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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

U z n e s e n i a 
 

č. 84 – 98 
 
 

zo   6.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
                                                            z 10. decembra  2019 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 10. decembra 2019 
na  svojom 6. zasadnutí tieto body programu: 
      
Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
1. Schválenie programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva, návrhovej 

komisie a overovateľov zápisnice. 
2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva. 
3. Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
4. Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach. 
5. Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

k 31.12.2019 
6. Návrh rozpočtu na roky 2020-2022. 
7. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti. 
8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 649/2, vo výmere 132 m2 a časti pozemku parc. č. 649/1, 

vo výmere 126 m2,  Mgr. Eve Juklovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
9. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Karola Adlera č. 19 v Bratislave, 

vo výmere 252,10 m2 združeniu Zander Sport Club. 
10. Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka. 
11. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Miestneho zastupiteľstva z 5. zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 24. 9. 2019. 
12. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii sociálno-zdravotnej a bytovej. 
13. Návrh na voľbu nového člena Komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy 

a podnikateľských aktivít. 
14. Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
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15. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka na rok 2020. 

16. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2020. 
17. Rôzne. 
 

Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva. 
Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 

 
- - - 

  
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :     
                                                                                  
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. Mgr. Matej Nagy 
   1. 2. Mgr. Viera Psotková 
 
Hlasovanie :      prítomní : 23       za : 22       proti : 0       zdržali sa : 0        nehlasoval: 1 
                                                                                                       
 
2. Za overovateľov zápisnice poslancov : 
 
    2. 1. JUDr. Dušan Mikuláš  
    2. 2. Mgr. Alexej Dobroľubov 
 
Hlasovanie :      prítomní : 23      za : 22        proti : 0       zdržal sa : 1      nehlasoval: 0 
 
 
Hlasovanie o návrhu programu uvedeného na pozvánke a zverejneného na úradnej tabuli a 
webovej stránke mestskej časti. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 23       za : 23      proti : 0      zdržali sa :  0     nehlasoval: 0 
 
 
Hlasovanie o doplnení bodu programu „Správa o pôsobení Teach for Slovakia na Základnej 
škole Nejedlého.“ za bod 16 ako bod 17. Pôvodný bod. č. 17 sa prečíslil na bod č. 18. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 23     za :  23      proti : 0     zdržali sa : 0    nehlasoval: 0  
   
 

 
 
 
 
 

- - - 
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K bodu č. 2:  
Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva. 
 

Uznesenie MZ č. 84/2019 
zo dňa 10. 12. 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  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

                                                        
- - - 

 
 
K bodu č. 3:  
Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
 

Uznesenie MZ č. 85/2019 
zo dňa 10. 12. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

berie  na  vedomie 
 

1. Správu  o    výsledku  kontroly  dodržiavania   zákona  č. 211/2000 Z. z.  o  slobodnom  
prístupe  i  informáciám   (Infozákon) 
 

2. Správu  o   výsledku   kontroly  plnenia opatrení prijatých na základe 
predchádzajúcich kontrol    

 
schvaľuje 

 
- Plán  kontrolnej  činnosti  na  1.  polrok  2020  

 
                                             

Hlasovanie :      prítomní : 23      za : 23       proti : 0       zdržali sa :  0      nehlasoval: 0 
 
  Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
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K bodu č. 4:  
Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 
 

Uznesenie MZ č. 86/2019 
zo dňa 10. 12. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 5/2019 ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 zo dňa 
11.12.2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Dúbravka  v znení 
všeobecne záväzných nariadení č. 7/2009, č. 3/2011, č. 4/2013 a č. 6/2015 (vyhlásené ako 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 zo dňa 15.1.2018). 
 
Hlasovanie :      prítomní :  23       za :  23         proti : 0     zdržali sa :  0      nehlasoval: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 

 
K bodu č. 5:  
Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
k 31.12.2019. 
 

Uznesenie MZ č. 87/2019 
zo dňa 10. 12. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. zrušuje  
 

1. Fond statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019, 
2. Štatút Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019, 

 
  B. schvaľuje 

 
prevod zostatku Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka po jeho zrušení 
do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
   
Hlasovanie :      prítomní : 22       za :  22       proti :  0       zdržali sa : 0      nehlasoval: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 
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K bodu č. 6:  
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2020-2022. 
 

Uznesenie MZ č. 88/2019 
zo dňa 10. 12. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. Schvaľuje   
  

zmenu navrhovaného bežného rozpočtu na rok 2020 na základe materiálu na rokovanie 
mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy „Percentuálne podiely mestských častí 
a návrh na ručenie príspevku malým mestským častiam“ nasledovne: 

a) V príjmovej časti navýšenie podielových daní o sumu 12 000 eur z pôvodných 
7 240 000 eur na 7 252 000 eur. 

b) Vo výdavkovej časti navýšenie príspevku pre Dúbravskú televíziu o sumu 12 000 eur 
z pôvodných 20 000 eur na 32 000 eur, 

Pričom po tejto úprave:  
- bežné príjmy budú z pôvodných 15 736 500 eur navýšené na sumu 15 748 500 eur 
- bežné výdavky budú z pôvodných 15 212 700 eur navýšené na 15 224 700 eur, 

pričom rozpočtový prebytok bežného rozpočtu na rok 2020 zostáva nezmenený.  
 
Celkový návrh rozpočtu na rok 2020 po úprave bežného rozpočtu o 12 000 eur: 

- návrh rozpočtu príjmov z 18 593 500 eur na 18 605 500 eur 
- návrh rozpočtu výdavkov z 18 592 700 eur na 18 604 700 eur 
- prebytok  +800 eur zostáva nezmenený 

 
  B. berie na vedomie 

 
návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021 – 2022 ako orientačný. 
 

