Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Uznesenia
č. 107 – 111
z 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka
zo dňa 11. mája 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 11. mája 2020 na
svojom 8. zasadnutí tieto body programu:
Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.
1. Schválenie
programu
zasadnutia
Miestneho
zastupiteľstva,
návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice.
2. Návrh na nájom pozemkov (k. ú. Dúbravka): parc. č. 3100/1 vo výmere 2735 m2 , par. č.
3100/2 vo výmere 461 m2 a nájom objektu so súp. č. 1877 nachádzajúceho sa na ulici
Kapitána Rašu, združeniu ASROW, o. z.
3. Návrh Dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.
4. Rôzne.
5. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva.
Informatívny materiál
Odhad dopadu mimoriadnej situácie z dôvodu vyhlásenia pandémie COVID-19 na rozpočet
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka platná od 1.5.2020.
A po odsúhlasenom doplnení programu aj tieto body:
Ako bod 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy -žiadosť o zaujatie stanoviska.
Ako bod 5. Návrh na úpravu rozpočtu 2020.
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Ako informatívny materiál: Informácia o vybavení interpelácií poslanca Miestneho
zastupiteľstva zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Dúbravka
zo dňa 11.02.2020.
- - Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov:
1. 1. Mgr. Marian Podrazil
1. 2. Mgr. Matej Nagy
Hlasovanie :

prítomní : 21 za : 21

proti : 0

zdržali sa : 0 nehlasovali: 0

2. Za overovateľov zápisnice poslancov :
2. 1. JUDr. Dušan Mikuláš
2. 2. Ing. Ján Palárik
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0 nehlasovali: 0

Hlasovanie o návrhu programu uvedeného na pozvánke a zverejneného na úradnej tabuli a
webovej stránke mestskej časti.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasovali: 0

Hlasovanie o doplnení bodu programu ako bod 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy -žiadosť o zaujatie
stanoviska.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasovali: 0

Hlasovanie o doplnení bodu programu ako bod 5 Návrh na zmenu rozpočtu 2020.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 1

nehlasovali: 0

---

K bodu č. 2:
Poslanecký návrh poslanca Ing. Juraja Káčera, aby sa ako o prvej alternatíve
z predloženého návrhu uznesenia hlasovalo o alternatíve B).
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 17

proti : 2

zdržali sa : 2

nehlasovali: 0
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Návrh na nájom pozemkov (k. ú. Dúbravka): parc. č. 3100/1 vo výmere 2735 m2 , par. č.
3100/2 vo výmere 461 m2 a nájom objektu so súp. č. 1877 nachádzajúceho sa na ulici
Kapitána Rašu, združeniu ASROW, o. z.

Uznesenie MZ č. 107/2020
zo dňa 11. 05. 2020

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
žiada
starostu mestskej časti zrušiť obchodnú verejnú súťaž a vyhlásiť novú súťaž na prenájom
pozemkov parc. č. 3100/1, vo výmere 2735 m2 a pozemku parc. č. 3100/2, vo výmere 461 m2,
k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zverený do
správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, zapísaný na liste vlastníctva č. 847 a tiež prenájom
dvojpodlažného objektu, súpisné č. 1877, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
zapísaného na liste vlastníctva č. 2150, nachádzajúceho sa na ulici kpt. Rašu, s podmienkami
schválenými uznesením Miestneho zastupiteľstva č.73/2019 zo dňa 24.09.2019.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 17 proti : 1

zdržali sa : 3 nehlasovali: 0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 3:
Návrh Dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 108/2020
zo dňa 11. 05. 2020

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. s c h v a ľ u j e
dodatok č. 6 k Rokovaciemu poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka.
B. s p l n o m o c ň u j e
starostu mestskej časti vydať úplné znenie Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0 nehlasovali: 0
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Uznesenie bolo prijaté.

---

K bodu č. 4:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy -žiadosť o zaujatie stanoviska.

