
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Dúbravka

U z n e s e n i a

č.   179 – 203

z  16. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava–Dúbravka

z  18. septembra 2012

_______________________________________________________________________ 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 18.9.2012 
na svojom 16.  zasadnutí  tieto body programu :

            Otvorenie rokovania.
            Schválenie programu zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
2. Informácia o činnosti útvaru kontroly.
3. Informácia o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

za     1. polrok 2012.
4. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 37/12-9 zo dňa 12.7.2012 Okresnej 

prokuratúry  Bratislava IV proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka č. 3/2007 z 11.12.2007 o obmedzení a zákaze predaja, podávania 
alebo požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v Mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka.

5. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. 
mesta SR Bratislavy o úprave podmienok predaja podávania alebo užívania 
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných verejne 
prístupných miestach na území hlavného mesta SR Bratislavy.

6. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. 
mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľnosti.

7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. 
mesta SR Bratislavy  o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 
znečisťovania ovzdušia.

     7A.  Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. 
mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie.      

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
o poskytovaní sociálnych služieb.
Predkladateľ stiahol materiál z programu rokovania.

9. Návrh na zrušenie poskytovania sociálnych služieb v dennom stacionári Život na 
Bagarovej 22.
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10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa 
zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 8/2009 
o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári Život.

11. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka – rozpočtové opatrenie.
12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ../2012 

ktorým sa mení  a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Dúbravka č. 2/2012 zo dňa 6.3.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

13. Žiadosť Základnej školy Nejedlého 8 o dofinancovanie prevádzkových nákladov 
základnej školy.

14. Analýza právnej formy Domu kultúry Dúbravka.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

15. Prerokovanie zmeny Urbanistickej štúdie Veľká lúka.
16. Návrh na predaj pozemku parc. č. 873/2 k.ú. Dúbravka Miroslavovi Zemanovi a 
Ľubici Zemanovej.

17. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1644/9 k.ú. Dúbravka Ing. Jánovi Hetešovi a Anne 
Hetešovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.

18. Návrh na nájom časti pozemku parc.č.31/7 k.ú. Dúbravka MUDr. Martinovi 
Matejkovi a Mgr. Zuzane Matejkovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

19. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov parc. č. 1425 a 3175/19 k.ú. Dúbravka 
Spoločnosti euroAWK, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave ako prípad hodný  osobitného 
zreteľa.

20. Návrh na nájom učebne v objekte ZŠ Beňovského č. 1 k.ú. Dúbravka pre Metodicko-
pedagogické centrum so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa.

21. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte Bilíkova č. 34 k. ú Dúbravka pre 
Gymnázium Bilíkova č. 24 so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného 
zreteľa.

22. Návrh na vyhlásenie druhého kola obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh 
na nájom nebytových priestorov na prízemí objektu Žatevná 4 v Bratislave, k.ú. 
Dúbravka a na schválenie jej podmienok.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

23. Návrh na vyhlásenie druhého kola obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh 
na nájom nebytových priestorov, blok C v budove Základnej školy  na Nejedlého ul. č. 
8 v Bratislave, k.ú. Dúbravka a na schválenie jej podmienok.

24. Návrh Pravidiel mestskej časti Bratislava – Dúbravka upravujúcich postup  pri nájme 
pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely ako prípady hodné osobitného 
zreteľa.

25. Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti.
26. Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní.
27. Informácia o vybavených interpeláciách.
28. Rôzne.
29. Interpelácie poslancov.
      Ukončenie MZ 
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Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                     

overovateľov zápisnice poslancov:
Marián Takács
Hlasovanie :        prítomní : 23          za :  22               proti : 0           zdržali sa : 1 
Ing. Peter Hanulík
Hlasovanie :        prítomní : 23         za : 23                proti : 0           zdržali sa : 0 

navrhovateľov uznesení  poslancov : 
PhDr. Matilda Križanová
Hlasovanie :        prítomní : 23         za : 22                 proti : 0           zdržali sa : 1 
Ing. Peter Klepoch
Hlasovanie :        prítomní : 23          za : 22                proti : 0          zdržali sa : 1 

