
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Dúbravka 
 

 
 

 

Z á p i s 
 

z  5. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  
Bratislava–Dúbravka 

 
z  13. apríla 2011 

________________________________________________________________________________ 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka malo prerokovať dňa 13.4.2011 
na svojom 5.  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. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy 

(pôsobnosti v oblasti zdravotníctva). 
4. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy 

(pôsobnosti v oblasti podmienok držania psov). 
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o výške 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok. 

6. Návrh na schválenie účasti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na projekte 
„Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“. 

7. Návrh Pravidiel mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúcich postup pri nájme 
a predaji priľahlých pozemkov k bytovým domom - predzáhradky. 

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

9. Návrh Dodatku č. 2 k Pravidlám mestskej časti Bratislava-Dúbravka o postupe 
krátkodobého nájmu nehnuteľného majetku v školských zariadeniach a nebytových 
priestoroch v prípadoch hodných osobitného zreteľa. 

10. Návrh Dodatku č. 1 k Pravidlám mestskej časti Bratislava-Dúbravka o nakladaní 
s nehnuteľným majetkom a nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka 

11. Návrh na nájom časti pozemku parcela č. 3058/3 na dobu určitú, stojisko 
komunálneho odpadu, pre žiadateľa Bytový dom Dúbravka, lokalita Trhová ulica. 
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12. Návrh na predaj pozemku parcela č. 3058/3, pre žiadateľa Bytový dom Dúbravka, 
lokalita Trhová ulica. 

13. Návrh na nájom časti pozemku parcela č. 3058/3 na dobu určitú, celoročná terasa, pre 
žiadateľa Ľ. Šándora, lokalita Trhová ulica. 

14. Návrh na nájom časti oplotenia tenisového kurtu na pozemku parcela č. 1425 na dobu 
určitú, umiestnenie reklamného zariadenia, pre žiadateľa LEMON SPORT s.r.o., 
lokalita Park Pekníkova. 

15. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parcela č. 1243 na dobu určitú, za účelom 
umiestnenia 4 ks jednostranných reklamných panelov, pre žiadateľa Ing. Ladislava 
Strašila-NUBIUM, lokalita Pri kríži. 

16. Návrh na nájom časti pozemkov parcela č. 2415/7, 2817/1, 882/17, 882/2, 3175/19, 
1425, 1243 na dobu určitú, za účelom umiestnenia reklamných panelov, pre žiadateľa 
Ing. Ladislava Strašila-NUBIUM v k.ú. Dúbravka. 

17. Návrh na nájom časti pozemku parcela č. 1336/7 na dobu určitú, skladový priestor 
k predajnému stánku, pre žiadateľa Viliama Nagya, lokalita Saratovská ulica. 

18. Návrh na ukončenie nájmu pozemku parcela č. 2466 k.ú. Dúbravka o výmere 378 m2, 
lokalita Polianky a odpustenie dlžného nájomného Štefanovi Polákovi. 

19. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parcela č. 2406/8 k.ú. Dúbravka o výmere 
282 m2, lokalita Horné Krčace, Mgr. Judite Talostanovej. 

20. Návrh na nájom časti pozemkov parcela č. 3175/1 a 3175/9 k .ú Dúbravka o celkovej 
výmere 22 m2, žiadateľovi Andrejovi Náterovi s manželkou za účelom uloženia 
prípojky plynu. 

21. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov parcela č. 2406/275 a 2406/5 k. ú Dúbravka 
o celkovej výmere 203 m2, Ing. Tatiane Kulíkovej, lokalita Krčace. 

22. Návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru pre Bratislavské 
mažoretky A&M, v zast. Ing. Alica Heribanová. 

23. Informácia o stave odstraňovania vád bytového domu na Nejedlého ulici v Dúbravke. 
24. Informácia o prevode vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na spoločných 

častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch právoplatným 
nájomcom. 

25. Informácia o zmenách delegovaných zástupcov do rád škôl. 
26. Plán zasadania miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2011. 
27. Harmonogram poslaneckých dní na rok 2011. 
28. Rôzne. 
29. Interpelácie poslancov. 
      Ukončenie MZ  

 
 
Starosta mestskej časti po krátkom úvodnom slove a po kontrole prítomnosti počtu 
poslancov skonštatoval, že na rokovanie miestneho zastupiteľstva sa nezišiel dostatočný 
počet poslancov miestneho zastupiteľstva a teda rokovanie miestneho zastupiteľstva sa 
z uvedeného dôvodu neuskutoční. 
 
 
 
 
 
    JUDr. Štefan Grman, CSc.                                                           Ing. Ján Sandtner, v. r. 
              prednosta                                                                                          starosta 
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