Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Zápisnica
z 6. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka, konaného dňa 10. decembra 2019 v Kultúrnom centre
Fontána na Ožvoldíkovej 12
________________________________________________________

december 2019
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Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.
RNDr. Martin Zaťovič, starosta otvoril 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len “Miestne zastupiteľstvo“).
Privítal poslancov Miestneho zastupiteľstva, Ing. Ruženu Zathureckú, miestnu kontrolórku,
vedúcich pracovníkov miestneho úradu a ostatných prítomných.
Skonštatoval, že podľa počtu podpísaných poslancov Miestneho zastupiteľstva na prezenčnej
listine je Miestne zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Ospravedlnil neprítomnosť poslancov Ing. Juraja Káčera, Mariána Takácsa.
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Následne Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov:
1. 1. Mgr. Mateja Nagy
1. 2. Mgr. Vieru Psotkovú
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasovali: 1

proti : 0

zdržali sa :1

nehlasovali: 0

2. Za overovateľov zápisnice poslancov :
2. 1. JUDr. Dušana Mikuláša
2. 2. Mgr. Alexeja Dobroľubova
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 22

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 webovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa :0

nehlasovali: 0

Hlasovanie o doplnení bodu programu „Správa o pôsobení Teach for Slovakia na Základnej
škole Nejedlého.“ za bod 16 ako bod 17. Pôvodný bod. č. 17 sa prečíslil na bod č. 18.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasoval: 0

Schválený program zasadnutia
Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.
1. Schválenie
programu
zasadnutia
Miestneho
zastupiteľstva,
návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice.
2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva.
3. Informácia o činnosti útvaru kontroly.
4. Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach.
5. Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka
k 31.12.2019.
6. Návrh rozpočtu na roky 2020-2022.
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7. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti.
8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 649/2, vo výmere 132 m2 a časti pozemku parc. č. 649/1,
vo výmere 126 m2, Mgr. Eve Juklovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
9. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Karola Adlera č. 19 v Bratislave,
vo výmere 252,10 m2 združeniu Zander Sport Club.
10. Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.
11. Informácia o vybavení interpelácie poslanca miestneho zastupiteľstva z 5. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 24. 9. 2019.
12. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii sociálno-zdravotnej a bytovej.
13. Návrh na voľbu nového člena Komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy
a podnikateľských aktivít.
14. Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
15. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka na rok 2020.
16. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2020.
17. Rôzne.
Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva.
Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.
---

K bodu č. 2: Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva.
Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu, kde uviedol, že
uznesenia v predloženom materiály sú priebežne plnené. Jedná sa o tri uznesenia, v prvom
uznesení Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby 2 krát ročne predložil Miestnemu
zastupiteľstvu informáciu o pridelených bytoch, táto informácia sa nachádza v predloženom
materiály. V druhom uznesení Miestne zastupiteľstvo ukladá prednostovi miestneho úradu, aby
zabezpečil štvrťročné zverejňovanie čerpania rozpočtu na webovej stránke mestskej časti.
V treťom uznesení Miestne zastupiteľstvo ukladá prednostovi miestneho úradu zverejňovať na
webovom sídle mestskej časti Bratislava-Dúbravka informácie o mzde, plate alebo platových
pomeroch a ďalších finančných náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon
pracovnej činnosti starostu, zástupcu starostu, poslancov Miestneho zastupiteľstva.
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.
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Uznesenie MZ č. 84/2019
zo dňa 10. 12. 2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
priebežne plnené uznesenia Miestneho zastupiteľstva:
1. 51/1995 časť B zo dňa 14.3.1995 zmena uznesením 453/2010 časť B bod 2 zo dňa
9.2.2010.
2. 16/2011 zo dňa 18. 1. 2011.
3. 60/2015 časť B bod 1 zo dňa 20. 5. 2015.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasovali: 0