Hlasovanie o zaradení bodu 7 do programu rokovania:
Hlasovanie :        prítomní : 23         za : 23                proti : 0           zdržali sa : 0 
Hlasovanie o zaradení bodu 7A do programu rokovania:
Hlasovanie :        prítomní : 23         za : 23                proti : 0           zdržali sa : 0 

Hlasovanie o celom programe :
Hlasovanie :        prítomní : 23         za : 23                proti : 0           zdržali sa : 0 

k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie MZ č. 179/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

A. berie   na   vedomie

1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva:
- uznesenie 91/2011/C2,
- uznesenie 134/2012/B1,

2. priebežné plnené 
- uznesenie 409/2009/B7,
- uznesenie 453/2010/B2,
- uznesenie 16/2011.

B. schvaľuje

predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva
_____________________________________________________________________
nositeľ plnenia                         číslo uznesenia            pôvodný             nový
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uznesenia                                                                     termín                 termín
_____________________________________________________________________
 Riaditeľka DKD                       157/2012/B2              31.08.2012         25.10.2012      
 _____________________________________________________________________
Riaditeľka DKD                        157/2012/B3              31.08.2012         25.10.2012        
 _____________________________________________________________________

C. zrušuje

1. uznesenie 342/2009/C2 v znení uznesenia 409/2009/B7,
2. uznesenie 137/2012.

Hlasovanie  :       prítomní : 23      za : 23                 proti : 0           zdržali sa : 0

k bodu č. 2 : Informácia o činnosti útvaru kontroly.

Uznesenie MZ č. 180/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

A. berie na vedomie

1.  Správu  z kontroly vybavovania sťažností a petícií za 1. polrok 2012. 
2.  Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých pri výkone kontrol v rokoch 2010 a 2011.

B. ukladá

prednostovi miestneho úradu:
prijať opatrenia na nápravu nedostatkov pri povinnom zverejňovaní informácií a zmlúv.
                                                                                                                    T: do 31.12.2012 

Hlasovanie  :       prítomní : 23      za : 23                 proti : 0           zdržali sa : 0

k bodu č. 3 : Informácia o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za     1. polrok 2012.

Uznesenie MZ č. 181/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

berie na vedomie
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informáciu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
k 30.06.2012.

Hlasovanie  :       prítomní : 22      za : 21                 proti : 0           zdržali sa : 1

k bodu č. 4 : Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 37/12-9 zo dňa 
12.7.2012 Okresnej prokuratúry Bratislava IV proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2007 z 11.12.2007 o obmedzení a zákaze 
predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 182/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

A. prerokovalo

protest prokurátora  č. Pd 37/12-9  zo dňa 12.07.2012  Okresnej prokuratúry  Bratislava IV 
podaného proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 
3/2007 zo dňa 11. decembra 2007 o obmedzení a zákaze predaja, podávania alebo požívania 
alkoholických  nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti Bratislava–
Dúbravka.

B. vyhovuje

protestu prokurátora č. Pd 37/12-9 zo dňa 12. 07. 2012 Okresnej prokuratúry  Bratislava IV 
podaného proti všeobecne záväznému  nariadeniu mestskej časti Bratislava–Dúbravka č. 
3/2007 zo dňa 11. decembra 2007 o obmedzení a zákaze predaja, podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
a

C. žiada

starostu mestskej časti Bratislava–Dúbravka, aby na najbližšom zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Dúbravka predložil návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa zruší všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava–Dúbravka č. 3/2007 zo dňa 11. decembra 2007  o obmedzení 
a zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach v mestskej časti Bratislava–Dúbravka.

Hlasovanie  :       prítomní : 23      za : 19                 proti : 1           zdržali sa : 3

k bodu č. 5 : Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hl. mesta SR Bratislavy o úprave podmienok predaja podávania alebo 
užívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných 
verejne prístupných miestach na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Uznesenie MZ č. 183/2012
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

nesúhlasí

so schválením návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o 
úprave podmienok predaja podávania alebo užívania alkoholických nápojov v zariadeniach 
spoločného stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach na území hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

Hlasovanie  :       prítomní : 22      za :  18                proti : 0           zdržali sa : 4

k bodu č. 6 : Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hl. mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľností.

