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Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 

RNDr.  Martin  Zaťovič, starosta  otvoril  13. zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len “Miestne zastupiteľstvo“). 

Privítal   poslancov  Miestneho   zastupiteľstva, vedúcich  pracovníkov miestneho  úradu, 

miestneho kontrolóra Mariána Takácsa a ostatných prítomných. 

Ospravedlnil poslancov Mgr. Marcela Burkerta, 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. 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  

 

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:20      za:19        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:1  

 

Schválený program zasadnutia 

 

  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. 
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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. 

- - - 

 

K bodu č. 2:  

Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva. 

Úvodné slovo predniesol prednosta miestneho úradu Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že 

priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva sú: 

1. Uznesenie číslo 16/2011 zo dňa 18.1.2011, ktoré ukladá prednostovi miestneho úradu, 

aby zabezpečil štvrťročné zverejňovanie čerpania rozpočtu na webovej stránke mestskej 

časti. Uznesenie je priebežne zverejňované na elektronickej tabuli mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka. 

2. Uznesenie 60/2015 časť B bod 1 zo dňa 20.05.20215, ktoré ukladá prednostovi 

miestneho úradu, zverejňovanie na webovom sídle MČ BA-Dúbravka informácie 

o mzde, plate, alebo platových pomeroch a ďalších finančných náležitostiach 

priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon časti Bratislava-Dúbravka uhrádzaných 

z rozpočtu MČ BA-Dúbravka za každý kalendárny mesiac jednotlivo, vždy do 25. dňa 

nasledujúceho mesiaca. Uznesenie sa priebežne plní. 

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec miestneho zastupiteľstva Ing. Libor Gula, M.A., ktorý 

požiadal o informáciu plnenia uznesenia číslo 258/2017. 

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. 

Úvodné slovo predniesol Marián Takács, miestny kontrolór v mestskej časti, ktorý predložil 

miestnemu zastupiteľstvu správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mestskej časti v roku 2021. Na 

základe predchádzajúci výpočtov a údajov o aktuálnom stave dlhu mestskej časti Bratislava-

Dúbravka sú všetky podmienky v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. dodržané. Boli zistené aj 

nedostatky a to, že mestská časť pri triedení výdavkov nesprávne uplatnila ekonomickú 

rozpočtovú klasifikáciu, čím postupuje v rozpore s opatrením Ministerstva financií SR č. 

MF/010175/2004-42. 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Mgr. Matej Nagy, ktorý požiadal  autoremedúrou  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. 

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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol, že 

magistrát hlavného mesta SR Bratislavy požiadal starostu MČ Bratislava-Dúbravka o zaujatie 

stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na 

území hlavného mesta SR Bratislavy. Magistrát tento návrh vypracoval na základe novely 

o pohrebníctve, na základe ktorej, môže obec všeobecné záväzným nariadením ustanoviť 

ochranné pásmo pohrebiska. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 
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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. 

 

- - - 

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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol, 

že pán Mgr. Art. Maroš Baláž požiadal o prenájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza 

v priestoroch Domu kultúry Dúbravka. Priestor má byť využívaný na kancelárske účely. 

Miestna rada, komisia legislatívno - právna a ekonomická komisia odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu schváliť predložený návrh. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 

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. 
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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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol, 

že OZ Divadelná formácia UŽ požiadalo o prenájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza 

v priestoroch Domu kultúry Dúbravka. Priestor má byť využívaný nielen ako skladový priestor 

na uskladnenie kulís a bábok, ale aj na skúšky divadelných produkcií občianskeho združenia. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 

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 

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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol, že 

sa jedná o štandardný materiál prenájmu záhrad, ktoré sú voľné. 
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Prednosta miestneho úradu, Ing. Rastislav Bagar, ako predkladateľ návrhu materiálu, žiada 

autoremedúrou o vyčiarknutie 6 pozemkov v lokalite Polianky. 

Poslanec Mgr. Matej Nagy požiadal o zverejnenie voľných záhrad a o kontrolu prenajatých 

záhrad, ich obhospodarovanie nájomcom. 

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. 

 

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

Úvodné slovo prednieslo JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia, ktorá 

uviedla, že sa jedná o materiál, ktorým poslanci vezmú na vedomie vzdanie sa členstva 

v komisia pani Mgr. Patríciou Ivančíkovou. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 

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. 

Úvodné slovo prednieslo JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia, ktorá 

uviedla, že členov komisií volia poslanci miestneho zastupiteľstva. Materiál je predložený na 

odporúčanie samotnej komisie, ktorá jednohlasne odporúča zvoliť za členov komisie sociálnej 

a bytovej pani Mgr. Evu Tiňovú a pána Mgr. Vladimíra Juríka.  

Poslanec Mgr. Matej Nagy, zároveň aj predseda komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 

poďakoval Mgr. Patrícii Ivančíkovej za spoluprácu a zároveň predstavil nových členov 

komisie. 

 

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. 

Hlasovanie:      prítomní:20      za:17        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:3 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
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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. 

Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu, ktorý uviedol, že sa 

jedná o 2 interpelácie a to pána poslanca Mgr. Mateja Nagya a poslankyne Ing. Ivety 

Petruškovej. Interpelácia poslanca Mgr. Mateja Nagya bola písomné vybavená v 30-dňovej 

lehote a interpelácia poslankyne Ing. Ivety Petruškovej bola na jej žiadosť stiahnutá. 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 

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. 

- Interpelácia Mgr. Mateja Nagya. 

 

V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 

- - - 

K bodu č. 12:  

Rôzne. 

V bode rôzne sa diskutovalo na témy: 

- Urbanistická štúdia (príprava, realizácia). 

- Nájomné bývanie v Dúbravke. 

- Pani Ing. Mária Smiešková informovala poslancov miestneho zastupiteľstva 

o revitalizácii plochy pri pomníku Deža Ursínyho. 

- Poslanec Branko Semančík poďakoval mestskej časti BA-Dúbravka za aktivity, ako 

napríklad rekonštrukcia malej telocvične alebo nové hokejbalové ihrisko. 

- Diskutovalo o Vojenskej ceste, o riešení dopravy na ulici Dolinského a Chrobáková. 

- Zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa zúčastnili aj hostia, pani Nataša Poláková, ktorá 

riešila problém s výrubom stromov na Strmých sadoch 1. 
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V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 

- - - 

Ing. Rastislav  Bagar                                                                      RNDr. Martin  Zaťovič 

          prednosta                                                                                            starosta 

    miestneho úradu                                        

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Overovatelia: 

1. Ing. Ján Palárik, poslanec miestneho zastupiteľstva  

2. Branko Semančík, poslanec miestneho zastupiteľstva 

 

 

 

Za správnosť zápisnice:  

Kristína Štajerová 

organizačné oddelenie 


