Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Zápisnica
z 11. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka, konaného dňa 08. decembra 2020 v Dome kultúry
Dúbravka na Saratovskej 2/A.
________________________________________________________

december 2020
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Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.
RNDr. Martin Zaťovič, starosta otvoril 11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len “Miestne zastupiteľstvo“).
Privítal poslancov Miestneho zastupiteľstva, vedúcich pracovníkov miestneho úradu,
miestneho kontrolóra Mariána Takácsa a ostatných prítomných.
Ospravedlnil Mgr. Mateja Nagya a MUDr. Juraja Štekláča, PhD., MPH. .
Skonštatoval, že podľa počtu podpísaných poslancov Miestneho zastupiteľstva na
prezenčnej listine je Miestne zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Následne Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov:
1. 1. Ing. Pavel Vladovič
1. 2. Mgr. Alexej Dobroľubov
Hlasovanie:

prítomní:22

za:21

proti:0

zdržali sa:1

nehlasovali:0

proti:0

zdržali sa:2

nehlasovali:0

2. Za overovateľov zápisnice poslancov :
2. 1. Ing. Ján Palárik
2. 2. Branko Semančík
Hlasovanie:

prítomní:21

za:19

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 webovom sídle mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie:

prítomní:21

za:21

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Schválený program zasadnutia
Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.
1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia.
2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva.
3. Informácia o činnosti útvaru kontroly.
4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021-2023.
5. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania vybraných pohľadávok a ich odpísanie
z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
6. Návrh na odpustenie časti nájomného za rok 2020 Združeniu Detského folklórneho
súboru KLNKA.
7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Dúbravka k návrhu dodatku
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa upravuje
obdobie, počas ktorého sa mestským častiam umožňuje vydávanie všeobecné
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záväzných nariadení o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a k návrhu
všeobecné záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.
8. návrh na kúpu pozemkov parc. č. 998/3, 1002/5, 1002/6, 1002/7 a 1002/8, spolu
vo výmere 694 m2 k.ú. Dúbravka, vo vlastníctve Soni Duchoňovej, v prospech
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
9. Návrh na nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A,
Bratislava, č. 147/A – kancelárie vo výmere 12,50 m2, spoločnosti ORMIS, s. r. o.,
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
10. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v Dome kultúry
Dúbravka,
vo výmere 293,30 m2, nájomcovi Tatra banka, a. s., ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
11. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 150 v Dome kultúry
Dúbravka,
vo výmere 15 m2, na dobu 1 rok nájomcovi Zanna beauty, s. r. o.,
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
12. Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
13. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka pre OZ ABCedu pre vzdelanie.
14. Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Dúbravka.
15. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka na rok 2021.
16. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva
z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka
zo dňa 22.09.2020 a z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 20.10.2020.
17. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva.
18. Rôzne.

Informačný materiál:
-

Správa o pôsobení Teach for Slovakia na ZŠ Nejedlého za rok 2020.
Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.
---

K bodu č. 2:
Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva.
Úvodné slovo predniesol prednosta MÚ, Ing. Rastislav Bagar, predstavil priebežne plnené
uznesenia miestneho zastupiteľstva a to:
1. 51/1995 časť B zo dňa 14.3.1995 zmena uznesením 453/2010 časť B bod 2 zo dňa
9.2.2010. → miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby dvakrát ročne predložil informáciu
o pridelených bytoch. Uznesenie je priebežne plnené.
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2. 16/2011 zo dňa 18. 1. 2011.→miestne zastupiteľstvo ukladá prednostovi MÚ, aby
zabezpečil štvrťročne zverejňovanie čerpania rozpočtu na webovej stránke MČ. Plnenie
rozpočtu a príjmov bolo za 3. štvrťrok zverejnené do 30.10.2020.
3. 60/2015 časť B bod 1 zo dňa 20. 5. 2015→miestne zastupiteľstvo ukladá prednostovi
zverejňovať na internetovej stránke MČ BA-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. Úloha sa
priebežne plní.
4. 131/2016 časť B zo dňa 26.4.2016→miestne zastupiteľstvo žiada starostu prehodnocovať
prostredníctvom komisií miestneho zastupiteľstva potrebu update Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ BA-Dúbravka. Komisia životného prostredia,
bezpečnosti a verejného poriadku, a sociálna komisia spripomienkovala daný program,
ostatné komisie nemali k programu žiadne pripomienky. Aktualizácia programu bude
prebiehať v najbližších mesiacoch.
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 163/2020
zo dňa 08. 12. 2020
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
4. 131/2016 časť B zo dňa 26.4.2016
Hlasovanie:

