
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Dúbravka 
 

 
 

 

U z n e s e n i a 
 

č.   27 – 45   
 

zo  6. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  
Bratislava–Dúbravka 

 
z  27. apríla 2011 

________________________________________________________________________________ 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 27.4.2011 
na svojom 6.  zasadnutí  tieto body programu : 
 
            Otvorenie rokovania. 
            Schválenie programu zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 

2. Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
      2A. Návrh na odmenu miestnej kontrolórke za 1. štvrťrok 2011. 

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. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 

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. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 

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

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. 

            Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
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. 

            Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
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. 

            Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
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. 

            Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
25. Informácia o zmenách delegovaných zástupcov do rád škôl. 

            Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
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  
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Hlasovanie o doplnenom bode 2A: 
Hlasovanie :        prítomní : 24          za : 19                 proti : 0            zdržali sa : 5 
 
Hlasovanie o celom programe: 
Hlasovanie :        prítomní : 24          za : 21                 proti : 0           zdržali sa : 3 

 

Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
 
overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Tomáš Vašek, Ing. Marta Čarnogurská 
Hlasovanie :        prítomní : 24          za : 24                proti : 0            zdržali sa : 0  

 
navrhovateľov uznesení  poslancov : Ing. Peter Klepoch, Ing. Boris Hradecký 
Hlasovanie :        prítomní : 24          za :23                  proti : 0           zdržali sa : 1 
 

a prijalo tieto uznesenia : 

 

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

 
Hlasovanie :        prítomní : 23          za : 9                 proti : 1           zdržali sa : 13 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
 
k bodu č. 2 : Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
 

UZNESENIE č.  27/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
berie na vedomie 

 
informáciu o činnosti útvaru kontroly. 

                                 
Hlasovanie :        prítomní : 23          za : 22                 proti : 0           zdržali sa : 1 
 
 
 
k bodu č. 2A : Návrh odmeny miestnej kontrolórke za 1. štvrťrok 2011. 
 

UZNESENIE č.  28/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 

schvaľuje 
 
odmenu za 1. štvrťrok 2011 Ing. Ružene Zathureckej, miestnej kontrolórke mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka vo výške 30 % z priznaného platu za príslušné obdobie.  
 
Hlasovanie :        prítomní : 23          za : 20                  proti : 0           zdržali sa : 3 
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k bodu č. 3 : Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy ( v pôsobnosti v oblasti zdravotníctva). 

 

UZNESENIE č.  29/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
odporúča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR schváliť návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta 
SR Bratislava, ktorý sa týka prenesenia pôsobnosti v oblasti ochrany pred zneužívaním 
alkoholických nápojov podľa zákona č. 219/1996 Z. z.  o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb 
a o zmene a doplnené niektorých zákonov. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 23          za : 15                 proti : 1           zdržali sa : 7 

 

k bodu č. 4 : Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu Dodatku Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy ( v pôsobnosti v oblasti podmienok držania psov). 

 

UZNESENIE č.  30/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
odporúča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR schváliť návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta 
SR Bratislava, ktorý sa týka prenesenia pôsobnosti ukladať pokuty podľa zákona NR SR č. 
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona NR SR 
č. 102/2010 Z. z. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22          za : 22                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
k bodu č. 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. 
 

UZNESENIE č.  31/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2011 zo dňa 27.4.2011 
o výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok 
s účinnosťou od 15. mája 2011. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22          za : 22                 proti : 0           zdržali sa : 0 
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k bodu č. 6 : Návrh na schválenie účasti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na projekte 
„Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“. 
 

UZNESENIE č.  32/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
A. schvaľuje 

 
1. zabezpečenie realizácie projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 

v partnerstve s hlavným mestom SR Bratislavou počas celej doby jeho realizácie. 
2. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt určených pre partnera. 
 

B. splnomocňuje 
 

starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k podpísaniu Zmluvy o partnerstve a všetkých  
potrebných dokumentov v súvislosti s časťou A tohto uznesenia. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 21                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
 
k bodu č. 7 : Návrh Pravidiel mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúcich postup 
pri nájme a predaji priľahlých pozemkov k bytovým domom - predzáhradky. 
 

UZNESENIE č.  33/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
Pravidlá mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúce postup pri nájme priľahlých 
pozemkov k bytovým domom - predzáhradok. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 21                  proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
 
k bodu č. 8 : Návrh Pravidiel mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúcich postup 
pri nájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely ako prípady hodné 
osobitného zreteľa. 
 
Predkladateľ po rozprave stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 

 5



 
k bodu č. 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. 
 

UZNESENIE č.  34/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
1. Dodatok č. 2 Pravidiel mestskej časti Bratislava-Dúbravka o postupe krátkodobého nájmu 

nehnuteľného majetku v školských zariadeniach a nebytových priestoroch  v prípadoch 
hodných osobitného zreteľa. 

