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Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
RNDr.  Martin  Zaťovič, starosta  otvoril  10. zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len “Miestne zastupiteľstvo“). 
Privítal   poslancov  Miestneho   zastupiteľstva, vedúcich  pracovníkov miestneho  úradu a 
ostatných prítomných. 
Starosta ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Ing. Ruženu 
Zathureckú, Ing. Pavla Vladoviča, Mgr. art. Magdalénu Škrovanovú.  
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. 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  
 
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: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. 

   
  Schválený program zasadnutia 

Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia. 
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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. 

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). 
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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. 

 

- - - 
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. 
 

Úvodné slovo predniesla JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia, ktorá 
uviedla, že materiál je pripravený na to, aby si poslanci miestneho zastupiteľstva zvolili 3-
člennú volebnú komisiu, ktorá by mala dohliadať a následne koordinovať priebeh tajnej voľby 
miestneho kontrolóra. Po zvolení 3 členov volebnej komisie treba schváliť volebný poriadok. 
Následne pani JUDr. Jana Jakubkovič informovala ako bude prebiehať samotná voľba 
hlavného kontrolóra. Po zvolení predsedu z 3-člennej volebnej komisie a odovzdaní 
hlasovacích lístkov, obálok a návrhov zápisníc vystúpia kandidáti v trvaní 5 minút. Po 
vystúpení kandidátov na miestneho kontrolóra prebehne tajné hlasovanie poslancov. Za 
miestneho kontrolóra v 2. kole s počtom hlasov 11 bol zvolený pán Marián Takács. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

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 
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2. Mgr. Marián Podrazil 

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. 

Úvodné slovo predniesol starosta RNDr. Martin Zaťovič, ktorý uviedol, že náležitosti podanej 
prihlášky o kandidatúru na funkciu miestneho kontrolóra splnili 7 uchádzači a 5 nesplnili. Po 
vystúpení 7 kandidátov v abecednom poradí prebehla tajná voľba kontrolóra. V 1. kole získali 
rovnaký počet hlasov (7 hlasov) pán Marián Takács a pán Ing. Juraj Strempek. Následne 
prebehlo 2. kolo tajnej voľby miestneho kontrolóra. Na základe výsledkov tajného hlasovania 
do funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka najvyšší počet hlasov 
získal pán Marián Takács. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

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: 

 



6 
 

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 

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.  

Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že uznesenie č. 
16/2011 je priebežne plnené, toto uznesenie ukladá prednostovi štvrťročné zverejňovanie 
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čerpania rozpočtu na webovej stránke mestskej časti. Za 1. polrok bolo plnenie rozpočtu 
zverejnené do 30.07.2020. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

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. 

Úvodné slovo predniesol starosta RNDr. Martin Zaťovič, ktorý v mene pani kontrolórky, 
ktorá sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnila zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
poďakoval poslancom miestneho zastupiteľstva za spoluprácu, samozrejme drží palce 
novému miestnemu kontrolórovi v jeho práci. 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Juraj Káčer, ktorý uviedol, že pani kontrolórke patrí 
veľká vďaka za odvedenú prácu v Dúbravke a rovnako praje, aby rovnako úspešne túto 
pozíciu hájil novozvolený miestny kontrolór Marián Takács. Následne pán Káčer využil 
priestor na poďakovanie sa za spoluprácu po 10 rokoch v samospráve v Dúbravke. 
Informoval poslancov, že sa vzdáva svojho poslaneckého mandátu. 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Mgr. Matej Nagy, ktorý uviedol, že si prešiel materiál 
„Informácia o činnosti útvaru kontroly“ a vidí problém v tom, že nám stále chýba človek na 
verejné obstarávanie a druhý problém je zlé zverejňovanie faktúr. Tento problém dáva na 
vedomie novému hlavnému kontrolórovi ako jednu vec, ktorá by sa mala zmeniť. 

Zareagoval pán prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že sú 2 okruhy problémov: 
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1. Chyba na strane pracovníkov, ktorí sú zodpovední za zverejňovanie faktúr, ale už je to 
v riešení s vedúcimi oddelení. 

2. Informačný systém. 
Uznesenie MZ č. 130/2020 

zo dňa 22. 09. 2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

berie  na  vedomie 

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. 

Úvodné slovo predniesol Ing. Ignác Olexík, vedúci ekonomického oddelenia, ktorý uviedol, 
že 1.polrok 2020 bol atypický a to v dôsledku toho, že v marci prišla koronakríza a dočasne sa 
obmedzili mnohé činnosti, ako sú základné a materské školy. Výdavky nám poklesli. 1. 
polrok na strane príjmov bol celkom úspešný. Výsledkom toho je, že 1.polrok 2020 bol 
ukončený s prebytkom.  

