Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Zápisnica
zo 6. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka, konaného dňa 15. decembra 2015 v Kultúrnom centre
Fontána na Ožvoldíkovej 12.
________________________________________________________

december 2015
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Otvorenie zasadnutia
RNDr. Martin Zaťovič, starosta otvoril 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len“miestne zastupiteľstvo“).
Privítal poslancov miestneho zastupiteľstva, vedúcich pracovníkov miestneho úradu,
ostatných hostí a prítomných obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Skonštatoval, že podľa počtu podpísaných poslancov miestneho zastupiteľstva na prezenčnej
listine je miestne zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Súčasne ospravedlnil poslancov Ing. Mária Borzu, Ing. Petra Hanulíka, Ing. Petra Klepocha,
ktorí prídu neskôr.
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Následne miestne zastupiteľstvo zvolilo :
Za navrhovateľov uznesení poslancov :
1. Mariána Takácsa
2. Ing. Mariána Podrazila
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 2

Za overovateľov zápisnice poslancov:
1. Ing. Jozefa Radošovského
2. Ing. Pavla Vladoviča
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 20

proti : 0

zdržal sa : 1

Funkciu skrutátorov vykonávali Mgr. Jozef Kralovič, vedúci organizačného
a JUDr. Anna Hajdúchová, pracovníčka organizačného oddelenia.

oddelenia

RNDr. Martin Zaťovič, starosta (ďalej len“starosta“) stiahol z návrhu programu zasadnutia
miestneho zastupiteľstva materiál pod bodom č. 10:
„Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 557 a parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, Richardovi
Farkašovi a Irine Farkašovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.“
V zmysle Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka
bolo potrebné osobitne hlasovať o zaradení materiálu do programu zasadnutia miestneho
zastupiteľstva pod bodom č. 20 a to:
„Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Základnej škole Bilíkova 34, k.
ú.
Dúbravka, nájomcovi Detské súkromné zariadenie svetielko, so sídlom v Bratislave, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.“
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržal sa : 0
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Po hlasovaní starosta skonštatoval, že materiál bol zaradený do programu
miestneho zastupiteľstva.

zasadnutia

Hlasovanie o celom programe:
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

Schválený program zasadnutia
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice.
1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
2. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015.
3. Návrh rozpočtu na rok 2016.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.
2/2007 zo dňa 11. 12. 2007 o miestnych daniach na území mestskej časti BratislavaDúbravka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 zo dňa 8. 12. 2009,
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 zo dňa 13. 12. 2001 a Všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2013 zo dňa 10. 12. 2013.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.
3/2004 zo dňa 7. 9. 2004 o určení školských obvodov základných škôl.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.
6/2008 zo dňa 9. 12. 2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.
7. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2014/2015.
8. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky
2016-2020.
9. Informácia o činnosti útvaru kontroly.
10. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 557 a parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, Richardovi
Farkašovi a Irine Farkašovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
11. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 1675/10, 1810/2 a 1810/3, k. ú. Dúbravka, RNDr.
Karolovi Marsinovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
12. Návrh na predaj časti pozemku, parc. č. 31/7, k. ú. Dúbravka, Ing Vladimírovi
Svrbickému a Ing. Dagmar Svrbickej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
13. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 2470, k. ú. Dúbravka, Věre Šramovej, ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
14. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1735/1 a 1734/1, k. ú. Dúbravka, Jane
Simonovej a Jozefovi Simonovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
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15. Návrh na nájom časti pozemku registra ,,E“, parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka, Petrovi
Ondrejkovi, Jaroslavovi Halvoníkovi, Františkovi Halvoníkovi a Jánovi Mašekovi, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
16. Návrh na nájom časti pozemku registra ,,E“, parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka, Petrovi
Ondrejkovi, Lenke Jamriškovej a Ondrejovi Halušťokovi, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
17. Návrh na nájom pozemku registra ,,C“, parc. č. 3058/15, k. ú. Dúbravka, Andrei
Skržekovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
18. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov, parc. č. 1425 a 3175/19, k. ú. Dúbravka,
spoločnosti euroAWK, spol. s.r.o. so sídlom v Bratislave, na umiestnenie reklamných
zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
19. Návrh na vyradenie školníckeho bytu v budove Základnej školy Pekníkova 6 z evidencie
bytov mestskej časti Bratislava- Dúbravka a jeho prenájom ako nebytového priestoru
Súkromnej spojenej škole British International School, so sídlom v Bratislave, ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
20. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Základnej škole Bilíkova 34, k. ú.
Dúbravka, nájomcovi Detské súkromné zariadenie svetielko, so sídlom v Bratislave, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
21. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, k. ú.
Dúbravka, nájomcovi Tatrabanke a. s., so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
22. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie
mestskej časti Bratislava-Dúbravka vo výške 33.956,97 eur.
23. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
24. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka na rok 2016.
25. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2016.
26. Rôzne.
27. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

K bodu č. 1: Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu, ktorý navrhol
do uznesenia doplniť časť B týkajúcu sa zrušenia uznesení miestneho zastupiteľstva č.
62/2015 a 63/2015 zo dňa 26. 5. 2015 z dôvodu, že predmetné uznesenia sú toho času
neaktuálne vzhľadom na schválené uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 97/2015 zo dňa 22.
9. 2015. Týmto uznesením bol schválený zámer zámeny pozemku, parc. č. 982/1 a stavby,
súp. č. 2477 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka za pozemok, parc. č. 398 v k.
ú. Dúbravka, vo vlastníctve ORTOKLINIK, s. r. o. Bratislava a predmetné územie je
stabilizované a pominul dôvod na vyhlásenie stavebnej uzávery.

