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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

U z n e s e n i a 
 

č. 183 - 191   
 

z   13.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
                                                            z 27. apríla  2021 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 27. apríla 2021 na  
svojom 13. zasadnutí tieto body programu: 
      

   Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia. 
2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva. 
3. Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
4. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 

5. Návrh na nájom nebytového priestoru – miestnosti č. 147A – kancelárie vo výmere          
12,50 m2 v DKD  pánovi Mgr. Art. Marošovi Balážovi, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

6. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 190 vo výmere 47 m2, v Dome kultúry 
Dúbravka, Divadelnej formácii UŽ, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

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

8. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii sociálno-zdravotnej 
a  bytovej. 

9. Návrh na voľbu nových členov Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej. 
10. Informácia o vybavení interpelácii poslancov Miestneho zastupiteľstva z 12. 

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 
23.02.2021. 

11. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva. 
12. Rôzne. 

         Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
    

- - - 
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Miestne zastupiteľstvo zvolilo :     
                                                                                  
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. Ing. Mário Borza  
   1. 2. Mgr. Marián Podrazil 
  
Hlasovanie:      prítomní:19    za:18       proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:1  
                                                                                                       
 
2. Za overovateľov zápisnice poslancov : 
 
    2. 1. Ing. Ján Palárik 
    2. 2. Branko Semančík  
 
Hlasovanie:      prítomní:18      za:16        proti:0        zdržali sa:1       nehlasovali:1  
 
Hlasovanie o návrhu programu uvedeného na pozvánke a zverejneného na úradnej tabuli a 
webovej stránke mestskej časti. 
 
Hlasovanie:      prítomní:20      za:19        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:1  
 

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

Uznesenie MZ č. 183/2021 
zo dňa 27. 04. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

  berie  na  vedomie 
 
priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

1. 16/2011  zo dňa 18. 1. 2011. 
2. 60/2015 časť B bod 1 zo dňa 20. 5. 2015 

 
Hlasovanie:      prítomní:20      za:19        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:1  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

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

Uznesenie MZ č. 184/2021 
zo dňa 27. 04. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A) berie  na  vedomie 
 
správu o kontrole stavu a vývoja dlhu mestskej časti v roku 2021. 
 

B) žiada 
 
autoremedúrou poslanca Mgr. Mateja Nagya o zmenu navrhnutého uznesenia č. 179/2021 zo 
dňa 23.02.2021 a to v časti b) žiada o kontrolu uznesenia č. 258/2017 z 12.12.2017 a zmluvy č. 
109/2020. 
 
Hlasovanie:      prítomní:20      za:20        proti:0       zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

 
K bodu č. 4:  
Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
 

Uznesenie MZ č. 185/2021 
zo dňa 27. 04. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
Hlasovanie:      prítomní:18      za:17        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:1  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 
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K bodu č. 5:  
Návrh na nájom nebytového priestoru – miestnosti č. 147 A – kancelárie vo výmere          
12,50 m2 v DKD  pánovi Mgr. Art. Marošovi Balážovi, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 186/2021 
zo dňa 27. 04. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 
nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, na Saratovskej ulici 
č. 2/A v Bratislave, k. ú. Dúbravka, miestnosť č. 147/A vo výmere 12,50 m², vo vlastníctve 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, pánovi Mgr. Art. Marošovi Balážovi, nar. 01.01.1987, 
bytom M. Sch. Trnavského 2E, 841 01 Bratislava, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 
1 500,- EUR za rok (t.z. 120,00 EUR za m²/rok), pričom k cene nájmu budú pripočítané 
zálohové platby za služby spojené s nájmom, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to 
za podmienky, že: 
 

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, 
toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným  kauciu vo výške dvojmesačného 

nájomného. 
 

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

- - - 

K bodu č. 6:  
Návrh na nájom nebytového priestoru č. 190 vo výmere 47 m2, v Dome kultúry Dúbravka, 
Divadelnej formácii UŽ, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 187/2021 
zo dňa 27. 04. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 

nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, na Saratovskej ulici 
č. 2/A v Bratislave, k. ú. Dúbravka, miestnosť č. 190 vo výmere 47 m², vo vlastníctve mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, občianskemu združeniu DIVADELNÁ FORMÁCIA UŽ so sídlom 
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Palárikova 7, 811 05  Bratislava, IČO: 47350563 na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 
5 640,- EUR za rok (t.z. 120,00 EUR za m²/rok), pričom k cene nájmu budú pripočítané 
zálohové platby za služby spojené s nájmom, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 
ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
a to za podmienky, že: 
 

3. 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. 

 
4. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným  kauciu vo výške dvojmesačného 

nájomného. 
 

 
Hlasovanie:      prítomní:19      za:19        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

 
K bodu č. 7:  
Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 188/2021 
zo dňa 27. 04. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A) 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 

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. 

B) Žiada 

autoremedúrou vyčiarknúť pozemky v lokalite Polianky. 
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parc. číslo výmera 
v m2 Nájomca lokalita 

časť 2486 „E“ 173 Veronika Mišíková Dúbravčice 
časť 2406/318 „C“ - 2406/336 276 Zuzana Stecíková Krčace nad OÚ 

PZ 
Časť 2406/5 „C“ – 2406/279 a 
/275 197 Mgr. Monika Fridrichová Krčace nad OÚ 

PZ 
Časť 3401/1 „C“ – 3401/59 234 Helena Morávková Tesla 

Elektroakustika 
 

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

- - - 

 
K bodu č. 8:  
Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii sociálno-zdravotnej a  bytovej. 
 

Uznesenie MZ č. 189/2021 
zo dňa 27. 04. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

  berie  na  vedomie 
 
vzdanie sa členstva v Komisii sociálno-zdravotnej a bytovej Mgr. Patríciou Ivančíkovou. 
 
Hlasovanie:      prítomní:21      za:20        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:1  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

 
K bodu č. 9:  
Návrh na voľbu nových členov Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej. 
 

Uznesenie MZ č. 190/2021 
zo dňa 27. 04. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
 volí 

 
Mgr. Evu Tiňovú a Mgr. Vladimíra Juríka za  členov    Komisie  sociálno- zdravotnej a bytovej  
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
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Hlasovanie:      prítomní:20      za:17        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:3  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

 
K bodu č. 10:  
Informácia o vybavení interpelácii poslancov Miestneho zastupiteľstva z 12. zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 23.02.2021. 
 

Uznesenie MZ č. 191/2021 
zo dňa 27. 04. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

berie na vedomie 
 
informáciu  o vybavení  interpelácií  Mgr. Mateja Nagya, poslanca  Miestneho  zastupiteľstva  
a poslankyne Ing. Ivety Petruškovej z 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka zo dňa 23.02.2021.  
 
Hlasovanie:      prítomní:21      za:21        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

 
K bodu č. 11:  
Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva. 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 

K bodu č. 12:  
Rôzne 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 

RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
                                                                                                                    starosta 
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