Uznesenie MZ č. 184/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

súhlasí

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o dani z nehnuteľností.

Hlasovanie  :       prítomní : 22      za : 22                 proti : 0           zdržali sa : 0

k bodu č. 7 : Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hl. mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľnosti.

Uznesenie MZ č. 185/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

súhlasí

s predloženým návrhom  všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania  ovzdušia  a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  predložený návrh schváliť.

Hlasovanie  :       prítomní : 23      za : 23                 proti : 0           zdržali sa : 0

k bodu č. 7A :  Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hl. mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie.      

Uznesenie MZ č. 186/2012
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

súhlasí

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy  o dani za 
ubytovanie s pripomienkami:
1.  vecného charakteru:
1.1. Odkaz pod čiarou na zákony na str. 3 nariadenia upraviť presnú citáciu zákonov takto:
3)  za slovom „v znení“ doplniť slová. „neskorších predpisov“ a vypustiť  slová „zákona č. 

692/2006 Z. z.“.
4)   Za slovom „odpady“ doplniť slová „v znení neskorších predpisov“.
8)   Za slovom „polícii“ doplniť slová „v znení neskorších predpisov“.
9)  Za textom „ 563/2009 Z. z“ doplniť slová „o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov“ a za textom „ 582/2004 Z. z“ doplniť slová „o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“.

 
2. formálneho charakteru:
2. 1. V § 10 v poslednom riadku za slovom „Bratislavy“ doplniť skratku  „č.“.
 
Hlasovanie  :       prítomní : 23      za : 23                proti : 0           zdržali sa : 0

k bodu č. 8 :  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  Bratislava-
Dúbravka o poskytovaní sociálnych služieb.

Predkladateľ stiahol na základe diskusie materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva.

k bodu č. 9 :  Návrh na zrušenie poskytovania sociálnych služieb v dennom stacionári 
Život na Bagarovej 22.

Uznesenie MZ č. 187/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

schvaľuje

1. zrušenie poskytovania sociálnych služieb v Dennom stacionári „Život“ k 1.1.2013.

Podľa návrhu poslanca Mikuláša:

2. predaj bytu č. 11 , vchod Bagarova 22, LV 3453 k. ú. Bratislava-Dúbravka vo vlastníctve 
hl. mesta SR Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka  a to formou 
dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

Hlasovanie  :       prítomní : 21      za : 21                 proti : 0           zdržali sa : 0
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k bodu č. 10 :  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Dúbravka č. 8/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári Život.

Uznesenie MZ č. 188/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

schvaľuje

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 5/2012, ktorým sa 
zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v Dennom 
stacionári „Život“.

Hlasovanie  :       prítomní : 22      za : 22                 proti : 0           zdržali sa : 0

k bodu č. 11 :  Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka – rozpočtové 
opatrenie.

Uznesenie MZ č. 189/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

A. schvaľuje

1. presun 5000 eur z podprogramu 12.9. „Denný  stacionár“ do podprogramu 12.3. 
„Opatrovateľská služba“ – mzdové prostriedky (mzdy a odvody).

2. navýšenie o 50 000 eur vo výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
na opravy  a nevyhnutnú údržbu komunikácií a chodníkov z rezervného fondu podľa 
predloženého materiálu.

3. navýšenie o 36 000 eur na mzdy a prevádzkové náklady pre materskú školu na 
Bazovského 4 v rámci príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu podľa priloženého 
materiálu.
s tým, že dopad na celkový rozpočet je nasledovný:
1. Rozpočet MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2012 v príjmovej a výdavkovej časti vo       

výške 9 127 174 eur vrátane finančných operácií ako vyrovnaný.
2. Príjmy bežného rozpočtu 5 423 014 eur,

            výdavky bežného rozpočtu 5 423 014 eur.
      3.   Príjmy kapitálového rozpočtu 100 000 eur,
            výdavky kapitálového rozpočtu  100 000 eur.     
      4.   Použitie peňažných fondov MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2012.
            V príjmovej časti ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu finančných operácií sumu 
            1 430 061 eur.
      5.   Transfery zo štátneho rozpočtu pre základné školy v príjmoch aj vo výdavkoch 
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            rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka v sume 2 174 099 eur.

