v prílohe materiálu. Ide o to, 
že v rámci legislatívy bol prijatý zákon, že obec bude udeľovať súhlas pre príslušníkov tretích 
krajín k pobytu. Mesto prijalo dodatok k štatútu stým, aby tieto povinnosti prenieslo na mestskú 
časť, pretože to doteraz robilo mesto. 

K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 
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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: 22      za : 22      proti : 0     zdržali sa : 0       nehlasoval: 0  

- - - 

 

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

Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, bod bol zaradený na poslednú chvíľu, 
ale vyplynul zjednaní s bankami, jedná sa o to, že v rozpočte, ktorý je schválený na tento rok je 
schválená kúpa dvoch vozidiel, a to: komunálne vozidlo, ľahké mále nákladné auto Piaggio pre 
životné prostredie a referentské vozidlo Fiat Dobló Cargo Combi pre hospodársku správu. 
Tretia položka, ktorá je schválená je nákup serverov. Súčasné servery aj s diskami bolí 
14zakúpené v roku 2009. Za 4 roky sa do elektronizácie neinvestovalo, preto je to nevyhnutné. 
Tieto 3 položky sa plánovali financovať prostredníctvom leasingu na 4 roky. Pri rokovaní s 
bankami bola predložená ponuka na úver na 4, 5 rokov je to jednoduchšie na prefinancovanie. 
Z pohľadu mestskej časti je to v zásade jedno, v prípade úveru sa navrhuje doba splatnosti 5 
rokov s úrokovou sadzbou 0,55%.  

Zareagoval poslanec Ing. Libor Gula, že nemá žiadne námietky pri obnovení vozového parku 
aj výpočtovej techniky. Nie je mu jasné, že prečo neboli tieto položky začlenené do normálneho 
rozpočtu už vtedy, keď sa to plánovalo.  

Zareagoval prednosta Ing. Rastislav Bagar, že všetky 3 položky sú zapracované v rozpočte a 
bolí aj schválené na tento rok. Zareagoval poslanec Ing. Juraj Káčer, že tento bod vníma ako 
záver, najprv treba schváliť úver s podmienkami. Myslí si, že materiál nie je dostatočne 
dopracovaný. Ak to má vnímať ako zámer zobrať úver, tak v poriadku. Nie je stotožnený 
s vyšpecifikovanými vozidlami. 
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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 
− 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: l  