2. Nájom nebytových priestorov uvedených v § 2 ods. a), b), c), d) ako prípadov hodných 
osobitného zreteľa. 

 
Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 1 
 
 
 
k bodu č. 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. 
 
Predkladateľ po rozprave stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 
k bodu č. 11 : Návrh na nájom časti pozemku parcela č. 3058/3 na dobu určitú, stojisko 
komunálneho odpadu, pre žiadateľa Bytový dom Dúbravka, lokalita Trhová ulica. 
 

UZNESENIE č.  35/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
nájom časti pozemku  parc.č. 3058/3, ostatná plocha o výmere 16 m2, k.ú. Dúbravka, na dobu 
určitú – 10 rokov, LV č. 1381, žiadateľovi Bytový dom Dúbravka s.r.o., Uhrova č. 18, 
Bratislava, IČO: 35 965 568, za cenu 9,96 €/m2/rok, to je za cenu celkom  159,36 € ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v súlade s  § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 o majetku 
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20          za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0 
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k bodu č. 12 : Návrh na predaj pozemku parcela č. 3058/3, pre žiadateľa Bytový dom 
Dúbravka, lokalita Trhová ulica. 
 

UZNESENIE č.  36/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
neschvaľuje 

 
predaj časti pozemku  parc.č. 3058/3, podľa geometrického plánu č. 14/2010 parc. č. 3058/55, 
zastavaná plocha o výmere 23 m2, žiadateľovi Bytový dom Dúbravka s.r.o., Uhrova č. 18, 
Bratislava, IČO: 35 965 568, minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom 168,64 €/m2, to 
je za cenu celkom 3 878,72 €,  v súlade s  §9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 21                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
k bodu č. 13 : Návrh na nájom časti pozemku parcela č. 3058/3 na dobu určitú, 
celoročná terasa, pre žiadateľa Ľ. Šándora, lokalita Trhová ulica. 
 

UZNESENIE č.  37/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
nájom časti pozemku parc. č. 3058/3 o výmere 37 m2

 v k. ú. Dúbravka, na dobu určitú – 9 
rokov ako prípadu hodného osobitného zreteľa, nájomcovi Ľudovítovi Šándorovi, 
Bazovského č. 19, Bratislava za účelom zriadenia celoročnej terasy, za nájomné vo výške 
13,51 €/m2/rok, t.j. 499,87 € za rok. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22           za : 21                 proti : 0           zdržali sa : 1 
 
 
k bodu č. 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. 
 
Návrh poslanca Hanulíka: 
Hlasovanie :        prítomní : 20           za : 9                 proti : 8           zdržali sa : 3 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
Návrh poslanca Fuzyho: 
Hlasovanie :        prítomní : 15           za : 5                 proti : 0           zdržali sa : 10 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
Pôvodný návrh: 
. 
Hlasovanie :        prítomní : 20          za : 11                 proti : 0           zdržali sa : 9 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia (potrebná 3/5 
väčšina prítomných poslancov). 
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k bodu č. 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. 
 
 
Hlasovanie :        prítomní : 18          za : 8                 proti : 2           zdržali sa : 8 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
 
k bodu č. 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. 
 

UZNESENIE č.  38/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
neschvaľuje 

 
nájom  časti pozemkov parc.č. 2415/7, 2817/1, 882/17, 882/2, 3175/19, 1425, 1243 v k.ú. 
Dúbravka na dobu určitú – 3 roky, za účelom umiestnenia reklamných zariadení v mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, nájomcovi spoločnosti Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, 
Račianska č. 25, Bratislava, IČO: 11812168, za nájomne ktoré zahŕňa nasledovné nájomne za 
jednotlivé pozemky pod reklamné zariadenia: 

- parc. č. 2415/7 –      365,13 € 
- parc. č. 2817/1 –   2 887,88 € 
- parc. č. 882/17 –   1 443,94 € 
- parc. č. 882/2 –     1 443,94 € 
- parc. č. 3175/19 –    365,13 € 
- parc. č. 1425  -      1 443,94 € 
- parc. č. 1234 -          730,26 € 

Spolu:                                8 680,22 € za rok 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 21                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
k bodu č. 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. 
 

UZNESENIE č.  39/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
nájom  časti pozemku parc. č. 1336/7 o výmere 4 m2

  v k.ú. Dúbravka, na dobu určitú do 
31.12.2013 ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľovi Viliamovi Nagyovi, Pri trati č. 
30, Bratislava za nájomné 9,29 €/m2/rok, t.j. 37,16 € za rok. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 21                 proti : 0           zdržali sa : 0 
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k bodu č. 18 : Návrh na ukončenie nájmu pozemku parcela č. 2466 k.ú. Dúbravka 
o výmere 378 m2, lokalita Polianky a odpustenie dlžného nájomného Štefanovi Polákovi. 
 

