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Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i a 
 

č.  144 – 156                            
 

z  9.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej   časti  Bratislava-Dúbravka 
   

z 28. júna 2016  
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 28. júna 2016  
na svojom 9.  zasadnutí tieto body programu: 
 
     Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
      Schválenie    programu    zasadnutia   miestneho  zastupiteľstva,  návrhovej    komisie     a    
     overovateľov zápisnice. 
1.  Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
2.  Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2016. 
3.  Správa  o  výsledkoch   inventarizácie  majetku, záväzkov  a  rozdielu majetku  a záväzkov 
     mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31. 12. 2015. 
4.  Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2015. 
5.  Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
6.  Stanovisko  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej    časti    Bratislava-Dúbravka   k   návrhu 
     Všeobecne   záväzného    nariadenia   hlavného    mesta   Slovenskej   republiky Bratislavy 
     o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území  hlavného 
     mesta  Slovenskej   republiky    Bratislavy   a o zmene  a   doplnení  Všeobecne  záväzného 
     nariadenia   hlavného   mesta  Slovenskej   republiky   Bratislavy   č. 13/2012  o  miestnom 
     poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

7.   Stanovisko   Miestneho   zastupiteľstva     mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka  k  návrhu 
      Všeobecne  záväzného  nariadenia   hlavného    mesta   Slovenskej   republiky   Bratislavy 
      o  používaní  pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta   Slovenskej   republiky 
      Bratislavy. 
8.   Návrh   na    nenávratné    finančné    dotácie    na  rok 2016  z   rozpočtu    mestskej   časti 
      Bratislava-Dúbravka pre športové kluby.  
9.   Návrh  na nájom časti pozemku, parc. č.1734/14 a 1734/1, k. ú. Dúbravka,  Daniele Mihá- 
      lovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
10. 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. 
11. Návrh  na  nájom  pozemkov, parc. č. 3786/9, 1710/6 a 1625/9,  k. ú. Dúbravka, Ing  Lucii 
      Rojikovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
12. Návrh na odvolanie  na vlastnú žiadosť Vladimíra Straku, poslanca  Miestneho zastupiteľ- 
      stva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  z funkcie člena Mediálnej  komisie  Miestneho 
      zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Dúbravka. 
13. Rôzne. 
      13. 1. Návrh na vzájomné cykloturistické prepojenie mestskej časti Bratislava- 
      Dúbravka s mestskou časťou  Bratislava-Lamač vybudovaním cyklolávky a cyklotrás. 
      13. 2. Návrh Mgr. Marcela Burkerta, poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
      Bratislava-Dúbravka týkajúci sa informácií o nezverejnených článkoch v Dúbravských 
      novinách. 
      Návrh uznesenia k tomuto bodu pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov  
      na prijatie uznesenia. 
14. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
      Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
 
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. Ing. Mário Borza 
   1. 2. Marián Takács 
 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22        za : 20        proti : 0         zdržal sa : 1        nehlasoval: 1 
                                                                                                    
 
2. Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
    2. 1. Ing. Matej Filípek 
    2. 2. Ing. Libor Gula, M.A. 
 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22        za : 20        proti : 0        zdržali sa : 0       nehlasovali: 2  
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Osobitné  hlasovanie  o  zaradení materiálu  do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
pod bodom č. 7: 
„Stanovisko    Miestneho    zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka   k   návrhu 
Všeobecne   záväzného    nariadenia   hlavného    mesta   Slovenskej     republiky    Bratislavy 
o  používaní   pyrotechnických  výrobkov  na  území  hlavného mesta   Slovenskej   republiky 
Bratislavy.“.  
 
Materiál nebol prerokovaný v miestnej rade a v komisiách miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22           za : 22           proti : 0           zdržali sa : 0 
  
 
Hlasovanie o celom programe: 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22           za : 22           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

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

Uznesenie MZ č. 144/2016 
zo dňa 28. 6. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

berie   na   vedomie 
 
Priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
1.  51/1995 časti  B  bodu 2  v znení uznesenia č. 453/2010 časti B bodu  2 zo dňa 9. 2. 2010. 
2.  16/2011  zo dňa 18. 1. 2011. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22           za : 22           proti : 0           zdržali sa : 0        
 

- - - 
 
K bodu č. 2: Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2016. 
 

