Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Uznesenie
č. 308-361
z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava–Dúbravka
z 10. decembra 2013
________________________________________________________________________________
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 10.12.2013
na svojom 25. zasadnutí tieto body programu :
Otvorenie rokovania.
Schválenie programu zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
1A. Poslanecký návrh: Návrh na udelenie súhlasu k odňatiu pozemkov zverených do
správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka parc. č. 881/9, 882/2, 882/17 v k. ú.
Dúbravka hlavným mestom SR Bratislavou.“ (poslanci Füzy a Hanulík).
1B. Poslanecký návrh (pôvodný bod 12): Návrh na schválenie zmeny funkčného využitia
územia v lokalite Pod Záhradami( poslanci Čarnogurská, Zaťovičová, Káčer).
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
2. Informácia o činnosti útvaru kontroly.
3. Informácia o správe nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2012 pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti BratislavaDúbravka.
4. Informácia o čerpaní rozpočtu príjmov a plnenie výdavkov mestskej časti BratislavaDúbravka k 30.9.2013.
5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2014 – 2016.
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva.
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ../2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 zo dňa 11.12.2007
o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Dúbravka v znení všeobecne
záväzného nariadenia č. 7/2009 zo dňa 8.12.2009 a všeobecne záväzného nariadenia č.
3/2011 zo dňa 13.12.2011.
6A. Žiadosť mestskej časti Bratislava-Lamač o zriadenie spoločného stavebného úradu
pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka a mestskú časť Bratislava-Llamač.

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ../2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2010 zo dňa 9.2.2010 o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v
mestskej časti Bratislava-Dúbravka v znení všeobecne záväzného nariadenia č.
3/2010.
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ../2013 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.
9. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy (pôsobnosti v oblasti školstva).
10. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy (pôsobnosti v oblasti cestných komunikácií).
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
11. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na
dočasné parkovanie motorových vozidiel.
12. Pôvodný bod prerokovaný ako bod 1B.
13. Návrh na nájom pozemku parc. č. 213/1, k. ú. Dúbravka, doc. Ing. Michalovi
Božíkovi, PhD., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
14. Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely
žiadateľom zo zoznamu žiadateľov ako prípady hodné osobitného zreteľa.
15. Návrh na ponechanie výšky nájomného za nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka JUDr.
Magdaléne Čížovej a Ing. Ladislavovi Čížovi.
16. Návrh na nájom častí pozemkov parc. č. 3108/300 a parc. č. 1437/1, k. ú. Dúbravka,
spoločnosti Akzent Media spol. s r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
17. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1336/7, k. ú. Dúbravka, spoločnosti KUGLUF
spol. s r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
18. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1336/7, k. ú. Dúbravka, Viliamovi Nagyovi,
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
19. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1336/7, k. ú. Dúbravka, Zoltánovi Kublihovi ,
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
20. Návrh na nájom časti pozemku parc.č. 1336/7, k.ú. Dúbravka, Zoltánovi Takácsovi,
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
21. Návrh na nájom časti pozemku parc.č. 2909/2 k.ú. Dúbravka, vlastníkom bytov
a nebytových priestorov bytového domu Bazovského 1-5, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
22. Návrh na nájom časti pozemku parc.č. 3175/19, k.ú. Dúbravka, PhDr. Monike Uzsák
Šuminovej s manželom Ing. Róbertom Uszákom, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
23. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove Pekníkova č. 4, k.ú. Dúbravka
spoločnosti Detské súkromné zariadenie Svetielko s.r.o. ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
24. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č.134/2012, bod B. 2/3 zo dňa 24.04.2012.
25. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD nájomcom Pedikúra
Helena, v.z. Elena Feuereislová a Ing. Hana Fúrová, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
26. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD nájomcovi GENIUM, v.z.
Ing. Štefan Holakovský, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
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27. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD spoločnosti SIMI Slovakia,
spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
28. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD spoločnosti MILO s.r.o.,
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
29. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD nájomcovi Oľga Ďuricová –
Agentúta DOMY, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
30. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD nájomcovi JUDr. Anna
Ščepková – advokátska kancelária, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
31. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD nájomcovi – Peter Šesták,
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
32. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD nájomcovi – 4 Media, s.r.o.,
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
33. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre INBOX, s.r.o. v DKD, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
34. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD nájomcovi Soňa
Masaryková, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
35. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka
nájomcovi Michalovi Vargovi a Petrovi Nošíkovi, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
36. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre D+D spol. s.r.o., v z. MUDr.
Drahomír Šichman, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
37. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre Pribyšová - Salón pre zdravie,
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
38. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre Ústav pre výskum, vedu a
znalectvo, v.z. JUDr. Ivan Pecník, Phd., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
39. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov (garážové miesto) Máriovi
Lengyelovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
40. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre Pedikúra Vlasta, v z. Vlasta
Halamová, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
41. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre STAVRING, spol. s.r.o. v.z.
František Gálfy (kancelária), ako prípad hodný osobitného zreteľa.
42. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre STAVRING, spol. s.r.o. v.z.
František Gálfy (garážové miesto), ako prípad hodný osobitného zreteľa.
43. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre CEDERA plus, s.r.o., ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
44. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka
nájomcovi RNDr. Vladimír Kočvara – ADONIS CONSULT, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
45. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka
nájomcovi Jánovi Gočovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
46. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka
(garážové miesto) nájomcovi Martinovi Paceltovi - PAMA, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
47. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka
(garážové miesto) nájomcovi Štefanovi Ševčíkovi EKOSERVIS, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
48. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka
(garážové miesto) nájomcovi Ing. Romanovi Vargovi, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.

3

49. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka
(garážové miesto) nájomcovi Štefanovi Jánošovi, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
50. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka
(garážové miesto) nájomcovi Jozefovi Štorovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
51. Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2014.
52. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2014.
53. Informácia o vybavených interpeláciách.
54. Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní.
55. Rôzne.
56. Interpelácie poslancov.
Ukončenie MZ
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
overovateľov zápisnice poslancov:
JUDr. Andrea Duongová
Hlasovanie :
prítomní : 22

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 1

Ing. Štefan Füzy
Hlasovanie :