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 15: Rôzne. 
Návrh na iniciovanie vyhlásenia stavebnej uzávery.  
Úvodné slovo predniesol poslanec Mgr. Marcel Burkert, ktorý predložil návrh na vyhlásenie 
stavebnej uzávery tak, aby Miestne zastupiteľstvo zaviazalo starostu mestskej časti Bratislava- 
Dúbravka, aby inicioval stavebnú uzáveru v lokalite Dúbravka - Brižite. Máte to na tabuli. 
Všetky podmienky boli splnené, sú uvedené aj v dôvodovej správe materiálu. Návrh uznesenia 
znie: miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka schvaľuje rozsah územia a 
zaväzuje starostu, aby bez zbytočného odkladu inicioval a v rámci svojej pôsobnosti zabezpečil 
proces územného konania o stavebnej uzávere v lokalite Dúbravka-Brižite, územie yymedzené 
z východu ulicou Saratovskou z juhu ulicou Pri kríž a Kristy Bendovej, zo severu klubom 
Penaty, zo západu bytovým súborom Brižite. Všetky podmienky pre vyhlásenie stavebnej 
uzávery boli splnené, je ich päť. Územný plán zóny na dané územie sa už pripravuje. Na 
stretnutí s občanmi v novembri 2018, kde bolo aj vedenie mestskej časti aj starosta, bolo 
občanom prisľúbene, že bude vyhlásená stavebná uzávera, keď sa bude obstarávať územný plán 
zóny.  
Zareagoval poslanec JUDr. Dušan Mikuláš, takýto materiál by skončil u prokurátora, keďže 
územie nie je zadefinované parcelami, uznesenie by bolo nevykonateľné. Takýto materiál je 
nevhodný z dôvodu prípravy procesu a jedná sa o veľmi neurčitý materiál. Územie nie je 
dostatočne vymedzené a navrhujem, aby prešiel riadnym procesom prípravy.  
Zareagoval poslanec Ing. Igor Mravec, podľa môjho názoru je toto veľmi zásadná požiadavka, 
aby sme o nej rozhodovali takto len na základe pár informácií. Takýto materiál treba poriadne 
pripraviť, majú sa k nemu vyjadriť všetci kompetentní z miestneho úradu, preto ja nemôžem 
pre takýto bod hlasovať.  
Zareagoval poslanec Mgr. Marcel Burkert, zaznelo tu, že územie nie je dostatočne vymedzené, 
ale sú to presné tie parcely, ktoré sú súčasťou pripravovaného územného plánu zóny. 
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Zareagoval poslanec Ing. Libor Gula, chcel by som sa spýtať úradu, v akom stave je príprava 
urbanistickej štúdie územia Pod záhradami.  
Zareagoval poslanec Mgr. Marcel Burkert so žiadosťou, aby sa tieto dve veci rozdelili. Ide o 
dve rozdielne lokality.  
Odpovedal Ing. Pavel Gašparovič, vedúci oddelenia územného rozvoja, pre urbanistickú štúdiu 
lokality Pod záhradami boli pripravené podklady, pre verejné obstarávanie.  
Zareagoval poslanec Ing. Juraj Káčer, ja som na stretnutí s občanmi bol a o stavebnej uzávere 
reč nebola. Som presvedčený, že takto vyhlásená stavebná uzávera je len deklarácia, možno by 
som potreboval vedieť, čo chce poslanec Burkert dosiahnuť, som presvedčený, že takéto 
uznesenie je len deklaratórne.  
Odpovedal poslanec Mgr. Marcel Burkert, hlavný dôvod je uvedený v bode jedna materiálu, 
dôvodom vyhlásenia stavebné] uzávery je, že by mohlo dôjsť k sťaženiu alebo znemožneniu 
budúceho užívania územia, podľa pripravovaného plánu zóny. Bude sa tam robiť územný plán 
zóny a my keď tam neurobíme stavebnú uzáveru, tak sa to jednoducho bije.  
Zareagoval poslanec JUDr. David Béreš, tiež som bol na tom stretnutí a neviem, či o stavebnej 
uzávere padla reč, ale určité sme hovorili o zonálnych štúdiách, aby sme už tú štúdiu dali do 
procesu. Ja nie som proti stavebnej uzávere, developeri si stavajú kde chcú, ale je potrebné, aby 
to prešlo riadnym legislatívnym procesom.  