Uznesenie MZ č. 102/2015
zo dňa 15. 12. 2015
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

A. berie na vedomie
priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
1. 372/2009 časť B zo dňa 7. 7. 2009.
2. 16/2011 zo dňa 18. 1. 2011.
3. 60/2015 časť B bod 1 zo dňa 5. 5. 2015.
B. zrušuje
uznesenia miestneho zastupiteľstva:
1. 62/2015 zo dňa 26. 5. 2015.
2. 63/2015 zo dňa 26. 5. 2015.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 2

--K bodu č. 2: Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015.
Úvodné slovo predniesol Ing. Michal Gajan, vedúci ekonomického, personálneho a mzdového
oddelenia.
Ing. Libor Gula, M.A, poslanec miestneho zastupiteľstva predniesol návrh na doplnenie
uznesenia v nasledujúcom znení:
„Presun medzi rozpočtovými položkami v rámci bežných výdavkov:
- zvýšenie rozpočtovej položky 0830 641 012 program 3.6. transfer pre DT
+ 7 900
- zníženie rozpočtovej položky 0830 637 004 program 3.5. tlač DN
7 900“.
Predkladateľ materiálu si tento návrh osvojil.

Uznesenie MZ č. 103/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2015 nasledovne:
BEŽNÝ ROZPOČET
Príjmy :
- zvýšenie bežných príjmov zo sumy 2 640 000 eur na sumu 2 780 000 eur
RP 111 003 – výnos dane z príjmov FO

+ 140 000

Výdavky :
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- zvýšenie bežných výdavkov o + 140 000 eur
- zvýšenie RP – 09111 635 006*50 program 7.1- opravy toaliet v MŠ
- zvýšenie RP – 0451 635 006*4 program 6.2 – zimná údržba
- zvýšenie RP – 0451 635 006 program 6.1 – nešpecif.opravy ciest a chodníkov
- zvýšenie RP – 0510 635 006 program 10.1 – údržba verejnej zelene, orez drevín
- zvýšenie bežných mzdových výdavkov
- zvýšenie RP – 09111 610 program 7.1 – mzdy - materské školy
- zvýšenie RP – 09111 620 program 7.1 – odvody - materské školy
- zvýšenie RP – 09601 610 program 7.3 – mzdy – školské jedálne pri MŠ
- zvýšenie RP – 0111 610 program 5.1 – mzdy – správa
- zvýšenie RP – 0111 637 026*1 program5.1 – odmeny poslanom trv.uvoľneným

+ 15 000
+ 20 000
+ 15 000
+ 10 000
+ 48 000
+ 3 000
+ 4 000
+ 19 000
+ 6 000

Príjmy v kapitole Kultúra a podkapitole Dom kultúry Dúbravka:
- zvýšenie bežných príjmov
- RP 212003*2 DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé od 1.7.2015
- RP 212003*21 DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé od 1.7.2015

+ 50 000
+ 5 000

Výdavky v kapitole Kultúra a podkapitole Dom kultúry Dúbravka:
- zvýšenie bežných výdavkov
- RP 0820 610,620,630 program 8.3 – mzdy, odvody, energie, opravy, služby

+ 55 000

- presun medzi rozpočtovými položkami v bežných výdavkoch
- z RP 0820 641 001 program 8.3. bežný transfer pre DKD z 225 000 na 197 501
- na RP 0820 632xxx - program 8.3 energie za DKD
z 0 na 27 499 eur

- 27 499
+ 27 499

Presun medzi rozpočtovými položkami v rámci bežných výdavkov:
- zvýšenie rozpočtovej položky 0830 641 012 program 3.6. transfer pre DT
- zníženie rozpočtovej položky 0830 637 004 program 3.5. tlač DN

+ 7 900
- 7 900

Rekapitulácia návrhu úpravy bežného rozpočtu na rok 2015:
PRÍJMY
Bežné príjmy

zvýšenie o

+ 195 000 eur

VÝDAVKY
Bežné výdavky

zvýšenie o

+ 195 000 eur

Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 20

proti : 1

zdržal sa : 1

--K bodu č. 3: Návrh rozpočtu na rok 2016.
Predmetný materiál uviedli starosta a prednosta miestneho úradu.
V rozprave ako prvý vystúpil Ing. Martin Mlýnek, poslanec miestneho zastupiteľstva,
ktorý predniesol alternatívny návrh rozpočtu pre rok 2016 a roky 2017, 2018. Vo svojom
príspevku uviedol, že jeho návrh postupne mení spôsob stavby rozpočtu. Navrhol viaceré
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úsporné opatrenia ako zrušenie dotácie pre Dúbravskú televíziu, zastavenie rastu
prezamestnanosti na miestnom úrade, zníženie výdavkov v rôznych kapitolách.
Na jeho vystúpenie reagovali viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva ako MUDr. Juraj
Štekláč, PhD., Vladimír Straka, Ing. Juraj Káčer, Ing. Libor Gula, M.A., Maroš Repík a ďalší.
Všetci títo poslanci miestneho zastupiteľstva vo svojich vystúpeniach podporili predložený
návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016.