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

prítomní : 22

navrhovateľov uznesení poslancov :
Ing. Peter Čecho
Hlasovanie :
prítomní : 24

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 1

Ing. Peter Klepoch
Hlasovanie :
prítomní : 24

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 1

Doplnenie programu:
Poslanecký návrh: „Návrh na udelenie súhlasu k odňatiu pozemkov zverených do správy
mestskej časti Bratislava-Dúbravka parc. č. 881/9, 882/2, 882/17 v k. ú. Dúbravka hlavným
mestom SR Bratislavou.“ (predložili poslanci Füzy a Hanulík), (zaradený ako bod 1A)
Hlasovanie :
prítomní : 24
za : 13
proti : 11
zdržali sa : 0
Návrh bol prijatý
Návrh starostu: „Žiadosť mestskej časti Bratislava-Lamač o zriadenie spoločného stavebného
úradu pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka a mestskú časť Bratislava-Lamač“. (zaradený
ako bod 6A)
Hlasovanie :
prítomní : 22
za : 22
proti : 0
zdržali sa : 0
Návrh bol prijatý
Procedurálne návrhy:
Poslanec Havrilla: prerokovať body 25 až 50 v jednej rozprave.
Hlasovanie :
prítomní : 24
za : 14
proti : 1
Návrh bol prijatý
Poslanec Füzy: prerokovať pôvodný bod 12 ako bod 1B.
Hlasovanie :
prítomní : 24
za : 17
proti : 6
Návrh bol prijatý

zdržali sa : 6

zdržali sa : 4
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Hlasovanie o celom programe :
Hlasovanie :
prítomní : 24

za : 14

proti : 7

zdržali sa : 3

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

Uznesenie MZ č. 308/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
berie na vedomie
1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva:
- uznesenie 296/2013/B,
2. priebežné plnené
- uznesenie 409/20090/B10,
- uznesenie 16/2011.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 1A: Poslanecký návrh: Návrh na udelenie súhlasu k odňatiu pozemkov
zverených do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka parc. č. 881/9, 882/2, 882/17
v k. ú. Dúbravka hlavným mestom SR Bratislavou.“ (poslanci Füzy a Hanulík).

Uznesenie MZ č. 309/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. zrušuje
uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 269/2013 zo dňa
30.04.2013.
B . súhlasí
s vrátením zvereného majetku a s odňatím nehnuteľností zverených do správy mestskej časti
Bratislava-Dúbravka a to pozemkov parc. č. 881/9-ostatné plochy o výmere 2 022 m2,
882/17-ostatné plochy o výmere 2 396 m2, 882/2-ostatné plochy o výmere 3 805 m2, spolu
o výmere 8 223 m2 zapísaných v katastri nehnuteľností ako parcely registra „C“ na LV č. 847
a LV č. 1381 za účelom ich zámeny, ktorú uskutoční hlavné mesto SR Bratislava ako ich
vlastník, za pozemok v k. ú. Staré Mesto parc. č. 7855/1 parčík na Belopotockého ul.
s podmienkou, že hlavné mesto ako náhradu za tieto pozemky súčasne
1. zverí do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka pozemok v k. ú. Dúbravka parc. č.
3400/160 ostatné plochy o výmere 13 450 m2 zapísaný v katastri nehnuteľností ako
parcela registra „C“ na LV č. 847;
2. zverí do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka pozemky parc. č. 3100/2 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 97 m2, parc. č. 3100/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere
461 m2, parc. č. 3100/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 735 m2 spolu o výmere
3293 m2 zapísané v katastri nehnuteľností ako pozemky registra „C“ na LV č. 847;
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3. prevedie do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka stavbu súp. č. 2242 postavenú
na pozemku parc. č. 409 k. ú. Dúbravka zapísanú v katastri nehnuteľností na LV č. 847
podľa § 31b zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislava v znení neskorších predpisov a zverí do správy mestskej časti BratislavaDúbravka pozemok k. ú. Dúbravka parc. č. 409 zastavané plochy a nádvoria o výmere 552
m2 nachádzajúci sa pod stavbou súp. č. 2242 zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.
847.
C. žiada
starostu mestskej časti uzatvoriť Zmluvu č. 331/2013 o budúcej zmluve o výstavbe
a odovzdaní parku so spoločnosťou ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. v predloženom znení.
Hlasovanie :
prítomní : 23
za : 13
proti : 10
Menovité hlasovanie k materiálu v bode 1A je uvedené v prílohe.

zdržali sa : 0

k bodu č. 1B (pôvodný bod 12): Poslanecký návrh: Návrh na schválenie zmeny
funkčného využitia územia v lokalite Pod Záhradami( poslanci Čarnogurská,
Zaťovičová, Káčer).
Hlasovanie :
prítomní : 23
za : 10
proti : 0
zdržali sa : 13
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

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

Uznesenie MZ č. 310/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. berie na vedomie
1. Informáciu o plnení uznesení – opatrení z kontrol.
2. Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016.
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014.
C.

žiada

1. prednostu miestneho úradu zabezpečiť odstránenie nedostatkov pri plnení opatrení z
vykonaných kontrol.
Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 19

proti : 0

zdržali sa : 0
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Podľa návrhu poslanca Káčera:
2. miestnu kontrolórku vykonať kontrolu množstva bytov pridelených do nájmu
a zmluvnej agendy, a to za obdobie od roku 2007 doposiaľ (10.12.2013), s vymedzením,
ktoré byty boli pridelené zamestnancom mestskej časti a ktoré iným osobám, a tiež
vykonať kontrolu takto pridelených bytov, ktoré boli prevedené do vlastníctva ich
nájomcom. Žiadam v prípade zistenia vykonať potrebné opatrenia.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 12

proti : 0

zdržali sa : 8

k bodu č. 3 : Informácia o správe nezávislého audítora o overení konsolidovanej
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 311/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2012 pre miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dúbravka a dodatok správy
audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou.
Hlasovanie :

prítomní : 15

za : 15

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 4 : Informácia o čerpaní rozpočtu príjmov a plnenie výdavkov mestskej časti
Bratislava-Dúbravka k 30.9.2013.

Uznesenie MZ č. 312/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
berie na vedomie
informáciu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka
k 30.09.2013.
Hlasovanie :

prítomní : 13

za : 11

proti : 0

zdržali sa : 2

k bodu č. 5 : Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2014 – 2016.
Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva.
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k bodu č. 6 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ../2013, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 zo dňa
11.12.2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Dúbravka v znení
všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 zo dňa 8.12.2009 a všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2011 zo dňa 13.12.2011.

Uznesenie MZ č. 313/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2013, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 zo dňa
11.12.2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Dúbravka v znení
všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 zo dňa 8.12.2009 a všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2011 zo dňa 13.12.2011.

Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 19

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 6A : Žiadosť mestskej časti Bratislava-Lamač o zriadenie spoločného
stavebného úradu pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka a mestskú časť BratislavaLamač.

Uznesenie MZ č. 314/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. berie na vedomie
žiadosť mestskej časti Bratislava-Lamač o zriadenie spoločného stavebného úradu pre
mestskú časť Bratislava-Dúbravka a mestskú časť Bratislava-Lamač.

