Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Uznesenia
č. 65 - 81
zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka
z 30. júna 2015

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 30. júna 2015
na svojom 4. zasadnutí tieto body programu:
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice.
1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ......./2015
o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
3. Informácia o činnosti útvaru kontroly.
4. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31. 12. 2014.
5. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2014.
6. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2015 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka pre športové kluby.
6/A Návrh na prerokovanie petície občanov mestskej časti Bratislava-Dúbravka proti zámeru
prenajať alebo predať súkromným podnikateľom budovu, v ktorej sídli Dom kultúry
Dúbravka.
7. Návrh na odkúpenie 2/5 podielu na stavbe, súp. č. 1877, ul. Kpt. Rašu č. 2, k. ú.
Dúbravka a zámenu nehnuteľnosti, súp. č. 1891, k. ú. Dúbravka.
8. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka, spoločnosti EUPHORIA
GASTRO s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z rokovania miestneho
zastupiteľstva.
9. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1628, k. ú. Dúbravka, PhDr. Vladimíre Jackovej, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.

10. Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 3470/4, k. ú. Dúbravka, Športovému klubu
policajnej kynológie, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
11. Návrh na úpravu a prenájom priľahlej časti komunikácie.
12. Návrh na nájom veľkej a malej telocvične v budove školy na Pekníkovej č. 6, British
International School s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
13. Návrh na nájom nebytových priestorov v Základnej škole Bilíkova, občianskemu
združeniu KALGATIS, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
14. Návrh na nájom pozemkov spoločnosti NUBIUM s. r. o., na umiestnenie reklamných
zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
15. Návrh na stanovenie výšky nájmu garáže na ulici Drobného č. 7/10 v suteréne, Bratislava,
súp. č. 1893, vedenej na LV č. 2197, k. ú. Dúbravka, pre nájomcu Silviu Michalkovú.
16. Informácia o vybavenej interpelácie poslanca miestneho zastupiteľstva.
17. Rôzne.
- Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
18. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov:
1. 1. Mgr. Marcela Burkerta
1. 2. Mariána Takácsa

Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 0

proti : 0

zdržali sa : 2

2. Za overovateľov zápisnice poslancov :
2. 1. Maroša Repíka
2. 2. Bc. Miroslava Sedláka

Hlasovanie :

prítomní :21

za : 19

Hlasovanie o doplnení materiálu do programu ako bodu č. 6/A:
„Návrh na prerokovanie petície občanov mestskej časti Bratislava-Dúbravka proti zámeru
prenajať alebo predať súkromným podnikateľom budovu, v ktorej sídli Dom kultúry
Dúbravka.“

Hlasovanie :
prítomní : 21
za : 21
proti : 0
zdržali sa : 0
Materiál bol zaradený do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva ako bod č. 6/A.
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Osobitné hlasovanie o zaradení materiálu do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva
pod bodom č. 6:
„ Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2015 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka pre športové kluby. “ z dôvodu, že tento materiál nebol prerokovaný v miestnej
rade.
Hlasovanie :
prítomní : 21
za : 21
proti : 0
zdržali sa : 0
Materiál bol zaradený do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Osobitné hlasovanie o zaradení materiálu do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva
pod bodom č. 7:
„ Návrh na odkúpenie 2/5 podielu na stavbe, súp. č. 1877, ul. Kpt. Rašu č. 2, k. ú. Dúbravka a
zámenu nehnuteľnosti, súp. č. 1891, k. ú. Dúbravka.“ z dôvodu, že tento materiál nebol
prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie :
prítomní : 21
za : 20
proti : 0
zdržal sa : 1
Materiál bol zaradený do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Osobitné hlasovanie o zaradení materiálu do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva
pod bodom č. 14:
„ Návrh na nájom pozemkov spoločnosti NUBIUM s. r. .o., na umiestnenie reklamných
zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa.“ z dôvodu, že tento materiál nebol
prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie :
prítomní : 21
za : 17
proti : 1
zdržali sa : 3
Materiál bol zaradený do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie o celom programe:
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 1: Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie MZ č. 65/2015
zo dňa 30. 6. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
1. Splnené uznesenie miestneho zastupiteľstva:
60/2015 časť B bod 2 zo dňa 5. 5. 2015.
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2. Priebežné plnené uznesenie miestneho zastupiteľstva:
16/2011 zo dňa 18. 1. 2011.

Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 2: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaDúbravka č. ......./2015 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mestskej
časti Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 66/2015
zo dňa 30. 6. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 5/2015 o dodržiavaní
čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka, s účinnosťou
dňom 1. augusta 2015.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

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

Uznesenie MZ č. 67/2015
zo dňa 30. 6. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. berie na vedomie
1. Správu o výsledku kontroly zverejňovania povinných informácií v mestskej časti
Bratislava–Dúbravka.
2. Informáciu o inventarizácii majetku mestskej časti-rekapituláciu majetku, plnenie opatrení.
3. Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2014.
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015.
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C. žiada
prednostu miestneho úradu
zabezpečiť prijatie a splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou.

Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 4: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov
majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31. 12. 2014.

a rozdielu

Uznesenie MZ č. 68/2015
zo dňa 30. 6. 2015
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. 2014.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 5: Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2014.

Uznesenie MZ č. 69/2015
zo dňa 30. 6. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. berie na vedomie
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31. 12. 2014.
B. schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2014 bez výhrad.
Prebytok bežného rozpočtu vo výške 330 866,04 eur.
Prebytok kapitálového rozpočtu vo výške 25 323,14 eur.
Prebytok finančných operácií vo výške 148 961,01 eur.
Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 25 088,20 eur.
Prerozdelenie prebytku rozpočtu vo výške 331 100,98 eur do rezervného fondu.

Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0
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K bodu č. 6: Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2015 z rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby.

Uznesenie MZ č. 70/2015
zo dňa 30. 6. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2015 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka pre športové kluby:

Por. číslo

Žiadosť o dotáciu

Navrhovaná suma

1.

ŠHK KŠK BA Bratislava

4.500,- €

2.

Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova 24

3.500,- €

3.

Futbalový klub Dúbravka

3.000,- €

Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 22

proti : 0

zdržal sa : 1

--K bodu č. 6/A: Návrh na prerokovanie petície občanov mestskej časti BratislavaDúbravka proti zámeru prenajať alebo predať súkromným podnikateľom budovu,
v ktorej sídli Dom kultúry Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 71/2015
zo dňa 30. 6. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. berie na vedomie
petíciu občanov mestskej časti Bratislava-Dúbravka proti zámeru prenajať alebo predať
súkromným podnikateľom budovu, v ktorej sídli Dom kultúry Dúbravka.
B. konštatuje,
že mestská časť Bratislava-Dúbravka nemá v úmysle prenajať alebo predať budovu Domu
kultúry Dúbravka súkromným podnikateľom a neplánuje zrušiť jeho funkciu ako kultúrneho
stánku mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0
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K bodu č. 7: Návrh na odkúpenie 2/5 podielu na stavbe, súp. č. 1877, ul. Kpt.
Rašu č. 2, k. ú. Dúbravka a zámenu nehnuteľnosti, súp. č. 1891, k. ú. Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 72/2015
zo dňa 30. 6. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
1. Kúpu podielu budovy-stavby, súp. č.1877 o veľkosti 2/5, postavenej na pozemkoch parc. č.
3100/2 a 3100/3, k. ú. Dúbravka, za kúpnu cenu 12 000.- eur od Slovenského červeného
kríža, so sídlom Grősslingova 24, 814 64 Bratislava, IČO 00177466.
2. Zámenu stavby so súpisným číslom 1891 (ZŠ Bilíkova 34), postavenej na pozemku registra
"C", parc. č. 3164-zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2313 m², vo výlučnom
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, zapísanú na LV č. 3485, za stavbu spolu
s príslušenstvom, súp. č. 1877 (DJ č.30-Podvorn.1), postavenú na pozemkoch registra "C",
parc. č. 3100/2-zastavané plochy a nádvoria vo výmere 97 m² a parc. č. 3100/3-zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 461 m² (bez pozemkov), v spoluvlastníckom podiele 3/5
k celku, zapísanú na LV č. 2150, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva
vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 8: Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3058/3, k. ú. Dúbravka, spoločnosti
EUPHORIA GASTRO s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Predkladateľ na
zastupiteľstva.