Uznesenie MZ č. 104/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. schvaľuje
1. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016 ako prebytkový vrátane
finančných operácii, v príjmovej časti vo výške 10 511 892 eur a vo výdavkovej časti
10 464 892 eur.
2. Bežný rozpočet prebytkový vo výške 72 800 eur, pričom bežné príjmy sú vo výške
9 661 892 eur a bežné výdavky vo výške 9 589 092 eur.
3. Kapitálový rozpočet schodkový vo výške 805 000 eur, pričom kapitálové príjmy sú
vo výške 45 000 eur a kapitálové výdavky 850 000 eur. Schodok kapitálového rozpočtu
pokryť finančnými operáciami.
4. Finančné operácie prebytkové vo výške 779 200 eur, pričom príjmové finančné operácie sú
vo výške 805 000 eur a výdavkové 25 800 eur.
5. Záväzné ukazovatele, úlohy a limity Domu kultúry Dúbravka, príspevkovej organizácie,
Dúbravskej televízie, spol. s.r.o. a jednotlivých oddelení a útvarov miestneho úradu.
6. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016-2018.
B. berie na vedomie
návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2017 – 2018 ako orientačný.
C. splnomocňuje
starostu
upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016 za podmienky, že sa celkové
výdavky rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016 môžu prekročiť najviac
o 5 %. Úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte
na rok 2016.
D. žiada
prednostu miestneho úradu
oznámiť príspevkovej a rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
oddeleniam a útvarom miestneho úradu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a
programy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 21

proti : 1

zdržali sa : 0
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--K bodu č. 4: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaDúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 zo dňa 11. 12. 2007 o miestnych daniach na území
mestskej časti Bratislava-Dúbravka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009
zo dňa 8. 12. 2009, Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 zo dňa 13. 12. 2001 a
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 10. 12. 2013.
Úvodné slovo predniesol Ing. Michal Gajan, vedúci ekonomického, personálneho a mzdového
oddelenia.
Najskôr v rozprave vystúpil Bc. Miroslav Sedlák, poslanec miestneho zastupiteľstva, ktorý
predniesol pozmeňujúce návrhy k predloženému návrh predmetného všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka a to k § 2 ods.5. Pán poslanec navrhol predĺžiť
dobu oslobodenia od platenia dane za psa z útulku umiestneného na území Bratislavy a to na
3 roky a na 2 roky. Súčasne si osvojil návrh JUDr. Dušana Mikuláša, poslanca miestneho
zastupiteľstva, ktorý sa týkal oslobodenia od platenia dane za psa i z iných útulkov mimo
územia Bratislavy.
Prvé hlasovanie sa týkalo oslobodenia od dane za psa z útulku na 3 roky:
Hlasovanie :
prítomní : 24
za : 9
proti : 8
Starosta skonštatoval, že predmetný návrh nebol schválený.

zdržali sa : 7

Druhé hlasovanie sa týkalo oslobodenia od dane za psa z útulku na 2 roky:
Hlasovanie :
prítomní : 24
za : 17
proti : 1
Starosta skonštatoval, že predmetný návrh bol schválený.

zdržali sa : 6

Tretie hlasovanie sa týkalo oslobodenia od dane za psa z útulku, ktorý pochádza z útulku
i mimo územia Bratislavy.
Hlasovanie :
prítomní : 24
za : 4
proti : 12
Starosta skonštatoval, že predmetný návrh nebol schválený.

zdržali sa : 8

Nakoľko neboli predložené ďalšie návrhy, starosta dal hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia v materiáli.

Uznesenie MZ č. 105/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6/2015 zo dňa 15. 12.
2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaDúbravka č. 2/2007 zo dňa 11. 12. 2007 o miestnych daniach na území mestskej časti
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Bratislava-Dúbravka, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 zo dňa 8. 12. 2009,
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 zo dňa 13. 12. 2011 a Všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2013 zo dňa 10. 12. 2013, s účinnosťou dňom 1. februára 2016.
B. splnomocňuje
starostu
vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka
č. 2/2007 zo dňa 11. 12. 2007 o miestnych daniach na území mestskej časti BratislavaDúbravka v znení neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 23

proti : 0

zdržal sa : 1

--K bodu č. 5: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaDúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Dúbravka č. 3/2004 zo dňa 7. 9. 2004 o určení školských obvodov základných
škôl.
Úvodné slovo predniesol PhDr., Mgr. Štefan Maceják, PhD., vedúci oddelenia školstva,
kultúry, športu a projektových činností.
Ing. Peter Klepoch, poslanec miestneho zastupiteľstva navrhol z 1. obvodu–Základná škola,
Pri kríži, ulicu Jura Hronca presunúť do 3. obvodu-Základná škola, Sokolíkova 2.
Predkladateľ materiálu si tento návrh osvojil, z toho dôvodu nebolo potrebné o ňom osobitne
hlasovať.

Uznesenie MZ č. 106/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 7/2015 zo dňa 15. 12.
2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaDúbravka č. 3/2004 zo dňa 7. 9. 2004 o určení školských obvodov základných škôl,
s účinnosťou dňom 1. februára 2016.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 6: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaDúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Dúbravka č. 6/2008 zo dňa 9. 12. 2008 o určení miesta, času a bližších
podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách.
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Úvodné slovo predniesol PhDr., Mgr. Štefan Maceják, PhD., vedúci oddelenia školstva,
kultúry, športu a projektových činností.
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nevystúpili v rozprave.

Uznesenie MZ č. 107/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 8/2015 zo dňa 15. 12.
2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaDúbravka č. 6/2008 zo dňa 9. 12. 2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, s účinnosťou dňom
1. februára 2016.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 7: Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej
mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2014/2015.

výsledkoch
pôsobnosti

Úvodné slovo predniesol PhDr., Mgr. Štefan Maceják, PhD., vedúci oddelenia školstva,
kultúry, športu a projektových činností.
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nevystúpili v rozprave.