Zareagoval poslanec Mgr. Matej Nagy, súhlasím s poslancem Burkertom, keď tam má byť 
územný plán zóny, musí sa tam vyhlásiť stavebná uzávera, zároveň je dôležitý proces, a tu by 
nám mál poradiť stavebný úrad, keď príde na hlasovanie o stavebnej uzávere, ja budem určité 
hlasovať za.  
Zareagoval poslanec Mgr. Marcel Burkert, je to na starostovi, lebo stavebná uzávera sa 
vyhlasuje na základe podnetu stavebného úradu, nie z podnetu miestneho zastupiteľstva. Teraz 
ide o to, aby starosta inicioval stavebnú uzáveru. Starosta už mohol od marca iniciovať stavebnú 
uzáveru.  
Zareagoval poslanec Ing. Juraj Káčer s otázkou na poslanca Mgr. Marcela Burketa, že operuje 
bodmi jedna, dva, ale čoho? Veď my nevieme o čom ideme hlasovať. Stavebná uzávera 
zohľadní platné územne konania, je to normálne konanie. Ja sa pýtam, či je tento materiál 
pripravený tak, aby sa mohol stať podkladom pre rozhodnutie o stavebnej uzávere, alebo je to 
iba tvoja prázdna deklarácia.  
Zareagoval poslanec Mgr. Marcel Burkert odôvodnenie by sme mohli zhrnúť do jedného bodu, 
a to že bola zadaná územnoplánovacia dokumentácia, teda máme záujem zregulovať dané 
územie, preto je logické, aby tam bola stavebná uzávera. Môžeme to kľudne obmedziť na jeden 
bod, je to zo zákona: sa dočasné obmedzí alebo zakáže stavebná činnosť najmä ak by mohla 
obmedziť alebo sťažiť budúce užívanie územia alebo organizáciu podľa plánovaného 
územného plánu zóny. Tento materiál je dobré nachystaný, ide len o to, aby zastupiteľstvo 
zaviazalo starostu, aby inicioval stavebnú uzáveru, lebo je to vec stavebného úradu. Ide len o 
to, či chceme stavebnú uzáveru.  
Zareagoval poslanec Ing. Juraj Káčer, ja som sa len spýtal, či toto je spôsob ako vyhlasujeme 
stavebnú uzáveru, čiže nie je. Je to tak pripravené, že týmto uznesením vyhlasujeme stavebnú 
uzáveru? Je to len deklarácia smerom k stavebnému úradu, ale potom nehovorme, že 
vyhlasujeme stavebnú uzáveru. Nenaruší sa tým územnoplánovacie konanie? , môj návrh 
neznel, či vyhlásime stavebnú uzáveru, ale či budeme iniciovat' návrh uznesenia, ktorým 
miestne zastupiteľstvo schvaľuje rozsah územia a zaväzuje starostu, aby bez zbytočného 
odkladu inicioval stavebnú uzáveru v danom území.  
Zareagoval poslanec Mgr. Matej Nagy dalo by sa, aby nám k tomu vedúca stavebného úradu 
alebo vedúci územného plánovania povedali pár viet.  
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Zareagoval poslanec Ing. Juraj Káčer úplné štandardný postup je, že sa naformuluje materiál, s 
ním sa oboznámia kolegovia. Rád by som si pred hlasovaním materiál prečítal. Súhlasím s 
kolegom Mgr. Matej Nagyom, aby nás o tom niekto oboznámil.  
Zareagoval poslanec JUDr. David Béreš, úplné súhlasím s poslancom Ing. Jurajom Káčerom, 
je podstatné, aby nás o tom niekto informoval a je dôležité vedieť, či ide len o deklaráciu alebo 
niečo záväzné prijímame. Keby nám niekto vedel povedať ako sme s tou zonálkou v danom 
území.  
Zareagoval vicestarosta PhDr. Euboš Krajčír, som za reguláciu, súhlasím. Prečo toto nešlo do 
komisie územnoplánovacej, úplné štandardným postupom. Teraz neviem o čom sa bavíme. 
Zareagoval poslanec Mgr. Marcel Burkert, tak to zjednoduším a ten návrh uznesenia bude: 
miestne zastupiteľstvo zaväzuje pána starostu, aby bez zbytočného odkladu inicioval proces 
územného konania o stavebnej uzávere v lokalite Dúbravka-brižite.  
Zareagoval poslanec Ing. Juraj Káčer, chcel by som poprosiť poslanca Mgr. Marcel Burkert, či 
by vedel doplniť konkrétne parcely, o ktorých budeme hovoriť, aby sme vedeli o čom budeme 