základe

diskusie

stiahol

materiál

z rokovania

miestneho

--K bodu č. 9: Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1628, k. ú. Dúbravka, PhDr. Vladimíre
Jackovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 73/2015
zo dňa 30. 6. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom pozemku registra „C“, parc. č. 1628, k. ú. Dúbravka, ako prístupového chodníka
vo výmere 56 m2, PhDr. Vladimíre Jackovej na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 234,12
eur ročne, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
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138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu umožnenia prístupu na
pozemok.
B. schvaľuje
nájom pozemku registra „C“, parc. č. 1628, k. ú. Dúbravka, ako prístupového chodníka
vo výmere 56 m2, PhDr. Vladimíre Jackovej ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a
ods.
9
písm.
c)
zákona
SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na dobu neurčitú, za nájomné
vo výške 234,12 eur ročne, s podmienkami :
1. Nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia, v opačnom
prípade uznesenie stratí platnosť.
2. Prenajímateľ bude oprávnený každoročne jednostranne zvyšovať nájomné o výšku miery
inflácie zistenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 10: Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 3470/4, k. ú. Dúbravka,
Športovému klubu policajnej kynológie, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 74/2015
zo dňa 30. 6. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom pozemku, parc. č. 3470/4, vo výmere 3800 m2, k. ú. Dúbravka, Športovému klubu
policajnej kynológie, na dobu určitú do roku 30. 6. 2029, za nájomné vo výške 1,- eur ročne,
je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu predĺženia existujúceho nájmu.
B. schvaľuje
predĺženie nájmu časti pozemku, parc. č. 3470/4, vo výmere 3800 m2, k. ú. Dúbravka,
Športovému klubu policajnej kynológie, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na dobu určitú do 30. 6. 2029, s podmienkami :
1. Nájomné vo výške 1,- eur ročne.
2. Prenajímateľ môže nájom vypovedať, ak bude vydané územné rozhodnutie podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov pre výstavbu na pozemku, ktorý je predmetom tejto zmluvy.
3. Nájomca podpíše dodatok k nájomnej zmluve v lehote 90 dní odo dňa schválenia
uznesenia, v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
4. Nájomca vybuduje sociálne zariadenie.
5. Nájomca prehĺbi existujúcu studňu a vybaví ju výkonnejším čerpadlom.
6. Nájomca oplotí areál.
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7. Nájomca vybuduje sedenie pre návštevníkov.
8. Nájomca bude prenajatý areál strážiť, udržiavať a systematicky zveľaďovať.
9. Nájomca dobuduje prekážky na výcvik psov.
10.Nájomca bude každoročne bezplatne organizovať pre deti dúbravských materských a
základných škôl ukážky výcviku psov a práce kynológov.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 21

proti : 0

zdržal sa : 1

--K bodu č. 11: Návrh na úpravu a prenájom priľahlej časti komunikácie.

Uznesenie MZ č. 75/2015
zo dňa 30. 6. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom pozemku-časti parcely registra „E“, parc. č. 2199/101, vo výmere 150 m2,
Miroslavovi Šimovi, Petrovi Gašparovičovi ml., Petrovi Gašparovičovi st., Stanislavovi
Hudcovskému, Vladimírovi Sedlákovi, Vladimírovi Ščepánovi a Jánovi Šefferovi, na dobu
určitú 10 rokov, za nájomné vo výške 2,- eur/m2 ročne, je prípadom hodným osobitného
zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu sanácie priľahlého svahu a zlepšenia možností parkovania
v lokalite.
B. schvaľuje
nájom pozemku-časti parcely registra „E“, parc. č. 2199/101, vo výmere 150 m2, Miroslavovi
Šimovi v podiele 3/10, Petrovi Gašparovičovi ml. v podiele 1/10, Petrovi Gašparovičovi st.
v podiele 1/10, Stanislavovi Hudcovskému v podiele 1/10, Vladimírovi Sedlákovi v podiele
1/10, Vladimírovi Ščepánovi v podiele 2/10 a Jánovi Šefferovi v podiele 1/10, na dobu určitú
10 rokov, za nájomné vo výške 2,- eur/m2 ročne, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
s podmienkami :
1. Nájomcovia podpíšu nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
2. Všetky úpravy prenajatého pozemku nájomcovia ohlásia stavebnému úradu.
3. Prenajatý pozemok bude spevnený ekologickými tvárnicami.
4. Prenajatý pozemok bude nepretržite prístupný verejnosti.
5. Účelom nájmu bude spevnenie pozemku s možnosťou parkovania.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

---
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K bodu č. 12: Návrh na nájom veľkej a malej telocvične v budove školy na Pekníkovej
č. 6, British International School s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 76/2015
zo dňa 30. 6. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že neobmedzený nájom veľkej a malej telocvične v budove školy na Pekníkovej č. 6, na
dobu určitú od 1. 7. 2015 do 30. 4. 2039, za nájomné vo výške 12.500,- eur ročne za obdobie
od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2016 a vo výške 19.860,- eur ročne za obdobie od 1. 9. 2016 do 30. 4.
2039, British International School Bratislava s. r. o., je prípadom hodným osobitného zreteľa
podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, z dôvodu rozšírenia užívania predmetu nájmu doterajším nájomcom.
B. schvaľuje
neobmedzený nájom veľkej a malej telocvične v budove školy na Pekníkovej č. 6, British
International School Bratislava s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na dobu
určitú od 1. 7. 2015 do 30. 4. 2039, za nájomné vo výške 12.500,- eur ročne za obdobie od 1.
7. 2015 do 31. 8. 2016 a vo výške 19.860,- eur ročne za obdobie od 1. 9. 2016 do 30. 4.
2039, s podmienkami :
1. Nájomca podpíše nájomnú zmluvu, alebo dodatok k nájomnej zmluve č. 233/2012 do 90
dní odo dňa schválenia uznesenia, v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
2. Prenajímateľ bude oprávnený každoročne jednostranne zvyšovať nájomné o výšku miery
inflácie zistenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok.
3. V prípade zmeny účelu využitia telocviční uvedie nájomca po skončení nájmu telocvične
do pôvodného stavu.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 2