B. schvaľuje
zámer na zriadenie spoločného stavebného úradu pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka
a mestskú časť Bratislava-Lamač.
C. žiada
prednostu miestneho úradu, aby v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Lamač predložil
na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh zmluvy o zriadení spoločného
stavebného úradu pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka a mestskú časť Bratislava-Lamač.
T: 30.1.2014
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 9

proti : 0

zdržali sa : 8
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k bodu č. 7 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ../2013, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2010 zo dňa
9.2.2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v mestskej časti Bratislava-Dúbravka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2010.

Uznesenie MZ č. 315/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 5/2013, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2010 zo dňa
9.2.2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v mestskej časti Bratislava-Dúbravka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2010.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 8 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ../2013 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.

Uznesenie MZ č. 316/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 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
Hlasovanie :

prítomní : 16

za : 15

proti : 0

zdržali sa : 1

k bodu č. 9 : Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy (pôsobnosti v oblasti školstva).

Uznesenie MZ č. 317/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
nesúhlasí
s predloženým návrhom Dodatku k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (pôsobnosti
v oblasti školstva).
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 16

proti : 0

zdržali sa : 1
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k bodu č. 10 : Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy (pôsobnosti v oblasti cestných komunikácií).
Hlasovanie :
prítomní : 20
za : 3
proti : 6
zdržali sa : 11
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
k bodu č. 11 : Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií
na dočasné parkovanie motorových vozidiel.

Uznesenie MZ č. 318/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
neodporúča
mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť predložený návrh
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o vymedzení úsekov
miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výšky úhrady za dočasné
parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 18

proti : 2

zdržali sa : 0

k bodu č. 12 : Bol prerokovaný ako bod 1B
k bodu č. 13 : Návrh na nájom pozemku parc. č. 213/1, k. ú. Dúbravka, doc. Ing.
Michalovi Božíkovi, PhD., ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 319/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom pozemku parc. č. 213/1 trvalý trávnatý porast o výmere 525 m2 k. ú. Dúbravka je
prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ o nájom doc. Ing. Michal
Božík, PhD. je spolu so svojou manželkou spoluvlastníkom stavby rodinného domu súp. č.
3440 postaveného na pozemku parc. č. 213/18 k. ú. Dúbravka, jeho dcéra je vlastníčkou
pozemkov parc. č. 213/18 a 213/10 k. ú. Dúbravka, ktoré sú susediacimi pozemkami
k pozemku parc. č. 213/2 k. ú. Dúbravka, ktorý má žiadateľ dlhodobo prenajatý na
záhradkárske a rekreačné účely na základe zmluvy č. 41/2004 o prenájme nehnuteľnosti.
Predmet nájmu pozemok parc. č. 213/1 je susedným a nadväzujúcim pozemkom k pozemku
parc. č. 213/2, ide o prenájom na záhradkárske a rekreačné účely – rozšírenie záhrady k
rodinnému domu, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a jeho rodiny.
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B. schvaľuje,
nájom pozemku parc. č. 213/1 trvalý trávnatý porast o výmere 525 m2 doc. Ing. Michalovi
Božíkovi, PhD. na dobu 5 rokov za cenu 1,- EUR/m2/rok t. z. za cenu celkom 525,- EUR/rok
určenú Pravidlami mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúcimi postup pri nájme
pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov na záhradkárske a rekreačné účely.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 1

k bodu č. 14 : Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné
účely žiadateľom zo zoznamu žiadateľov ako prípady hodné osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 320/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájmy pozemkov
por.
Číslo
1.
2.

parc. číslo
2406/8
2406/5

orná pôda

3.

2401/40

orná pôda

4.
5.

2401/40
4086/1, 4087

orná pôda
záhrada, zat. plocha

6.
7.

4097/6, 4097/7
2465

záhrada zast. plocha
záhrada

8.
9.
10.
11.
12.

2401/112
4089/1
3175/2
3175/6
1840, 1841

orná pôda
záhrada
ostatná plocha
ostatná plocha
záhrada zast. plocha

13.
14.
15.
16.
17.
18.

2401/114
4089/7
4071/1
1735/13
2466
2403/19

orná pôda
záhrada
záhrada
ostatná plocha
záhrada
orná pôda

19.
20.

2406/5
3175/12

trvalý trávnatý porast
ostatná plocha

druh

trvalý trávnatý porast

lokalita
Krčace nad PZ
Krčace nad PZ
pri metrologickom
ústave
pri metrologickom
ústave
veľká lúka
veľká lúka
polianky
pri metrologickom
ústave
veľká lúka
Dražická
Dražická
Tavarikova kolónia
pri metrologickom
ústave
veľká lúka
Veľká lúka
Tavarikova kolónia
polianky
Krčace
Krčace nad PZ
Dražická

výmera
v m2
309
182

záujemcovia
por. č./meno
54 Zaťovič Martin
167 Šargová Viera

349

154 Chomová Adela

322
369

164 Hrachová Mária
96 Hejtmanová Lucia

400
190

3 Maťko Kornel
136 Kazainová Ľudmila

344
578
362
351
384

70 Zrunek Karol
139 Šarga Jozef
133 Kantorová Mária
2 Nagy Viliam
1 Ďuračková Dana

394
312
233
286
189
216
150
97

122 Jáni Peter
78 Pavlík Stanislav
158 Kopecký Michal
7 Hradecký Boris
91 Habán Alexander
128 Toth Alexander
171 Bednár Miroslav
153 Polakovič Marek
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vedených v KN ako parcely registra „C“ vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,
v správe mestskej časti Bratislava Dúbravka sú prípadom hodným osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu, že ide o nájmy pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely na území
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

B. schvaľuje
nájom pozemkov na záhradkárske a rekreačné účely v k. ú. Dúbravka vedených v KN ako
parcely registra „C“, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti
Bratislava-Dúbravka ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a to:
por.
číslo

parc. číslo

1.
2.