Do diskusie sa prihlásil poslanec Maroš Repík, ktorý sa spýtal či existuje nejaká predikcia do 
budúcnosti čo sa týka výberu daní, ich poklesu, či s tým mestská časť ráta alebo neráta. 

Zareagoval prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že každý mesiac sa sleduje ako sa 
rozpočet vyvíja. Úpravy schváleného rozpočtu v júny nám veľmi dobre reflektujú reálnu 
situáciu. Čo sa týka plnenia daní z nehnuteľnosti, plnenie je mierne nad. Daň z príjmu FO je 
o 300 000 EUR viac ako sme rozpočtovali. Budeme prebytkový. Výdavky sú plne pod 
kontrolou v súlade s rozpočtom.  

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. 
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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. 

Úvodné slovo predniesol Ing. Ignác Olexík PhD., vedúci ekonomického oddelenia, ktorý 
uviedol, že v zmysle zákona č. 431/2020 Z. z. o účtovníctve mala mestská časť povinnosť 
vykonať riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2019. Inventarizáciou nebol zistený inventarizačný rozdiel. Evidovaný účtovný stav 
súhlasí so skutočným stavom. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

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. 

- - - 

K bodu č. 8:  

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

Úvodné slovo predniesol Ing. Ignác Olexík, Phd., ktorý uviedol, že na zasadnutie miestneho 
zasadnutia mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňa 23.6.2020 bol predložený Záverečný účet 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019. K záverečnému účtu pripojila svoje 
vyjadrenie aj miestna kontrolórka, no z časových dôvodov (korona kríza) nestihol               
do termínu zasadnutia miestneho zastupiteľstva vypracovať svoje stanovisko nezávislý 
audítor. Podľa názoru nezávislého audítora, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý 
a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

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

Úvodné slovo predniesol Ing. Ignác Olexík, PhD.. Miestnemu úradu mestskej časti   
Bratislava-Dúbravka boli listami doručené dve žiadosti nájomcov o odpustenie úhrady 
zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania. Ide o BELAGGIO s.r.o., autoumyváreň (3714,22 
EUR) a Ján Goč (120,90 EUR). Jedná sa o odpustenie úrokov z omeškania. Po rokovaní 
v komisiách a miestnej rady bolo pristúpené ku kompromisu a to, schváliť odpustenie 
povinnosti platiť zmluvnú pokutu a úroky z omeškania za oneskorené úhrady vo výške 50% z 
dlžnej sumy pod podmienkou úhrady dlžnej sumy a vyrovnania bežného nájomného mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

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. 
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Úvodné slovo predniesol prednosta miestneho úradu Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že 
táto zmena VZN bola vyvolaná kontrolou NKÚ, kde kontrolovali aj VZN o poskytovaní 
sociálnych služieb. Vzhľadom na to, že sa menili podmienky úhrady za sociálne služby pre 
prijímateľov sociálnej služby musíme upraviť VZN                                                                         
o poskytovaní sociálnych služieb, konkrétne v prípade opatrovateľskej služby sa zvýšila 
výška povinného zostatku, ktorý musí prijímateľovi sociálnej služby zostať po zaplatení 
úhrady   za sociálnu službu, t.z. 1,4-násobku na 1,65-násobok sumy životného minima.  

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba. Do podateľne Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka bol doručený list so žiadosťou o zaujatie stanoviska k návrhu 
Všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných 
hier a o podmienkach umiestňovaní herní na území hlavného mesta. Miestna rada a komisia 
ekonomická a legislatívno-právna odporúča schváliť tieto návrhy VZN hlavného mesta. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

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 
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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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, ktorý uviedol, že ide zaujatie stanoviska 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka k VZN hlavného mesta SR Bratislavy o ochrannom 
pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy.  

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 137/2020 
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 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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia. Pani Mgr. 
Tatiana Adamovská, požiadala o kúpu novovytvoreného pozemku, vo výmere 87 m2. Tento 
pozemok sa nachádza v lokalite Veľká lúka, bezprostredne susedí s jej pozemkom. Znalec 
ohodnotil pozemok na 36,65 EUR/m2, v návrhu uznesenia je na 40 EUR/m2. Miestna rada, 
ekonomická komisia a legislatívna-právna komisia odporúčajú schváliť predaj pozemku. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
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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. 