Hlasovanie  :       prítomní : 24      za : 24                 proti : 0           zdržali sa : 0

Podľa návrhu poslanca Vašeka:

B.  ukladá

prednostovi miestneho úradu:
uverejniť na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka všetky investície 
z rozpočtových programov 6.1 – opravy ciest a chodníkov a komunikácií 
s fotodokumentáciou pred opravou a po realizácii.

Hlasovanie  :       prítomní : 24      za :  22                proti : 0           zdržali sa : 2

k bodu č. 12 :  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Dúbravka č. ../2012 ktorým sa mení  a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2012 zo dňa 6.3.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe 
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Uznesenie MZ č. 190/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

schvaľuje

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6/2012, ktorým sa 
mení  a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2012 
zo dňa 6.3.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach.

Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 19                 proti : 0           zdržali sa : 1

k bodu č. 13 :  Žiadosť Základnej školy Nejedlého 8 o dofinancovanie prevádzkových 
nákladov základnej školy.

Uznesenie MZ č. 191/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

A. prerokovalo

žiadosť o dofinancovanie prevádzkových nákladov Základnej školy Nejedlého č. 8.
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B. schvaľuje

dofinancovanie prevádzkových nákladov Základnej školy Nejedlého č. 8 do výšky 16 608 eur 
z účtu nájmov základných škôl.

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

k bodu č. 14 :  Analýza právnej formy Domu kultúry Dúbravka.

Hlasovanie  :       prítomní : 17      za : 0                 proti : 8           zdržali sa : 9
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

k bodu č. 15 :  Prerokovanie zmeny Urbanistickej štúdie Veľká lúka.

Uznesenie MZ č. 192/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

A. berie na vedomie

Urbanistickú štúdiu zóny Veľká lúka Bratislava-Dúbravka, spracovateľ: HUGPRO, s.r.o., Ing. 
arch. Dušan Krampl, 2012.

B. ukladá
prednostovi miestneho úradu zabezpečiť:

1. Rozdelenie čistopisu urbanistickej štúdie zóny Veľká lúka Bratislava Dúbravka na dve 
etapy takto:. 

I. etapa bude zahŕňať územie malopodlažnej zástavby  RD (102) v rozsahu cca 25 ha. Jedná 
sa prevažne o územie v súčasnosti záhradkársky využívaných plôch. Súčasťou I. etapy 
bude aj územie Technického skla s cieľom zamedziť rozvoj nežiadaných funkcií v území 
s ohľadom na jeho ďalší rozvoj (spracovateľ zohľadní reálny stav využívania pozemkov 
okolia Technického skla).  I. etapa zahrnie aj hlavné dopravné napojenie celého územia 
UŠ.

     II. etapa bude zahŕňať ostatné územie riešeného územia UŠ.

Dopracovanie čistopisu – doplnenie grafického vyznačenia etáp, doplnenie údajov základných 
urbanistických ukazovateľov pre každú etapu a i.

                                                                                                                   T: 30.10.2012

2. Predloženie čistopisu Magistrátu hl. m. SR Bratislava.

                                                                                                                   T: 15.11.2012

3. Zabezpečiť náležitosti tak, aby I. etapa Urbanistickej štúdie zóny  Veľká lúka Bratislava 
Dúbravka bola zaradená do Zmien a doplnkov IV, Územného plánu hl. m. SR Bratislavy.

                                          
                                                                                                                   TK: 30.6.2013
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Hlasovanie  :       prítomní : 18      za : 11                 proti : 0           zdržali sa : 7

k bodu č. 16 :  Návrh na predaj pozemku parc. č. 873/2 k.ú. Dúbravka Miroslavovi 
Zemanovi a Ľubici Zemanovej.