2406/8
2406/5

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

druh

lokalita

orná pôda

Krčace nad PZ
trvalý trávnatý porast Krčace nad PZ
pri metrologickom
2401/40
orná pôda
ústave
pri metrologickom
2401/40
orná pôda
ústave
4086/1, 4087 záhrada, zat. plocha
veľká lúka
4097/6, 4097/7 záhrada zast. plocha
veľká lúka
2465
záhrada
polianky
pri metrologickom
2401/112
orná pôda
ústave
4089/1
záhrada
veľká lúka
3175/2
ostatná plocha
Dražická
3175/6
ostatná plocha
Dražická
1840, 1841
záhrada zast. plocha
Tavarikova kolónia
pri metrologickom
2401/114
orná pôda
ústave
4089/7
záhrada
veľká lúka
4071/1
záhrada
Veľká lúka
1735/13
ostatná plocha
Tavarikova kolónia
2466
záhrada
polianky
2403/19
orná pôda
Krčace
trvalý trávnatý porast Krčace nad PZ
2406/5
Ostatná plocha
3175/12
Dražická

výmera
v m2

Výška
nájomného
€/rok

309
182

309,182,-

349

359,-

322

322,-

369
400

386,492,8

190

194,-

344

412,8

578
362
351
384

594,362
421,20
384,-

394

410,-

312
233
286
189
216
150
97

379,20
233,350,40
200,50
216,150,97,-

záujemcovia
por. č./meno
54 Zaťovičovi Martinovi
167 Šargovej Viere
154 Chomovej Adele
164 Hrachovej Márii
96 Hejtmanovej Lucii
3 Maťkovi Kornelovi
136 Kazainovej Ľudmile
70 Zrunekovi Karolovi
139 Šargovi Jozefovi
133 Kantorovej Márii
2 Nagymu Viliamovi
1 Ďuračkovej Dane
122 Jánimu Petrovi
78 Pavlíkovi Stanislavovi
158 Kopeckému Michalovi
7 Hradeckému Borisovi
91 Habánovi Alexandrovi
128 Tothovi Alexandrovi
171 Bednárovi Miroslavovi
153 Polakovičovi Marekovi

na dobu 10 rokov za cenu nájmu stanovenú Pravidlami mestskej časti Bratislava-Dúbravka
upravujúcimi postup pri nájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely ako
prípady hodné osobitného zreteľa schválené uznesením MZ č. 199/2012 dňa 18.09.2012.
Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 16

proti : 0

zdržali sa : 3
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k bodu č. 15 : Návrh na ponechanie výšky nájomného za nájom pozemkov v k.ú.
Dúbravka JUDr. Magdaléne Čížovej a Ing. Ladislavovi Čížovi.

Uznesenie MZ č. 321/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
ponecháva
JUDr. Magdaléne Čížovej a Ing. Ladislavovi Čížovi nájomné za pozemky
- parc. č. 1735/30 o výmere 19 m2, 1735/1 o výmere 5 m2, 1735/32 o výmere 5 m2 ,
1735/33 o výmere 32 m2, spolu o výmere 61 m2 pod domom vo výške 1,99
EUR/m2/rok – celkom vo výške 121,39 EUR ročne;
- parc. č. 1735/2 o výmere 1514 m2, 1735/35 o výmere 33 m2, 1803/6 o výmere 5 m2,
1810/12 o výmere 3 m2, 1810/13 o výmere 1 m2, časť 1644/3 o výmere 2 m2, spolu
o výmere 1558 m2 záhrada vo výške 0,27 EUR/m2/rok celkom vo výške 420,66 EUR
ročne, t. z.
celkom za prenajaté pozemky vo výške 542,05 EUR ročne v zmysle Zmluvy č. 49/2008
o nájme časti pozemkov zo dňa 01.08.2008 v znení Dodatku č. 1/2009 zo dňa 08.06.2009
s tým, že výška nájomného nebude upravená v zmysle Pravidiel mestskej časti BratislavaDúbravka upravujúcich postup pri nájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné
účely ako prípady hodné osobitného zreteľa
schválených
uznesením Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 199/2012 zo dňa 18.09.2012.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 13

proti : 2

zdržali sa : 5

k bodu č. 16 : Návrh na nájom častí pozemkov parc. č. 3108/300 a parc. č. 1437/1, k. ú.
Dúbravka, spoločnosti Akzent Media spol. s r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 322/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom časti pozemkov parc. č. 3108/300 a č. 1437/1 k. ú. Dúbravka, pre spoločnosť
Akzent Media, spol. s r. o., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO 00895628, 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 2 ks obojstranných
reklamných zariadení na ulici M. Sch. Trnavského a Saratovskej a ide o predĺženie
doterajšieho nájmu.
B. schvaľuje
predĺženie nájmu časti pozemkov parc. č. 3108/300 a č. 1437/1 k. ú. Dúbravka, pre
spoločnosť Akzent Media, spol. s r. o., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO 00895628,
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 2 ks
obojstranných reklamných zariadení na časti pozemku parc. č. 3108/300 – ulica M.
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Sch.Trnavského a na časti pozemku parc. č. 1437/1 – Saratovská, každý s výmerou cca 4,5
m2, na dobu 3 roky za cenu 2 072,– EUR ročne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 16

proti : 0

zdržali sa : 3

k bodu č. 17 : Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1336/7, k. ú. Dúbravka,
spoločnosti KUGLUF spol. s r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 323/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom časti pozemku parc. č. 1336/7, o výmere 41 m2, k. ú. Dúbravka, pre spoločnosť
KUGLUF spol. s r. o. Mlynarovičova č. 28, 851 04 Bratislava, IČO 31 318 894 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 dlhodobé užívanie pozemku pod
stánkom, pričom vzhľadom na zmenu vlastníka stánku je potrebné upraviť vzťah k pozemku
s novým vlastníkom.
B. schvaľuje
nájom časti pozemku parc. č. 1336/7, druh pozemku ostatná plocha o výmere 559 m2, k. ú.
Dúbravka, pre spoločnosť KUGLUF spol. s r. o. Mlynarovičova č. 28, 851 04 Bratislava, IČO
31 318 894 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to vo výmere 41 m2, za účelom
užívania časti pozemku s výmerou 18 m2 titulom pretrvávajúceho umiestnenia a
prevádzkovania stánku na predaj pekárenských výrobkov a časti pozemku s výmerou 23 m2
ako prístupového chodníka k uvedenému stánku, na dobu neurčitú za cenu 415,75 EUR ročne
s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 19

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 18 : Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1336/7, k. ú. Dúbravka, Viliamovi
Nagyovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 324/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom častí pozemku parc. č. 1336/7, o výmere 15 m2 a 4 m2, k. ú. Dúbravka, pre Vilama
Nagya, bytom Pri trati č. 30, 821 06 Bratislava, IČO 34 983 287 je prípadom hodným
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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 predĺženie nájmu pozemku pod stánkom
a skladovým priestorom.
B. schvaľuje
nájom časti pozemku parc. č. 1336/7, k. ú. Dúbravka, druh pozemku ostatná plocha o výmere
559 m2, pre Vilama Nagya, bytom Pri trati č. 30, 821 06 Bratislava, IČO 34 983 287 ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, a to vo výmere 19 m2 za účelom užívania časti pozemku
s výmerou 15 m2 titulom pretrvávajúceho umiestnenia a prevádzkovania stánku na predaj
kvetov a doplnkového sortimentu a časti pozemku s výmerou 4 m2 titulom pretrvávajúceho
umiestnenia a užívania skladového priestoru k uvedenému stánku, na dobu neurčitú za cenu
227,59 EUR ročne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 19

