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Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
RNDr.  Martin  Zaťovič, starosta  otvoril  7. 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. 
   
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
   
Následne Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. Ing. Pavol Vladovič 
   1. 2.  Marián Takács  
 
Hlasovanie :        prítomní :    21    za :   21     proti :    0     zdržali sa :   0    nehlasovali:  0 
 
2. Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
    2. 1. JUDr. Dušan Mikuláš 
    2. 2. Mgr. Matej Nagy 
 
Hlasovanie :        prítomní :   22      za :   20   proti :    0     zdržali sa :  0      nehlasovali: 2 
 
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 :  22     za :    20    proti :    0     zdržali sa :   0    nehlasovali: 2 
 
  Schválený program zasadnutia 

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 nájom časti pozemku parc. č. 2372/3, k. ú. Dúbravka o výmere 18 m² + 10 m2 

spoločnosti Pro gastro-servis, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
5. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1796/2 vo výmere 45 m2 a pozemku parc. č. 1735/24 vo 

výmere 35 m2 Ing. Róbertovi Karaffovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
6. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte „Skladová hala-Dúbravčice“, súp. č. 5790 

v Bratislave, vo výmere 744,61 m2, Aviatickému klubu S/Ldr. Otta Smika DFC o.z., ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Dúbravka o miestnom 
poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava–Dúbravka. 

8. Návrh na voľbu člena Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej. 
9. Rôzne. 
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10. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva. 
 

Predložené informačné materiály: 

- Informácia o stave poskytovania sociálnych služieb a plnení prioritných úloh v roku 
2019. 

- Informácia o zmene organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 
 

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

 
- - - 

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

Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že sa jedná o bežný 
materiál plnenia uznesení; predmetný materiál majú poslanci predložený. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

 
Uznesenie MZ č. 99/2020 

zo dňa 11. 02. 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

  berie  na  vedomie 
 

priebežné plnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka: 

 

109/2015 časť B bod 2 zo dňa  15.12.2015. 

 
Hlasovanie :        prítomní :  23     za :  22   proti :  0    zdržali sa :   0    nehlasovali:  1 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

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

Úvodné slovo predniesla Ing. Ružena Zathurecká, miestna kontrolórka, ktorá uviedla, že sa 
jedná o pravidelne predkladaný materiál, ktorý obsahuje dva body. Prvým je správa 
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o kontrolnej činnosti za rok 2019, kde je uvedený stručný popis činností miestnej kontrolórky 
v roku 2019, o ktorých už predkladala správy v minulom roku. Správa tiež obsahuje práce 
vykonané nad rámec kontrolnej činnosti, a to prípravu všeobecne záväzného nariadenia 
o dotáciách a kontrolu stavu evidencie majetku v Dúbravskom múzeu. V predloženej správe je 
všetko popísané, pričom na strane deväť sú spísané opatrenia. 
V ďalšom bode správa obsahuje správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií, petície boli 
doručené štyri a sťažností bolo prijatých päť, správa obsahuje popis ich riešenia. Všetky tieto 
podania boli vybavené a neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
Predstúpil poslanec Mgr. Matej Nagy, ktorý sa miestnej kontrolórky spýtal na kontrolu 
podpisovania prokuristom v Dúbravskej televízii, verejné obstarávanie a tiež zverejňovanie 
miezd vedúcich zamestnancov. 
 
Odpovedala miestna kontrolórka Ing. Ružena Zathurecká, ktorá uviedla, že takáto požiadavka 
na kontrolu zverejňovania miezd vedúcich zamestnancov nebola zadaná. Čo sa týka verejného 
obstarávania, zákazky sa zverejňujú na webovom sídle mestskej časti, pričom kontrola riadneho 
zverejňovania môže byť uskutočnená až následne a tiež uviedla, že zamestnanec zodpovedný 
za proces verejného obstarávania stále nebol prijatý. 
 
Na návrh poslanca Mgr. Mateja Nagyho bol návrh uznesenia doplnený o písmeno B v tom, že 
miestne zastupiteľstvo žiada miestnu kontrolórku o vykonanie kontroly výberových konaní na 
riadiace pozície za rok 2019. 
 
 

Uznesenie MZ č. 100/2020 

zo dňa 11. 02. 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. berie  na  vedomie 
 

      1.   Správu o  kontrolnej  činnosti  za  rok  2019. 

      2.   Správu  o výsledkoch  kontroly  vybavovania  sťažností  a  petícií  za  rok  2019. 

                                                B. žiada 
 
miestnu kontrolórku o vykonanie kontroly výberových konaní na riadiace pozície za rok 
2019. 
 