--K bodu č. 13: Návrh na nájom nebytových priestorov v Základnej škole
Bilíkova, občianskemu združeniu KALGATIS, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 77/2015
zo dňa 30. 6. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytových priestorov učebne č. 4 vo výmere 67,50 m2 a kabinetu č. 5 vo výmere
21,23 m2, na prízemí bloku A bývalej školy na Bilíkovej č. 34, občianskemu združeniu
KALGATIS, Koprivnická 3401/9F, 841 01 Bratislava, IČO 42415934, na dobu určitú
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5 rokov, za nájomné vo výške 8,30 eur/m2 ročne, je prípadom hodným osobitného zreteľa
podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, z dôvodu využitia dlhodobo neobsadených priestorov.
B. schvaľuje
nájom nebytových priestorov učebne č. 4 vo výmere 67,50 m2 a kabinetu č. 5 vo výmere
21,23 m2, na prízemí bloku A bývalej školy na Bilíkovej č. 34, občianskemu združeniu
KALGATIS, Koprivnická 3401/9F, 841 01 Bratislava, IČO 42415934, ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 5 rokov, za nájomné vo výške 8,30 eur/m2 ročne,
s podmienkami:
1. Nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
2. Nájomca zrealizuje úpravy priestoru na vlastné náklady, bez nároku na ich refundáciu.
3. Nájomca nebude aktivitami v priestoroch rušiť vyučovací proces v škole.
4. Prenajímateľ bude oprávnený každoročne jednostranne zvyšovať nájomné o výšku miery
inflácie zistenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 14: Návrh na nájom pozemkov spoločnosti NUBIUM s. r. o., na
umiestnenie reklamných zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 78/2015
zo dňa 30. 6. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. neschvaľuje
nájom časti pozemkov, parc. č. 3175/19, 2415/1 a 1243, v k. ú. Dúbravka, spoločnosti
NUBIUM s. r. o., Trenčianska 705/55, 821 09 Bratislava, IČO 47 545 674.
B. žiada
prednostu miestneho úradu
preskúmať oprávnenosť platieb a zmluvných vzťahov za reklamné zariadenia nachádzajúce sa
na pozemkoch, parc. č. 3175/19, 2415/1 a 1243, v k. ú. Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 0

---
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K bodu č. 15: Návrh na stanovenie výšky nájmu garáže na ulici Drobného č. 7/10
v suteréne, Bratislava, súp. č. 1893, vedenej na LV č. 2197, k. ú. Dúbravka, pre nájomcu
Silviu Michalkovú.

Uznesenie MZ č. 79/2015
zo dňa 30. 6. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
výšku nájomného garáže č. 10, nachádzajúcej sa v suteréne na Drobného č. 7/10, súp.
č. 1893, vedenej na LV č. 2197, k. ú. Bratislava-Dúbravka, o podlahovej ploche vo výmere
22,21 m2 , Silvii Michalkovej, bytom, Bratislava, vo výške 80,00 eur mesačne.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 17

proti : 1

zdržali sa : 3

--K bodu č. 16: Informácia o vybavenej interpelácie poslanca miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie MZ č. 80/2015
zo dňa 30. 6. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
informáciu o vybavenej interpelácie poslanca miestneho zastupiteľstva, Ing. Mária Borzu.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 0

K bodu č. 17: Rôzne.
Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 81/2015
zo dňa 30. 6. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka:
- zníženie rozpočtovej položky č. 01.1.1 632 002 - poplatok za odvod splaškovej vody
o - 5 500.- eur,
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- zvýšenie rozpočtovej položky č. 08.3.0 641 012 - dotácia bežný transfer pre Dúbravskú
televíziu, spol. s r.o. o + 5 500.- eur.
Čiastka bude vyplatená jednorázovo ako mimoriadna dotácia Dúbravskej televízii, spol. s r.o.
Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 16

proti : 0

zdržali sa : 3

---

v. z. RNDr. Martin Zaťovič
starosta
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