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 19 : Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1336/7, k. ú. Dúbravka, Zoltánovi
Kublihovi , ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 325/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom časti pozemku parc. č. 1336/7, o výmere 44 m2, k. ú. Dúbravka, pre Zoltána
Kublihu, 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 dlhodobo
užívaný pozemok na ktorom je umiestnený predajný pult na predaj poľnohospodárskych
prebytkov a zámková dlažba na spevnenie obslužného priestoru pred pultom na základe
Zmluvy č. 66/2007 o nájme časti pozemku zo dňa 18.09.2007 a jedná sa o predĺženie nájmu
B. schvaľuje
nájom časti pozemku parc. č. 1336/7, k. ú. Dúbravka, druh pozemku ostatná plocha o výmere
559 m2, Zoltánovi Kublihovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to vo výmere 44 m2 na
dobu neurčitú za cenu 500 Eur ročne za účelom zabezpečovania pultového predaja
poľnohospodárskych prebytkov s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 19

proti : 0

zdržali sa : 0
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k bodu č. 20 : Návrh na nájom časti pozemku parc.č. 1336/7, k.ú. Dúbravka, Zoltánovi
Takácsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 326/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom časti pozemku parc. č. 1336/7, o výmere 44 m2, k. ú. Dúbravka, pre Zoltána
Takácsa, 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 dlhodobo
užívaný pozemok na ktorom je umiestnený predajný pult na predaj poľnohospodárskych
prebytkov a zámková dlažba na spevnenie obslužného priestoru pred pultom na základe
Zmluvy č. 66/2007 o nájme časti pozemku zo dňa 18.09.2007 a jedná sa o predĺženie nájmu
B. schvaľuje
nájom časti pozemku parc. č. 1336/7, k. ú. Dúbravka, druh pozemku ostatná plocha o výmere
559 m2, Zoltánovi Takácsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to vo výmere 44 m2
na dobu neurčitú za cenu 500 Eur ročne za účelom zabezpečovania pultového predaja
poľnohospodárskych prebytkov s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 19

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 21 : Návrh na nájom časti pozemku parc.č. 2909/2 k.ú. Dúbravka, vlastníkom
bytov a nebytových priestorov bytového domu Bazovského 1-5, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 327/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom časti pozemku parc. č. 2909/2, celková výmera 60 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, k. ú. Dúbravka, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového
domu Bazovského 1-5 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
realizácie vybudovania a následného užívania kontajnerového stanovišťa pre bytový dom
Bazovského 1-5.
B. schvaľuje
nájom časti pozemku parc. č. 2909/2, celková výmera 60 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, k. ú. Dúbravka, vo výmere 9 m2, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov
bytového domu Bazovského 1-5 v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §

16

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za
účelom vybudovania a následného užívania kontajnerového stanovišťa, na dobu neurčitú, za
cenu 0,50 EUR/m2 ročne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 19

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 22 : Návrh na nájom časti pozemku parc.č. 3175/19, k.ú. Dúbravka, PhDr.
Monike Uzsák Šuminovej s manželom Ing. Róbertom Uszákom, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 328/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom časti pozemku parc. č. 3175/19, ktorého celková výmera je 1920 m2, druh pozemku
– ostatné plochy, k. ú. Dúbravka, pre PhDr. Moniku Uzsák Šuminovú s manželom Ing.
Róbertom Uzsákom, 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 pozemok ktorého časť slúži za účelom prechodu a prejazdu k pozemku parc. č. 3197/1 vo
vlastníctve manželov, na ktorom plánujú výstavbu nebytového priestoru - projekčného
ateliéru.
B. schvaľuje
nájom časti pozemku parc. č. 3175/19, ktorého celková výmera je 1920 m2, druh pozemku –
ostatné plochy, k. ú. Dúbravka, pre PhDr. Moniku Uzsák Šuminovú s manželom Ing.
Róbertom Uzsákom k. ú. Dúbravka, s výmerou 102,11 m2 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 neurčitú, pre účel prechodu a prejazdu k pozemku parc. č. 3197/1 vo
vlastníctve žiadateľov, za cenu 10,– Eur/m2 ročne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 19

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 23 : Návrh na nájom nebytového priestoru v budove Pekníkova č. 4, k.ú.
Dúbravka spoločnosti Detské súkromné zariadenie Svetielko s.r.o. ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 329/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte súp. č. 1953 postavenom na
pozemku parc. č. 1418 na Pekníkovej ul. č. 4, k. ú. Dúbravka, pre spoločnosť Detské
súkromné zariadenie Svetielko s.r.o. so sídlom v Bratislave, IČO 43 964 273, je prípadom
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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 rozšírenie predmetu nájmu pre
spoločnosť, ktorá má na prízemí uvedeného objektu prenajaté nebytové priestory s celkovou
výmerou 310,30 m2 .
B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru s výmerou 12,30 m2 nachádzajúceho sa na prízemí objektu súp.
č. 1953 postaveného na pozemku parc. č. 1418 na Pekníkovej ul. č. 4, k. ú. Dúbravka, pre
spoločnosť Detské súkromné zariadenie Svetielko s.r.o. so sídlom v Bratislave, IČO 43 964
273, 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 neurčitú, pre účel jeho užívania ako
výdajne stravy, za cenu 8,30 Eur/m2 ročne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 1

k bodu č. 24 : Návrh na zrušenie uznesenia MZ č.134/2012, bod B. 2/3 zo dňa 24.04.2012.

Uznesenie MZ č. 330/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
zrušuje
uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 134/2012 bod 2/3 zo dňa 2404.2012.
Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 16

proti : 0

zdržali sa : 3

k bodu č. 25 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD nájomcom
Pedikúra Helena, v. z. Elena Feuereislová a Ing. Hana Fúrová, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 331/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka – Elena Feuereislová- PEDIKÚRA
„HELENA“ IČO: 11641673, Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava a Ing. Hana Fúrová, IČO:
43446167, Pečnianska 13, 851 01 Bratislava, 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 neprimeranej administratívnej a finančnej záťaže, pretrvávajúceho umiestnenia
a dlhodobého prevádzkovania priestorov.
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B. schvaľuje
Nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka, pre Elena Feuereislová- PEDIKÚRA
„HELENA“ IČO: 11641673, Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava a Ing. Hana Fúrová, IČO:
43446167, Pečnianska 13, 851 01 Bratislava, s výmerou 17 m2 ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, v súlade s odporúčaním komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia
s majetkom zo dňa 03.10.2013 a uznesením miestnej rady zo dňa 26.11.2013 na dobu
neurčitú, pre účely prevádzkovania pedikúry a masáží za cenu 59,08 Eur/m2 ročne
s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 1