hovoriť. Čo je to Brižite? Čo má vlastne starosta urobiť - to treba doplniť.  
Zareagoval poslanec Ing. Pavel Vladovič, mrzí má, že takýto materiál sa ideme prijímať takto 
narýchlo. Keď sa bavíme o prenajme 15m2 na parkovisku, prechádza to cez dve komisie, 
miestnu radu, materiál je riadne nachystaný. Keď sa ideme baviť o stavebnej uzávere o väčšej 
ploché ako 15m2, premietne sa nám materiál nachvíľu na plátno, ja s tým nemôžem súhlasiť. 
Zareagoval poslanec Mgr. Marcel Burkert, ide presné o to isté územie, na ktoré sa robí územná 
plán zóny. Keď chce niekto o do mňa, aby som to presné špecifikoval, tak považujem to za 
účelovú výhovorku.  
Zareagoval poslanec Ing. Juraj Káčer, ja za túto deklaráciu zahlasujem, viem že je to len 
prázdny papier. Všetci si uvedomujeme, že to územie je pod tlakom developerov. Je to procesne 
o ničom.  
Zareagoval vicestarosta PhDr. Ľuboš Krajčír, tiež mi nebolo jasné, či mi vieme zaviazať 
starostu, ale vieme ho len požiadať. Je to naozaj len nejaká deklarácia, málo to riadne prejsť 
komisiou, aby sme vedeli všetci o čom hlasujeme.  
Zareagoval poslanec MUDr. Juraj Štekláč, ja sa nechcem sporiť, viem si predstaviť, že by na 
tomto mieste bola vyhlásená stavebná uzávera, ale nemôžem hlasovať za materiál, ktorý som 
nevidel, to nikdy neurobím.  
Zareagoval poslanec Tomáš Husár, ja som chcel poprosiť Marcela Burkerta, aby materiál dával 
do komisie, uznesenie tu zmenil 4-krát.  
Pán Ing. Pavel Gašparovič, ja by som k otázke JUDr. Davida Béreša k stavu územného plánu 
zóny Dúbravka západný rozvoj Bratislavy, v marci sme začali obstarávanie, v priebehu 
nasledujúcich mesiacov sme získavali stanoviska dotknutých organizácií a občanov, zozbierali 
konkrétne podklady a vyhodnotili ich použiteľnosť, sme v štádiu pre výber dodávateľa 
územnoplánovacej dokumentácie.  
Odpovedala vedúca stavebného úradu Ing. Ľubica Vladovičová, k stavebnej uzávere -je to 
jedno z územných konaní, na územné konanie je potrebný návrh, mál by byť kompletný, s 
projektovou dokumentáciu s podmienkami stavebnej uzávery, k tomu sú potrebné záväzné 
stanoviska dotknutých orgánov, výsledkom je územné rozhodnutie, ktoré musí nadobudnúť 
právoplatnosť. Proces musí začať na základe podkladov, ktoré by mali byť kompletné. 
Vyžaduje si to komplexnejší materiál.  
Zareagoval poslanec Ing. Juraj Káčer, je možné na základe uznesenia navrhnutého Mgr. 
Marcelom Burkertom vyhlásiť stavebnú uzáveru?  
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Odpovedala vedúca stavebného úradu Ing. Ľubica Vladovičová, stavebná uzávera sa 
nevyhlasuje týmto spôsobom, je to konanie. Návrh musí byť taký, aby bolo možné k nemu 
stanoviska, takto sa asi vráti ako nekompletný a bez stanoviska.  
Zareagoval poslanec JUDr. David Béreš, ak ide o nejakú deklaráciu nemám problém to 
podporiť, ale bolo by lepšie sa s materiálom vopred zoznámiť.  
Zareagoval poslanec Mgr. Marcel Burkert, už viac krát som spomínal, že je to len deklarácia, 
chcel by som sa pani Vladovičovej opýtať, či je pravda, že konanie o stavebnej uzávere sa 
začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu, a o to mi ide. Keď to ide z 
podnetu stavebného úradu, tieto podklady obstaráva stavebný úrad?  
Odpovedala vedúca stavebného úradu Ing. Ľubica Vladovičová, stavebný úrad je prenesený 
výkon štátnej správy, vykonáva konanie, na to aby stavebný úrad obstarával dokumentáciu 
potrebuje k tomu podklady.  
Zareagoval poslanec Ing. Mario Borza, ideme úplné odzadu, celá táto komunikácia malá byť 
smerovaná na stavebný úrad, územný rozvoj a nie tu sa rozhodovať ako, aké podklady. Materiál 