Uznesenie MZ č. 108/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
Súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných
škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka
v školskom roku 2014/2015.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

---
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K bodu č. 8: Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti BratislavaDúbravka na roky 2016-2020.
Úvodné slovo predniesla Mgr. Nadežda Lišková, vedúca oddelenia sociálnych vecí
a zdravotníctva.
V rozprave vystúpil Ing. Juraj Káčer, poslanec miestneho zastupiteľstva, ktorý navrhol
doplniť návrh uznesenia o časť B v znení:
Miestne zastupiteľstvo žiada
starostu
1. Vychádzajúc z analýzy súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb dopracovať akčný
plán opatrení prioritných úloh na jednotlivé roky vymedzeného obdobia, ich finančné náklady
a zdroje čerpania.
T: marec 2016
2. Pravidelne raz ročne predkladať miestnemu zastupiteľstvu informáciu o stave poskytovania
sociálnych služieb a plnenie prioritných úloh na daný rok.
T: 1 x ročne
do konca decembra
Hlasovanie :
prítomní : 23
za : 21
proti : 0
Starosta skonštatoval, že predmetný návrh bol schválený.

zdržali sa : 2

Uznesenie MZ č. 109/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2016-2020.
B. žiada
starostu
1. Vychádzajúc z analýzy súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb dopracovať akčný
plán opatrení prioritných úloh na jednotlivé roky vymedzeného obdobia, ich finančné náklady
a zdroje čerpania.
T: marec 2016
2. Pravidelne raz ročne predkladať miestnemu zastupiteľstvu informáciu o stave poskytovania
sociálnych služieb a plnenie prioritných úloh na daný rok.
T: 1 x ročne
do konca decembra
Hlasovanie o celom návrhu uznesenia:
Hlasovanie :
prítomní : 23
za : 22

proti : 0

zdržal sa : 1

--K bodu č. 9: Informácia o činnosti útvaru kontroly.
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Úvodné slovo predniesla Ing. Ružena Zathurecká, miestna kontrolórka.
V rozprave vystúpil Ing. Libor Gula, M. A., poslanec miestneho zastupiteľstva, ktorý doplnil
do návrhu uznesenia v časti B, bod 2 v znení:
„2. Ing. Ružene Zathureckej, miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava-Dúbravka
v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
odmenu za obdobie január až december 2015, 10% zo súčtu mesačných platov za toto
obdobie.
Návrhová komisia predložila miestnemu zastupiteľstvu nižšie uvedený návrh uznesenia:

Uznesenie MZ č. 110/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. berie na vedomie
1. Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za 1. polrok 2015.
2. Správu z kontroly hospodárenia v Materskej škôlke Damborského.
3. Správu z kontroly platového zaradenia vedúceho pedagogického zamestnanca
v Základnej škole Sokolíkova.
4. Správu z kontroly vybraných výdavkov rozpočtu za školský rok 2014/2015
v Základnej škole Sokolíkova.
5. Správu z kontroly okolností prevodu vlastníctva bytu na ul. Hanulova.
6. Správu z kontroly prevodov vlastníctva bytov za obdobie rokov 2007 – 2015.
B. schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016.
2. Ing. Ružene Zathureckej, miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava-Dúbravka
v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
odmenu za obdobie január až december 2015, 10% zo súčtu mesačných platov za toto
obdobie.

Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 10: Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 557 a parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka,
Richardovi Farkašovi a Irine Farkašovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
--K bodu č. 11: Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 1675/10, 1810/2 a 1810/3, k. ú.
Dúbravka, RNDr. Karolovi Marsinovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
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Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho
a legislatívneho.
V rozprave JUDr. Dušan Mikuláš, poslanec miestneho zastupiteľstva navrhol zvýšiť kúpnu
cenu za predaj pozemkov zo 100.- eur/m2 na sumu 200.- eur/m2.
Návrhová komisia predložila miestnemu zastupiteľstvu návrh na predaj predmetných
pozemkov za kúpnu cenu 200.- eur/m2 .

Uznesenie MZ č. 111/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že predaj novovytvorených pozemkov, parc. č. 1675/10-ostatné plochy, vo výmere 1 m2,
parc. č. 1810/3-záhrady, vo výmere 144 m2, odčlenených podľa GP č. 39/2015 zo dňa 4. 5.
2015 z pozemkov, parc. č. 1675/7, parc. č. 1810/3 a parc. č. 1810/2-záhrady vo výmere
196 m2, k. ú. Dúbravka, vedených v KN ako parcely registra "C", LV č. 847, vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka je prípadom
hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o susediace, priľahlé a nadväzujúce
pozemky k pozemkom vo vlastníctve kupujúceho, RNDr. Karola Marsinu, parc. č. 1810/4,
1810/8 a 1810/9 a rodinného domu, súp. č. 5837, postaveného na pozemku, parc. č. 181/8,
1810/9 nachádzajúce sa vo vnútri oplotenia.
B. schvaľuje
predaj novovytvorených pozemkov, parc. č. 1675/10-ostatné plochy vo výmere 1 m2, parc.
č. 1810/3-záhrady vo výmere 144 m2 a parc. č. 1810/2-záhrady vo výmere 196 m2 , spolu
vo výmere 341 m2, odčlenených podľa GP č. 39/2015 zo dňa 4. 5. 2015 z pozemkov, parc.
č. 1675/7 , 1810/2 a 1810/3, k. ú. Dúbravka , vedených v KN ako parcely registra "C", LV
č. 847, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti BratislavaDúbravka je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov RNDr. Karolovi Marsinovi, za
kúpnu cenu 200,- eur/m2, t. z. za cenu celkom 68 200,- eur s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia.
V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcimi v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie
stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 19