Uznesenie MZ č. 145/2016 
zo dňa 28. 6. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje  
 
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016 nasledovne: 
 
Príjmy :                            v eurách  
 - zvýšenie bežných príjmov    
1. Školské jedálne pri MŠ  
    RP 223 002*1 – príjmy za réžiu v školskej jedálni pri MŠ                                       + 54 000  
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2. Dom kultúry Dúbravka  
    RP 223 001*2 – príjmy DKD za kultúrnu a zábavnú činnosť                                + 70 000       
 
Výdavky :                                                         
 - zvýšenie bežných výdavkov   
1. Školské jedálne pri MŠ  
    RP 09601 635 006 program 7.3. – oprava a údržba budov, objektov alebo ich častí   
    v školských jedálňach pri MŠ                                                           + 30 000    
    RP 09601 635 004 program 7.3. – oprava a údržba strojov, prístrojov, zariad.        
    v školských jedálňach pri MŠ              
    RP 09601 633 004 program 7.3. – stroje, prístroje, zariadenia, technika  

      +   4 000  

    v školských jedálňach pri MŠ                    + 20 000  
    RP 09601 610 program 7.3. – mzdy                   -   3 000  
    RP 09601 637 027 program 7.3. – dohoda o vykonaní práce      
  
2. Dom kultúry Dúbravka  

       +  3 000  

    RP 0820 637 002 program 8.3.- výdavky na kultúrnu a zábavnú činnosť        + 25 000  
    RP 0820 632 program 8.3.- energie                   +   5 000  
   RP 0820 637 027 program 8.3.- dohody o vykonaní práce                     +   5 000             
   RP 0820 637 004 program 8.3.- všeobecné služby                       + 20 000  

    RP 0820 633 006 program 8.3.- všeobecný materiál, kanc. potreby                          +   3 000  
    RP 0820 610   program 8.3. - Mzdy                      + 35 000   
    RP 0820 620   program 8.3. - Odvody                                        + 17 000  
    RP 0820 641 001  - príspevok na prevádzku DKD (zo 60 000 na 20 000)                 - 40 000  
  
3. Športové ihrisko na ulici Viery Valachovej 
    Rekonštrukciu športového ihriska navrhujeme financovať z rezervného fondu  
    a to  navýšením kapitálového rozpočtu nasledovne : 
    - navýšenie kapitálových výdavkov  
      RP 0810 717 002 program 9.3.                                                                                + 75 000  
    - navýšenie príjmových finančných operácií                 
      RP 454 001                                                                                                               + 75 000        
 
 
Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu bude nasledovná : 
 
PRÍJMY     zvýšenie o 199 000 eur        z  10 685 298 eur   na 10 908 298 eur  
 
VÝDAVKY    zvýšenie o 199 000 eur          z  10 638 298 eur   na 10 861 298 eur.  
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 19           proti : 0           zdržali sa : 2        
 

- - - 
 
 
 
 
 
 



5 
 

K bodu č. 3: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31. 12. 2015. 
 

Uznesenie MZ č. 146/2016 
zo dňa 28. 6. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. berie  na  vedomie 
 

správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31. 12. 2015. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 20           proti : 0           zdržal sa : 1 
 

B. schvaľuje 
 
odpis pohľadávok a záväzkov zo zmenky z účtovnej evidencie v hodnote 165.969,59 eur 
(5 000.000,- Sk), ktorú vystavila firma BRADER s.r.o. na Mestskú časť Bratislava-Dúbravka 
a  tá ju následne previedla  indosamentom  na  Dom  kultúry Dúbravka. Okresný  súd 
Malacky  
v roku 2014 vydal uznesenie zo dňa 21. 10. 2014, ktorým rozhodol o zastavení exekúcie 
vedenej pod spisovou značkou 23Er/9387/2008. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22           za : 19           proti : 0           zdržali sa : 3        
 

- - - 
 
K bodu č. 4: Návrh  záverečného  účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  za rok 2015. 
 

