
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Dúbravka 
 
 
 

 

U z n e s e n i a 
 

č.   157 – 178 
 

z  15. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  
Bratislava–Dúbravka 

 
z  25. júna 2012 

 _______________________________________________________________________________  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 25.6.2012 
na svojom 15.  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. Návrh výročnej správy a záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 

2011. 
4. Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2011. 

5. Informácia o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
za     1. štvrťrok 2012. 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
o poskytovaní sociálnych služieb. 
Predkladateľ stiahol materiál pred schválením programu rokovania. 

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári Život. 
Predkladateľ stiahol materiál pred schválením programu rokovania. 

8. 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. 
Predkladateľ stiahol materiál pred schválením programu rokovania. 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii. 
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10. Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení Materská škola Bazovského 4 a 
 zariadenie školského stravovania pri Materskej škole Bazovského 4 v školskom roku 
2012/2013. 

11. Návrh na dlhodobý nájom stavby súp.č.2477 postavenej na pozemku parc.č.982/1 a 
pozemku parc. č. 982/1 k.ú. Dúbravka Občianskemu združeniu Indigo, Brnianska 21, 
Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Predkladateľ stiahol materiál pred schválením programu rokovania. 

12. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte základnej školy na Pekníkovej ul.č. 6 
k.ú. Dúbravka pre British International School Bratislava s.r.o., J. V. Dolinského 1 v 
Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

13. Návrh na budúci dlhodobý nájom nebytových priestorov v objekte základnej školy na 
Pekníkovej ul. č. 6 k.ú. Dúbravka pre British International School Bratislava s.r.o., J. 
V. Dolinského 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

14. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ na Bilíkovej č. 34 k.ú. 
Dúbravka pre Gymnázium na Bilíkovej ulici č. 24 v Bratislave ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
Predkladateľ stiahol materiál z programu rokovania. 

15. Návrh na uzavretie zmluvy o zabezpečovaní mliečnych výrobkov na ZŠ Sokolíkova č. 
2 v Bratislave k.ú. Dúbravka so spoločnosťou RAJO a.s. 

16. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 
Dúbravka č. 81/2011 zo dňa 22. septembra 2011 ( predaj pozemku spoločnosti Bytový 
dom Dúbravka, s.r.o. ). 

17. Návrh na nájom pozemkov parc.č.4097/6 a 4097/7 k.ú. Dúbravka Jozefovi Oravcovi 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 

18. Návrh na nájom časti pozemku parc.č.3401/1 k.ú. Dúbravka Martinovi Urbanovskému 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

19. Návrh na zámenu nájmu časti pozemku parc.č.3175/46 k.ú. Dúbravka za časť 
pozemku parc.č.3401/105 k.ú. Dúbravka Eleonóre Fajnerovej ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

20. Návrh na nájom časti pozemku parc.č.649/1 k.ú. Dúbravka Márii Frtúsovej a Márii 
Cigánekovej ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 

21. Návrh na nájom pozemkov parc.č.1813/2 a 1675/6 k.ú. Dúbravka Richardovi 
Hrabačkovi ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

22. Návrh na udelenie súhlasu alebo nesúhlasu k odňatiu pozemkov zverených do správy 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka parc. č. 882/81 a 882/82 v k. ú. Dúbravka hlavným 
mestom SR Bratislavou. 

23. Návrh na vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule ako prejav ľudskosti 
a spomienky na rodiny násilne vysťahované zo svojich domovoch v roku 1952 v rámci 
„akcie B“. 

24. Vyhodnotenie plnenia zmluvy o nájme tepelno-energetických zariadení č. 121/1994, 
za rok 2011, uzatvorenou so spoločnosťou Dalkia, a. s. 

25. Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní. 
26. Informácia o vybavených interpeláciách. 
27. Rôzne. 
28. Interpelácie poslancov. 
      Ukončenie MZ  
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Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
 
overovateľov zápisnice poslancov: 
Andrej Guzy 
Hlasovanie :        prítomní : 19          za : 18                proti : 0           zdržali sa : 1  
Ing. Boris Hradecký 
Hlasovanie :        prítomní : 19         za : 18                proti : 0           zdržali sa : 1  

 
navrhovateľov uznesení  poslancov :  
PhDr. Matilda Križanová 
Hlasovanie :        prítomní : 19         za : 18                 proti : 0           zdržali sa : 1  
Ing. Margita Benedeková 
Hlasovanie :        prítomní : 19          za : 18                proti : 0          zdržali sa : 1  
 
Hlasovanie o celom programe : 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 19      za : 19                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 

 
Uznesenie MZ č. 157/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 
 

A. berie   na   vedomie 
 
1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva: 

- uznesenie 135/2012/B, 
- uznesenie 144/2012/B1 a 2, 
- uznesenie 144/2012/B3 

 
2. priebežné plnené  

- uznesenie 16/2011. 
 