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--K bodu č. 3: Informácia o činnosti útvaru kontroly.
Úvodné slovo predniesla Ing. Ružena Zathurecká, miestna kontrolórka, kde uviedla, že
materiál obsahuje 3 body:
1. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám (infozákon), kde predmetom kontroly bolo sprístupňovanie
informácií na základe podanej žiadosti v zmysle zákona. V kontrolovanom období
v roku 2019 – podľa stavu k 30.9.2019 bolo zaevidovaných 77 žiadostí. V texte správy
je uvedený spôsob vybavovania, sú tu podrobnejšie uvedené aj výsledky kontroly
náhodne vybraných 11 spisov. V závere je zhrnutie výsledkov tejto kontroly.
2. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na základe
predchádzajúcich kontrol. Cieľom kontroly bolo preveriť plnenie opatrení prijatých
k vykonaným kontrolám z obdobia pred rokom 2018, ktoré neboli splnené v máji 2018
a prijatých v rokoch 2018 a 2019. V závere je zhrnutie výsledkov kontroly. Z celkového
počtu 27 opatrení boli ich plnenie štatisticky vyhodnotené nasledovne:
- 10 splnených opatrení
- 1 opatrenie splnené čiastočne
- 3 opatrenia boli v čase kontroly v riešení
- 6 opatrení nesplnených
- 2 opatrenia neplnené dôsledne
- 5 opatrení – termín plnenia trvá.
V súlade s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole a audite kontrolovanému
subjektu sa ukladá prijať účinné opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin
ich vzniku a predložiť útvaru kontroly v lehote do 10.01.2020.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. Činnosti sa pravidelne opakujú.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na webovej stránke aj na úradnej tabuli.
V čase vypracovania materiálu na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva neboli
predložené žiadne pripomienky a návrhy na jeho doplnenie a zmeny.
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K materiálu sa vyjadril poslanec Ing. Libor Gula, kde ho zaujalo stanovisko Transparency
international Slovensko. Stanovisko vysvetlila Ing. Ružena Zathurecká, že sa jedná o 6 žiadostí
od občanov, ktorí žiadali informácie o platoch vedúcich zamestnancov a keďže si nebola istá
postupom ako zrealizoval miestny úrad vybavenie žiadosti, požiadala o stanovisko
Transparency international Slovesko, stanovisko je presne uvedené v materiály. K verejnému
obstarávaniu sa vyjadril prednosta Ing. Rastislav Bagar, kde uviedol, že k 1.1.2019 bolo
vytvorené miesto referenta pre verejné obstarávanie v kancelárii starostu. Toto miesto nebolo
doteraz obsadené z kvalifikačného dôvodu. Miesto sme dočasne riešili interne. Jeden zo
zamestnancov miestneho úradu sa spolupodieľa na procesoch verejného obstarávania.
Kapacitne sa nestíhajú všetky správy a referencie zverejňovať, žiaľ sa zverejňujú s omeškaním.
V novom roku sa plánuje toto pracovné miesto obsadiť pracovníkom, ktorý by prebral tieto
administratívne úlohy. Otázka poslanca Mgr. Mateja Nagy smerovala na prednostu Ing.
Rastislava Bagara, či plánujeme obsadenie miesta konateľa Dúbravskej televízie. Konateľom
DTV je stále pán Varga. Stále nemáme vedúceho oddelenia kultúry, neprešiel výberovým
konaním. Vedením domu kultúry je poverený pán Ľuboš Navrátil.

Uznesenie MZ č. 85/2019
zo dňa 10. 12. 2019
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
1. Správu o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe i informáciám (Infozákon).
2. Správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na základe
predchádzajúcich kontrol.
schvaľuje
-