prítomní:22

za:22

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
---

K bodu č. 3:
Informácia o činnosti útvaru kontroly.
Úvodné slovo predniesol miestny kontrolór Marián Takács, ktorý uviedol, že za oddelenie
kontroly je predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. Ostatné činnosti za
rok 2020 boli ukončené a predložené v správe na septembrovom zasadnutí miestneho
zastupiteľstva až na jednu a to, návrh poslanca Mgr. Mateja Nagya, ktorý požiadal
o vykonanie kontroly pozemkov a platných nájomných zmlúv so záhradkami.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Tomáš Husár, ktorý žiada o vykonanie kontroly nájomných
zmlúv s billboardovými spoločnosťami a zároveň požiadal o osvojenie si návrhu miestneho
kontrolóra.
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Uznesenie MZ č. 164/2020
zo dňa 08. 12. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.
Hlasovanie:

prítomní:23

za:23

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 4:
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021-2023.
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, skonštatoval, že rok 2020 bol
organizačne komplikovaný. Dokázali sme hospodáriť veľmi hospodárne, racionálne.
Najvyšším príjmom sú daňové príjmy, jedná sa o 3 zložky a to: daň z príjmov FO, daň
z nehnuteľnosti a miestne dane. Daň z príjmov FO nám bude jemným tempom narastať. Daň
z nehnuteľností bola pred 2 rokmi upravená, prvý rok 2020 vidíme reálne zvýšenie výnosov.
Dôvodom prečo vidíme pokles medzi rokom 2020 a rokom 2021 je ten, že treťou významnou
položkou je poplatok za rozvoj, ktorý platia stavebníci a tento poplatok je naviazaný na
realizáciu konkrétnych projektov. V roku 2019 sme mali tento poplatok 700 tisíc eur a v roku
2021 predpokladáme 190 tisíc eur. Významnou položkou sú transfery zo štátneho rozpočtu
pre základné školy. Nedaňové príjmy sú príjmy z nášho majetku a rôzne poplatky. Dôležitou
položkou sú rôzne druhy transferov, dotácií, darov. Uchádzame sa o všetko čo sa dá. Je to ale
časovo veľmi náročný a pracný proces. Finančnými operáciami rozumieme využívanie našich
fondov, či už je to rezervný fond, fond rozvoja bývania s ktorým dokážeme financovať
kapitálové výdavky. Bežné príjmy základných škôl charakterizujú rôzne typy poplatkov
platených rodičmi v základných školách. Z pohľadu výdavkov nedochádza na budúci rok
k zásadným zmenám. Najdôležitejšou výdavkovou položkou je školstvo. Poslancom
miestneho zastupiteľstva bola predložená aktuálna organizačná štruktúra miestneho úradu.
Nepredpokladajú sa budúci rok výrazné zmeny, posilní sa skupina pracovníkov v oblasti
životného prostredia – zelená čata.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Mgr. Viera Psotková, ktorá poďakovala prednostovi za
skvelé zvládnutie situácie a spýtala sa či sa v predloženom rozpočte ráta aj s financovaním
komunitného plánu. Zareagoval prednosta Ing. Rastislav Bagar, že s financovaním
komunitného plánu sa ráta, v položke analýzy/projekty sú na to financie vyčlenené.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Mgr. Marián Podrazil s návrhom na zmenu rozpočtu,
s pôvodných 3 000 EUR na 6 000 EUR.

Uznesenie MZ č. 165/2020
zo dňa 08. 12. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
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A) schvaľuje
úpravu predloženého návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021-2023
nasledovne:
Bežné výdavky

-zvýšenie spolu o 3 000 EUR

Z 16 010 150 EUR na 16 013 150 EUR
z toho
Program Školstvo

+ 3 000 EUR

Úprava návrhu rozpočtu bežných výdavkov
-

Zvýšenie rozpočtovej položky – nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí
dotácií (na vzdelávanie)
09607 642 002 KZ41 z 3 000 EUR na 6 000 EUR + 3000 EUR

Rekapitulácia návrhu rozpočtu 2021 – 2023 po úpravách:
Rozpočet po úprave:
1. Bežný príjem
Bežné výdavky