B. schvaľuje 
 
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
_____________________________________________________________________ 
nositeľ plnenia                         číslo uznesenia            pôvodný             nový 
uznesenia                                                                     termín                 termín 
_____________________________________________________________________ 
1. Prednosta MÚ                           134/2012/B1              neurčený          31.08.2012                
 _____________________________________________________________________ 
2. Riaditeľka DKD                        134/2012/B2.1           19.6.2012         31.08.2012                
 _____________________________________________________________________ 
3. Riaditeľka DKD                        134/2012/B2.2           19.6.2012         31.08.2012                
 _____________________________________________________________________ 
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C. zrušuje 
 
uznesenie 125/2012/B. 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 19      za : 19                 proti : 0           zdržali sa : 0  
 
 
k bodu č. 2 : Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
 

Uznesenie MZ č. 158/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
A. berie na vedomie 

 
1. správu  o  výsledku  kontroly  agendy  „zamestnanci  a  mzdy“. 
2. odborné  stanovisko  k  záverečnému  účtu  za  rok  2011. 
   

B. schvaľuje 
 
plán  kontrolnej  činnosti  na  2.  polrok  2012. 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 18      za : 18                 proti : 0           zdržali sa : 0  
 
 
k bodu č. 3 : Návrh výročnej správy a záverečného účtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka za rok 2011. 
 

Uznesenie MZ č. 159/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
A. berie na vedomie 

 
1. výročnú správu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2011. 
2. správu nezávislého audítora určenú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-     

Dúbravka. 
3. správu o preverení súladu hospodárenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka určenú 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
4. ročnú účtovnú závierku príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka za rok 2011   a   

hospodársky výsledok – stratu  vo výške 131 173,61 Eur. 
5. analýzu hospodárenia spoločnosti Dúbravská televízia, s.r.o. v roku 2011 a hospodársky      

výsledok – stratu vo výške 19 549,- Eur. 
 

B. schvaľuje 
 
1.  záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2011 bez výhrad. 
2.  čerpanie rozpočtu a návrh zostatku finančných prostriedkov určených k prerozdeleniu ako  
     rozpočtový prebytok za rok 2011 vo výške  778 302,27 Eur nasledovne: 
   a)  do rezervného fondu mestskej časti     775 388,59 Eur, 
   b)  do rezervného fondu materských škôl            2 913,68 Eur.  
 
Hlasovanie  :       prítomní :  19     za : 19                 proti : 0           zdržali sa : 0 
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k bodu č. 4 : Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2011. 
 

Uznesenie MZ č. 160/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
 

schvaľuje 
 
správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka k 31.12.2011 s prijatými opatreniami ústrednou inventarizačnou 
komisiou miestneho úradu. 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
 
k bodu č. 5 : Informácia o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za 1. štvrťrok 2012. 
 

Uznesenie MZ č. 161/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
berie na vedomie 

 
informáciu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
k 31.03.2012. 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
k bodu č. 6 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
o poskytovaní sociálnych služieb. 
 
Predkladateľ stiahol materiál pred schválením programu rokovania. 
 
k bodu č. 7 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári Život. 
 
Predkladateľ stiahol materiál pred schválením programu rokovania. 
 
k bodu č. 8 : 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. 
 
Predkladateľ stiahol materiál pred schválením programu rokovania. 
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k bodu č. 9 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii. 
 

Uznesenie MZ č. 162/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2012 zo dňa 
25.6.2012  o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii   na území mestskej 
časti Bratislava- Dúbravka s účinnosťou od 1. augusta 2012. 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
 
k bodu č. 10 : Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení Materská škola 
Bazovského 4 a  zariadenie školského stravovania pri Materskej škole Bazovského 4 
v školskom roku 2012/2013. 
 

Uznesenie MZ č. 163/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
 

schvaľuje 
 
1. zaradenie do siete škôl a školských zariadení Materská škola Bazovského 4 a Zariadenie 
školského stravovania pri MŠ Bazovského 4 v školskom roku 2012/2013. 

