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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

U z n e s e n i a 
 

č. 127 – 148 
 

z   10.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
                                                            z 22. septembra  2020 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 22. september 
2020 na  svojom 10. zasadnutí tieto body programu: 
      

Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia. 
2. Návrh na voľbu členov komisie na výkon dohľadu nad zákonnosťou priebehu voľby 

miestneho kontrolóra a schválenie volebného poriadku pre voľbu miestneho 
kontrolóra. 

3. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka tajným hlasovaním. 
4. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva.  
5. Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
6. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2020. 
7. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019. 
8. Informácia o správe nezávislého audítora k účtovnej závierke mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019. 
9. Návrh na odpusteniu dlhu – zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania za oneskorené 

úhrady. 
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka                            

č. .../2020 zo dňa ……...., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2014 zo dňa 13.05.2014 o poskytovaní 
sociálnych služieb. 

11. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR 
Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier a o podmienkach umiestňovania herní    
na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

12. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
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13. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku par. č. 4207/21 vo výmere 87 m2 Tatiane 
Adamovskej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

14. Návrh na predaj pozemku parc. č. 21 vo výmere 295 m2 MUDr. Michalovi Klimikovi, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

15. Návrh na nájom pozemku parc. č. 3100/1 a 3100/2 a 3100/3 v celkovej výmere                    
3 293 m2 a objektu so súpisným číslom 1877 na ulici Kpt. Rašu spoločnosti BORMED, 
s. r. o.. 

16. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako 
prípad hodný osobitného zreteľa.  

17. Návrh na schválenie odzverenia zvereného nehnuteľného majetku mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, pozemky parc. č. 3449/297 a 3449/294, späť hlavnému mestu SR 
Bratislavy. 

18. Návrh na odkup pozemkov parc. č. 2375/21, 22, 23 spolu vo výmere 906 m2 v správe 
Centra účelových zariadení v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka a na 
schválenie zámeru na predaj v budúcnosti nadobudnutého novovytvoreného pozemku 
reg. „C“ parc. č. 2375/24 vo výmere 33 m2, k. ú. Dúbravka spoločnosti JADURO, s.r.o. 
a so zámerom zriadiť vecné bremeno na práva uloženia inžinierskych sietí (VN a NN 
kábel) a práva vstupu na nehnuteľnosti parc. č. 2375/21, parc. č. 2375/22 v prospech 
Západoslovenskej distribučnej a.s.. 

19. Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka (oddelenie životného prostredia). 

20. Návrh na schválenie mimoriadnych nenávratných finančných dotácií na rok 2020 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (oddelenie sociálnych vecí 
a zdravotníctva). 

21. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovanie projektu „ V DÚBRAVKE SI 
VODU UDRŽME – OŽVOLDÍKOVA, GALLAYOVA, FEDÁKOVA UL.“ V rámci 
výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na riadiaci orgán – Ministerstvo 
Životného prostredia Slovenskej republiky. 

22. Informácia o výsledku kontroly domácej opatrovateľskej služby vykonanej Najvyšším 
kontrolným úradom SR. 

 Doplnený bod programu na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva. 
23. Rôzne. 
24. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva. 

 
 

Informatívny materiál  
 

- Správa o stave bytového fondu za rok 2019. 
 
 

  Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
 
 

- - - 
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Miestne zastupiteľstvo zvolilo :     
                                                                                  
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. Ing. Mário Borza 
   1. 2. Maroš Repík 
 
Hlasovanie:      prítomní:20      za :18       proti:0        zdržali sa:1       nehlasovali:1  
                                                                                                       
 
2. Za overovateľov zápisnice poslancov : 
 
    2. 1. JUDr. Dušan Mikuláš 
    2. 2. Ing. Ján Palárik  
 
Hlasovanie:      prítomní:21      za:21        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Hlasovanie o návrhu programu uvedeného na pozvánke a zverejneného na úradnej tabuli a 
webovej stránke mestskej časti. 
 
Hlasovanie:      prítomní:21      za:21        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Starosta navrhol  doplniť do programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  „Informácia o 
výsledku kontroly domácej opatrovateľskej služby vykonanej Najvyšším kontrolným úradom 
SR.“ za bod 21 ako bod 22.  
 
Hlasovanie:      prítomní:20      za :20        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0 
   
Starosta skonštatoval, že tento program bol schválený a doplnený do programu zasadnutia ako 
bod 22. 
 

- - - 
 
K bodu č. 2:  
Návrh na voľbu členov komisie na výkon dohľadu nad zákonnosťou priebehu voľby 
miestneho kontrolóra a schválenie volebného poriadku pre voľbu miestneho kontrolóra. 
 