Uznesenie MZ č. 147/2016 
zo dňa 28. 6. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. berie na vedomie 
 
1.  Ročnú  účtovnú  závierku  príspevkovej  organizácie Dom kultúry Dúbravka  za rok 2015  
     a hospodársky výsledok – strata vo výške 127.531,- eur. 
2.  Ročnú  účtovnú závierku za organizáciu  Dúbravská televízia, s.r.o.  za rok 2015 a hospo-  
     dársky výsledok – strata vo výške 27.852,05 eur.  
 

B. schvaľuje 
 
1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2015 bez výhrad. 
2. Čerpanie rozpočtu a návrh zostatku finančných prostriedkov určených k prerozdeleniu  ako 

rozpočtový prebytok mestskej časti za rok 2015 vo výške 819 319,60 eur, 
prerozdeliť do rezervného fondu sumu 719 319,60 eur a do fondu statickej dopravy 
sumu 100 000,- eur. 
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Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 20           proti : 0           zdržal sa : 1        
K bodu č. 5: Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
 

Uznesenie MZ č. 148/2016 
zo dňa 28. 6. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. berie  na  vedomie 
 

1. Správu z kontroly verejného obstarávania. 
2. Správu z kontroly materských škôl. 
3. Správu z kontroly poskytovania dotácií. 
 

B. žiada 
 
prednostu miestneho úradu 
zabezpečiť odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 
 

C. schvaľuje 
 

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016. 
 
Hlasovanie o častiach  uznesenia A, B, C:   prítomní : 22     za : 20     proti : 0      zdržali sa : 
2 
 

D. súhlasí 
 
s  účasťou  prizvaných  osôb  v zmysle  ust. § 24 zákona č. 357/2015 Z. z.  na kontrolnej  akcii 
„ Kontrola využívania finančných, materiálnych  a ľudských zdrojov  pri výkone správy “ bez 
nároku  na  úhradu  nákladov   súvisiacich   s  výkonom   kontroly  a  to menovite  Ing. Martin 
Mlýnek, poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22           za : 20           proti : 0           zdržali sa : 2        
 

- - - 
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K bodu č. 6: Stanovisko  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej    časti    Bratislava-
Dúbravka   k  návrhu    Všeobecne   záväzného    nariadenia   hlavného    mesta   
Slovenskej   republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území  hlavného  mesta  Slovenskej   republiky   Bratislavy   
a o zmene  a   doplnení  Všeobecne  záväzného   nariadenia   hlavného   mesta  
Slovenskej   republiky   Bratislavy   č. 13/2012  o  miestnom   poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Uznesenie MZ č. 149/2016 
zo dňa 28. 6. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. súhlasí 
 
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady s nasledovnými pripomienkami: 
 
- §2  

- navrhujeme vypustiť slovné spojenie „a je poplatníkom za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady“ (zákon o odpadoch jasne definuje čo sú komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady a kto je pôvodca odpadov. V zmysle vyššie uvedeného je 
možné si toto ustanovenie VZN vysvetľovať tak, že iba ten je pôvodca, kto platí za 
odvoz/likvidáciu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Pôvodcom je 
každý ktorého činnosťou tieto odpady vznikajú bez ohľadu na to či je poplatníkom alebo 
nie). 
 

- § 2 ods. 5 písm. j)  
- je potrebné vyšpecifikovať, ktoré odpady sú odpady z trhovísk, nakoľko na 
trhoviskách sa nepredáva iba určitý druh tovarov, teda nie je možné presne zadefinovať, 
ktoré odpady z trhovísk sú tým dotknuté. 