2. realizáciu a harmonogram prác uvedených v tomto v materiáli. 
3. vyčleniť z rozpočtu mestskej časti 50 000,– Eur vrátane DPH na úhradu nákladov na 

stavebné práce v objekte a technológiu kuchyne z rezervného fondu mestskej časti a     
130 000,- Eur obdržaných ako osobitné nájomné od spoločnosti British International 
School Bratislava, s. r. o.. 

4. vyčleniť z rozpočtu mestskej časti 17 000,– Eur vrátane DPH na zariadenie jedálne a tried 
s príslušnými priestormi z účtu nájmov materských škôl a základných škôl 

 
Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
k bodu č. 11 : Návrh na dlhodobý nájom stavby súp.č.2477 postavenej na pozemku 
parc.č.982/1 a pozemku parc. č. 982/1 k.ú. Dúbravka Občianskemu združeniu Indigo, 
Brnianska 21, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Predkladateľ stiahol materiál pred schválením programu rokovania. 
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k bodu č. 12 : Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte základnej školy na 
Pekníkovej ul.č. 6 k.ú. Dúbravka pre British International School Bratislava s.r.o., J. V. 
Dolinského 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 164/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

A.   konštatuje, 
 
že nájom nebytových priestorov s podlahovou plochou 100,04 m2, nachádzajúcich sa na 1. NP 
a podlahovou plochou 362,40 m2 nachádzajúcich sa na 1.PP objektu základnej školy na 
Pekníkovej ulici č. 6,  k. ú. Dúbravka je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe tej 
skutočnosti, že sa jedná o priestory bezprostredne susediace s nebytovými priestormi 
nájomcom dlhodobo užívanými pre účely vykonávania činností spojených s realizáciou 
vzdelávacieho procesu a ich prenájmom by došlo k rozšíreniu priestorových kapacít školy, 
ktorú prevádzkuje.   
 

B.  schvaľuje 
 
spoločnosti British International School Bratislava s.r.o., J. V. Dolinského 1, 841 02 
Bratislava, IČO 35724129  nájom nebytových priestorov – dvoch učební  s podlahovou 
plochou 100,04 m2, nachádzajúcich sa na 1. NP v prístavbe objektu a podlahovou plochou 
362,40 m2 nachádzajúcich sa na 1.PP objektu základnej školy na Pekníkovej ulici č. 6,  k. ú. 
Dúbravka  za  účelom zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák.č.138/19991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, na dobu určitú do 30.04.2039, za nájomné 8,30 Eur/m2 ročne za 
nebytové priestory s výmerou 362,40 m2 a 1,– Euro ročne za nebytové priestory s výmerou 
100,04 m2 s podmienkou,    
že dodatok k nájomnej zmluve č. 260/2004, predmetom ktorého bude rozšírenie jestvujúceho 
nájmu o priestory s celkovou výmerou  462,44 m2, bude nájomcom podpísaný v lehote do 60 
dní odo dňa schválenia uznesenia, v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť 
  
Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
k bodu č. 13 : Návrh na budúci dlhodobý nájom nebytových priestorov v objekte 
základnej školy na Pekníkovej ul. č. 6 k.ú. Dúbravka pre British International School 
Bratislava s.r.o., J. V. Dolinského 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 165/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

A.   konštatuje, 
 
že budúci nájom nebytových priestorov s podlahovou plochou 497,20 m2, nachádzajúcich sa 
na 1. NP objektu základnej školy na Pekníkovej ulici č. 6,  k. ú. Dúbravka je prípadom 
hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov na základe tej skutočnosti, že sa jedná o priestory bezprostredne 
susediace s nebytovými priestormi nájomcom dlhodobo užívanými pre účely vykonávania 
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činností spojených s realizáciou vzdelávacieho procesu a ich prenájmom by došlo k rozšíreniu 
priestorových kapacít školy, ktorú prevádzkuje.   
 

B.  schvaľuje 
 
spoločnosti British International School Bratislava s. r. o., J. V. Dolinského 1, 841 02 
Bratislava, IČO 35724129 budúci nájom nebytových priestorov s podlahovou plochou 497,20 
m2, nachádzajúcich sa na 1. NP objektu základnej školy na Pekníkovej ulici č. 6,  k. ú. 
Dúbravka  za  účelom zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák.č.138/19991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, na dobu určitú do 30.04.2039, za nájomné pozostávajúce z dvoch 
zložiek : jednorazového osobitného nájomného vo výške 130 000,– Eur, ktoré bude zaplatené 
do troch dní od uzavretia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve, najneskôr však do 30.06.2012 
a nájomného  8,30 Eur/m2 ročne, ktoré bude platené pravidelne v lehotách splatnosti 
dohodnutých nájomnou zmluvou s podmienkami,  že : 
1. zmluva o budúcej nájomnej zmluve bude uzavretá do 30 dní odo dňa schválenia 