k bodu č. 26 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD nájomcovi
GENIUM, v.z. Ing. Štefan Holakovský, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 332/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka- priestory Obecnej knižnice – GENIUM, Ing.
Štefan Holakovský, Drobného 13, 841 01 Bratislava, IČO: 32153643. 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 neprimeranej administratívnej a finančnej záťaže,
pretrvávajúceho umiestnenia a dlhodobého prevádzkovania priestorov.
B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka – priestory Obecnej knižnice, pre GENIUM ,
v.z. Ing. Štefan Holakovský, Drobného 13, 841 01 Bratislava, IČO: 32153643 s výmerou
12,3 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s odporúčaním LP komisie zo dňa
03.10.2013, na dobu neurčitú, pre účely skladovania hnuteľných vecí – archív písomností, za
cenu 40 Eur/m2 ročne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 27 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD spoločnosti
SIMI Slovakia, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie :
prítomní : 17
za : 13
proti : 1
zdržali sa : 3
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
(Na schválenie potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, t. j. min. 15)

19

k bodu č. 28 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD spoločnosti
MILO s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 333/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka – MIĽO, s.r.o., IČO: 36288845, Saratovská
2/A, 841 02 Bratislava, 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 návratnosti
investícií do zariadenia a vybavenia prenajatých priestorov, z dôvodu neprimeranej
administratívnej a finančnej záťaže a z dôvodu pretrvávajúceho umiestnenia a dlhodobého
prevádzkovania priestorov.
B. schvaľuje
Nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka, pre MIĽO, s.r.o., v.z, IČO: 36288845,
Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava s výmerou 885 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, v súlade s odporúčaním LP komisie zo dňa 03.10.2013 a uznesením Miesatnej
rady zo dňa 26.11.203, na dobu neurčitú, za účelom prevádzkovania bowlingových dráh,
biliardových stolov a baru, za cenu 24,90 Eur/m2 ročne (bowlingové dráhy, biliardové stoly)
a 99,58 Eur/m2 ročne (bar) + cenu služieb – konkrétne vodné a stočné (podľa skutočnej
spotreby na odberných miestach umiestnených v prevádzke) s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 16

proti : 0

zdržali sa : 2

k bodu č. 29 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD nájomcovi
Oľga Ďuricová – Agentúta DOMY, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 334/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka pre nájomcu Oľga Ďuricová - Agentúra
DOMY, IČO: 40095509, Drobného 2, 841 02 Bratislava, 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 neprimeranej administratívnej a finančnej záťaže, pretrvávajúceho
umiestnenia a dlhodobého prevádzkovania priestorov .
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B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka, pre nájomcu Oľga Ďuricová - Agentúra DOMY,
IČO: 40095509, Drobného 2, 841 02 Bratislava s výmerou 12,7 m2 ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, v súlade s odporúčaním komisie legislatívno-právnej, mandátovej
a hosp. s majetkom zo dňa 03.10.2013 a uznesením miestnej rady zo dňa 26.11.2013 na dobu
neurčitú, pre účely poskytovania ekonomických služieb pre správu bytového fondu za cenu
117,70 Eur/m2/ ročne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 30 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD nájomcovi
JUDr. Anna Ščepková – advokátska kancelária, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 335/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka - JUDr. Anna Ščepková – advokátska
kancelária, IČO: 42180384, Saratovská 2/A, 844 52, 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 neprimeranej administratívnej a finančnej záťaže, pretrvávajúceho
umiestnenia a dlhodobého prevádzkovania priestorov.

B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka, pre JUDr. Anna Ščepková – advokátska
kancelária, IČO: 42180384, Saratovská 2/A, 844 52, s výmerou 15,1 m2 ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, v súlade s odporúčaním komisie legislatívno-právnej, mandátovej
a hospodárenia s majetkom zo dňa 03.10.2013 a Uznesením Miestnej rady zo dňa 26.11.2013,
na dobu neurčitú, pre účely advokátskej kancelárie, za cenu 117,70 Eur/m2 ročne
s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 0
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k bodu č. 31 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD nájomcovi –
Peter Šesták, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 336/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka pre nájomcu - Peter Šesták, IČO: 44867221,
Homolova 2168/33, 841 01 Bratislava, 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
neprimeranej administratívnej a finančnej záťaže, pretrvávajúceho umiestnenia a dlhodobého
prevádzkovania priestorov.
B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka, pre Petra Šestáka, IČO: 44867221, Homolova
2168/33, 841 01 Bratislava s výmerou 65 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade
s odporúčaním LP komisie zo dňa 03.10.2013, na dobu od 01.01.2014 do 31.12.2017, na
čistiace a upratovacie služby (ručné umývanie áut), za cenu 51,61 Eur/m2 ročne + OLO
(vodné a stočné a el. energia podľa skutočnej spotreby na odberných miestach umiestnených
v prevádzke, priestory nie sú vykurované) s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 32 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD nájomcovi – 4
Media, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 337/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka pre nájomcu – 4 Media, s.r.o., IČO:44227892,
Tranovského 37, 841 02 Bratislava, 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
neprimeranej administratívnej a finančnej záťaže, pretrvávajúceho umiestnenia a dlhodobého
prevádzkovania priestorov.
B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka, pre 4 Media, s.r.o., IČO:44227892,
Tranovského 37, 841 02 Bratislava s výmerou 14,5 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, v súlade s odporúčaním komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia
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s majetkom, zo dňa 03.10.2013 a uznesenia miestnej rady zo dňa 26.11.2013, na dobu
neurčitú, pre účely obchodnej kancelárie – predaj kancelárskych potrieb, za cenu 117,70
Eur/m2 ročne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 33 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre INBOX, s.r.o. v
DKD, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 338/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka pre INBOX, s.r.o. IČO: 36599441, Južná
trieda 64, 040 01 Košice, 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 neprimeranej
administratívnej a finančnej záťaže, pretrvávajúceho umiestnenia a dlhodobého
prevádzkovania priestorov.
B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka, pre INBOX s.r.o., IČO: 36599441, Južná trieda
64, 040 01 Košice s výmerou 26 m2 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
neurčitú, pre účely prevádzkovania záložne, predaja šperkov a drahých kovov, za cenu
117,70 Eur/m2 ročne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 34 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v DKD nájomcovi Soňa
Masaryková, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 339/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje ,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka- priestory Obecnej knižnice – Soňa
Masaryková, IČO: 40657396, Veternicová 9, 841 05 Bratislava, 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 neprimeranej administratívnej a finančnej záťaže,
pretrvávajúceho umiestnenia a dlhodobého prevádzkovania priestorov.
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B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka – priestory Obecnej knižnice, pre Soňa
Masaryková, IČO: 40657396, Veternicová 9, 841 05 Bratislava, s výmerou 16 m2 ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, v súlade s odporúčaním LP komisie zo dňa 03.10.2013
a uznesením miestnej rady zo dňa 26.11.2013 na dobu neurčitú, pre účely šitia a opravy
odevov a požičovne detských karnevalových masiek, za cenu 39,83 Eur/m2 ročne
s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 35 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry
Dúbravka nájomcovi Michalovi Vargovi a Petrovi Nošíkovi, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 340/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje ,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka – Michal Varga, Allendeho 2724/74, 059 51
Poprad a Peter Nošík, Lysá pod Makytou 310, 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 neprimeranej administratívnej a finančnej záťaže, pretrvávajúceho
umiestnenia a dlhodobého prevádzkovania priestorov.
.
B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka, pre nájomcov – Michal Varga, Allendeho
2724/74, 059 51 Poprad a Peter Nošík, Lysá pod Makytou 310, s výmerou 38,9 m2 ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, v súlade s odporúčaním komisie legislatívno-právnej,
mandátovej a hospodárenia s majetkom, zo dňa 14.11.2013 a uznesením miestnej rady zo dňa
26.11.2013, na dobu neurčitú, pre účely skladu a na nácvik hudobnej kapely, za cenu 40
Eur/m2 ročne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 0