Uznesenie MZ č. 127/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

A. volí  
 
členov komisie na výkon dohľadu nad zákonnosťou priebehu voľby miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zložení: 
 
1. Mgr. Mária Belicová 
2. Mgr. Marián Podrazil 
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3. Ing. Libor Gula 
 
Hlasovanie:      prítomní:20      za:19       proti:0        zdržali sa:1       nehlasovali:0 
 
Zmena uznesenia – doplnením členov komisie na výkon dohľadu nad zákonnosťou priebehu 
voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka bola prijatá. 

B. schvaľuje 
 
volebný poriadok pre voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka tajným 
hlasovaním. 
 
Hlasovanie:      prítomní:21      za:21       proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

                                                       - - - 
 
K bodu č. 3:  
Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka tajným hlasovaním. 
 

Uznesenie MZ č. 128/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. Berie na vedomie 
 
Výsledky posúdenia náležitostí podaných prihlášok kandidátov na funkciu miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka komisiou zriadenou Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, v zmysle ktorých náležitosti podanej 
prihlášky, aby sa mohli uchádzať o kandidatúru na funkciu miestneho kontrolóra, splnili títo 
kandidáti v tomto abecednom poradí: 
 
 
1. JUDr. Tomáš Buzinger 
2. Mgr. Ján Horecký 
3. Ing. Peter Ondriš 
4. Ing. Juraj Strempek 
5. Mgr. Soňa Štefanová 
6. Marián Takács 
7. JUDr. Juraj Vondrášek 
 
a v zmysle ktorých náležitosti podanej prihlášky, aby sa mohli uchádzať o kandidatúru na 
funkciu miestneho kontrolóra, nesplnili títo kandidáti v tomto abecednom poradí: 
 
1. JUDr. Bibiana Bartosovičová 
2. Jana Belanová 
3. Ing. et Ing. Andrea Bulková 
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4. Mgr. Rastislav Dubovský 
5. PhDr. Mgr. Jozef Lintner 
 

B. Zvolilo  
 

na základe výsledkov tajného hlasovania do funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka Mariána Takácsa s nástupom od 01.10.2020. 
 

C. Určuje 
 

Od 01.10.2020 Mariánovi Takácsovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-
Dúbravka mesačný plat v sume 2 447,- (slovom: dvetisícštyristoštyridsaťsedem) EUR . 
 
Hlasovanie:      prítomní:19      za:18        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:1  

  
 Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K bodu č. 4:  
Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva.  
 

Uznesenie MZ č. 129/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

  berie  na  vedomie 
 
priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka: 
 

1. 16/2011  zo dňa 18. 1. 2011. 
 
Hlasovanie:      prítomní:22      za:21        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:1 
 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 

- - - 

K bodu č. 5:  
Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
 

Uznesenie MZ č. 130/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

berie  na  vedomie 
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1. Informáciu  o  vybavovaní  petícií  a  sťažností  občanov  za  prvý  polrok  2020. 
 

2. Správu  o   výsledku   kontroly  plnenia   opatrení.  
 
3.   Správu  z  kontroly  dodržiavania  zákona  o  slobodnom  prístupe k informáciám.  

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

- - - 
 
K bodu č. 6:  
Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2020. 
 

Uznesenie MZ č. 131/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

Berie na vedomie 
 

informáciu o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.6.2020. 
 
Hlasovanie:      prítomní:22      za:22        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K bodu č. 7:  
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019. 
 

Uznesenie MZ č. 132/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

berie na vedomie 
 
správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019. 
 
Hlasovanie:      prítomní:21      za:21        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 
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K bodu č. 8:  
Informácia o správe nezávislého audítora k účtovnej závierke mestskej časti Bratislava-
Dúbravka k 31.12.2019. 

Uznesenie MZ č. 133/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

Berie na vedomie 
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 
31.12.2019. 
 
Hlasovanie:      prítomní:21      za:21        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 9: 
Návrh na odpusteniu dlhu – zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania za oneskorené 
úhrady. 
 

Uznesenie MZ č. 134/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 
odpustenie povinnosti splatiť zmluvnú pokutu a úroky z omeškania za oneskorené úhrady 
vo výške 50% z dlžnej sumy nájomcom Belaggio s.r.o. a Ján Goč pod podmienkou úhrady 
dlžnej sumy a vyrovnania bežného nájomného v lehote do 15.10.2020. 
 