Uznesenie MZ č. 193/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

schvaľuje

predaj pozemku parc. č. 873/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 v k. ú. Dúbravka 
vedeného v KN ako parcela registra „C“, LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka Miroslavovi Zemanovi a manželke 
Ľubici Zemanovej, podľa  § 9a ods. 8 písm. b)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov - pozemok zastavaný časťou stavby rozostavaného rodinného 
domu vo vlastníctve kupujúcich za kúpnu cenu 200,- EUR s podmienkami :
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní odo dňa doručenia 

predchádzajúceho súhlasu primátora k tomuto prevodu. V prípade, že kúpna zmluva 
nebude kupujúcimi v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami. 

Hlasovanie  :       prítomní : 18      za : 17                 proti : 0           zdržali sa : 1

k bodu č. 17 :  Návrh na predaj pozemku parc. č. 1644/9 k.ú. Dúbravka Ing. Jánovi 
Hetešovi a Anne Hetešovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 194/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

A. konštatuje,

že predaj pozemku parc. č. 1644/9 ostatné plochy a nádvoria o výmere 10 m2  k. ú. Dúbravka 
vedeného v KN ako parcela registra „C“, LV č. 847 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka  je prípadom hodným osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu, že ide o prislúchajúci a susedný pozemok k pozemkom vo 
vlastníctve kupujúcich  Ing. Jána Heteša a Anny Hetešovej parc. č. 1648/2, 1644/10, 1677/5, 
1677/1, 1680, 1678, 1679/4, 1679/3, 1735/20, 1735/27, 1735/28 a stavby postavenej na 
pozemku parc. č. 1678, nachádzajúci sa vo vnútri oplotenia, dlhodobo užívaný  a tvoriaci 
prístup na pozemky vo vlastníctve kupujúcich

B. schvaľuje
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predaj pozemku parc. č. 1644/9 ostatné plochy o výmere 10 m2 v k. ú. Dúbravka vedeného 
v KN ako parcela registra „C“, LV č. 847 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a 
ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Ing. Jánovi Hetešovi a Anne Hetešovej, za kúpnu cenu 121,18 EUR/m2 t. z. za cenu celkom 
1 211,80 EUR s podmienkami :
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní odo dňa doručenia 

predchádzajúceho súhlasu primátora k tomuto prevodu. V prípade, že kúpna zmluva 
nebude kupujúcimi v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť.

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami. 

Hlasovanie  :       prítomní : 18      za : 16                 proti : 0           zdržali sa : 2

k bodu č. 18 :  Návrh na nájom časti pozemku parc.č.31/7 k.ú. Dúbravka MUDr. 
Martinovi Matejkovi a Mgr. Zuzane Matejkovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Hlasovanie o návrhu poslanca Mikuláša  :  prítomní : 20    za : 12   proti : 0     zdržali sa : 8
Pri tomto hlasovaní bola potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov (najmenej 
15) preto materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

Hlasovanie o pôvodnom návrhu :   prítomní : 19   za : 8       proti : 1           zdržali sa : 10
Pri tomto hlasovaní bola potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov (najmenej 
15) preto materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

k bodu č. 19 :  Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov parc. č. 1425 a 3175/19 k.ú. 
Dúbravka Spoločnosti euroAWK, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave ako prípad hodný 
osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 195/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

A. konštatuje,

že nájom časti pozemkov parc. č. 1425, celková výmera 29 308 m2, druh pozemku ostatné 
plochy  a č. 3175/19, celková výmera  1 920 m2, druh pozemku ostatné plochy,  k. ú. 
Dúbravka, pre spoločnosť euroAWK, spol. s r. o., Brečtanová č. 2, 831 01 Bratislava, IČO 
35808683  je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu pretrvávajúceho 
osadenia  1 ks obojstranného reklamného zariadenia na pozemku parc. č. 1425 – Repašského 
ulica a 1 ks  jednostranného  reklamného zariadenia na pozemku parc. č. 3175/19 – ul. J. 
Alexyho a ide o predĺženie doterajšieho nájmu.