proti : 0

zdržali sa : 2

--K bodu č. 12: Návrh na predaj časti pozemku, parc. č. 31/7, k. ú. Dúbravka, Ing
Vladimírovi Svrbickému a Ing. Dagmar Svrbickej, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
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Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho
a legislatívneho.
V rozprave JUDr. Dušan Mikuláš, poslanec miestneho zastupiteľstva informoval prítomných,
že Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom nesúhlasila
s predmetným predajom.
Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že predaj novovytvoreného pozemku, parc. č. 31/40, vo výmere 47 m2, odčleneného podľa GP
č. 47/2014 zo dňa 1. 10. 2014 z pozemku, parc. č. 31/7, k. ú. Dúbravka, vedeného v KN ako
parcely registra "C", LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej
časti Bratislava-Dúbravka je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide
o susediaci priľahlý a nadväzujúci pozemok k pozemkom vo vlastníctve kupujúcich
manželov Ing. Vladimíra Svrbického a Ing. Dagmar Svrbickej parc. č. 31/31, 31/38, 78/1,
78/2, 78/3, 78/4 a rodinného domu, súp. č. 3582, postaveného na pozemku, parc. č. 78/2
nachádzajúce
sa
vo vnútri oplotenia.
B. schvaľuje
predaj novovytvoreného pozemku, parc. č. 31/40, vo výmere 47 m2, odčleneného podľa GP
č. 47/2014 zo dňa 1. 10. 2014 z pozemku, parc. č. 31/7, k. ú. Dúbravka, vedeného v KN ako
parcely registra "C", LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej
časti Bratislava-Dúbravka, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov manželom Ing.
Vladimírovi Svrbickému a Ing. Dagmar Svrbickej, za kúpnu cenu 120,- EUR/m2, t. z. za
cenu celkom 5 640,- EUR s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia.
V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcimi v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie
stratí
platnosť.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 2

proti : 4

zdržali sa : 14

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
--K bodu č. 13: Návrh na nájom pozemku, parc. č. 2470, k. ú. Dúbravka, Věre
Šramovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
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Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho
a legislatívneho.
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nevystúpili v rozprave.

Uznesenie MZ č. 112/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom ½-ice pozemku, parc. č. 2470-záhrada, vo výmere 269 m2, k. ú. Dúbravka, t. z.
134,5 m2 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, že nájomníčka
pozemku Věra Šramová pozemok nepretržite užívala spolu s manželom a užíva ho od roku
2004 na záhradkárske a rekreačné účely a ide o nájom po zomrelom manželovi.
B. schvaľuje
Věre Šramovej, nájom ½-ice pozemku, parc. č. 2470- záhrada, vo výmere 134,5 m2, k. ú.
Dúbravka, na dobu určitú 5 rokov, za cenu určenú Pravidlami mestskej časti BratislavaDúbravka upravujúcimi postup pri nájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné
účely a to za pozemok určený na záhradkárske a rekreačné účely 1,- eur/m2/rok, t. z. za cenu
celkom 134,50 eur/rok podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 182/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa na záhradkárske
a rekreačné účely.
Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 18

proti : 0

zdržal sa : 1

--K bodu č. 14: Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1735/1 a 1734/1, k. ú. Dúbravka,
Jane Simonovej a Jozefovi Simonovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho
a legislatívneho.
Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom časti pozemkov, parc. č. 1735/1-ostatná plocha, vo výmere 28 m2 a parc. č. 1734/1zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 24 m2, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 52 m2 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, že ide o prechod nájmu k pozemku,
ktorý tvorí súčasť záhrady vo vlastníctve manželov Simonových.
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B. schvaľuje
Jane Simonovej a Jozefovi Simonovi, nájom časti pozemkov, parc. č. 1735/1-ostatná plocha,
vo výmere 28 m2 a parc. č. 1734/1-zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 24 m2, k. ú.
Dúbravka, spolu vo výmere 52 m2, na dobu neurčitú, za cenu určenú Pravidlami mestskej
časti Bratislava-Dúbravka upravujúcimi postup pri nájme pozemkov určených na
záhradkárske a rekreačné účely a to za pozemok určenýna záhradkárske a rekreačné účely 1,eur/m2/rok,
t. z. za cenu celkom 52,- eur/rok, podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 182/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
na záhradkárske a rekreačné účely.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 13

proti : 0

zdržali sa : 7

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
--K bodu č. 15: Návrh na nájom časti pozemku registra ,,E“, parc. č. 2199/101, k. ú.
Dúbravka, Petrovi Ondrejkovi, Jaroslavovi Halvoníkovi, Františkovi Halvoníkovi
a Jánovi Mašekovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho
a legislatívneho.
Mgr. Matej Nagy, poslanec miestneho zastupiteľstva predniesol návrh na zmenu výšky nájmu
a to zo 750.- eur/rok na 100.- eur/rok.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 5

proti : 8

zdržali sa : 7

Tento návrh na zmenu výšky nájmu nezískal dostatočný počet hlasov na jeho prijatie.
Hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom časti pozemku registra ,,E“ vo výmere 375m2, parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka,
druh pozemku-ostatné plochy a nádvoria, celková výmera 6558 m2, vedeného na LV č. 5920,
ktorého vlastníkom je hlavné mesto SR Bratislava pre spolunájomcov, Petra Ondrejku,
vlastník pozemku registra ,,C“, parcely č. 1608, LV č. 509, k. ú. Dúbravka, Jaroslava
Halvoníka, Františka Halvoníka, vlastníci pozemkov registra ,,C“, parciel č. 836/1 a parc.
č. 836/8, LV č. 1809, k. ú. Dúbravka a Jána Mašeka, vlastník pozemku, parc. č. 840/1, LV č.
1414, k. ú. Dúbravka, 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
starostlivosti o časť predmetnej parcely, zamedzenie hromadeniu odpadu a tým rozšírenia
predmetu nájmu.
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B. schvaľuje
nájom časti pozemku registra ,,E“ vo výmere 375m2, parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka, druh
pozemku-ostatné plochy a nádvoria, celková výmera 6558 m2, vedeného na LV č. 5920,
ktorého vlastníkom je hlavné mesto SR Bratislava pre spolunájomcov, Petra Ondrejku,
vlastník pozemku registra ,,C“, parcely č. 1608, LV č. 509, k. ú. Dúbravka, Jaroslava
Halvoníka, Františka Halvoníka, vlastníci pozemkov registra ,,C“, parc. č. 836/1 a parc.
č. 836/8, LV č. 1809, k. ú. Dúbravka a Jána Mašeka, vlastník pozemku, parc. č. 840/1, LV č.
1414, k. ú. Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu starostlivosti o časť
predmetnej parcely, zamedzenie hromadeniu odpadu a tým rozšírenia predmetu nájmu, na
dobu neurčitú,za nájomné vo výške 2,- eur/m2/ročne, spolu vo výške 750,- eur/ročne
s podmienkami:
1. Žiadatelia podpíšu 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 Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.
3. Žiadatelia sa budú o predmet nájmu starať spoločne a nerozdielne.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 11

