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Návrh   uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

berie na vedomie 
 
informáciu  o vybavení  interpelácie  Mgr. Mateja Nagya, poslanca  Miestneho  zastupiteľstva  
z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 
27.04.2021.  
 

--- 
 

Informácia 
o vybavení  interpelácie poslanca Miestneho zastupiteľstva z 13. zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 27. 04. 
2021.  
 
Interpelant: Mgr. Matej Nagy, poslanec Miestneho zastupiteľstva   
 
Interpelovaný: RNDr. Martin Zaťovič, starosta 
 
Predmet interpelácie: 
 

1. Žiadosť o písomnú informáciu zdôvodnenia neplnenia uznesenia č. 258/2017 
a dôvod prečo poslanci nedostávali informáciu o plnení uznesení. 

2. Preberací protokol k zmluve č. 109/2020. 
 
Odpoveď:  
 
            Spracovávanie urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami patrí do pôsobnosti Oddelenia  
územného rozvoja a životného prostredia. V rokoch 2017, 2018 na oddelení okrem vedúceho 
oddelenia pracoval len jeden odborný referent zaoberajúci sa problematikou územného rozvoja, 
územných plánov, vydávania UPI a vlastných rozvojových projektov mestskej časti. Nebolo a 
ani nie je v kapacitných možnostiach oddelenia pracovať na každom jednom nápade a zadaní 
prichádzajúcich na miestny úrad bez ohľadu na ich prioritu a urgentnosť. Každodenne vedenie 
miestneho úradu rozhoduje o prioritách, určuje na ktorých úlohách zamestnanci pracujú a 
rozvojové projekty môžu prísť na rad až po splnení najdôležitejších úloh neznesúcich odklad. 
Zvýšenie počtu odborných pracovníkov - architektov na oddelení nebolo možné najmä kvôli 
rozpočtovým obmedzeniam ako aj z dôvodu nedostatku kvalifikovaných ľudí v Bratislave 
ochotných pracovať za platových podmienok v samospráve. Postupným zlepšovaním 
mzdových podmienok a navyšovaním rozpočtu na oddelenie ÚR bolo možné až v roku 2020 
prijať ďalšieho pracovníka. 
 

V roku 2018 v súlade so zámerom zregulovať predmetné územie zadala mestská časť 
ako ďalší krok k spracovaniu urbanistickej štúdie vypracovanie " Analýzy realizovateľnosti 
zámeru vybudovať verejný park v lokalite Pod záhradami v mestskej časti  Bratislava-
Dúbravka". Účelom tejto analýzy bolo zadefinovať potreby a požiadavky na predmetné územie 
z pohľadu obyvateľov a slúžila ako jeden z podkladov na ďalšie spracovanie. Predmetná 
analýza bola okrem iného aj verejne prezentovaná obyvateľom Dúbravky. 



 
V roku 2019 MÚ začal pripravovať podklady pre VO na spracovateľa urbanistickej 

štúdie. Začiatkom roka 2020 bolo VO zverejnené a uskutočnené. Zmluva s víťazom súťaže bola 
podpísaná 30.4.2020.  
 

Vo veci kontroly plnenia uznesení informujeme, že kontrola plnení uznesení je v 
pôsobnosti kontrolóra. Pokiaľ v uznesení nie je uvedené, aby sa pravidelne (v nejakých 
časových intervaloch) predkladala MiZ správa o jeho plní, tak úrad nemá dôvod tento bod 
zaraďovať do rokovania MiZ. 

 
Preberací protokol k zmluve č. 109/2020 bol súčasťou listu. 
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