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
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- - - 

K bodu č. 4: Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2372/3, k.ú. Dúbravka o výmere                 
18 m² + 10 m2 spoločnosti Pro gastro-servis, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Úvodné slovo predniesol vedúci majetkoprávneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba s tým, že 
žiadateľ odkúpil dva pôvodné predajné stánky od predchádzajúceho vlastníka a následne 
požiadal o nájom pozemku pod týmito stánkami. Žiadateľ má záujem v stánkoch prevádzkovať 
rýchle občerstvenie. Komisie, tak legislatívno-právna ako aj ekonomická, neodporúčajú 
prenájom daných pozemkov na daný účel. 

 
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 

Uznesenie MZ č. 101/2020 

zo dňa 11. 02. 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 

nájom časti pozemku parc. č. 2372/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 + 10 m2 
(spolu 28 m2), LV č. 847, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spoločnosti 
Pro gastro-servis, s. r. o., na dobu neurčitú za nájomné vo výške 16 EUR za m2 a rok, čo pri 
výmere 28 m2 predstavuje výšku nájomného 448,00 EUR ročne s podmienkami, 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 :   24      za :    2       proti :  18    zdržali sa :    3    nehlasoval:  1 

Uznesenie nebolo prijaté. 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie nebolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 5: Návrh na predaj pozemku parc. č. 1796/2 vo výmere 45 m2 a pozemku 
parc. č. 1735/24 vo výmere 35 m2 Ing. Róbertovi Karaffovi, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

Úvodné slovo predniesol vedúci majetkoprávneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba, že sa 
jedná o predaj dvoch pozemkov spolu vo výmere 80 m2, pričom sa jedná o pozemky priamo 
priľahlé k pozemkom žiadateľa. Pozemky sú neoplotené a nevyužívané. Komisie, tak 
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legislatívno-právna ako aj ekonomická, odporúčajú predaj daných pozemkov za cenu 120 EUR 
za m2. 

 
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 

 
Uznesenie MZ č. 102/2020 

zo dňa 11. 02. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 

predaj pozemku parcely registra „C“ parc. č 1796/2 – záhrady vo výmere 45 m2, k.ú. Dúbravka 
vedený na LV č. 5920  a  pozemku parcely registra „C“ parc. č. 1735/24 – ostatná plocha vo 
výmere 35 m2 k.ú. Dúbravka, vedený na LV č. 847, spolu v celkovej výmere 80 m2, 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 Ing. Róbertovi Karaffovi, bytom 
Húščavova 1, Bratislava za kúpnu cenu 9 600,- EUR (t.z. 120 EUR za 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 :  20   proti :    0     zdržali sa :   1    nehlasoval: 2 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 6: Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte „Skladová hala-
Dúbravčice“, súp. č. 5790 v Bratislave, vo výmere 744,61 m2, Aviatickému klubu S/Ldr. 
Otta Smika DFC o.z., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Úvodné slovo predniesol vedúci majetkoprávneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba s tým, že 
uviedol, že sa jedná o nájom nevyužívaného leteckého hangáru s priľahlými pozemkami. 
Navrhnutá cena je jedno euro za rok, avšak s viazanosťou nájomcu k investícii do predmetu 
nájmu vo výške 120 tisíc EUR. 

Vystúpil poslanec MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH., ktorý sa prihovoril za predložený projekt. 
Uviedol, že sa jedná o bývalý hangár z druhej svetovej vojny. Hangár chce žiadateľ 
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zrekonštruovať a vybudovať v ňom letecké múzeum a spraviť tak z neho kultúrno-spoločenský 
priestor. Presne tak má nastavenú zmluvu aj centrum rodiny. 

Predstúpila poslankyňa Mgr. Viera Psotková, ktorá uviedla, že hangár je v zúfalom stave a tiež 
uviedla, že sa bavíme o 3 tisíc metroch štvorcových za jedno euro ročne, čo je podľa nej nízka 
cena. Opätovne uviedla, že cena je na bratislavské pomery neprimerane nízka a navrhuje cenu 
nájmu zvýšiť. 

Zareagoval poslanec Ing. Igor Mravec s tým, že tento objekt nebude novým nájomcom 
využívaný na komerčné účely a môžeme byť radi, že niekto vôbec chce do nájmu hangáru ísť. 

Vystúpil vicestarosta PhDr. Ľuboš Krajčír s tým, že momentálne sa do hangáru len vyváža 
stavebný odpad a ja som rád, že sa tam začne diať niečo prospešné a príde k investícii vo výške 
120 tisíc EUR. 

Vystúpil poslanec MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH. A uviedol, že je to schátraná budova, 
doteraz obec nevedela, čo s ňou urobiť, pričom letecké múzeum je odôvodnené z historických 
dôvodov. Toto je veľká príležitosť, pričom prevádzkovaná činnosť nikdy nebude zisková. 