proti : 1

zdržali sa : 9

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
--K bodu č. 16: Návrh na nájom časti pozemku registra ,,E“, parc. č. 2199/101, k. ú.
Dúbravka, Petrovi Ondrejkovi, Lenke Jamriškovej a Ondrejovi Halušťokovi, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho
a legislatívneho.
Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom časti pozemku registra „E“, vo výmere 82,5m2, parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka,
druh pozemku-ostatné plochy a nádvoria, celková výmera 6558 m2, vedeného na LV č. 5920,
ktorého vlastníkom je hlavné mesto SR Bratislava pre spolunájomcov, Petra Ondrejku,
vlastník pozemku registra ,,C“, parc. č. 1608, LV č. 509, k. ú. Dúbravka, Lenky Jamriškovej,
vlastník pozemku registra ,,C“, parc. č. 835/1, LV č. 1809, k. ú. Dúbravka a Ondreja
Halušťoka, vlastník pozemku registra ,,C“, parc. č. 1608, LV č. 509,k. ú. Dúbravka, 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 starostlivosti o časť predmetnej
parcely, zamedzenie hromadeniu odpadu, jej revitalizácie a príležitostne využívanie ako
odstavnej plochy.
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B. schvaľuje
nájom časti pozemku registra „E“, vo výmere 82,5m2, parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka, druh
pozemku-ostatné plochy a nádvoria, celková výmera 6558 m2, vedeného na LV č. 5920,
ktorého vlastníkom je hlavné mesto SR Bratislava pre spolunájomcov, Petra Ondrejku,
vlastník pozemku registra ,,C“, parc. č. 1608, LV č. 509, k. ú. Dúbravka, Lenky Jamriškovej,
vlastník pozemku registra ,,C“, parc. č. 835/1, LV č. 1809, k. ú. Dúbravka a Ondreja
Halušťoka, vlastník pozemku registra ,,C“ , parc. č. 1608, LV č. 509, k. ú. Dúbravka, ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu starostlivosti o časť predmetnej
parcely, zamedzenie hromadeniu odpadu, jej revitalizácie a príležitostne využívanie ako
odstavnej plochy, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške2,- eur/m2/ročne, celkovo vo výške
165.- eur/rok, s podmienkami:
1. Žiadatelia podpíšu 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 Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 14

proti : 0

zdržali sa : 10

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
--K bodu č. 17: Návrh na nájom pozemku registra ,,C“, parc. č. 3058/15, k. ú. Dúbravka,
Andrei Skržekovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho
a legislatívneho.

Uznesenie MZ č. 113/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom pozemku registra ,,C“, vo výmere 45m2, parc. č. 3058/15, k. ú. Dúbravka, druh
pozemku-zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 1381, ktorého vlastníkom je hlavné
mesto SR Bratislava pre nájomcu, Andreu Skržekovú, 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 vlastníctva stavby, súp. č. 3342, LV č. 4302, k. ú. Dúbravka,
existujúcej na uvedenom pozemku.
B. schvaľuje
nájom pozemku registra ,,C“, vo výmere 45m2, parc. č. 3058/15 k. ú. Dúbravka, druh
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pozemku-zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 1381, ktorého vlastníkom je
hlavné mesto SR Bratislava pre nájomcu, Andreu Skržekovú, ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNRč. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu vlastníctva stavby, súp. č. 3342, LV č. 4302, k. ú. Dúbravka,
existujúcej na uvedenom pozemku, na dobu určitú 10 rokov, za nájomné za celú plochu
45m2, čo je 502,03 eur/rok, s podmienkami:
1. Žiadateľ 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 Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 23

proti : 0

zdržal sa : 1

--K bodu č. 18: Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov, parc. č. 1425 a 3175/19, k. ú.
Dúbravka, spoločnosti euroAWK, spol. s.r.o. so sídlom v Bratislave, na umiestnenie
reklamných zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho
a legislatívneho.
Ing. Peter Klepoch, poslanec miestneho zastupiteľstva vzniesol požiadavku ohľadne
predloženia pasportizácie bilbordov na nasledujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie MZ č. 114/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom časti pozemkov, parc. č. 1425, druh pozemku-ostatné plochy, celková výmera
29 308 m2, vedeného na LV č. 847, vlastníkom je hlavné mesto SR Bratislava a časť pozemku
parc. č. 3175/19, registra ,,C“, druh pozemku-ostatné plochy, v k. ú. Dúbravka, celková
výmera 1 920 m2, vedeného na LV č. 1, pre nájomcu, spoločnosť euroAWK spol. s r. o.,
Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35808683, 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 pretrvávajúceho umiestnenia 1 ks obojstranného reklamného zariadenia
na pozemku, parc. č. 1425-Repašského ulica a 1 ks jednostranného reklamného zariadenia
na pozemku, parc. č. 3175/19-ul. J. Alexyho a ide o predĺženie doterajšieho nájmu.
B. schvaľuje
predĺženie nájmu časti pozemkov, parc. č. 1425, druh pozemku-ostatné plochy, celková
výmera 29 308 m2, vedeného na LV č. 847, vlastníkom je hlavné mesto SR Bratislava a časť
pozemku, parc. č. 3175/19, registra ,,C“, druh pozemku-ostatné plochy, v k. ú. Dúbravka,
celková výmera 1 920 m2, vedeného na LV č. 1, pre nájomcu, spoločnosť euroAWK spol.s r.
o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35808683, je prípadom hodným osobitného
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zreteľa
podľa
§
9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu pretrvávajúceho umiestnenia 1 ks obojstranného reklamného zariadenia
na pozemku, parc. č. 1425-Repašského ulica a 1 ks jednostranného reklamného zariadenia
na pozemku, parc. č. 3175/19- ul. J. Alexyho, na dobu určitú 3 roky, za nájomnévo výške
650,00 eur/ročne za umiestnenie reklamného zariadenia s jednou reklamnou plochou a vo
výške 1.300,00 eur/ročne za umiestnenie reklamného zariadenia s dvomi reklamnými
plochami, spolu je to 1.950,00 eur/ročne s podmienkami:
1. Žiadateľ 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 Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 3