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020

Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasoval: 0

--K bodu č. 4: Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar. Navrhujeme zmeniť 2 položky.
V prípade sadzby dane za rozkopávky ide jednoznačne o najnižšiu sadzbu v rámci mestských
častí Bratislavy. V dôsledku nízkej sadzby dane za rozkopanie miestnej komunikácie a zelene
nemajú investori motiváciu rozkopávky ukončiť v krátkom čase a tým sa znižuje kvalita
bývania pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Na základe toho navrhujeme
zvýšenie sadzby dane za rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo
rekonštrukcie inžinierskych stavieb na 1,00 EUR/ m2 a deň. Druhá sadzba, kde je príjem
závažnejší je sadzba za vyhradené parkovacie miesta, jedná sa takmer o 100 tisícové navýšenie.
Uplatňujú sa tu 3 rôzne sadzby a to, pre držiteľov ZŤP, pre FO a pre podnikateľov. Na základe
porovnania s inými mestskými časťami sú tieto sadzby v mestskej časti Bratislava-Dúbravka
nízke, preto navrhujeme zvýšenie sadzieb dane za užívanie verejného priestranstva na účely
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parkovania motorových vozidiel o cca 34 % pre FO aj PO, pričom sadzby pre držiteľov
preukazov ZŤP by zostali zachované.
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 86/2019
zo dňa 10. 12. 2019
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ..../2019 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 záväzných nariadení č. 7/2009, č. 3/2011, č. 4/2013 a č. 6/2015 (vyhlásené ako
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 zo dňa 15.1.2018).
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasoval: 0

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--K bodu č. 5: Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy mestskej časti BratislavaDúbravka k 31.12.2019.
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar. V roku 2015 bol vytvorený fond
statickej dopravy, vznikol za účelom prípravy, výstavby, prevádzky a údržby zariadení statickej
dopravy v správe mestskej časti. Príjmami fondu mali podľa jeho Štatútu byť najmä príspevky
od FO a PO, či už povinné, alebo dobrovoľné, darované. Vzhľadom na skutočnosť, že
s časovým odstupom približne 1 roka po vytvorení Fondu statickej dopravy vstúpil do platnosti
nový Zákon o poplatku za rozvoj, stratil fond svoje opodstatnenie. Fond tak s výnimkou prídelu
z prebytku hospodárenia za rok 2015, dlhodobo nevykazuje žiadne príjmy. Na základe týchto
skutočností navrhujeme zrušenie fondu k 31.12.2019 a prevod zostávajúcich finančných
prostriedkov na účet Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 87/2019
zo dňa 10. 12. 2019
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. Zrušuje
1. Fond statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019.
2. Štatút Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019.
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B. schvaľuje
prevod zostatku Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka po jeho zrušení
do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasoval: 0