Zareagovala miestna kontrolórka Ing. Ružena Záthurecká, ktorá uviedla, že skúmala 
využiteľnosť budov mestskej časti, pričom tento hangár prešiel do vlastníctva mestskej časti 
darovacou zmluvou, a to bez vedomia poslancov. Tiež upozornila na povinnosť obce 
zveľaďovať majetok. 

Vystúpil poslanec Ing. Libor Gula, M.A., že by podporoval tento návrh, avšak nie je tam 
prístup, zo spodnej strany je tam rampa, teda nevidím prístupnosť hangáru. Po druhé by som sa 
chcel spýtať na financovanie rekonštrukcie, či žiadateľ má k dispozícii 120 tisíc EUR. Keď 
daný objekt prenajmeme na desať rokov a nájomca do priestoru neinvestuje, nie je lepšie dať 
hangár do nájmu na dobu kratšiu? A po ďalšie, ideme pripravovať v danej oblasti územný plán. 

Zareagoval poslanec Ing. Juraj Káčer, dnes je pre nás hodnota predmetu nájmu nula, ja tento 
projekt podporím. 

Predstúpila poslankyňa Mgr. Viera Psotková s tým, že nie je proti, ale vyzvala zástupcov 
žiadateľa, aby sa k veci vyjadrili. 

Predstúpil na výzvu poslancov zástupca daného občianskeho združenia a uviedol, že sme ešte 
neriešili prístup k predmetu nájmu dopodrobna, financovanie chceme zabezpečiť z fondov, 
dotácií, nórskych fondov, chceme tiež osloviť Britskú školu a veľvyslanectvo, keďže sú tu 
historické nadväznosti. Exponátmi a tiež vlastnými zdrojmi chce prispieť člen občianskeho 
združenia pán Lastovka. 

Predstúpil poslanec JUDr. Dávid Béreš s otázkou, či občianske združenie má nejakú skúsenosť 
s takýmto projektom a čo bude so zmluvou, keď občianske združenie neinvestuje 120 tisíc EUR 
do deklarovaných dvoch rokov. 

Odpovedal zástupca daného občianskeho združenia, že pán Lastovka pracuje na leteckom 
múzeu v Trenčíne, a že samozrejme, ak si nesplnia povinnosť investície  v danej lehote, zmluva 
bude ukončená. 
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Reagoval vicestarosta PhDr. Ľuboš Krajčír s tým, že mestská časť nič neriskuje, teraz tam 
máme len zrúcaninu, keby vyšiel predložený zámer, objekt by mohol slúžiť pre školy a škôlky. 

Vystúpil poslanec MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH., že sme v bode nula, nevieme, čo s tým 
hangárom. Pán Laštovka požiadal o nájom, tak asi vie, čo s ním. 

Predstúpila poslankyňa Mgr. art. Magdaléna Škrovanová, že tento projekt podporuje 
a požiadala o včasné informovanie verejnosti o tomto projekte, resp. dotknutých obyvateľov 
v okolitých lokalitách. 

Vedúci majetkoprávneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba reagoval, že pokiaľ nebude 
splnená podmienka investície do predmetu nájmu vo výške 120 tisíc EUR v lehote do dvoch 
rokov, mestská časť od zmluvy odstúpi. 

 

Uznesenie MZ č. 103/2020 

zo dňa 11. 02. 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 

  
nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte „Skladová hala-Dúbravčice“, súp. č. 
5790, postavenom na pozemku parc. č. 3476, zapísanom na LV č. 4866 v k. ú. Dúbravka, vo 
výmere 840 m² vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka a pozemkov registra „C“ KN 
parc. č. 3476, parc. č. 3477/4, parc. č. 3477/5, parc. č. 3478/4 a parc. č. 3478/5, k.ú. Dúbravka 
v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka Aviatickému klubu S/Ldr. Otta Smika DFC o.z., 
so sídlom Merašice 97, 920 61 Merašice, IČO: 50603485 na dobu 10 rokov, za cenu 1,- 
EUR/rok, 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. Nájomca sa zaväzuje zrekonštruovať objekt a upraviť prislúchajúci pozemok v priebehu 
kalendárnych rokov 2020 a 2021 v celkovej hodnote 120 000,- EUR. 

 
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.  

 

Hlasovanie :      prítomní :  25    za :    24   proti :   0    zdržal sa :  1   nehlasoval:   0 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
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- - - 

K bodu č. 7: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Dúbravka 
o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava–Dúbravka. 

Úvodné slovo predniesol vedúci majetkoprávneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba, že 
mestská časť má prijaté všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré 
skoro celé opisuje zákon.  Keďže došlo k zmene zákona, je potrebné zmeniť aj naše nariadenie, 
nariadenie je predložené tak, aby pri každej zmene zákona nemuselo dôjsť aj k zmene 
nariadenia. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 104/2020 

zo dňa 11. 02. 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

 

 schvaľuje   

 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2020 o miestnom 
poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 

K bodu č. 8: Návrh na voľbu člena Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej. 