--K bodu č. 19: Návrh na vyradenie školníckeho bytu v budove Základnej školy
Pekníkova 6 z evidencie bytov mestskej časti Bratislava- Dúbravka a jeho prenájom
ako nebytového priestoru Súkromnej spojenej škole British International School,
so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho
a legislatívneho.

Uznesenie MZ č. 115/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
1.
A. konštatuje,
že vyradenie bývalého 2-izbového služobného bytu z evidencie bytov mestskej časti
Bratislava-Dúbravka, byt č. 1, o obytnej ploche 83,75 m2, nachádzajúceho sa na prízemí
Základnej školy Pekníkova 6, súp. č. 1954, na parc. č. 1421 v Bratislave, je prípadom
hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
B. schvaľuje
vyradenie bývalého 2-izbového služobného bytu z evidencie bytov mestskej časti BratislavaDúbravka, byt č. 1, o obytnej ploche 83,75 m2, nachádzajúceho sa na prízemí Základnej
školy Pekníkova 6, súp. č. 1954, na parc. č. 1421 v Bratislave, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
2.
A. konštatuje,
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že prenájom bývalého 2-izbového služobného bytu ako nebytového priestoru, o obytnej
ploche 83,75 m2, nachádzajúceho sa na prízemí Základnej školy Pekníkova 6, súp. č. 1954,
na parc. č. 1421 v Bratislave, pre účely Súkromnej spojenej školy British International
School, so sídlom na J. V. Dolinského 1, v Bratislave, IČO: 304 795 371, je prípadom
hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov na základe skutočnosti, že sa jedná o priestory
bezprostredne susediace s nebytovými priestormi nájomcom dlhodobo užívanými pre účely
vykonávania činností spojených s realizáciou vzdelávacieho procesu a ich prenájmom by
došlo k rozšíreniu priestorových kapacít školy, ktorú prevádzkuje a sceleniu nájmu.

B. schvaľuje
prenájom bývalého 2-izbového služobného bytu ako nebytového priestoru, o obytnej ploche
83,75 m2, nachádzajúceho sa na prízemí Základnej školy Pekníkova 6, súp. č. 1954, na parc.
č. 1421 v Bratislave, pre účely Súkromnej spojenej školy British International School,
so sídlom na J. V. Dolinského 1, v Bratislave, IČO: 304 795 371, 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 základe skutočnosti, že sa jedná o priestory bezprostredne
susediace s nebytovými priestormi nájomcom dlhodobo užívanými pre účely vykonávania
činností spojených s realizáciou vzdelávacieho procesu a ich prenájmom by došlo k rozšíreniu
priestorových kapacít školy, ktorú prevádzkuje a sceleniu nájmu na dobu určitú
od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2039, za nájomné vo výške 9,10 eur/m2/rok, za celú plochu 83,75 m2,
čo je vo výške 762,13 eur/ ročne s podmienkami:
1. Žiadateľ 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 Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 2

--K bodu č. 20: Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Základnej škole
Bilíkova 34, k. ú. Dúbravka, nájomcovi Detské súkromné zariadenie svetielko, so sídlom
v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho
a legislatívneho.

Uznesenie MZ č. 116/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
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A. konštatuje,
že nájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy Bilíkova, celková výmera
438,13 m2, k. ú. Dúbravka, pre Detské súkromné zariadenie Svetielko, Púpavová 34, 841 04
Bratislava, IČO: 43 964 273, 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
pretrvávajúceho užívania nebytových priestorov pre účely prevádzkovania súkromnej
materskej škôlky a ide o predĺženie doterajšieho nájmu.
B. schvaľuje
predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte Základnej školy Bilíkova, celková výmera
438,13 m2, k. ú. Dúbravka, pre Detské súkromné zariadenie Svetielko, Púpavová 34, 841 04
Bratislava, IČO: 43 964 273, 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
pretrvávajúceho užívania nebytových priestorov pre účely prevádzkovania súkromnej
materskej škôlky, na dobu určitú do 30. 6. 2029, za nájomné vo výške 8,70 eur/m2/rok,
celkovo 3.811,73 eur/ročne, s podmienkou:
1. Nájomca podpíše dodatok k nájomnej zmluve v lehote 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 Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 23

proti : 0

zdržal sa : 1

--K bodu č. 21: Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry
Dúbravka, k. ú. Dúbravka, nájomcovi Tatrabanke a.s., so sídlom v Bratislave, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho
a legislatívneho.

Uznesenie MZ č. 117/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Dúbravka, celková výmera
293,30 m2, k. ú. Dúbravka, pre Tatrabanku a. s., Hodžovo nám. 3, 850 05 Bratislava, IČO
00686930, 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 pretrvávajúceho
užívania nebytových priestorov pre účely prevádzkovania pobočky Tatrabanky - Dúbravka a
ide o predĺženie doterajšieho nájmu.
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B. schvaľuje
predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Dúbravka, celková výmera
293,30 m2, k. ú. Dúbravka, pre Tatrabanku a. s., Hodžovo nám. 3, 850 05 Bratislava, IČO
00686930, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom ďalšieho užívania
nebytových priestorov na prevádzkovanie pobočky Tatrabanky-Dúbravka, na dobu 3 rokov,
za nájomné 200,-eur/m2 ročne, t. z. spolu 58 660,-eur/ročne, s opciou na ďalšie 3 roky
s podmienkou:
Nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote 90 dní odo dňa schválenia uznesenia, v opačnom
prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 22: Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie
z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka vo výške 33.956,97 eur.
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho
a legislatívneho.