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--K bodu č. 6: Návrh rozpočtu na roky 2020-2022.
Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, kde uviedol, že materiál je rozsiahly,
komplexný, je tu samozrejme priložená aj organizačná štruktúra. Prednosta Ing. Rastislav
Bagar pripravil porovnanie a štruktúru príjmov a výdavkov MČ za roky 2016-2020. Najväčším
zdrojom príjmov MČ sú:
- Miestne dane (daň z príjmov FO, daň z nehnuteľnosti a miestne dane)
- Nedaňové príjmy (rôzne typy prenájmov, pokuty)
- Bežné transfery, granty
- Financovanie školstva
- Kapitálové príjmy (úvery, jednorazové dotácie)
- Finančné operácie (rezervný fond)
- Bežné príjmy ZŠ v rozpočte v rozpočtovej organizácií ( stravovanie)
Výdavky MČ tvoria:
- Verejná správa, správa majetku
- Životné prostredie
- Opravy, údržba komunikácií, zimná údržba
- Stavebný úrad
- Kultúrne služby
- Sociálna oblasť
- Materské školy
- Transfery na originálne kompetencie ZŠ
- Transfery zo štátneho rozpočtu pre ZŠ na prenesené kompetencie
- Kapitálové výdavky
- Finančné operácie
Ďalší graf znázorňoval odhadované delenie budúcoročných príjmov a výdavkov na jednotlivé
zložky vyjadrené v percentách. Najväčšiu časť príjmov tvoria daňové príjmy (47%) a nedaňové
príjmy (9%), spolu 56 %. Najväčšiu časť výdavkov tvorí školstvo 49 %, verejná správa 19 %,
kapitálové výdavky, životné prostredie, doprava sa pohybujú na úrovni 3%, 4%.
K návrhu rozpočtu na rok 2020 sa vyjadril poslanec Ing. Igor Mravec, súčasne je aj predsedom
ekonomickej komisie. Vydvihol pozitívum a to trend aj plán nárastu rôznych grantov a dotácií.
Následne poďakoval zamestnancom miestneho úradu pani Jurkovičovej a pánovi Macejákovi.
Osobne sa sklamal z toho, že sa v rozpočte nenašli financie na program Teach for Slovakia.
Miestna kontrolórka Ing. Ružena Zathurecká sa vyjadrila k stanovisku k návrhu rozpočtu
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(stanovisko je súčasťou materiálu) a odporúča návrh rozpočtu schváliť. Medzi poslancami
prebehla diskusia na tému „Kultúrny dom a jeho rekonštrukcia“. Poslanec Mgr. Marcel Burkert
predniesol pozmeňovací návrh v prospech vypracovania územných plánov zón. Žiada na strane
výdavkov znížiť sumu na rekonštrukciu toaliet a šatní v DK o 20 000 Eur a znížiť sumu na
vybudovanie pešej zóny medzi AB reštauráciou a VUB bankou o 75 000 Eur. K územne
plánovaným zónam sa vyjadril vedúci územného rozvoja a životného prostredia Ing. Arch.
Pavel Gašparovič, ktorý pripravil podrobný rozpis, prehľad ako sa spracovávajú územné plány
zón a urbanistické štúdie. Pozmeňovací návrh poslanca Mgr Marcela Brukerta nebol prijatý.
Prednosta Ing. Rastislav Bagar predniesol pozmeňovací návrh k rozpočtu na rok 2020
nasledovne:
a) V príjmovej časti navýšenie podielových daní o sumu 12 000 eur z pôvodných
7 240 000 eur na 7 252 000 eur.
b) Vo výdavkovej časti navýšenie príspevku pre Dúbravskú televíziu o sumu 12 000 eur
z pôvodných 20 000 eur na 32 000 eur.
Pozmeňovací návrh prednostu Ing. Rastislava Bagara bol prijatý.

Uznesenie MZ č. 88/2019
zo dňa 10. 12. 2019
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. Schvaľuje
zmenu navrhovaného bežného rozpočtu na rok 2020 na základe materiálu na rokovanie
mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy „Percentuálne podiely mestských častí
a návrh na ručenie príspevku malým mestským častiam“ nasledovne:
c) V príjmovej časti navýšenie podielových daní o sumu 12 000 eur z pôvodných
7 240 000 eur na 7 252 000 eur.
d) Vo výdavkovej časti navýšenie príspevku pre Dúbravskú televíziu o sumu 12 000 eur
z pôvodných 20 000 eur na 32 000 eur.
Pričom po tejto úprave:
- bežné príjmy budú z pôvodných 15 736 500 eur navýšené na sumu 15 748 500 eur
- bežné výdavky budú z pôvodných 15 212 700 eur navýšené na 15 224 700 eur,
pričom rozpočtový prebytok bežného rozpočtu na rok 2020 zostáva nezmenený.
Celkový návrh rozpočtu na rok 2020 po úprave bežného rozpočtu o 12 000 eur:
-

návrh rozpočtu príjmov z 18 593 500 eur na 18 605 500 eur
návrh rozpočtu výdavkov z 18 592 700 eur na 18 604 700 eur
prebytok +800 eur zostáva nezmenený
B. berie na vedomie

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021 – 2022 ako orientačný.
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C. splnomocňuje
starostu
upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020 za podmienky, že celkové
výdavky rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020 sa môžu prekročiť najviac
o 5 %. Úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte
na rok 2020.
D. žiada
prednostu miestneho úradu
oznámiť 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 2020.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 20