 
- § 2 ods. 5 písm. k) 

- zákon o odpadoch bližšie nešpecifikuje, ktoré odpady sú drobné stavebné odpady. Vo 
VZN by malo byť určené množstvo stavebného odpadu, ktoré sa bude považovať ešte za 
drobný stavebný odpad, pri nelegálnych skládkach a v zmysle definície drobných 
stavebných odpadov bude problém určiť a zistiť, či odpad uložila fyzická osoba alebo 
osoba, ktorá vykonávala stavebné práce pre fyzickú osobu. Keby bolo určené množstvo 
do ktorého je možné považovať stavebný odpad za drobný stavebný odpad, tak táto 
otázka je vyriešená. Treba pripomenúť že v zmysle § 15 zákona o odpadoch je mestská 
časť povinná odstrániť nelegálne skládky (ak sa nezistí pôvodca odpadu) komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov. Pri tomto ustanovení VZN by tak mestské časti 
museli odstraňovať všetok stavebný odpad bez ohľadu na množstvo stavebného odpadu, 
pretože by nevedeli rozlíšiť kedy hovoríme v polohe drobného stavebného odpadu a kedy 
v polohe stavebného odpadu.  
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- druhá možnosť je, aby stavebný úrad v každom prípade pri každej stavebnej činnosti 
pri ktorej vzniká stavebný odpad podmieňoval vydanie kolaudačného rozhodnutia 
vyjadrením okresného úradu, že stavebník alebo investor stavby predložil vážne lístky 
ako dôkaz, že odpad bol odovzdaný oprávnenej osobe na likvidáciu alebo nakladanie 
s ním. 

 
- § 2 ods. 11 a 12 

- spracovateľ v týchto ustanoveniach definuje pojem „správca nehnuteľnosti“, pričom 
následne vo VZN s tento pojem aj používa a teda týmto VZN určuje povinnosti 
„správcom nehnuteľnosti“. 

- nakoľko zákon o odpadoch vo svojej terminológií používa v § 4: 
a) pôvodcu odpadu 
b) držiteľa odpadu 
c) a osoby nakladajúce s odpadom  

; pričom § 12 zákona o odpadoch určuje všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi; § 14 
určuje povinnosti držiteľa odpadu, ale nikde v zákone o odpadoch nie sú uložené 
povinnosti pre správcu/správcov nehnuteľnosti. 
- vychádzajúc z Ústavy SR (čl. 2 ods. 3) – povinnosti je možné ukladať len na základe 

zákona, nikoho nemožno nútiť, aby konal to čo mu zákon neukladá, domnievame sa, 
že tieto ustanovenia VZN sú v rozpore so zákonom o odpadoch a ich ponechanie vo 
VZN môže byť posudzované ako porušenie § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisoch. 

- navrhujeme, aby sa vo VZN používal termín „držiteľ odpadu“ ako pojem širšieho 
významu v porovnaní s pojmom „pôvodca odpadu“, a to v celom texte VZN, kde 
spracovateľ používa pojem „správca nehnuteľnosti“ (§ 6 až 8 a § 25 Prechodné 
ustanovenia). 

 
- § 6 ods. 3  

- je potrebné určiť aj na základe vyjadrenia príslušnej mestskej časti nie iba správcu 
nehnuteľnosti. 

 
- § 7 ods. 2 

- je potrebné viazať na množstvový zber nie iba na posúdenie hlavného mesta. Ak 
správca nehnuteľnosti alebo zástupca vlastníkov preukáže, že z troch zberných nádob 
reálne zaplní iba dve a z tohto dôvodu chce redukovať počet nádob (kontajnerov) hlavné 
mesto by malo zmene vyhovieť. (je možné že hlavné mesto bude využívať slovo 
„posúdi“ pretože pre hlavné mesto je výhodné, aby bytové domy využívali čo najviac 
zberných nádob na komunálny odpad, MČ Dúbravka má záujem, aby obyvatelia platili 
iba za tie nádoby, ktoré reálne využívajú). 
- rovnako by bol vhodný aj informačný systém do ktorého by mali prístup všetky 
mestské časti a vedeli by zistiť či je konkrétna osoba zapojená do systému zberu 
komunálnych odpadov, prípadne zmeny zapojenia sa do systému, rovnako aj dočasné 
úpravy zapojenia sa do systému. 

 
- § 11 ods. 7  
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- v prípade potreby vyššej frekvencie odvozu komunálneho odpadu by mali byť zo 
strany OLO a. s. pružne stanovené  ďalšie termíny odvozu pre jednotlivé lokality, kde 
interval jeden až dvakrát týždenne nepostačuje. Argumentujeme tým, že VZN zakazuje 
ukladanie komunálneho odpadu mimo nádob na to určených, no v prípade že sú 
preplnené obyvatelia ukladajú odpad aj okolo nádob na komunálny odpad.  