Hlasovanie:      prítomní:22      za:22        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 10: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka  č. .../2020 
zo dňa ……...., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka č. 1/2014 zo dňa 13.05.2014 o poskytovaní sociálnych služieb. 
 

Uznesenie MZ č. 135/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
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Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2020 zo dňa ..., ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2014 
zo dňa 13.5.2014 o poskytovaní sociálnych služieb. 

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

- - - 

K bodu č. 11: 
Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR 
Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier a o podmienkach umiestňovania herní    na 
území hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Uznesenie MZ č. 136/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A.  s ú h l a s í 
 
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hl. mesta SR Bratislavy počas dní 
ustanovených týmto VZN, a návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta SR Bratislavy bez 
pripomienok. 
 
Hlasovanie:      prítomní:22      za:22        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
- - - 

K bodu č. 12: 
Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 

 
Uznesenie MZ č. 137/2020 

zo dňa 22. 09. 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A.  s ú h l a s í 
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s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bez 
pripomienok. 
 
Hlasovanie:      prítomní:22     za:22        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 

K bodu č. 13: 
Návrh na predaj novovytvoreného pozemku par. č. 4207/21 vo výmere 87 m2 Tatiane 
Adamovskej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 138/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 
predaj novovytvoreného pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4207/21 – orná pôda vo výmere 
87 m2, k.ú. Dúbravka, 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. Tatiane 
Adamovskej, r. č. 626223/6937, trvale bytom Imelová 2, 821 07 Bratislava za kúpnu cenu 
3 480,00 EUR (t.z. 40,00 EUR/m2) s podmienkami: 
  

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

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

obidvomi zmluvnými stranami. 
 
Hlasovanie:      prítomní:22      za:21        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:1 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 14: 
Návrh na predaj pozemku parc. č. 21 vo výmere 295 m2 MUDr. Michalovi Klimikovi, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 139/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
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s c h v a ľ u j e 

 
predaj novovytvoreného pozemku na parcele reg. „C“ parc. č. 21 – záhrady vo výmere 295 m2, 
k. ú. Dúbravka, 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 MUDr. Michalovi 
Klimikovi, r. č. 710503/6136,  trvale bytom K Horánskej studni 14, 841 01 Bratislava, za kúpnu 
cenu 32 450,- EUR (t.z. 110,00 EUR/m2) s podmienkami:  
 

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

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

obidvomi zmluvnými stranami. 
 
Hlasovanie:      prítomní:22      za:20        proti:0        zdržali sa:2       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 

K bodu č. 15: 
Návrh na nájom pozemku parc. č. 3100/1 a 3100/2 a 3100/3 v celkovej výmere 3 293 m2 a 
objektu so súpisným číslom 1877 na ulici Kpt. Rašu spoločnosti BORMED, s. r. o.. 
 

Uznesenie MZ č. 140/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 
prenájom pozemku parc. č. 3100/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 2735 m2, pozemku parc. č. 
3100/2, k. ú. Dúbravka, vo výmere 97 m2, pozemku parc. č. 3100/3, k. ú. Dúbravka, vo výmere 
461 m2,vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zverených do správy 
mestskej                                                           časti  
Bratislava-Dúbravka, zapísaných na liste vlastníctva č. 847  a tiež objektu bývalej materskej 
školy, súpisné č. 1877, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 2150, nachádzajúceho sa na Ulici kpt. Jána Rašu, spoločnosti BORMED, s.r.o., 
so sídlom Tatranská 35, Bratislava 841 06, IČO: 44 366 655, za nájomné 66.000,- EUR ročne, 
a to za podmienok, že: 
 
1. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 30 rokov.  
2. Nájomca bude viazaný sprevádzkovať deklarovanú prevádzku v oblasti 

verejnoprospešných služieb v lehote do troch rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy.  
3. Nájomca bude môcť nehnuteľnosti užívať výlučne na stanovený účel prevádzkovania 

verejne prospešných služieb pre občanov. 
4. Cena investície bude v celom rozsahu započítaná do ceny nájmu. 
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5. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia 
miestneho zastupiteľstva. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v tejto lehote 
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

6. Splatnosť nájomného sa odkladá do času získania stavebného povolenia. Nájomné nájomca 
začne uhrádzať po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najneskôr však 
do dva a pol roka po právoplatnosti stavebného povolenia. Nájomca je povinný doplatiť 
zodpovedajúcu časť nájomného za predchádzajúceho dva a pol roka. 

7. V prípade, ak nájomca nezíska do dvoch rokov od podpísania zmluvy právoplatné stavebné 
povolenie, prenajímateľ má právo od zmluvy odstúpiť. 