uznesenia, 
2. nájomná zmluva, alebo dodatok k nájomnej zmluve predmetom ktorého bude rozšírenie 

jestvujúceho nájmu o priestory s celkovou výmerou  497,20 m2, bude uzavretá v lehote do 
30 dní odo dňa uvoľnenia priestorov Materskou školou Pekníkova 4, v prípade, že 
nájomná zmluva nebude   v uvedenej lehote uzavretá toto uznesenie stratí platnosť. 

  
Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
k bodu č. 14 : Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ na Bilíkovej 
č. 34 k. ú. Dúbravka pre Gymnázium na Bilíkovej ulici č. 24 v Bratislave ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
 
Predkladateľ stiahol na základe diskusie materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 
 
k bodu č. 15 : Návrh na uzavretie zmluvy o zabezpečovaní mliečnych výrobkov na 
Základnej škole Sokolíkova č. 2 v Bratislave k. ú. Dúbravka so spoločnosťou RAJO a.s. 
 

Uznesenie MZ č. 166/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
uzavretie zmluvy o zabezpečovaní mliečnych výrobkov so spoločnosťou RAJO, a.s. so 
sídlom Studená 35, Bratislava, IČO : 31 329 519 na Základnej škole Sokolíkova č. 2 
v Bratislave s podmienkami : 
1. doba trvania zmluvy bude od 02.09.2012 do 30.06.2013, 
2. spoločnosť RAJO, a.s. bude znášať príspevok na energie určený školou, 
3. spoločnosť RAJO, a.s. bude oprávnená v priestoroch školy bezodplatne umiestniť výdajný 

automat na mieste vopred určenom školou.   
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Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov bude spoločnosťou RAJO, a.s. podpísaná 
zmluvu v lehote do 60 dní odo dňa  schválenia uznesenia,  v opačnom prípade uznesenie stratí 
platnosť. 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 16      za : 16                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
k bodu č. 16 : Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Dúbravka č. 81/2011 zo dňa 22. septembra 2011 (predaj pozemku 
spoločnosti Bytový dom Dúbravka, s. r. o. ). 
 

Uznesenie MZ č. 167/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 81/2011 zo 
dňa 22 septembra 2011 tak, že pôvodné znenie bodov A a B sa nahrádza znením: 
 
A. konštatuje, 
že predaj pozemku parc. č. 3058/55 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2  k. ú. 
Dúbravka evidovaného ako parcela registra C, LV. č. 1381vo 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 pozemok, na ktorom je postavená časť inžinierskej 
stavby – parkovacie miesta, ktorých stavebníkom bola kupujúca spoločnosť Bytový dom 
Dúbravka, s.r.o., Uhrova 18, 83101 Bratislava, IČO: 35 965 568. 
 
B. schvaľuje 
predaj pozemku parc. č. 3058/55 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 k.ú. Dúbravka 
vedeného v KN ako parcela registra C, LV č. 1381 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 spoločnosti Bytový dom Dúbravka s.r.o., Uhrova 18, 831 03 Bratislava, IČO: 
35 965 568  za cenu vo výške 3 880,- Eur s podmienkami: 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do jedného roka od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve . V prípade, že kúpna zmluva v tejto lehote nebude kupujúcim 
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní od podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami. 

 
Hlasovanie  :       prítomní : 16      za : 15                 proti : 0           zdržali sa : 1 
 
 
k bodu č. 17 : Návrh na nájom pozemkov parc.č.4097/6 a 4097/7 k.ú. Dúbravka Jozefovi 
Oravcovi ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 17      za : 0                 proti : 0           zdržali sa : 17 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
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k bodu č. 18 : Návrh na nájom časti pozemku parc.č.3401/1 k.ú. Dúbravka Martinovi 
Urbanovskému ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 168/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 

A.  konštatuje, 
 
že nájom časti pozemku parc. č. 3401/1 ostatné plochy o výmere 127 m2 k. ú. Dúbravka 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 ide o nájom po príbuznom – 
nebohom otcovi žiadateľa na záhradkárske a rekreačné účely; 
 

B. schvaľuje 
 
nájom časti pozemku parc. č. 3401/1 ostatné plochy v k. ú. Dúbravka o výmere 127 m2 
Martinovi Urbanovskému na dobu určitú od 1.08.2012 do 31.12.2016 za cenu                              
0,30 EUR/m2/rok  t.j. 38,10 EUR/rok podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa na 
záhradkárske a rekreačné účely.  
 