B.  schvaľuje
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predĺženie nájmu časti pozemkov parc. č. 1425 celková výmera 29 308 m2, druh pozemku 
ostatné plochy a č. 3175/19 celková výmera  1 920 m2, druh pozemku ostatné plochy k. ú. 
Dúbravka, pre spoločnosť euroAWK, spol. s r. o., Brečtanová č. 2, 831 01 Bratislava, IČO 
35808683  ako prípad hodný  osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom ďalšieho 
prevádzkovania  1 ks obojstranného reklamného zariadenia na pozemku parc. č. 1425 – 
Repašského ulica a 1 ks  jednostranného  reklamného zariadenia na pozemku parc. č. 3175/19 
– ul. J. Alexyho na dobu 3 roky za  cenu vo výške 520,– Eur/jednostranný  panel/rok a 1040,–
Eur/obojstranný panel/rok,  tzn. spolu 1 560,–Eur/rok s podmienkou:
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa  schválenia uznesenia,  
v opačnom prípade uznesenie  stratí platnosť.

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

k bodu č. 20 :  Návrh na nájom učebne v objekte ZŠ  Beňovského č. 1 k.ú. Dúbravka pre 
Metodicko-pedagogické centrum so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného 
zreteľa.

Uznesenie MZ č. 196/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

A. konštatuje,

že nájom učebne v objekte Základnej školy Beňovského č. 1 v Bratislave,  k. ú. Dúbravka, pre 
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova č. 11, 850 05 Bratislava, IČO 164348  je 
prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o využitie učebne pre 
podporu vzdelávania v rámci projektu „Profesijný  a kariérny rast pedagogických 
zamestnancov“, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

B.  schvaľuje

nájom učebne v objekte Základnej školy  Beňovského č. 1 v Bratislave,  k. ú. Dúbravka, pre 
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova č. 11, 850 05 Bratislava, IČO 164348  ako 
prípad hodný  osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov na dobu určitú do 31.12.2014 za nájomné 1,– Euro/hodina 
s podmienkou:
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa  schválenia uznesenia,  
v opačnom prípade uznesenie  stratí platnosť.

Hlasovanie  :       prítomní : 21      za : 21                proti : 0           zdržali sa : 0
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k bodu č. 21 : Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte Bilíkova č. 34 k. ú 
Dúbravka pre Gymnázium Bilíkova č. 24 so sídlom v Bratislave ako prípad hodný 
osobitného zreteľa .

Uznesenie MZ č. 197/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

A. konštatuje

že nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte so súp. č. 1891 postavenom na 
pozemku parc. č. 3163 a 3164 na Bilíkovej ulici č. 34 a pozemkov parc. č. 3166 s výmerou 
6 107 m2, k. ú. Dúbravka, pre Gymnázium Bilíkova č. 24 v Bratislave,  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu pretrvávajúceho užívania priestorov pre účely zabezpečovania 
vzdelávacieho procesu a ide o predĺženie doterajšieho nájmu.

B.  schvaľuje

Gymnáziu Bilíkova č. 24 v Bratislave,  IČO: 605751  nájom nebytových priestorov 
s celkovou výmerou 3 618,76 m2, nachádzajúcich sa v objekte so súp. č. 1891 postavenom na 
pozemku parc. č. 3163 a 3164 na Bilíkovej ulici č. 34 a časti pozemku parc. č. 3166 
s výmerou 6 107 m2, k. ú. Dúbravka, LV č. 3485 v   k. ú. Dúbravka na dobu neurčitú za  
účelom zabezpečovania výchovy a vzdelávania v Gymnáziu Bilíkova č. 24, Bratislava za 
cenu vo výške 6,80 Eur/m2 ročne za nebytové priestory  a 0,03 Eur/m2 ročne za pozemok ako 
prípad hodný  osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c zák.č.138/19991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov s podmienkou:
že nájomca podpíše   nájomnú zmluvu v lehote do 30 dní odo dňa  schválenia uznesenia,  
v opačnom prípade uznesenie  stratí platnosť.

Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0

k bodu č. 22 :  Návrh na vyhlásenie druhého kola obchodnej verejnej súťaže na 
najvhodnejší  návrh na nájom nebytových priestorov na prízemí objektu Žatevná 4 
v Bratislave, k.ú. Dúbravka a na schválenie jej podmienok.