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

- - - 

K bodu č. 16: 
Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
  

Uznesenie MZ č. 141/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov určených na záhradkárske 
a rekreačné účely, v k. ú. Dúbravka, za cenu nájmu je určená Zásadami hospodárenia : 
 
nájom pozemkov: 

parc. číslo výmera v 
m2 Nájomca lokalita 

1735/1 – časť, 1735/12 – časť 144 Filan Adrian Tavárikova 
kolónia 

1735/12 - časť 53 Chalúpka Milan Ing. Tavárikova 
kolónia 

4089/1 577 Lattacher Robert Veľká lúka 
2401/114 – časť 2 392 Haring Miroslav Hrubý breh 
2401/40 – časť 2 a časť 3  692 Šteflovičová Barbora Hrubý breh 
2401/40 – časť 4 a časť 5 387 Hrachová Júlia Hrubý breh 
2401/263, 2401/6 315 Opavský Ivan Hrubý breh 
2401/262 270 Peter Compel Hrubý breh 
2406/8 časť (2406/305, 
2406/306) 291 Benčík Vladimír Krčace nad OÚ 

PZ 
2406/8 časť (2406/304) 279 Červienková Zuzana Krčace nad OÚ 

PZ 
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2406/8 časť (2406/302, 
2406/303) 290 Vlček Libor Krčace nad OÚ 

PZ 
4228/1 časť, 4227/9 časť, 
4229/1 časť 580 Šeligová Viera Technické sklo 

na dobu 10 rokov, s podmienkou, nájomné zmluvy budú podpísané do 90 dní odo dňa 
schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, že nájomné zmluvy nebudú v tejto 
lehote podpísané, uznesenie miestneho zastupiteľstva v príslušnej časti stratí platnosť. 

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

- - - 

K bodu č. 17 :  
Návrh na schválenie odzverenia zvereného nehnuteľného majetku mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, pozemky parc. č. 3449/297 a 3449/294, späť hlavnému mestu SR 
Bratislavy. 

 
Uznesenie MZ č. 142/2020 

zo dňa 22. 09. 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 
odzverenie pozemkov Registra „C-KN“ späť do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy,  

• parc. č. 3449/297 – ostatná plocha vo výmere 586 m2 
• parc. č. 3449/294  - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 16 m2 

pozemky boli zverené mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe Protokolu o zverení 
č.6/1995 zo dňa 13.07.1995. Oba pozemky sú evidované na Liste vlastníctva č. 847 v k.ú. 
Dúbravka. 
 
Dôvodová správa 

Listom zo dňa 24.07.2020 bol mestskej časti Bratislava-Dúbravka doručený list z hlavného 
mesta SR Bratislavy, ktorého predmetom je prebratie pozemkov zverených do správy mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka späť do správy hlavného mesta SR Bratislavy. Dôvod odzverenia 
pozemkov parc. č. 3449/297 – ostatná plocha vo výmere 586 m2  a parc. č. 3449/294  - 
zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 16 m2, pozemky sú evidované na LV č. 847, k.ú. 
Dúbravka, je revitalizácia verejného priestranstva. Pozemky sú v majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy Protokolom o zverení č. 6/1995 zo dňa 13.07.1995 zverené do správy mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava bude v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
realizovať projekt „Motýlia lúka“ z daného dôvodu požaduje hlavné mesto SR Bratislavy 
vrátenie daných pozemkov späť do priamej správy. 
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Hlasovanie:      prítomní:21      za:21        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

 
 
K bodu č. 18 :  
Návrh na odkup pozemkov parc. č. 2375/21, 22, 23 spolu vo výmere 906 m2 v správe 
Centra účelových zariadení v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka a na 
schválenie zámeru na predaj v budúcnosti nadobudnutého novovytvoreného pozemku 
reg. „C“ parc. č. 2375/24 vo výmere 33 m2, k. ú. Dúbravka spoločnosti JADURO, s.r.o. a 
so zámerom zriadiť vecné bremeno na práva uloženia inžinierskych sietí (VN a NN kábel) 
a práva vstupu na nehnuteľnosti parc. č. 2375/21, parc. č. 2375/22 v prospech 
Západoslovenskej distribučnej a.s. . 

 
Uznesenie MZ č. 143/2020 

zo dňa 22. 09. 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A) s c h v a ľ u j e 

odkup pozemkov reg. „C“ parc. č. 2375/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 624 m2, 
parc. č. 2375/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 96 m2 a parc. č. 2375/23 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 186 m2, k . ú. Dúbravka, v správe Centra účelových zariadení 
v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka za kúpnu cenu 110 000,00 EUR. 
 