Hlasovanie  :       prítomní : 17      za : 17                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
k bodu č. 19 : Návrh na zámenu nájmu časti pozemku parc.č.3175/46 k. ú. Dúbravka za 
časť pozemku parc. č. 3401/105 k. ú. Dúbravka Eleonóre Fajnerovej ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 169/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
A.  konštatuje, 

že zámena nájmu časti pozemku parc. č. 3175/46  ostatná plocha o výmere 150 m2 k. ú. 
Dúbravka za časť pozemku parc. č. 3401/105 ostatná plocha o výmere 178 m2 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 nájomca má na doteraz prenajatej časti pozemku 
parc. č. 3175/46  pretrvávajúce problémy s vandalmi, ktorí mu poškodzujú majetok, záhradu 
nemôže riadne užívať a ide o nájom na záhradkárske a rekreačné účely.  

B.  schvaľuje 
zámenu  nájmu časti pozemku parc. č. 3175/46 ostatná plocha o výmere 150 m2 k. ú. 
Dúbravka za časť pozemku parc. č. 3401/105 o výmere 178 m2 Eleonóre Fajnerovej na dobu 
určitú od 1.08.2012 do 31.12.2018 za cenu 0,30 Eur/m2/rok  t.j. 53,40 Eur/rok podľa § 9a  
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa na záhradkárske a rekreačné účely;. 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0 
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k bodu č. 20 :  Návrh na nájom časti pozemku parc.č.649/1 k.ú. Dúbravka Márii 
Frtúsovej a Márii Cigánekovej ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 8                 proti : 0           zdržali sa : 12  
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 

 
 
k bodu č. 21 :  Návrh na nájom pozemkov parc.č.1813/2 a 1675/6 k.ú. Dúbravka 
Richardovi Hrabačkovi ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 170/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 

A.  konštatuje, 
 
že nájom pozemkov parc. č. 1813/2-záhrady o výmere 297 m2 a 1675/6 - ostatné plochy 
o výmere 363 m2 k. ú. Dúbravka spolu o výmere 660 m2, 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 žiadateľ je vlastníkom susedných pozemkov parc. č. 1813/1 - záhrady 
o výmere 1450 m2, parc. č. 1812 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2, na časti 
predmetu nájmu – časti pozemkov parc. č. 1675/6 a 1813/2 vybudoval stavbu – terénne 
úpravy a prepojenie existujúcich rúr na odvod vody zo svahovitého terénu a ide o prenájom na 
záhradkárske a rekreačné účely a na účel vybudovania uvedenej stavby..  
 

B.  schvaľuje 

nájom pozemkov parc. č. 1813/2-záhrady o výmere 297 m2 a 1675/6 - ostatné plochy 
o výmere 363 m2 k. ú. Dúbravka Richardovi Hrabačkovi na dobu neurčitú za cenu 0,30 
Eur/m2/rok, t. j. celkom za cenu  198,- Eur/rok ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa     
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na 
záhradkárske a rekreačné účely a za účelom vybudovania stavby - Terénne úpravy 
a prepojenie existujúcich rúr na odvod vody zo svahovitého terénu a odvedenie dažďových 
vôd. 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0  
 
 
k bodu č. 22 :  Návrh na udelenie súhlasu alebo nesúhlasu k odňatiu pozemkov 
zverených do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka parc. č. 882/81 a 882/82 v k. ú. 
Dúbravka hlavným mestom SR Bratislavou. 
 

Uznesenie MZ č. 171/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
A. berie na vedomie 

 
žiadosť primátora hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 5. júna 2012 č. MAGS SNM      
32856/12/322721. 



 12 

 
 
 

B. nesúhlasí 
 
s vrátením zvereného majetku a s odňatím nehnuteľností zverených do správy mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka – novovytvoreného pozemku parc. č. 882/81 ostatné plochy o výmere 
2749 m2 vzniknutého podľa GP č. 27/2012 vyhotoviteľa VILLA s.r.o. Sabinovská 14, 
Bratislava, IČO: 34 844 221 oddelením od pozemku parc. č. 882/2 evidovaného v katastri 
nehnuteľností ako parcela registra „C“ na LV č. 847 a novovytvoreného pozemku parc. č. 
882/82 ostatné plochy o výmere 879 m2 vzniknutého podľa GP č. 27/2012 oddelením od 
pozemku parc. č. 882/17 evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 1381 hlavným 
mestom SR Bratislavou, ktoré prevažne alebo celkom slúžia celomestským potrebám alebo na 
zabezpečenie plnenia funkcií Bratislavy. 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0  
 

 
 
k bodu č. 23 :  Návrh na vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule ako prejav 
ľudskosti a spomienky na rodiny násilne vysťahované zo svojich domovoch v roku 1952 
v rámci „akcie B“. 
 