16 013 150 EUR

Bežné príjmy

16 015 500 EUR

Prebytok BR

+ 2 350 EUR

2. Kapitálový rozpočet
Kapitálové výdavky

2 617 000 EUR

Kapitálové príjmy

1 410 000 EUR

Schodok

- 1 207 000 EUR

3. Finančné operácie
Výdavkové FO

93 000 EUR

Príjmové FO

1 300 000 EUR

Prebytok FO

+ 1 207 000 EUR

Celkový rozpočet:
Výdavky

18 723 150 EUR

Príjmy

18 725 500 EUR

Prebytok
Hlasovanie:

+ 2 350 EUR
prítomní:23

za:23

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

B) schvaľuje
návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021 - 2023.
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Hlasovanie:

prítomní:22

za:22

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 5:
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania vybraných pohľadávok a ich odpísanie
z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že v roku 2019 bol
novelizovaný zákon č. 233/2019 o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorý zastavuje
„staré exekučné konania“. Pokiaľ sa podľa tohto zákona za posledných 5 rokov
v exekučnom konaní nevymohla celá dlžná suma starého exekučného konania, exekúcia sa
zastavuje. Na základe toho sa navrhuje nevymožené pohľadávky zo zastavených exekučných
konaní odpísať z účtovnej evidencie a to v celkovej výške 37 913,72 EUR a zároveň
vzhľadom k dlhšiemu časovému odstupu, neaktuálnosti a predpokladu nerealizovania
projektu revitalizácie parku Družba sa navrhuje tieto náklady vyradiť z účtovnej evidencie
z účtu 042-obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 4 195,36 EUR.
K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 166/2020
zo dňa 08. 12. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
a) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok zo zastavených exekučných konaní a ich
odpísanie z účtovnej evidencie v celkovej výške 37 913,72 eur, voči dlžníkom podľa
Prílohy č. 1;
b) odpísanie z účtovnej evidencie - vynaložené a nerealizované investície na obstaranie
dlhodobého hmotného majetku, vedené na účte 042 303 (Park Družby) v celkovej
hodnote 4 195,36 eur.
Hlasovanie:

prítomní:22

za:22

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 6:
Návrh na odpustenie časti nájomného za rok 2020 Združeniu Detského folklórneho
súboru KLNKA.
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Úvodné slovo predniesol starosta RNDr. Martin Zaťovič, ktorý uviedol, že Detský folklórny
súbor KLNKA, požiadal o odpustenie časti nájomného za rok 2020 vo výške 2 500 EUR
(50% nájomného). Starosta aj zástupca starostu PhDr. Ľuboš Krajčír požiadali poslancov
o podporu tohto návrhu.
K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 167/2020
zo dňa 08. 12. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
odpustenie nájmu Združeniu Detského folklórneho súboru Klnka vo výške 50 % nájomného
za rok 2020, teda 2 500,- EUR.
Hlasovanie:

prítomní:22

za:22

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 7:
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu
Dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a k návrhu
Všeobecné záväzného nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.
.../2020 zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel.
Úvodné slovo predniesol vedúci právneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba. Hlavné mesto
SR Bratislava požiadalo miestne zastupiteľstvo MČ BA-Dúbravka o stanovisko k návrhu
Dodatku Štatútu hlavného mesta a k návrhu VZN hlavného mesta o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel. Po vzájomnej diskusii medzi poslancami, starostom a zástupcom
starostu sa zhodli na doplnení uznesenia a to, že miestne zastupiteľstvo MČ BA-Dúbravka
súhlasí s návrhom Dodatku č... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
okrem zmeny uvedenej v bode 1 toho, ktorým sa mení čl. 58c odsek (2) Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky, ktorý navrhujeme ponechať v doterajšom znení.

Uznesenie MZ č. 168/2020
zo dňa 08. 12. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. súhlasí
s návrhom Dodatku č... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy okrem zmeny
uvedenej v bode 1 toho, ktorým sa mení čl. 58c odsek (2) Štatútu hlavného mesta Slovenskej
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republiky, ktorý navrhujeme ponechať v doterajšom znení a s návrhom Všeobecné záväzného
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 zo 17. decembra 2020,
ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.
B. žiada
starostu
doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v termíne
do 7 dní.
Hlasovanie:

prítomní:21

za:21

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 8:
Návrh na kúpu pozemkov parc. č. 998/3, 1002/5, 1002/6, 1002/7 a 1002/8, spolu vo
výmere 694 m2 k.ú. Dúbravka, vo vlastníctve Soni Duchoňovej, v prospech mestskej
časti Bratislava-Dúbravka.
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia. Mestská časť
Bratislava-Dúbravka má vo vlastníctve budovu na Žatevnej 4, pričom táto stavba stojí na
súkromnom pozemku. Mestskej časti bola ponúknutá možnosť na odkúpenie pozemkov pod
budovou.
Do diskusie sa prihlásil poslanec JUDr. Miroslav Pástor, ktorý navrhol doplniť/upraviť
zmluvu kvôli čiernej stavbe na pozemku (prístrešok).
Poslanec JUDr. Dušan Mikuláš konštatoval, že pani Duchoňovú zastupoval syn, pretože mala
zdravotné problémy.