B) s ú h l a s í 
 
so zámerom na predaj v budúcnosti nadobudnutého novovytvoreného pozemku reg. „C“ parc. 
č. 2375/24 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33 m2, k. ú. Dúbravka spoločnosti 
JADURO, s. r. o. a so zámerom zriadiť vecné bremeno na práva uloženia inžinierskych sietí 
(VN a NN kábel) a práva vstupu na nehnuteľnosti parc. č. 2375/21, parc. č. 2375/22 v prospech 
Západoslovenskej distribučnej, a. s. a spoločnosti JADURO, s.r.o.. 
 
Hlasovanie:      prítomní:21      za:19        proti:0        zdržali sa:1       nehlasovali:1 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 19:  
Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka (oddelenie životného prostredia). 

 
Uznesenie MZ č. 144/2020 

zo dňa 22. 09. 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
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schvaľuje 
 

nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre 
nasledovného žiadateľa: 

 Por. č Žiadateľ Správca Suma (v Eur) Dátum podania 
1. Prvá SVB 

Zúbeková, 
Ľ. Zúbka 29, 84101 
Bratislava 

Prvá SVB Zúbeková, 
Ľ. Zúbka 29, 84101 
Bratislava 

3000,00 20.5.2020 

v celkovej výške 3000,00 - EUR za účelom vybudovania polopodzemných kontajnerov typu 
Molok Classic vrátane triedených zložiek komunálnych odpadov, kontajnerové stojisko bude 
slúžiť pre bytový dom Ľ. Zúbka 27 - 31. 

Hlasovanie:      prítomní:21      za:20        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:1 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 20 :  
Návrh na schválenie mimoriadnych nenávratných finančných dotácií na rok 2020 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (oddelenie sociálnych vecí 
a zdravotníctva). 

 
Uznesenie MZ č. 145/2020 

zo dňa 22. 09. 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 

poskytnutie mimoriadnych nenávratných finančných dotácií na rok 2020 z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka pre nasledujúce organizácie: 

1. Centrum rodiny, n.o., Bazovského 6, Bratislava vo výške 1.800,- EUR 
2. Depaul Slovensko, n.o., Kapitulská 18, Bratislava vo výške 1.100,- EUR 
3. Doma u Kapucínov, n.o., Župné nám. 10, Bratislava vo výške 1.600,- EUR 

 
Hlasovanie:      prítomní:20      za:20       proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 21 :  
Návrh na schválenie realizácia a spolufinancovanie projektu „ V DÚBRAVKE SI VODU 
UDRŽME – OŽVOLDÍKOVA, GALLAYOVA, FEDÁKOVA UL.“ V rámci výzvy 
s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na riadiaci orgán – Ministerstvo Životného 
prostredia Slovenskej republiky. 
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Uznesenie MZ č. 146/2020 

zo dňa 22. 09. 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu                            
„V DÚBRAVKE SI VODU UDRŽME – OŽVOLDÍKOVA, GALLAYOVA, 
FEDÁKOVA UL.“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na riadiaci 
orgán – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 
 

2. Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške 5% 
z celkových oprávnených výdavkov. Pri predpokladanom rozpočte na projekt              
vo výške 165 180 EUR, vrátane DPH, predstavuje spoluúčasť mestskej časti 8 259 
EUR, t.z. 5% z celkových oprávnených výdavkov. 

 
Hlasovanie:      prítomní:21      za:20        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:1 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

 
K bodu č. 22 :  
Informácia o výsledku kontroly domácej opatrovateľskej služby vykonanej Najvyšším 
kontrolným úradom SR. 
 

Uznesenie MZ č. 147/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

berie na vedomie 
informáciu o výsledku kontroly domácej opatrovateľskej služby vykonanej Najvyšším 
kontrolným úradom SR. 
 
Hlasovanie:      prítomní:21      za:21        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 23:  
Rôzne. 

 
Uznesenie MZ č. 148/2020 

zo dňa 22. 09. 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
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žiada 

 
starostu zabezpečiť koordinačnú štúdiu Dúbravka-centrum, ktorá bude koordinovať 
požiadavky mestskej časti Bratislava-Dúbravka s investičnými zámermi. 
 
Hlasovanie:      prítomní:20      za:8        proti:0        zdržali sa:12       nehlasovali:0 
 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 

- - - 

 
K bodu č. 24:  
Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 
 
 

- - - 

 
 
 
 

RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
                                                                                                                    starosta 
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