Hlasovanie  :       prítomní : 21      za :  8                proti : 0           zdržali sa : 13
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

k bodu č. 23 : Návrh na vyhlásenie druhého kola obchodnej verejnej súťaže na 
najvhodnejší  návrh na nájom nebytových priestorov, blok C v budove Základnej školy 
na Nejedlého ul. č. 8 v Bratislave, k.ú. Dúbravka a na schválenie jej podmienok .
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Uznesenie MZ č. 198/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

schvaľuje

vyhlásenie druhého kola obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže 
na najvhodnejší návrh na nájom nebytových  priestorov tvoriacich blok C budovy  Základnej 
školy na Nejedlého ulici č. 8 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, s celkovou plochou 1 353,45 m2  a 
časti priľahlého oploteného pozemku parc. č. 3386 s  celkovou výmerou 1626,32 m2,  s dobou 
nájmu 10 rokov, za účelom prevádzkovania predškolského zariadenia alebo školského 
zariadenia základného alebo stredoškolského vzdelávania, alebo v kombinácii, s minimálnym 
nájomným 8,30 Eur/m2 ročne za plochu nebytového priestoru a 0,50 Eur/m2 ročne za plochu 
priľahlého pozemku s podmienkou:
Nájomná zmluva bude víťazným uchádzačom podpísaná do 90 dní od zverejnenia výsledkov 
súťaže. V prípade, že nájomná zmluva nebude víťazným uchádzačom v uvedenom termíne 
podpísaná, bude návrh zmluvy predložený  ďalšiemu/ďalším uchádzačovi/uchádzačom súťaže 
podľa poradia určeného súťažnou komisiou ktorému/ktorým bude súčasne poskytnutá lehota 
60 dní na podpísanie zmluvy. Ak sa nepodarí uzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom 
postupom podľa predchádzajúcej vety  toto uznesenie stratí platnosť uplynutím 60 dňovej 
lehoty poskytnutej v poradí poslednému uchádzačovi.
 
Hlasovanie  :       prítomní : 21      za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 1

k bodu č. 24 : Návrh Pravidiel mestskej časti Bratislava – Dúbravka upravujúcich 
postup pri nájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely ako prípady 
hodné osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 199/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

schvaľuje

Pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúce postup pri nájme pozemkov určených 
na záhradkárske a rekreačné účely ako prípady hodné osobitného zreteľa so zmenami 
nájomného v § 4 podľa návrhu komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia 
s majetkom zo dňa 23.8.2012.

Hlasovanie  :       prítomní : 23      za : 16                 proti : 0           zdržali sa : 7

k bodu č. 25 : Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti .

Uznesenie MZ č. 200/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
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určuje

v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších  predpisov, plat starostu Mestskej časti 
Bratislava –Dúbravka, Ing. Jánovi Sandtnerovi vo výške  2570 € s platnosťou od 01.10.2012

Hlasovanie  :       prítomní : 23      za : 12                 proti : 0           zdržali sa : 11

k bodu č. 26 :  Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní.

Uznesenie MZ č. 201/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

berie na vedomie

informáciu o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní.

Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0

k bodu č. 27 :  Informácia o vybavených interpeláciách.

Uznesenie MZ č. 202/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

berie na vedomie

informáciu o plnení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka vznesených na jeho 15. rokovaní.  

Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0

k bodu č. 28 : Rôzne 

k bodu č. 28A : Návrh na úpravu rozpočtu – dotácia športovým klubom 
reprezentujúcich mestskú časť. 
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Podľa návrhu poslanca Mravca:

Uznesenie MZ č. 203/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

schvaľuje

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka – presun finančných prostriedkov 
z rezervného fondu v sume 15 000 EUR na dotáciu športových klubov reprezentujúcich 
mestskú časť Bratislava-Dúbravka.

Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 17                 proti : 0           zdržali sa : 3

                                                                                                    Ing. Ján Sandtner, v. r.
                                                                                                              starosta     