Úvodné slovo prednieslo JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia. Žiadateľ 
MUDr. Michal Klimik má záujem o kúpu pozemku-záhrady vo výmere 295 m2. Vlastníkmi 
susediacich a priľahlých pozemkov sú členovia jeho rodiny, na ktorých je postavený rodinný 
dom  v osobnom vlastníctve žiadateľa a jeho rodiny. Žiadateľ momentálne predmetný 
pozemok využíva na základe nájomnej zmluvy až do roku 2027. Znalec stanovil cenu na 
90,88 EUR/m2,  komisia navrhla 110,00 EUR/m2, takto bol pripravený aj návrh uznesenia. 
Miestna rada, ekonomická komisia a legislatívno-právna komisia odporučila návrh schváliť. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

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

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

s c h v a ľ u j e 
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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.. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia. Mestská časť 
Bratislava-Dúbravka vyhlásila druhú v poradí verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na 
prenájom pozemkov a objektu na ulici Kpt. Jána Rašu. Do súťaže sa prihlásila spoločnosť 
BORMED, s.r.o., ktorá ponúkla nájom 66.000,- EUR ročne. Priestory je potrebné 
zrevitalizovať, chce ich využiť za účelom na zariadenie sociálnych služieb, t. z. zariadenia pre 
seniorov.  

Do diskusie sa prihlásil poslanec Mgr. Matej Nagy, ktorý uviedol, že objekt sa nachádza na 
ul. Kpt. J.Rašu v treťom obvode, mali záujem o revitalizáciu tohto objektu, skonštatoval, že 
spoločnosť sa zaoberá prácou so seniormi, predstavoval si ale niečo pre mládež. Požiadal 
odpoveď na otázky: koľko spoločností prejavilo záujem a kde bola zverejnená verejná súťaž. 
Zareagoval JUDr. Ľuboslav Kašuba a uviedol, že do súťaže sa prihlásila len spoločnosť 
BORMED s.r.o. napriek tomu, že boli oslovené aj predchádzajúce firmy z 1. verejnej súťaže. 
Súťaž bola riadne zverejnená. 

Po rozsiahlej diskusii medzi poslancami, sa navrhol doplniť do uznesenia bod č. 7 a to, 
v prípade, ak nájomca nezíska do dvoch rokov od podpísania zmluvy právoplatné stavebné 
povolenie, prenajímateľ má právo od zmluvy odstúpiť. 

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 
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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. 
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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol, 
že predmetom nájmu sú pozemky, ktoré sú zaradené v zozname pozemkov určených na 
záhradkárske a rekreačné účely. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

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 
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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 

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. 

- - - 
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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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia. Mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka bol 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. Dôvodom odzverenia pozemkov je revitalizácia verejného 
priestranstva. Hlavné mesto SR Bratislava bude v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
realizovať projekt „Motýlia lúka“. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
 

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. 

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. . 

Úvodné slovo predniesol JUDr, Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia. Na 
poslednom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva bol schválený zámer mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka odkúpiť pozemky, ktoré sú vo vlastníctve štátu. Teraz sa navrhuje 
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schváliť už priame odkúpenie týchto pozemkov a súčasne navrhujeme schváliť zámer, 
uzavrieť dve zmluvy so zámerom zriadiť vecné bremeno na práva uloženia inžinierskych 
sietí a práva vstupu na nehnuteľnosti v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. 
a spoločnosť Jaduro, s.r.o.. 
 
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 

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). 
 
Úvodné slovo predniesla Ing. Mária Smiešková, vedúca oddelenia životného prostredia, ktorá 
uviedla, že ide o schválenie nenávratnej finančnej dotácie kontajnerového stojiska. Je to 
klasická dotácia, ktorá je schválená v rozpočte mestskej časti v každom roku. Po splnení 
podmienok je možné, aby o ňu požiadalo akékoľvek združenie, spoločenstvo vlastníkov bytov 
alebo bytový podnik. 
 
Do diskusie sa prihlásil poslanec Maroš Repík s návrhom výzvy spoločenstiev vlastníkov 
bytov, aby požiadali o vybudovanie kontajnerových stojísk, z dôvodu, že v tejto časti 
Dúbravky je dopravná situácia veľmi zlá, samotné kontajnery sú prekážkou. 
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Uznesenie MZ č. 144/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

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). 
 
Bez úvodného slova. V rámci diskusie sa prihlásil poslanec Mgr. Matej Nagy, ktorý uviedol, 
že sú to mimoriadne finančné dotácie vyhlásené v súvislosti s korona krízou. Jedná sa o 3 
organizácie: Centrum rodiny, Depaul Slovensko, Doma u Kapucínov. Tieto organizácie 
poskytujú pomoc  tým najchudobnejším na našom území. Peniaze sú spravodlivo rozdelené 
na základe toho, ako komisia rozhodla. 