Úvodné slovo predniesol predseda komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Mgr. Matej Nagy 
s tým, že z komisie odišiel pán Straka, je to teda výmena človeka za človeka. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 

 

Uznesenie MZ č. 105/2020 

zo dňa 11. 02. 2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 volí 
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JUDr. Tomáša Buzingera, za  člena    Komisie  sociálno- zdravotnej a bytovej  Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 

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

Uznesenie nebolo prijaté. 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 

- - - 

K bodu: Rôzne 

Informácia o zmene organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 
 
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý informoval o prijatej zmene 
s tým, že došlo k posilneniu oddelenia životného prostredia o dvoch ľudí a bolo vytvorených 5 
nových miest pre opatrovateľky, teda je ich aktuálne 35, avšak nie všetky tieto miesta sú aj 
obsadené. Mzdový a personálny referát bol z priamej podriadenosti prednostu presunutý pod 
ekonomické oddelenie. Dúbravské múzeum bolo zaradené pod oddelenie kultúry. Celkový 
počet miest je 110. 
 
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 106/2020 
zo dňa 11. 02. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
 berie na vedomie  

 
organizačnú štruktúru Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka platnú od 
01.01.2020. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 23     za : 23      proti : 0    zdržali sa : 0     nehlasovali: 0  

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Predstúpil vicestarosta PhDr. Ľuboš Krajčír a informoval, že električka do Dúbravky by mala 
byť spustená počas jarných prázdnin v dňoch 21. alebo 22. februára, pričom poukázal na 
potrebu robenia osvety, aby sme predišli zraneniam, keďže električka má prednosť. 19. februára 
má prebehnúť skúšobná jazda. 
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Reagoval poslanec Branko Semančík, poďakoval za podnet a požiadal o nové osadenie tabúľ 
informujúcich o električkách, keďže pôvodné boli zničené. 
 
Predstúpil poslanec Mgr. Matej Nagy, ktorý požiadal vedúceho oddelenia územného rozvoja, 
o opravu chodníka od kostola a pri súde popri teplárni. 
 
Reagoval vedúci oddelenia územného rozvoja Ing. Pavel Gašparovič s tým, že pri súde chodník 
je a nerád by ničil zeleň pre budovanie nového chodníka. Chodník pri kostole je v pláne opráv. 
 
Reagoval starosta RNDr. Martin Zaťovič s tým, že chodník pri kostole sa bude rozširovať,  za 
účelom čoho požiadal vlastníka priľahlého pozemku. 
 
Predstúpil poslanec Mgr. Matej Nagy s tým, že zaslal poslancom materiál, čo bude s domom 
kultúry a aký je ďalší vývoj rekonštrukcie. 
 
Reagoval starosta RNDr. Martin Zaťovič, že stále čakáme na zvýšenie daní, o koľko sa nám 
tým reálne zvýši rozpočet. 
 
Odpovedal prednosta Ing. Rastislav Bagar, že bude potrebné uskutočniť súťaž na projektovú 
dokumentáciu rekonštrukcie domu kultúry, pričom je potrebné doriešiť autorské práva. Je tiež 
potrebné zohnať na rekonštrukciu peniaze. 
 
Reagoval starosta RNDr. Martin Zaťovič, že rokuje aj s vlastníkom susediaceho pozemku, pri 
dome kultúry. 
 
Vicestarosta PhDr. Ľuboš Krajčír uviedol, že sa pripravujeme na parkovaciu politiku, pričom 
v marci, po prázdninách prebehne sčítanie vozidiel v Dúbravke, koľko tu parkuje Dúbravčanov, 
koľko Bratislavčanov a koľko mimo bratislavských áut. 
 
Starosta RNDr. Martin Zaťovič informoval, že máme peniaze na rekonštrukciu ihriska na 
Hanulovej, kde štát dal peniaze a zvyšok uhradí magistrát. Ihrisko by sme chceli mať hotové 
v tomto roku. 
 
Predstúpil poslanec Ing. Juraj Horan s otázkou, kedy sa začne s prácami na Harmincovej ulici. 
 
Odpovedal poslanec Ing. Juraj Káčer, že došlo k duplicite pozemkov, k dnešnému dňu nie je 
vysporiadaný len jeden pozemok. 
 

- - - 

K bodu: Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.  
 
 
Poslanec Mgr. Matej Nagy predložil písomné interpelácie. 
 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 

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

1. JUDr. Dušan Mikuláš, poslanec Miestneho zastupiteľstva                           
2. Mgr. Matej Nagy, poslanec Miestneho zastupiteľstva 

Za správnosť zápisnice:  
JUDr. Jana Jakubkovič 
vedúca organizačného oddelenia 
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