Uznesenie MZ č. 118/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie v prípade:
1. Pohľadávok za byty vo výške 13.152,60 eur.
2. Pohľadávok za garáže vo výške 77,14 eur.
3. Pohľadávok za nebytové priestory vo výške 20.727,23 eur.
spoločne vo výške 33.956,97 eur.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 23: Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie
z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci oddelenia majetkovoprávneho
a legislatívneho.
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Uznesenie MZ č. 119/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie:

1. Voči spoločnosti METROPOL MEDIA, s.r.o., IČO: 44 891 458, Mickiewiczova 18
v Bratislave vo výške
500,00 eur istina
16,50 eur poplatok za poverenie
45,89 eur trovy exekúcie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
562,39 eur
2. Voči spoločnosti METROPOL MEDIA, s.r.o., IČO: 44 891 458, Mickiewiczova 18
v Bratislave vo výške
1.500,00 eur istina
16,50 eur poplatok za poverenie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
1.516,50 eur
3. Voči Róbertovi Vizvárimu a Márii Vizváriovej, vo výške
4.236,77 eur istina
223,20 eur súdny poplatok
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
4.459,97 eur
4. Voči Štefanovi Duchoňovi, IČO: 34 299 572, bytom Čiernohorská 12 v Bratislave vo
výške
391,45 eur istina
6,63 eur súdny poplatok
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
398,08 eur
5. Voči Štefanovi Duchoňovi, IČO: 34 299 572, bytom Čiernohorská 12 v Bratislave vo
výške
758,39 eur istina
50,50 eur súdny poplatok
265,85 eur trovy konania
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
1.074,74 eur
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Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 24: Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016.
Úvodné slovo predniesol Mgr. Jozef Kralovič, vedúci organizačného oddelenia.
K predloženému materiálu neboli zo strany poslancov miestneho zastupiteľstva vznesené
pripomienky.

Uznesenie MZ č. 120/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. berie na vedomie
plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka
na rok 2016.
B. ukladá
predsedom komisií miestneho zastupiteľstva
predložiť v spolupráci s tajomníkmi komisií miestneho zastupiteľstva organizačnému
oddeleniu plán zasadnutí príslušnej komisie miestneho zastupiteľstva na rok 2016.
T: 31. 1. 2016
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 25: Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2016.
Úvodné slovo predniesol Mgr. Jozef Kralovič, vedúci organizačného oddelenia.
K predloženému materiálu neboli zo strany poslancov miestneho zastupiteľstva vznesené
pripomienky.

Uznesenie MZ č. 121/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
termíny poslaneckých dní na rok 2016.
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Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 26: Rôzne.
V tomto bode vystúpili viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva s podnetmi a otázkami
týkajúcich sa životného prostredia, zimnej údržby a majetku mestskej časti.
Taktiež vystúpil občan-otec 3 školopovinných detí, ktoré navštevujú Základnú školu
na Sokolíkovej ulici. Oboznámil prítomných, že úroveň výchovnovzdelávacieho procesu
na tejto škole rok čo rok upadá. Kritizoval výuku cudzích jazykov, nemecký jazyk sa na tejto
nevyučuje. Ďalej upozornil na šikanu detí. Uviedol, že vedenie školy o danom stave
informoval, avšak neuspel. Ing. Juraj Horan, poslanec miestneho zastupiteľstva uviedol, že
v čo najkratšom čase bude zvolané mimoriadne zasadnutie rady školy.
V tomto bode neboli schválené žiadne uznesenia miestneho zastupiteľstva.
--K bodu č. 27: Interpelácie.
1.Mgr. Matej Nagy, poslanec miestneho zastupiteľstva vzniesol interpeláciu týkajúcu sa
opravy
bytu na Bazovského ulici.
Na predmetnú interpeláciu mu priamo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva odpovedal Ing.
Rastislav Bagár, prednosta, že oprava predmetného bytu bude ukončená v mesiaci február
2016.
2.Bc. Miroslav Sedlák, poslanec miestneho zastupiteľstva vzniesol interpeláciu týkajúcu sa
dopravného ihriska pri Zimnom štadióne.
Na predmetnú interpeláciu mu priamo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva odpovedal
starosta, že mestská časť je v rokovaní s prevádzkovateľom tohto ihriska, čo sa týka
udržiavania poriadku na ňom ako i jeho budúcnosti.
3.Maroš Repík, poslanec miestneho zastupiteľstva vzniesol interpeláciu týkajúcu dopravného
preťaženia ulice Ľuda Zúbka, je na nej umiestnená značka obmedzujúca rýchlosť na 40 km,
avšak nie je dodržiavaná, je potrebná súčinnosť so štátnou polícoiu.
Na predmetnú interpeláciu mu priamo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva odpovedal
starosta, že mestská časť sa bude zaoberať touto problematikou.

Ing. Rastislav Bagar, v. r.
prednosta miestneho úradu

RNDr. Martin Zaťovič, v. r.
starosta

Overovatelia:
1.Ing. Jozef Radošovský, v. r., poslanec miestneho zastupiteľstva
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2. Ing. Pavel Vladovič, v. r., poslanec miestneho zastupiteľstva
Za správnosť zápisnice:
Mgr. Jozef Kralovič, v. r., vedúci organizačného oddelenia
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