 
- § 12 ods. 1 

- stanovište na zber triedeného odpadu – papier, plasty, sklo je potrebné viazať na 
spoločné stanovište pre zberné nádoby na zmesový komunálny odpad. Pretože je účelné, 
aby tieto nádoby na zmesový komunálny odpad a nádoby na triedený zber boli 
umiestnené spolu na jednom stanovišti. 

 
- §13  

- v zmysle  zákona   č. 79/2015 Z. z.  o  odpadoch   § 81  ods. 7 písm. b)  bod 3  je  obec 
povinná     zabezpečiť    vykonávanie   a   zavedenie    triedeného    zberu     biologických 
rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.  
- v dôvodovej správe k § 13 sa uvádza, že ľudia majú na výber buď sa zapojiť do 
individuálneho kompostovania alebo komunitného kompostovania a v prípade, že takéto 
kompostovanie nie je dostatočne zabezpečené, je možné odovzdať odpad zo záhrad na 
zberný dvor alebo na stálom mieste, ktoré bude na tento účel vytvorené.  
- je potrebné jasne zadefinovať ako sa bude nakladať so substrátom, ktorý vznikol 
kompostovaním v prípadoch, ak ho osoba zapojená do individuálneho kompostovania 
nedokáže využiť bezozbytku. V prípade, že tento substrát bude ukladaný na „stále 
miesto“ nebude mať individuálne kompostovanie význam. Rovnako vznikne problém 
s kompostovaním drevnej hmoty – konárov,  kde by bolo účelné využívať štiepkovače. 

 
- § 16 písm. a) 

- je účelné určiť, aby v zberných miestach, ktoré určí OZV (organizácia zodpovednosti 
výrobcov) bolo možné prevzatie elektro odpadu od každého občana Bratislavy bez 
ohľadu na jeho trvalý pobyt v určitej mestskej časti Bratislavy, v ktoromkoľvek zariadení 
na území Bratislavy určenom OZV.  

 
 

Všeobecné pripomienky k predloženému zneniu  návrhu VZN 
 

- Treba jasne vo VZN určiť, že fyzická osoba nesmie nakladať s iným ako komunálnym 
odpadom. 

- Právnická osoba sa v zmysle zákona č. 79/2015 z. z. o odpadoch musí postarať sama 
o nakladanie s BRO (biologicky rozložiteľný odpad). 

- V časti triedený zber je potrebné určiť, že jednou z foriem triedeného zberu je aj 
triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, ktorý sa organizuje občasne, 
alebo  
v uvedených intervaloch a organizuje ich (je oprávnený organizovať ich) - mestská 
časť, príslušná škola, správca školy a pod., aby bolo zrejmé, že to nemôže byť 
ktokoľvek. 
Tento systém musí byť prediskutovaný aj s OZV (organizácia zodpovednosti 
výrobcov, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu, aby údaje o množstvách mala táto 
OZV  
k dispozícii a aj materiálový tok bol v súlade s požiadavkami OZV. 
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- Treba jasne vyšpecifikovať podmienky odvozu BRO (biologicky rozložiteľný odpad), 
systém nakladania s týmto odpadom, určiť kam so skompostovaným produktom, ak ho 
nemôže vlastník využiť v plnom rozsahu. 

- Treba sa postarať aj o vyhradený prúd – pneumatiky, nakoľko sa vyskytujú v okolí 
kontajnerových stojísk, tvoria nelegálne skládky, tou formou, že ľudia musia byť 
informovaný o spätnom odbere pneumatík. Spätný zber odpadových pneumatík je 
bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber 
nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, 
pneuservis). 

B. žiada  
 
starostu  
doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 20           proti : 1           zdržali sa : 0        
 

- - - 
 
K bodu č. 7: Stanovisko Miestneho zastupiteľstva  mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka  
k   návrhu Všeobecne  záväzného  nariadenia   hlavného    mesta   Slovenskej   republiky   
Bratislavy o používaní  pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta  Slovenskej   
republiky Bratislavy. 