Uznesenie MZ č. 172/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 

A. berie na vedomie 
 
návrh  na  vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule zo žuly s rozmermi 80x50x5 ako prejav 
ľudskosti a spomienky na rodiny vysťahované násilím zo svojich domovov v roku 1952. 
 

B. schvaľuje 
 

1. predložený návrh na vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule zo žuly s rozmermi 
80x50x5 ako prejav  ľudskosti a spomienky na rodiny vysťahované násilím zo svojich 
domovov v roku 1952 v rámci  „akcie B“. 

2. finančný príspevok vo výške 1 699,- Eur z časti bežné výdavky na vyhotovenie diela 
a jeho osadením   na vápencový kameň. 

3. umiestnenie diela : 
a) v areáli miestneho úradu na  Žatevnej 2 (záhrada) alebo 
b) v priestoroch Dúbravského múzea  (dvor). 

                
Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 18                 proti : 0           zdržali sa : 2  
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k bodu č. 24 : Vyhodnotenie plnenia zmluvy o nájme tepelno-energetických zariadení č. 
121/1994, za rok 2011, uzatvorenou so spoločnosťou Dalkia, a. s. 
  

Uznesenie MZ č. 173/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
berie  na vedomie 

 
 materiál„Vyhodnotenie plnenia Zmluvy o nájme tepelno-energetických zariadení (TEZ) 
č.121/1994“  za rok 2011, uzatvorenou so spoločnosťou  Dalkia, a.s. : 
1. Plnenie plánu investičných akcií TEZ za rok 2011, 
2. Plnenie plánu opráv a údržby TEZ za rok 2011, 
3. Cena tepla skutočnosť za rok 2011, návrh  ceny tepla na rok 2012. 

 
Hlasovanie  :       prítomní : 19      za : 19                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
   
k bodu č. 25 : Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní. 
  

Uznesenie MZ č. 174/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
berie na vedomie 

 
informáciu o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní. 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 19      za : 19                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
 
k bodu č. 26 : Informácia o vybavených interpeláciách. 
 

Uznesenie MZ č. 175/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
berie na vedomie 

 
informáciu o plnení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka vznesených na jeho 13. rokovaní.   
 
Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
k bodu č. 27 : Rôzne. 
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k bodu č. 27A : Návrh na zmenu uznesenia č 142/2012 z 24.4.2012, ktorá sa týka nájmu 
pozemku British International School Bratislava. 
 
podľa návrhu  poslanca Hanulíka: 

Uznesenie MZ č. 176/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
zmenu uznesenia (časť I. uznesenia 142/2012 z 24.4.2012), ktorým bol prenajatý pozemok 
British International School Bratislava tak, že v časti B uznesenia sa slová „pre účely 
športového ihriska“ nahrádzajú slovami „pre potreby školy“.   
 
Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 19                 proti : 0           zdržali sa : 1 

 
 
k bodu č. 27B : Poskytnutie finančných prostriedkov Dúbravskej televízii. 
 
podľa návrhu  poslankyne Križanovej: 

Uznesenie MZ č. 177/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
poskytnutie finančných prostriedkov Dúbravskej televízii z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka vo výške 18 061,- Eur (odvedenej DPH v roku 2011) z rozpočtovej 
rezervy.   
 
Hlasovanie  :       prítomní : 19      za : 11                 proti : 2           zdržali sa : 6 

 
 
k bodu č. 27C : Poskytnutie dotácie pre Futbalový klub Dúbravka. 
 
podľa návrhu  poslanca Zruneka: 

Uznesenie MZ č. 178/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
dotáciu pre Občianske združenie Futbalový klub Dúbravka, Repašského 18, 841 02 
Bratislava, IČO 173 15 298 vo výške 1 000 Eur z mimorozpočtových zdrojov.   
 
Hlasovanie  :       prítomní : 21      za : 21                 proti : 0           zdržali sa : 0 

 
 
 
 

                                                                                                    Ing. Ján Sandtner, v. r. 
                                                                                                              starosta      