proti : 1

zdržal sa : 2

nehlasoval: 0

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--K bodu č. 7: Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaDúbravka č. ....... /2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti.
Úvodné slovo predniesla Ing. Ružena Zathurecká, kde uviedla, že schválenie VZN je
nevyhnutým predpokladom na poskytovanie dotácií z rozpočtu obce subjektom vymedzeným
v § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú napr.
občianske združenia, nadácie. Navrhované znenie VZN vychádza z doteraz platného VZN č.
1/2005 o poskytovaní dotácií v znení dodatku č. 1/2006. Novelizácia, prípadne vydanie nového
VZN vyplynulo zo záverov kontroly, ktorá odporučila predovšetkým: opraviť rozsah platnosti
VZN, doplniť termíny podávania žiadostí, opraviť termín vyúčtovania, doplniť čestné
vyhlásenie žiadateľa o skutočnosti, ktoré vyžaduje platná legislatíva, zjednotiť sankcie vo VZN
a zmluvách atď . Cieľom návrhu nového VZN je zosúladiť právnu normu s platnou, aktuálnou
legislatívou. V dôvodovej správe je vypracovaná chronológia prerokovania návrhu VZNpracovná skupina MR, MiZ. Miestna rada odporúča schváliť Miestnemu zastupiteľstvu VZN
o poskytovaní dotácií. Starosta RNDr. Martin Zaťovič poďakoval pracovnej skupine, ktorá
pracovala na vypracovaní VZN a následne sa pridal aj poslanec Mgr. Matej Nagy, ktorý
poďakoval útvaru kontroly.
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Uznesenie MZ č. 89/2019
zo dňa 10. 12. 2019
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6/2019 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mestskej časti.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasoval: 0

--K bodu č. 8: Návrh na predaj pozemku parc. č. 649/2, vo výmere 132 m2 a časti pozemku
parc. č. 649/1, vo výmere 126 m2, Mgr. Eve Juklovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, ktorý uviedol, že uvedené pozemky užívali
rodičia žiadateľky viac ako 25 rokov, po ich smrti sa stala nájomcom žiadateľka. Oba pozemky
má žiadateľka od roku 2012 v prenájme. Predmetné pozemky hraničia s domom žiadateľky (ul.
Strmé sady 23). Pozemky, ktoré sú predmetom žiadosti sú prístupné len cez parcelu č. 648 vo
vlastníctve žiadateľky, na ktorej je postavený jej dom. Znalec stanovil cenu na 117,82,- EUR
za m2, primátor s touto cenou súhlasil. Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia
s majetkom odporučila kúpnu cenu vo výške 120,-EUR m2. Miestna rada odporúča Miestnemu
zastupiteľstvu schváliť návrh.
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky.

Uznesenie MZ č. 90/2019
zo dňa 10. 12. 2019
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
prevod vlastníctva pozemkov registra „C“ parc. č. 649/2- záhrada vo výmere 132 m2, k. ú.
Dúbravka, a časti pozemku parc. č. 649/1 – záhrada vo výmere 126 m2, k. ú. Dúbravka, spolu
vo výmere 258 m2, vedené na LV č. 847, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
kupujúcemu Mgr. Eve Juklovej, nar. 08.03.1972 trvale bytom Lachova 25, 851 03 Bratislava
za kúpnu cenu 30 960,00 EUR (120 Eur/m2) s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim 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 uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy
obidvomi zmluvnými stranami.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 1

nehlasoval: 0

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
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K bodu č. 9: Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Karola Adlera č.
19 v Bratislave, vo výmere 252,10 m2 združeniu Zander Sport Club.
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba. Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako
vyhlasovateľ vyhlásila verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy
k nebytovému priestoru-objektu na ulici K. Adlera č. 19, ktorú zverejnila na svojom webovom
sídle www.dubravka.sk. V lehote určenej na predkladanie ponúk boli predložené 2 ponuky:
- Divadlo pod Hájom s cenou 1,- EUR za m2 a rok
- Zander Sport Club s cenou 35,-EUR za m2 a rok,
pričom víťazom súťaže na základe súťažných podmienok je Združenie Zander Sport Club.
Združenie Zander Sport Club ponúka tréningy pre deti od 6-14 rokov pod vedením skúsených
trénerov v karate. OZ funguje približne 5-6 rokov. Medzi poslancami a občianskym združením
Zander Sport Club prebehla diskusia na otázky ohľadne priestoru, ich vízie do budúcna,
diskutovalo sa o nájme a o podmienkach zmluvy.