Uznesenie MZ č. 109/2020
zo dňa 11. 05. 2020

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť návrh
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy s nasledovnými pripomienkami:

1. K § 2 ods. 1
navrhujeme vypustiť vetu „a je poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa osobitného predpisu“ Pôvodca odpadu je každý koho činnosťou odpad vzniká bez
ohľadu na to, či je poplatník alebo nie je.
2. K § 2 ods. 5 písm. k) k definícií drobných stavebných odpadov - ako chce mesto určovať
čo je drobný stavebný odpad a čo už nie?
V zmysle § 12 ods. 6 zákona o odpadoch môžu fyzické osoby nakladať s drobným
stavebným odpadom, s odpadom z jednoduchých stavieb (napr. rodinných domov) a z
drobných stavieb. Ako chce hlavné mesto rozlišovať čo je drobný stavebný odpad – odpad
s kat. č. 20 03 08 a čo je stavebný odpad skupiny 17, teda odpad pochádzajúci z jednoduchej
alebo drobnej stavby? Vrátane nahlasovania nezákonne umiestneného drobného stavebného
odpadu a následnej povinnosti jeho likvidácie obcou v rámci konania podľa § 15 zákona
o odpadoch keď nebude vedieť rozlíšiť čo je odpad skupiny 20 a čo je odpad skupiny 17?
3. K §14 ods. 6 mesto nemá právo určovať, či bude v rámci zabezpečovania nakladania
s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom na území hlavného mesta obyvateľom
v komplexnej bytovej zástavbe ponúkať iba kompostovací zásobník.
Nakoľko § 14 ods. 8 písm. b) bod 1 a 2 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch umožňuje obyvateľovi, ktorý býva
v komplexnej bytovej zástavbe s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo
vlastníctve vlastníka bytového domu alebo bytu vybrať si či má záujem buď
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o kompostovací zásobník alebo o nádobu na biologicky rozložiteľný komunálny odpad tak
ako obyvateľ v individuálnej bytovej výstavbe.
Prečo sú vo VZN úplne vyčlenení obyvatelia ktorí využili inštitút tzv. „adopcie zelene“,
prečo na nich neplatia pravidlá rovnaké ako napríklad pri komunitnom kompostovaní?
4. K § 18 mesto by sa malo zaviazať, že bude zoznam oprávnených osôb na nakladanie
s komunálnym odpadom na území Bratislavy pravidelne a v stanovených intervaloch
aktualizovať, vrátane miest určených na spätný zber elektroodpadu a použitých prenosných
batérií a akumulátorov, nakoľko hlavné mesto sa vo VZN odvoláva na tieto zoznamy.
5. Mesto by malo upraviť ako má obyvateľ nakladať s použitými odpadovými pneumatikami
a vo VZN zadefinovať, či ju môže držiteľ odovzdať aj na zbernom dvore alebo výlučne
formou spätného zberu u distribútora pneumatík.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 20 proti : 0

Uznesenie bolo prijaté.

zdržali sa : 2 nehlasovali: 1

---

K bodu č. 5:
Návrh na úpravu rozpočtu 2020.

Uznesenie MZ č. 110/2020
zo dňa 11. 05. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
a) schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2020
nasledovne:

- v časti Bežné výdavky v kapitole sociálne služby

1. zníženie bežných výdavkov
RP 10.2.0. 634 004 12.4. – Prepravné – výlety autobusom

- 3.000,-€

2. zvýšenie bežných výdavkov
RP 10.7.0. 642 002 12.2. – Poskytnutie sociálnej výpomoci a dotácií podľa VZN

+ 3.000,-€

Celkový návrh rozpočtu na rok 2020 po úprave bežného rozpočtu sa nezmení.
b) žiada starostu
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o vyhlásenie mimoriadnej dotačnej výzvy na pomoc ohrozeným chudobou v dôsledku
koronakrízy.
c) žiada starostu
o vytvorenie koordinačného výboru pre pomoc ohrozeným chudobou.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 19

proti : 1

Uznesenie bolo prijaté.

zdržali sa : 4 nehlasovali: 0

---

K bodu 5 – Rôzne.
Informácia o zmene organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti BratislavaDúbravka platnej od 01.05.2020.

Uznesenie MZ č. 111/2020
zo dňa 11. 05. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
Organizačnú štruktúru Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka platnú od
01.05.2020.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0 nehlasovali: 0

Uznesenie bolo prijaté.
-

- -

K bodu 6:
Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva.
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva.

RNDr. Martin Zaťovič, v. r.
starosta
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