 
Uznesenie MZ č. 150/2016 

zo dňa 28. 6. 2016 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. súhlasí 

s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy bez pripomienok. 

 
B. žiada  

 
starostu 
doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22           za : 18           proti : 0           zdržali sa : 4        
 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
K bodu č. 8: Návrh na nenávratné finančné  dotácie na  rok 2016 z rozpočtu  mestskej  
časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby. 
 

Uznesenie MZ č. 151/2016 
zo dňa 28. 6. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2016 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre športové kluby: 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0        
- - - 

 
K bodu č. 9: Návrh na nájom časti pozemku, parc. č.1734/14 a 1734/1, k. ú. Dúbravka,  
Daniele  Mihálovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 152/2016 
zo dňa 28. 6. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. konštatuje, 
 

že nájom časti pozemkov, parc. č. 1735/14-ostatná plocha, vo výmere 27 m2 a parc. č. 1734/1-
zastavaná  plocha  a  nádvorie, vo   výmere  41 m2, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere  68 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 nájom  pozemku, ktorý tvorí 
prístupový chodník k pozemku žiadateľky. 

Por. číslo Žiadosť o dotáciu Navrhovaná suma  

1. ŠHK KŠK BA Bratislava 5.950,- eur 

2. Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova 24 4.400,- eur 

3. Futbalový klub Dúbravka 3.000,- eur 

4. Futbalový klub Polície Dúbravka Bratislava 2.000.- eur 
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B. schvaľuje 

 
Daniele Mihálovej, bytom ul. Anton Sattler Gasse 115/18/5, Wien, Rakúsko nájom časti 
pozemkov, parc. č. 1735/14-ostatná plocha, vo výmere 27 m2 a parc. č. 1734/1-zastavaná 
plocha a nádvorie, vo výmere 41 m2, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 68 m2, na dobu 
neurčitú od 1. 5. 2016, za cenu 4,- eur/m2/rok, t. z. za cenu celkom  272,- eur/rok, ako 
prístupový chodník k záhrade podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 182/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa s 
podmienkami: 
1. Nájomná zmluva bude podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia miestnym 
zastupiteľstvom. V prípade, ak zmluva nebude v tejto lehote podpísaná toto uznesenie stratí 
platnosť. 
2. Nájomca doplatí nájomné za 2 roky spätne do 30 dní odo dňa podpísania nájomnej zmluvy 
obidvomi zmluvnými stranami. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0        
 

- - - 
 
K bodu č. 10: 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. 
 

Uznesenie MZ č. 153/2016 
zo dňa 28. 6. 2016 

 
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. 1734/1-
zastavaná 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. 
 

B. schvaľuje 
 

Jane Simonovej a Jozefovi Simonovi, bytom  Matejkova 2, 841 05 Bratislava  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  
od 1. 5. 2016, za cenu určenú Pravidlami mestskej časti Bratislava-Dúbravka 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  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  
s podmienkami: 
1. Nájomná zmluva bude podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia miestnym 
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zastupiteľstvom. V prípade, ak zmluva nebude v tejto lehote podpísaná toto uznesenie stratí 
platnosť. 
2. Nájomca doplatí nájomné za obdobie od 4. 9. 2015  do 30. 4. 2016 do 30 dní odo dňa 
podpísania nájomnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0        
 

- - - 
 
 
 
K bodu č. 11: Návrh  na   nájom    pozemkov,   parc.  č.  3786/9,  1710/6  a  1625/9,   k. ú. 
Dúbravka, Ing Lucii Rojikovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 154/2016 
zo dňa 28. 6. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. konštatuje, 
 

že nájom pozemkov, parc. č. 3876/9-lesné pozemky, vo výmere 26 m2, parc. č. 1710/6-
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 32 m2  a  parc. č. 1625/9, vo výmere 19 m2, 
zapísaných na LV č. 5920, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-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, že ide o susediace a 
nadväzujúce pozemky k pozemkom, parc. č. 1709/6, 1709/7, 1709/4 a 1709/5 vo vlastníctve 
žiadateľky Ing. Lucii Rojikovej, nachádzajúce sa vo vnútri oplotenia.  
 