UZNESENIE č.  40/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

schvaľuje 
 
1. zrušenie prenájmu nehnuteľnosti parc. č. 2466 k. ú. Dúbravka o výmere 378 m2 

v lokalite Polianky pánovi Štefanovi Polákovi vychádzajúceho zo zmluvy č. 33/2004; 
2. odpustenie nájomného Štefanovi Polákovi za rok 2010 vo výške 100,37 €. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 12                 proti : 0           zdržali sa : 9 
 
 
k bodu č. 19 : Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parcela č. 2406/8 k.ú. 
Dúbravka o výmere 282 m2, lokalita Horné Krčace, Mgr. Judite Talostanovej. 
 
Návrh poslanca Guzyho: 
zmeniť v pôvodnom  návrhu slová „na dobu neurčitú“ na slová „na dobu do 1.5.2016“ 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 12                 proti : 0           zdržali sa : 9 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia (potrebná 3/5 
väčšina prítomných poslancov) 
 
Pôvodný návrh: 

 
Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 7                 proti : 0           zdržali sa : 14 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia (potrebná 3/5 
väčšina prítomných poslancov) 
 
 
k bodu č. 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. 
 

UZNESENIE č.  41/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
nájom časti pozemku parc.č. 3175/1 a 3175/9, k. ú. Dúbravka o výmere 22 m2, v lokalite ul. 
Dražická, Andrejovi Náterovi s manželkou, bytom Ožvoldíkova 6, 841 02 Bratislava za 
účelom položenia plynovej NTL prípojky za cenu 11,62 €/m2/rok – celková výška nájmu 
255,64 €/rok a za podmienky uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene s vlastníkom pozemku. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 21                 proti : 0           zdržali sa : 0 
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k bodu č. 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. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20          za : 8                 proti : 0           zdržali sa : 12 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
 
k bodu č. 22 : Návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru pre 
Bratislavské mažoretky A&M, v zast. Ing. Alica Heribanová. 
 

UZNESENIE č.  42/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru (malej telocvične) s nájomcom - 
BRATISLAVSKÉ  MAŽORETKY  A&M  v  zast.  Ing.  Alica  Heribanová,  vedúca  súboru,  
v  objekte   Základnej  školy   na  Pekníkovej  ul.  č.  6   za  cenu  0,03 €/h   na  dobu  určitú  
do 30.06.2013. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 1 
 
k bodu č. 23 :   Informácia o stave odstraňovania vád bytového domu na Nejedlého ulici 
v Dúbravke. 
 

UZNESENIE č.  43/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

  
A. berie na vedomie 

 
informáciu o stave odstraňovania  vád bytového domu na Nejedlého ulici v Dúbravke podľa 
konania na Okresnom súde Bratislava II,  č. k. 25Cb  51/2004 a Okresnom súde Bratislava IV, 
č. k. 9C 319/2003-687 o bezplatné odstránenie vád. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21          za : 21                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Návrh poslankyne Duongovej: 

B. odporúča 
 
pokračovať v spore s Doprastavom, a. s. 
 

C. žiada 
 
prednostu miestneho úradu o zadanie úlohy advokátovi na preskúmanie možnosti podania 
sťažnosti na Ústavný súd Slovenskej republiky z dôvodov prieťahov v konaní a uplatnenia 
zadosťučinenia. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20          za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0 
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k bodu č. 24 : Informácia o prevode vlastníctva bytov a spoluvlastníckych podielov na 
spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch 
právoplatným nájomcom. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 23          za : 9                 proti : 12           zdržali sa : 2 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
 
 
k bodu č. 25 : Informácia o zmenách delegovaných zástupcov do rád škôl. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22          za : 9                 proti : 3           zdržali sa : 10 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
 
 
k bodu č. 26 :  Plán zasadania miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2011. 
 

UZNESENIE č.  44/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
A. berie na vedomie 

 
plán zasadnutí Miestnej rady (MR) a Miestneho zastupiteľstva (MZ) mestskej časti Bratislava 
- Dúbravka na rok 2011. 
 

B. ukladá 
 
predsedom komisií miestneho zastupiteľstva v spolupráci s tajomníkmi komisií predložiť plán 
zasadaní príslušnej komisie na rok 2011. 
                                                                                                                                  T: 20.5.2011 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22          za : 22                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
k bodu č. 28 : Harmonogram poslaneckých dní na rok 2011. 
 

UZNESENIE č.  45/2011  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
berie na vedomie 

 
termíny poslaneckých dní na rok 2011. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 23          za : 23                 proti : 0           zdržali sa : 0 
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k bodu č. 29 : Rôzne  
 
Nebolo prijaté uznesenie. 
 
 
 
                                                                                                       Ing. Ján Sandtner, v. r. 
                                                                                                                starosta      
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