 C. splnomocňuje  
 

starostu  
upravovať  v   priebehu  roka  záväzné  ukazovatele, limity, úlohy  a   programy  schváleného 
rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  na   rok  2020  za  podmienky, že  celkové 
výdavky rozpočtu mestskej časti  Bratislava-Dúbravka  na  rok  2020 sa môžu  prekročiť najviac 
o 5 %. Úpravy  nesmú  mať  dopad  na celkový výsledok  hospodárenia  schválený v rozpočte 
na rok 2020. 
 

D. žiada 
  

prednostu miestneho úradu 
oznámiť  rozpočtovým  organizáciám  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka, oddeleniam   
a  útvarom   miestneho   úradu  schválené  záväzné  ukazovatele, úlohy, limity a programy 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 23     za : 20      proti : 1       zdržal sa :  2    nehlasoval: 0    

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu č. 7:  
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6 /2019 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti.

Uznesenie MZ č. 89/2019 
zo dňa 10. 12. 2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 schvaľuje  

Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6/2019 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mestskej časti.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
- - -

K bodu č. 8: 
Návrh na predaj pozemku parc. č. 649/2, vo výmere 132 m2 a časti pozemku parc. č. 649/1, 
vo výmere 126 m2, Mgr. Eve Juklovej ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Uznesenie MZ č. 90/2019 
zo dňa 10. 12. 2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

s c h v a ľ u j e 

prevod vlastníctva pozemkov registra „C“ parc. č. 649/2- záhrada vo výmere 132 m2, k. ú. 
Dúbravka, a časti pozemku parc. č. 649/1 – záhrada vo výmere 126 m2, k. ú. Dúbravka, spolu 
vo výmere 258 m2, vedené na LV č. 847, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a 
ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
kupujúcemu Mgr. Eve Juklovej, nar. 08.03.1972 trvale bytom Lachova 25, 851 03 Bratislava 
za kúpnu cenu  30 960,00 EUR (120 Eur/m2) s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto
uznesenia. V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcimi v tejto lehote podpísaná,
toto uznesenie stratí platnosť.

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy
obidvomi zmluvnými stranami.

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

Uznesenie bolo prijaté. 
- - -
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K bodu č. 9:  
Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Karola Adlera č. 19 
v Bratislave, vo výmere 252,10 m2 združeniu Zander Sport Club. 
  

Uznesenie MZ č. 91/2019 
zo dňa 10. 12. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

nájom nebytového priestoru - objektu nachádzajúceho sa na ulici Karola Adlera č. 19, súp. č. 
2081, postavenom na pozemku parc. č. 1296, k. ú. Dúbravka, celkom vo výmere 252,10 m², v 
správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, združeniu Zander Sport Club, so sídlom 
Bazovského 16, Bratislava, IČO: 424 124 80 na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 35,00 EUR 
za m²/rok, t.j. celkom 8.823,50 EUR za rok, pričom k cene nájmu budú pripočítané zálohové 
platby za služby spojené s nájmom, 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       nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 10:  
Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2019 z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. 
 

Uznesenie MZ č. 92/2019 
zo dňa 10. 12. 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 Beňovského 
10-16, Bratislava 

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

2725,63 25.11.2019 
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v celkovej výške 2725,63 - EUR za účelom vybudovania uzamykateľného kontajnerového 
stojiska. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 11: 
Informácia o vybavení interpelácie poslanca Miestneho zastupiteľstva z 5. zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 24. 9. 2019. 
  

Uznesenie MZ č. 93/2019 
zo dňa 10. 12. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

berie na vedomie 
 
informáciu  o vybavení  interpelácie  Mgr. Mateja Nagya,  poslanca  Miestneho  zastupiteľstva 
z 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 24.9. 2019. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 18       za :  18        proti : 0       zdržali sa : 0       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. 94/2019 
zo dňa 10. 12. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

  berie  na  vedomie 
 
vzdanie sa členstva v komisii sociálno-zdravotnej a bytovej Vladimírom Strakom. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21       za :  21      proti : 0      zdržali sa :  0        nehlasoval: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

- - - 
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K bodu č. 13:  
Návrh na voľbu nového člena Komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy 
a podnikateľských aktivít. 
 

Uznesenie MZ č. 95/2019 
zo dňa 10. 12. 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. 
                                              
Hlasovanie :      prítomní : 20       za :  16       proti :  2       zdržali sa : 2       nehlasoval: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 14:  
Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 

Uznesenie MZ č. 96/2019 
zo dňa 10. 12. 2019 

 
Miestne   zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

určuje 
 

1. s účinnosťou od 1. januára 2020 plat starostu nasledovne:  
Základný plat starostu vypočítaný v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov sa zvyšuje o 20 %.  

 
2. Ing. Ružene  Zathureckej,  miestnej  kontrolórke mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov odmenu za obdobie január 2019 až november 2019, 20% zo súčtu mesačných 
platov za toto obdobie. 
 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

 

- - - 
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K bodu č. 15:  
Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka na rok 2020. 
 

Uznesenie MZ č. 97/2019 
zo dňa 10. 12. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 berie  na  vedomie 
 

plán zasadnutí Miestnej rady  a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
na rok 2020. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 20         za :   20     proti :  0       zdržali sa : 0       nehlasoval: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 

K bodu č. 16:  
Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2020. 
 

Uznesenie MZ č. 98/2019 
zo dňa 24. 9. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

termíny poslaneckých dní na rok 2020. 

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

Uznesenie bolo prijaté.   
                                                                                             
 
K bodu č. 17:  
Správa o pôsobení Teach for Slovakia na ZŠ Nejedlého. 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 

K bodu č. 18:  
Rôzne. 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 
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K bodu: 
Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
                                                                                                                    starosta 
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