Uznesenie MZ č. 91/2019
zo dňa 10. 12. 2019
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
nájom nebytového priestoru - objektu nachádzajúceho sa na ulici Karola Adlera č. 19, súp. č.
2081, postavenom na pozemku parc. č. 1296, k. ú. Dúbravka, celkom vo výmere 252,10 m², v
správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, združeniu Zander Sport Club, so sídlom
Bazovského 16, Bratislava, IČO: 424 124 80 na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 35,00 EUR
za m²/rok, t. z. celkom 8.823,50 EUR za rok, pričom k cene nájmu budú pripočítané zálohové
platby za služby spojené s nájmom, 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 aj kauciu vo výške dvojmesačného
nájomného.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 20

proti : 0

zdržali sa: 0

nehlasoval: 0

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
---

K bodu č. 10: Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2019
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar. Jedná sa o schválenie nenávratnej finančnej
dotácie pre správcu Údržba domov s.r.o., ktorý spravuje objekt na Beňovského 10-16. Požiadali
si o dotáciu v celkovej výške 2 725,63,- EUR za účelom vybudovania uzamykateľného
kontajnerového stojiska.
11

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky.

Uznesenie MZ č. 92/2019
zo dňa 10. 12. 2019
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre
nasledovného žiadateľa:
Por. č
1.

Žiadateľ
Vlastníci bytov
a NP Beňovského
10-16, Bratislava

Správca

Suma (v Eur)

Dátum podania

Údržba domov s.r.o.,
Homolova 19,
Bratislava

2725,63

25.11.2019

v celkovej výške 2 725,63 - EUR za účelom vybudovania uzamykateľného kontajnerového
stojiska.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasoval: 1

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--K bodu č. 11: Informácia o vybavení interpelácie poslanca miestneho zastupiteľstva z 5.
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 24. 9.
2019.
K materiálu sa vyjadril prednosta Ing. Rastislav Bagar, uviedol, že odpoveď na interpeláciu
poslanca Mgr. Mateja Nagya je uvedená v predloženom materiály.
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky.

Uznesenie MZ č. 93/2019
zo dňa 10. 12. 2019
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
informáciu o vybavení interpelácie Mgr. Mateja Nagya, poslanca Miestneho zastupiteľstva
z 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 24.9. 2019.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasoval: 0

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--12

K bodu č. 12: Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii sociálnozdravotnej a bytovej.
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý konštatoval, že pán Vladimír
Straka sa vzdal členstva v komisii sociálno-zdravotnej a bytovej. K dnešnému dňu má komisia
4 členov z radov poslancov a 4 členov z radov neposlancov.
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky.

Uznesenie MZ č. 94/2019
zo dňa 10. 12. 2019
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
vzdanie sa členstva v komisii sociálno-zdravotnej a bytovej Vladimírom Strakom.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasoval: 0

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--K bodu č. 13: Návrh na voľbu nového člena Komisie územného rozvoja, výstavby,
dopravy a podnikateľských aktivít.
Úvodné slovo predniesol starosta RNDr. Martin Zaťovič. Na základe stanoviska komisie
územného rozvoja, výstavby dopravy a podnikateľských aktivít navrhujeme Miestnemu
zastupiteľstvu schváliť za člena komisie pána Martina Mareka.
Poslanec Mgr. Marcel Burkert predstavil pána Martina Marek ako jedného z mála mladých
ľudí, ktorý sa aktívne zúčastňuje zasadnutí komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy
a podnikateľských aktivít. Dobrovoľne sa zúčastňuje zasadnutí Mestského a Miestneho
zastupiteľstva. Komisia odporúča schváliť Martina Mareka za člena komisie. Pri hlasovaní boli
7 členovia za, 2 proti, 1 sa zdržal.