sme videli možno minútu, nie je to správny  postup.  
Zareagoval poslanec Mgr. Marcel Burkert, prečítam list občanov z dotknutej lokality, z 
08.02.2018, žiadame, aby mestská časť zapojila verejnosť do obstarania územného plánu zóny. 
Mestská časť odpovedala, že pripraví dotazníkový prieskum dotknutých obyvateľov. 
Obyvatelia v liste žiadajú, aby mestská časť bezodkladné podala na stavebný úrad návrh na 
začatie územného konania o stavebnej uzávere.  
Zareagoval poslanec Ing. Igor Mravec, je toto transparentné, takýto postup, keď materiál 
neprešiel cez kompetentných.  
Zareagovala poslankyňa Mgr. art. Magdaléna Škrovanová, rada by som vás informovala o 
projekte pre mladých v Dúbravke, chceli by sme prepojiť študentské rady so študentským 
parlamentom, chceli by sme ich prepojiť aj so zastupiteľstvom. Chceme mladých priviesť k 
občianskemu aktivizmu, ak budete preberať na komisii niečo, k čomu by sa tieto deti yyjadriť, 
budem rada.  
Zareagoval poslanec Ing. Juraj Káčer, rád by som poslancov poinformoval, že cez mesto 
prebieha zber dát k novej náplni centra voľného času Klokan, kde by sme chceli zapojiť aj deti 
15+. Študentská rada aj parlament zbierajú dáta, čo by si tu mladí vedeli predstaviť.  
Zareagoval poslanec Mgr. Matej Nagy, ide mi o VZN o dotáciách, na ktorom už dlhšie 
pracujeme. Páči sa mi myšlienka elektronického bodovania, pride mi to transparentne. 
Predstúpila občianka, chcem sa opýtať pána starostu, asi viete, že boli odprotestované dve 
rozhodnutia na Laskonku II, ako bol tento protest zo strany mestskej časti vybavený? 
Odpovedala vedúca stavebného úradu Ing. Ľubica Vladovičová, k protestu prokurátora sa môžu 
vyjadriť dotknuté orgány, spis si vyžiadala okresná prokuratúra, keďže preskúmava protest 
krajská prokuratúra, preto mestská časť čaká. Prokurátor nám dal za pravdu, že tam bol 
porušený zákon. Neviem, prečo je to na kraji, ja chcem vedieť ako ste sa vyjadrili.  
Odpovedala vedúca stavebného úradu Ing. Ľubica Vladovičová, ja som vám ten proces 
ozrejmila, stavebný úrad sa k tomu nevyjadruje, ale postupuje v zmysle zákona o prokuratúre, 
spis si yyžiadala krajská prokuratúra, stavebný úrad sa k tomuto procesu nevyjadruje.  
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Uznesenie MZ č. 78/2019 
zo dna 24. 9. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

žiada 
starostu MC Bratislava-Dúbravka, aby bez zbytočného odkladu inicioval proces územného 
konania o stavebné] uzávere v lokalite Dúbravka-Brižite, na ktorú sa obstaráva UPZ západný 
rozvoj Dúbravka-Bratislava.  
 
Hlasovanie : prítomní : 20           za: 11       proti:1          zdržali sa : 8         nehlasoval: 0  
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.  
                                                                                      

- - - 

K bodu č. 16: Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.     
Predstúpil poslanec Mgr. Matej Nagy, chcel by som interpelovať pána prednostu, ako sú 
plnené opatrenia z kontroly z februára.                                                                
                       
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie miestneho zastupiteľstva. 

 

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

1. Mgr. Matej Nagy, poslanec miestneho zastupiteľstva                           
2. JUDr. Dašan Mikuláš, poslanec miestneho zastupiteľstva 

 

Za správnosť zápisnice:  
JUDr. Jana Jakubkovič 
vedúca organizačného oddelenia 
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