B. schvaľuje 
 

nájom pozemkov, parc. č. 3876/9-lesné pozemky, vo výmere 26 m2, parc. č. 1710/6-zastavané 
plochy a nádvoria, vo výmere 32 m2 a parc. č. 1625/9, vo výmere 19 m2, spolu vo výmere   
77 m2, zapísaných na LV č. 5920, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-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 Ing. Lucii 
Rojikovej, bytom Dúbravka  5788, 841 02 Bratislava, na dobu neurčitú od 1. 6. 2016, za cenu 
77,- eur/rok, podľa Pravidiel mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúcich postup pri 
nájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípady hodné osobitného 
zreteľa, ktoré boli schválené uznesením MZ č. 199/2012 dňa 18. 9. 2012 s podmienkami: 
1. Nájomná zmluva bude podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia miestnym 
zastupiteľstvom. V prípade, ak zmluva nebude v tejto lehote podpísaná toto uznesenie stratí 
platnosť. 
2. Pri budovaní prístupovej cesty bude oporný múr odstránený na náklady nájomcu ( pani 
Rojikovej). Dôvodom na vypovedanie nájmu na pozemky, parc. č. 1710/6 a parc. č. 1625/9 
bude zámer OZ TAVARIČKA vybudovať na týchto pozemkoch prístupovú komunikáciu. 
 
Hlasovanie  o   podmienke   pod   bodom   č. 2,  (návrh   Mgr.  Mariána  Podrazila,  poslanca 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka): 
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                                                                   prítomní : 21      za : 20      proti : 0      zdržal sa : 1 
 
Hlasovanie o celom návrhu uznesenia:    prítomní : 21      za : 21      proti : 0      zdržali sa : 0        
 

- - - 
        
 

 
 
 
 
K bodu č. 12: Návrh  na  odvolanie   na  vlastnú  žiadosť   Vladimíra   Straku,   poslanca 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka z funkcie člena  Mediálnej  
komisie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Dúbravka. 
 

Uznesenie MZ č. 155/2016 
zo dňa 28. 6. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A.  odvoláva 
 

na vlastnú žiadosť Vladimíra Straku, poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka z funkcie člena Mediálnej  komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, dňom 28. 6. 2016. 
 

B. volí 
 

RNDr. Katarínu Pavličkovú, CSc. za členku odborníčku-neposlankyňu Komisie životného 
prostredia, bezpečnosti a poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, dňom 28. 6. 2016.  

 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 20           proti : 0           zdržal sa : 1         
 

- - - 
 
K bodu č. 13: Rôzne. 
                        13. 1. Návrh  na  vzájomné   cykloturistické   prepojenie    mestskej   časti 
Bratislava-Dúbravka  s  mestskou  časťou  Bratislava-Lamač  vybudovaním  cyklolávky 
a cyklotrás. 
 

Uznesenie MZ č. 156/2016 
zo dňa 28. 6. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. berie  na  vedomie 
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informáciu o spoločnom postupe mestských častí Bratislava-Lamač a Bratislava-Dúbravka 
na príprave realizácie výstavby cyklolávky a cyklotrás spájajúcich katastrálne územia 
obidvoch mestských častí bez pripomienok. 
 

B. súhlasí 
 
s uzatvorením zmluvy o združení finančných prostriedkov medzi mestskými časťami 
Bratislava-Lamač, Bratislava-Dúbravka a s hlavným mestom SR Bratislavou na prípravu 
a realizáciu zámeru výstavby cyklolávky a cyklotrás v k .ú. Lamač a v k. ú. Dúbravka bez 
pripomienok. 

 
Hlasovanie :        prítomní : 16           za : 16           proti : 0           zdržali sa : 0         
                        13. 2. Návrh Mgr. Marcela Burkerta, poslanca Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti   Bratislava-Dúbravka týkajúci sa informácií o nezverejnených článkoch 
v  Dúbravských  novinách. 
 
Návrh uznesenia k tomuto bodu pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov  
na prijatie uznesenia. 
 

- - - 
 
K bodu č. 14: Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
 
                             V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
                                                                                                                   starosta 
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