Uznesenie MZ č. 95/2019
zo dňa 10. 12. 2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
volí
Martina Mareka, za člena Komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských
aktivít Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 16

proti : 2

zdržali sa : 2

nehlasoval: 0

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--13

K bodu č. 14: Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Úvodné slovo predniesol PhDr. Ľuboš Krajčír, ktorý uviedol, že s účinnosťou od 4.12.2018 bol
schválený plat starostu s navýšením o 25,69 %. Navrhovaný plat sa musí zo zákona prerokovať
do budúceho roka a po dohode so starostom sa základný plat starostu navyšuje o 20,0 %.
Navrhovaný plat je 3 903,00 EUR.
Poslanec Mgr. Alexej Dobroľubov predniesol pozmeňovací návrh o určení odmeny za obdobie
január 2019 až november 2019, vo výške 20 % zo súčtu mesačných platov za toto obdobie pre
Ing. Ruženu Zathureckú, miestnu kontrolórku mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zmysle
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pozmeňovací
návrh uznesenia poslanca Mgr. Alexeja Dobroľubova bol prijatý.

Uznesenie MZ č. 96/2019
zo dňa 10. 12. 2019
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
určuje
1. s účinnosťou od 1. januára 2020 plat starostu nasledovne:
Základný plat starostu vypočítaný v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov sa zvyšuje o 20 %.
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 2019 až november 2019, 20% zo súčtu mesačných
platov za toto obdobie.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasoval: 0

K bodu č. 15: Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020.
Úvodné slovo predniesol starosta RNDr. Martin Zaťovič. Konštatoval, že bude 5 zasadnutí
Miestnej rady a 5 zasadnutí Miestneho zastupiteľstva.
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky.

Uznesenie MZ č. 97/2019
zo dňa 10. 12. 2019
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka
na rok 2020.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasoval: 0
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Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--K bodu č. 16: Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2020.
Starosta RNDr. Martin Zaťovič doplnil do návrhu termínov poslaneckých dní na rok 2020,
konkrétne 28.9.2020 poslanca PhDr. Ľuboša Krajčíra.
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky.

Uznesenie MZ č. 98/2019
zo dňa 24. 9. 2019
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
termíny poslaneckých dní na rok 2020.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasoval: 0

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
---

K bodu č. 17: Správa o pôsobení Teach for Slovakia na ZŠ Nejedlého.
Úvodné slovo predniesol poslanec Ing. Igor Mravec, ktorý uviedol, že na základe zmluvy
o spolupráci medzi Teach for Slovakia a mestskou časťou Bratislava-Dúbravka sa predkladá
priebežná správa o pôsobení učiteľov zapojených v programe Teach for Slovakia na ZŠ
Nejedlého 8. Správu o pôsobení Teach for Slovakia predstavil pán Stanislav Boledovič. Správa
zahŕňa tieto časti:
a) Pôsobenie Teach for Slovakia na ZŠ Nejedlého v školskom roku 2018/19
b) Čo už Teach for Slovakia urobilo na ZŠ Nejedlého v roku 2019/20
c) Zámer pre ZŠ Nejedlého s návrhmi konkrétnych stratégií pre školský rok 2019/20
Do diskusie sa zapojili aj poslanci Miestneho zastupiteľstva ohľadne výšky dotácií v Handlovej
a v Košiciach, riešil sa problém vysokej fluktuácie učiteľov, stanovisko TFS k normatívu
a nová pani riaditeľka vyslovila svoj pozitívny názor k projektu TFS.
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva.
---
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K bodu: Rôzne
V bode rôzne navrhol poslanec Mgr. Matej Nagy premenovanie ulice medzi poštou a Lidlom.
Poslanec Branko Semančík poďakoval pánovi Strakovi za jeho prácu v komisii sociálnozdravotnej a bytovej. Na záver diskusie vystúpili pani Vodňáková a pani Blašková, ktoré
predstavili poslancom Miestneho zastupiteľstva projekt kontajnerovej kaviarne a zmrzliny
Gelato na športovisku v areály Pekníková.
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva
K bodu: Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Overovatelia:
1. JUDr. Dušan Mikuláš, poslanec Miestneho zastupiteľstva
2. Mgr. Alexej Dobroľubov, poslanec Miestneho zastupiteľstva
Za správnosť zápisnice:
Kristína Štajerová
organizačné oddelenie
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