Uznesenie MZ č. 169/2020
zo dňa 08. 12. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
kúpu pozemkov parcely registra „C“ parc. č. 998/3 – ostatná plocha vo výmere 110 m2,
parc. č. 1002/5 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 269 m2, parc. č. 1002/6 – zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 35 m2, 1002/7 – ostatná plocha vo výmere 228 m2 a parc. č.
1002/8 – ostatná plocha vo výmere 52 m2, k.ú. Dúbravka zapísané na LV č. 1893, spolu
v celkovej výmere 694 m2 za cenu 140 000,00 EUR v prospech mestskej časti BratislavaDúbravka od vlastníka pozemkov - pani Soni Duchoňovej s podmienkou, že:
1. Predávajúca si od mestskej časti Bratislava-Dúbravka nebude uplatňovať nárok
na zaplatenie neuhradenej časti nájomného za rok 2020.
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Hlasovanie:

prítomní:22

za:22

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 9:
Návrh na nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A,
Bratislava, č. 147/A – kancelárie vo výmere 12,50 m2, spoločnosti ORMIS, s. r. o., ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia. Žiadateľ
prejavil záujem o prenájom nebytového priestoru na kancelárske účely.
K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 170/2020
zo dňa 08. 12. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Dome kultúry Dúbravka, na Saratovskej ulici
č. 2/A v Bratislave, k. ú. Dúbravka, miestnosť č. 147/A vo výmere 12,50 m², vo vlastníctve
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, spoločnosti ORMIS, s.r.o., so sídlom Plachého 7,
Bratislava, IČO: 47350563 na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 1 500,- EUR za rok
(t.z. 120,00 EUR za m²/rok), pričom k cene nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby
spojené s nájmom, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 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 kauciu vo výške dvojmesačného
nájomného.

Hlasovanie:

prítomní:21

za:21

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 10:
Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v Dome kultúry Dúbravka,
vo výmere 293,30 m2, nájomcovi Tatra banka, a. s., ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
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Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia. Spoločnosť
Tatra banka, a.s. požiadala MČ BA-Dúbravka o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru
v objekte Dom kultúry Dúbravka. Žiadateľ dlhodobo prevádzkuje v predmetnom priestore
pobočku banky. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do konca februára 2021
a nájomca žiada o jej predĺženie o ďalšie dva roky.
K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 171/2020
zo dňa 08. 12. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
predĺženie doby nájmu do 28.02.2023 nájomcovi Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3,
Bratislava, IČO: 00686930 v nebytových priestoroch nachádzajúcich sa v Dome kultúry
Dúbravka, na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo výmere 293,30 m2,
za cenu 200,- EUR za m2 a rok, čo predstavuje nájomné vo výške 58 660,-EUR za rok, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, a to za podmienky, že:
1. Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 90 dní odo dňa schválenia
tohto uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak dodatok k nájomnej zmluve
nebude v tejto lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie:

prítomní:22

za:22

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 11:
Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 150 v Dome kultúry Dúbravka,
vo výmere 15 m2, na dobu 1 rok nájomcovi Zanna beauty, s. r. o., ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia. Žiadateľka
požiadala o nájom miestnosti č. 150 v objekte Domu kultúry Dúbravka, pričom uvedený
priestor má záujem využívať ako kancelársky priestor.
K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 172/2020
zo dňa 08. 12. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
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nájom nebytového priestoru – kancelárie č. 150 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A,
Bratislava, vo výmere 15 m2, na dobu 1 rok za nájomné vo výške 1 800,- EUR
(t.z. 120,00 EUR/m2 za rok), pričom k cene nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby
spojené s nájmom, nájomcovi Zanna beauty, s. r. o., Bencúrova 48, Bratislava,
IČO: 47 384 263, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 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 kauciu vo výške dvojmesačného
nájomného.
Hlasovanie:

prítomní:21

za:21

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 12:
Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia. Jedná sa
o štandardný materiál, prenájom pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely.
O pozemok prejavila žiadateľka v lokalite Krčace.
K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 173/2020
zo dňa 08. 12. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov určených na záhradkárske
a rekreačné účely, v k. ú. Dúbravka, za cenu nájmu je určená Zásadami hospodárenia :
nájom pozemkov:
parc. číslo
časť 2406/18 (2406/18,
2406/335 a časť 2406/337)

výmera
v m2
400

Nájomca
Ing. Tatiana Matovičová

lokalita
Krčace nad OÚ
PZ
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na dobu 10 rokov, s podmienkou, nájomné zmluvy budú podpísané do 90 dní odo dňa
schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, že nájomné zmluvy nebudú
v tejto lehote podpísané, uznesenie miestneho zastupiteľstva v príslušnej časti stratí platnosť.
Hlasovanie:

prítomní:21

za:21

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 13:
Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka pre OZ ABCedu pre vzdelanie.
Úvodné slovo predniesol prednosta MÚ Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že sa jedná
o nenávratnú finančnú dotácie vo výške 5 000,-- EUR pre OZ ABCedu. Komisia školstva
a mládeže s prihliadnutím na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením
COVID 19 a zrušením akýchkoľvek aktivít mimo výchovno-vzdelávacieho procesu
v školách, odporučila miestnemu zastupiteľstvu neschváliť požadovanú výšku nenávratnej
finančnej dotácie.
K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 174/2020
zo dňa 08. 12. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka pre nasledujúce občianske združenie:
1. OZ ABCedu pre vzdelanie vo výške 5 000,- EUR.
Hlasovanie:

prítomní:22

za:3

proti:17

zdržali sa:2

nehlasovali:0

Uznesenie nebolo prijaté.
--K bodu č. 14:
Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Dúbravka.
Úvodné slovo predniesol prednosta MÚ Ing. Rastislav Bagar. Žiadateľ SVB BAZA žiada
o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie za účelom vybudovania uzamykateľného
kontajnerového stojiska na nádoby na zmesový komunálny odpad a nádoby na triedené
zložky komunálnych odpadov.
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K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 175/2020
zo dňa 08. 12. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre
nasledovného žiadateľa:
Por. č
1.

Žiadateľ

Správca

Suma (v Eur)

Dátum podania

2204,00

08.10.2020

SVB BAZA,
SVB BAZA,
Bazovského 15-19, Bazovského 15-19,
84101 Bratislava
84101 Bratislava

v celkovej výške 2.204,00,- EUR za účelom vybudovania uzamykateľného kontajnerového
stojiska na nádoby na zmesový komunálny odpad a nádoby na triedené zložky komunálnych
odpadov.
Hlasovanie:

prítomní:22

za:21

proti:0

zdržali sa:1

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 15:
Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka na rok 2021.
Úvodné slovo predniesla JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia, ktorá
uviedla, že sa predkladá materiál, návrh zasadnutia miestnej rady a miestneho zasadnutia,
ktorý je doplnený o jedno zasadnutia naviac v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.
Starosta RNDr. Martin Zaťovič doplnil, že sa kvôli zle vyvíjajúcej sa situácií súvisiacej
s COVID 19 zrušili do odvolania poslanecké dni.

Uznesenie MZ č. 176/2020
zo dňa 08. 12. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka
na rok 2021.
Hlasovanie:

prítomní:22

za:22

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0
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Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 16:
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva z 10. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 22.09.2020
a z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 20.10.2020.
Úvodné slovo predniesla JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia, ktorá
uviedla, že predložený materiál je informácia o vybavení všetkých doposiaľ podaných
interpelácií.
K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 177/2020
zo dňa 08. 12. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
informáciu o vybavení interpelácií Mgr. Mateja Nagya, Ing. Libora Gulu, Maroša Repíka
poslancov Miestneho zastupiteľstva z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka zo dňa 22.09.2020 a Mgr. Viery Psotkovej, poslankyne Miestneho
zastupiteľstva z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka zo dňa 20.10.2020.
Hlasovanie:

prítomní:22

za:22

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 17:
Rôzne.
V bode rôzne sa diskutovalo na tému parkovacia politika a kontajnerové stojiská v Dúbravke.
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva.
--K bodu č. 18:
Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva
-

Mgr. Marcel Burkert

V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva.
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Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Overovatelia:
1. Ing. Ján Palárik, poslanec Miestneho zastupiteľstva
2. Branko Semančík, poslanec Miestneho zastupiteľstva

Za správnosť zápisnice:
JUDr. Jana Jakubkovič
vedúca organizačného oddelenia
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