 
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 
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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. 

Úvodné slovo predniesla Ing. Mária Smiešková, vedúca oddelenia životného prostredia, ktorá 
uviedla, že predložený materiál je reakciou na operačný program kvality Ministerstva 
životného prostredia v rámci ktorého bola vyhlásená výzva na dotačné opatrenia reagujúce na 
zmeny klimatických podmienok. Aktuálny program podporuje vodozádržné opatrenia 
avizované v urbanistickej krajine. Mestská časť Bratislava-Dúbravka sa pustila do 
vypracovania projektovej dokumentácie na zadržiavanie dažďovej vody. Pre tento účel sa 
vytipovali tieto územia – Ožvoldíkova, Gallayova, Fedákova ulica. Projektová dokumentácia, 
ktorá bola spracovaná je vo výške 140.000,-EUR. Je potrebné spolufinancovanie mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka vo výške 5% v prípade, ak sa nám podarí získať výzvu operačného 
programu. 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Ján Palárik, reagoval aj na druhý projekt, o ktorom 
diskutovali na komisii životného prostredia. Zareagoval prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý 
uviedol, že projekty sa budú na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva predstavovať postupne.  

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 
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Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

 
K bodu č. 22 :  
 
Informácia o výsledku kontroly domácej opatrovateľskej služby vykonanej Najvyšším 
kontrolným úradom SR. 
 
Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že súčasťou materiál je protokol 
o výsledku kontroly. NKÚ nám odporučil zmeniť 3 veci, prvou bolo VZN o poskytovaní 
sociálnych služieb. Ďalšie dve pripomienky sa týkajú spôsobu a hĺbky spracovania 
komunitného plánu sociálnych služieb. Už sa pracujem na novom komunitnom pláne, ktorý 
by sa mohol predložiť do konca roka na ďalšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva. 
 
Do diskusie sa prihlásil poslanec Mgr. Matej Nagy, ktorý navrhuje spracovať komunitný plán 
len na budúci rok, bol by to akčný plán, ktorý by sa priložil k aktuálnemu komunitnému 
plánu, ktorým by sme splnili náležitosti, ktoré nám vytkol NKÚ. V priebehu budúceho roka 
by sme vypracovali ucelený komunitný plán. Podľa poslanca Nagy je dôležité, aby komunitný 
plán vypracovala kvalifikovaná externá spoločnosť. 

 
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. 
 
Do diskusie sa prihlásil poslanec Mgr. Matej Nagy, ktorý konštatoval, že na Plachého ulici sa 
výrazne zhoršila doprava, je to ovplyvnené vysokou návštevnosťou vyhliadky na Devínskej 
kobyle, navrhuje aby sa pouvažovalo na zriadením MHD pre turistov a rokovať 
s Ministerstvom obrany aby sa dostala vojenská komunikácia pod magistrát a následne do 
správy. 
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Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Libor Gula, ktorý požiadal o písomné vyjadrenie 
ohľadne obstarávania, urbanistickej štúdie Pod záhradami, ako sú na tom projekty za Lidlom 
a navrhol premenovanie ulice Pod záhradami. 
 
Poslanec Ing. Mário Borza reagoval na zlú situáciu na pešej zóne medzi reštauráciou Gregory 
a VÚB bankou, konštatoval, že je to priam závodisko pre cyklistov a kolobežkárov. 
Zareagoval aj na atletickú dúbravskú miniligu, žiadny bežecký okruh nie je osvetlený. 
 
Do diskusie k bodu rôzne sa zapojili aj poslanci Branko Semančík a Ing. Ján Bohuský            
so žiadosťou o rekonštrukciu zimného štadiónu v Dúbravke. 
 
Poslanec Mgr. Matej Nagy navrhol doplniť do bodu rôzne návrh uznesenia a to, žiada starostu 
zabezpečiť koordinačnú štúdiu Dúbravka-centrum, ktorá bude koordinovať požiadavky MČ 
Bratislava-Dúbravka s investičnými zámermi. 

 
Uznesenie MZ č. 148/2020 

zo dňa 22. 09. 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

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. 

 

 

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

1. JUDR. Dušan Mikuláš, poslanec Miestneho zastupiteľstva  
                          

2. Ing. Ján Palárik, poslanec Miestneho zastupiteľstva 

 
Za správnosť zápisnice:  
JUDr. Jana Jakubkovič 
vedúca organizačného oddelenia 
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