
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Dúbravka 
 
 
 

 

U z n e s e n i a 
( iba procedurálne) 

 
zo  14. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  

Bratislava–Dúbravka 
 

z  19. júna 2012 

 _______________________________________________________________________________  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka malo prerokovať dňa 19.6.2012 
na svojom 14.  zasadnutí  tieto body programu : 
 
            Otvorenie rokovania. 
            Schválenie programu zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
2. Právny posudok a návrh na vysporiadanie vo veci Bytový podnik Dúbravka, spol. s 

r.o. 
3. Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
4. Návrh výročnej správy a záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 

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

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

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
o poskytovaní sociálnych služieb. 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári Život. 

9. 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. 

10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii. 

11. 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. 
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12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

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

17. 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. ). 

18. Návrh na nájom pozemkov parc.č.4097/6 a 4097/7 k.ú. Dúbravka Jozefovi Oravcovi 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

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

20. 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. 

21. Návrh na nájom časti pozemku parc.č.649/1 k.ú. Dúbravka Márii Frtúsovej a Márii 
Cigánekovej ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

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

23. 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. 

24. 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“. 

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

26. Návrh na voľbu zástupcu starostu mestskej časti. 
27. Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní. 
28. Informácia o vybavených interpeláciách. 
29. Rôzne. 
30. Interpelácie poslancov. 
      Ukončenie MZ  
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Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
 
overovateľov zápisnice poslancov: 
Ing. Peter Hanulík 
Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 21                proti : 0           zdržali sa :  0 
 
Ing. Branislav Gál 
Hlasovanie :        prítomní : 21         za : 21                proti : 0           zdržali sa : 0  
 
navrhovateľov uznesení  poslancov :  
Jozef Havrilla 
Hlasovanie :        prítomní : 21         za : 18                 proti : 0           zdržali sa : 3 
 
Ing. Peter Čecho 
Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 17                proti : 0          zdržali sa : 4  
 
 
Hlasovanie o zámene poradia pôvodných bodov 1 a 2 (pôvodný bod 1 by bol ako bod 2 
a pôvodný bod 2 by bol ako bod 1)  a presune pôvodného bodu 26 za navrhovaný bod 1 (ako 
bod 1A) 
Hlasovanie  :       prítomní : 22      za : 11                 proti : 5           zdržali sa : 6 
Z hlasovania vyplýva, že návrh nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o celom programe : 
Hlasovanie  :       prítomní : 22      za : 11                 proti : 5           zdržali sa : 6 
Z hlasovania vyplýva, že program ako celok nebol schválený. 
 
 
Vzhľadom k tomu, že miestne zastupiteľstvo neschválilo navrhnutý program, starosta 
mestskej časti ukončil rokovanie miestneho zastupiteľstva v zmysle čl. 6 ods. 8 
rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
a do 14 dní zvolá nové zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Ing. Ján Sandtner, v. r. 
                                                                                                                   starosta 

 