24

k bodu č. 36 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre D+D spol. s.r.o., v
z. MUDr. Drahomír Šichman, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 341/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka pre nájomcu – D+D spol. s.r.o., IČO:
31639721, M.Sch. Trnavského 18, 841 01 Bratislava, 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 neprimeranej administratívnej a finančnej záťaže, pretrvávajúceho
umiestnenia a prevádzkovania priestorov. Nájomca vysúťažil priestor formou obchodnej
verejnej súťaže v decembri 2010.
B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka, pre D+D spol. s.r.o., IČO: 31639721, M.Sch.
Trnavského 18, 841 01 Bratislava, s výmerou 75 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, v súlade s odporúčaním komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia
s majetkom, zo dňa 03.10.2013 a uznesením miestnej rady zo dňa 26.11.2013, na dobu
neurčitú, pre účely zubnej ambulancie, za cenu 85 Eur/m2 ročne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 37 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre Pribyšová - Salón
pre zdravie, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 342/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka pre nájomcu – Kvetoslava Pribyšová -Salón
pre zdravie, IČO: 33626413, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava, 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 neprimeranej administratívnej a finančnej záťaže,
pretrvávajúceho umiestnenia a dlhodobého prevádzkovania priestorov.
B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka, pre nájomcu -Kvetoslava Pribyšová -Salón pre
zdravie , IČO: 33626413, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava, s výmerou 18,2 m2 ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, v súlade s odporúčaním komisie legislatívno–právnej,
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mandátovej a hosp. s majetkom, zo dňa 03.10.2013 a uznesením miestnej rady zo dňa
26.11.2013, na dobu neurčitú, pre účely zdravotných masérskych služieb, za cenu 58,29
Eur/m2 ročne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 38 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre Ústav pre výskum,
vedu a znalectvo, v. z. JUDr. Ivan Pecník, PhD., ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 343/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka (Obecná knižnica) - Ústav pre výskum, vedu
a znalectvo, s.r.o., IČO: 35865954, Sekurisova 12, 841 02 Bratislava, 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 neprimeranej administratívnej a finančnej záťaže,
pretrvávajúceho umiestnenia a dlhodobého prevádzkovania priestorov.
B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka, (Obecná knižnica) pre Ústav pre výskum, vedu
a znalectvo , IČO: 35865954, Sekurisova 12, 841 02 Bratislava, s výmerou 10 m2 ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, v súlade s odporúčaním komisie legislatívno-právnej,
mandátovej a hospodárenia s majetkom a uznesením miestnej rady zo dňa 26.11.2013, na
dobu neurčitú, pre účely administratívnej činnosti, za cenu 76,35 Eur/m2 ročne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 16

za : 16

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 39 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov (garážové miesto)
Máriovi Lengyelovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 344/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru – garážového miesta v DK Dúbravka pre nájomcu Mária
Lengyela, 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 neprimeranej
administratívnej a finančnej záťaži,
pretrvávajúceho
umiestnenia a dlhodobého
prevádzkovania priestorov.
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B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka – garážové miesto, pre nájomcu Mária Lengyela,
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s odporúčaním komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, zo dňa 03.10.2013 a uznesením Miestnej
rady zo dňa 26.11.2013, na dobu neurčitú, pre účely garážovania motorového vozidla, za
cenu 50 Eur/mesačne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 15

za : 15

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 40 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre Pedikúra Vlasta, v
z. Vlasta Halamová, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 345/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka – Vlasta Halamová PEDIKÚRA VLASTA,
IČO: 40099628, I. Bukovčana 22. 841 07 Bratislava, 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 neprimeranej administratívnej a finančnej záťaže, pretrvávajúceho
umiestnenia a dlhodobého prevádzkovania priestorov.

B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka, pre Vlasta Halamová PEDIKÚRA VLASTA,
IČO: 40099628, I. Bukovčana 22. 841 07 Bratislava , s výmerou 13,4 m2 ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, v súlade s odporúčaním komisie legislatívno-právnej, mandátovej
a hospodárenia s majetkom, zo dňa 03.10.2013 a Uznesenia Miestnej rady zo dňa 26.11.2013,
na dobu neurčitú, pre účely prevádzkovania pedikúry, za cenu 117,70 Eur/m2 ročne
s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 16

za : 16

proti : 0

zdržali sa : 0
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k bodu č. 41 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre STAVRING, spol.
s.r.o. v.z. František Gálfy (kancelária), ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 346/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka pre nájomcu STAVRING, spol. s.r.o., IČO:
36649368, Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen, 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 neprimeranej administratívnej a finančnej záťaže, pretrvávajúceho umiestnenia
a dlhodobého prevádzkovania priestorov.
B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka, pre nájomcu STAVRING, spol. s.r.o. 36649368,
Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen,, s výmerou 6 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
v súlade s odporúčaním komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom
zo dňa 03.10.2013 a uznesením Miestnej rady zo dňa 26.11.2013, na dobu neurčitú, pre účely
poskytovania ekonomických služieb, za cenu 117,70 Eur/m2 ročne (+ el. energia, vodné
a stočné, vykurovanie, OLO) s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 42 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre STAVRING, spol.
s.r.o. v. z. František Gálfy (garážové miesto), ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Podľa návrhu poslanca Gála:

Uznesenie MZ č. 347/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. k o n š t a t u j e,
že nájom nebytového priestoru – garážového miesta v DK Dúbravka pre nájomcu Stavring,
spol. s.r.o., IČO: 36649368, Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen, 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 administratívnej a finančnej záťaže, pretrvávajúceho umiestnenia
a dlhodobého prevádzkovania priestorov.
B. s c h v a ľ u j e
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka – garážové miesto, pre nájomcu Stavring, spol.,
s.r.o., IČO: 36649368, Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen, ako prípad hodný osobitného zreteľa
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podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, v súlade s odporúčaním komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia
s majetkom, zo dňa 03.10.2013 a uznesením Miestnej rady zo dňa 26.11.2013, na dobu
neurčitú, pre účely garážovania motorového vozidla, za cenu 50 Eur/mesačne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 43 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre CEDERA plus,
s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 348/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka - CEDERA plus, s.r.o., IČO: 43971199,
Syslia 12, 821 05 Bratislava, 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
neprimeranej administratívnej a finančnej záťaže, pretrvávajúceho umiestnenia a dlhodobého
prevádzkovania priestorov.
B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka, pre CEDERA plus, s.r.o., IČO: 43971199,
Syslia 12, 821 05 Bratislava s výmerou 16,81 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
v súlade s odporúčaním LP komisie zo dňa 03.10.2013 a uznesením Miestnej rady zo dňa
26.11.2013, na dobu neurčitú, pre účely predajne plastových okien, za cenu 117,70 Eur/m2
ročne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 44 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry
Dúbravka nájomcovi RNDr. Vladimír Kočvara – ADONIS CONSULT, ako prípad
hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 349/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka- priestory Obecnej knižnice – RNDr.
Vladimír Kočvara – ADONIS CONSULT, IČO: 40970019, Uhrovecká 6, 841 07 Bratislava je
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prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu neprimeranej administratívnej
a finančnej záťaže prenajímateľa a pretrvávajúceho umiestnenia a dlhodobého
prevádzkovania priestorov.

B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka – priestory Obecnej knižnice, pre RNDr.
Vladimír Kočvara - ADONIS CONSULT, s výmerou 10 m2 ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, v súlade s odporúčaním komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia
s majetkom a Uznesením Miestnej rady na dobu neurčitú, pre účely kancelárie, za cenu 40
Eur/m2 ročne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 45 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry
Dúbravka nájomcovi Jánovi Gočovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 350/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka – Ján Goč, Drobného 8, 841 02 Bratislava, 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 vysúťažil priestor formou
obchodnej verejnej súťaže.
B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka, pre nájomcu – Ján Goč, Drobného 8, 841 02
Bratislava, s výmerou 34,4 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade so
stanoviskom komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom zo dňa
14.11.2013 a uznesením miestnej rady zo dňa 26.11.2013, na dobu neurčitú, pre účely skladu,
za cenu 40 Eur/m2 ročne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 0

30

k bodu č. 46 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry
Dúbravka (garážové miesto) nájomcovi Martinovi Paceltovi - PAMA, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 351/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru – garážového miesta v DK Dúbravka pre nájomcu Martin
Pacelt - PAMA, IČO: 40096831, Bílikova 4, 841 01 Bratislava, 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 neprimeranej administratívnej a finančnej záťaže,
pretrvávajúceho umiestnenia a dlhodobého prevádzkovania priestorov.

B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka – garážové miesto, pre nájomcu Martin Pacelt PAMA, IČO: 40096831, Bílikova 4, 841 01 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, v súlade s odporúčaním komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia
s majetkom, zo dňa 14.11.2013 a uznesením Miestnej rady zo dňa 26.11.2013, na dobu
neurčitú, pre účely garážovania motorového vozidla, za cenu 50 Eur/mesačne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 47 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry
Dúbravka (garážové miesto) nájomcovi Štefanovi Ševčíkovi EKOSERVIS, ako prípad
hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 352/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru – garážového miesta v DK Dúbravka pre nájomcu Štefan
Ševčík EKOSERVIS, IČO: 32828021, Tureň č.23, 903 01 Senec, 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 vysúťažil nebytové priestory – garážové miesto,
formou obchodnej verejnej súťaže.
B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka – garážové miesto, pre nájomcu Štefan Ševčík
EKOSERVIS, IČO: 32828021, Tureň č.23, 903 01 Senec,, ako prípad hodný osobitného
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zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, v súlade so žiadosťou nájomcu, zo dňa 06.11.2013, na dobu neurčitú, pre účely
garážovania motorového vozidla, za cenu 50 Eur/mesačne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 48 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry
Dúbravka (garážové miesto) nájomcovi Ing. Romanovi Vargovi, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 353/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru – garážového miesta v DK Dúbravka pre nájomcu Ing.
Romana Vargu, 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 neprimeranej
administratívnej a finančnej záťaže, pretrvávajúceho umiestnenia a dlhodobého
prevádzkovania priestorov.
B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka – garážové miesto, pre nájomcu Ing. Romana
Vargu, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade so žiadosťou nájomcu, zo dňa
01.10.2013, na dobu neurčitú, pre účely garážovania motorového vozidla, za cenu 50
Eur/mesačne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 49 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry
Dúbravka (garážové miesto) nájomcovi Štefanovi Jánošovi, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 354/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru – garážového miesta v DK Dúbravka pre nájomcu Štefan
Jánoš, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
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Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že nájomca vysúťažil garážové
miesto formou obchodnej verejnej súťaže.

B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka – garážové miesto, pre nájomcu Štefana Jánoša,
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s odporúčaním komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, zo dňa 14.11.2013 a uznesením Miestnej
rady, na dobu neurčitú, pre účely garážovania motorového vozidla, za cenu 50 Eur/mesačne
s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 50 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry
Dúbravka (garážové miesto) nájomcovi Jozefovi Štorovi, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.

Uznesenie MZ č. 355/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytového priestoru – garážového miesta v DK Dúbravka pre nájomcu Jozefa
Štoru, 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 vysúťažil garážové
miesto formou obchodnej verejnej súťaže.
B. schvaľuje
nájom nebytového priestoru v DK Dúbravka – garážové miesto, pre nájomcu Jozefa Štoru,
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s odporúčaním komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, zo dňa 14.11.2013 a uznesením Miestnej
rady zo dňa 26.11.2013, na dobu neurčitú, pre účely garážovania motorového vozidla, za cenu
50 Eur/mesačne s podmienkou,
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 18

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 0
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k bodu č. 51 : Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2014.

Uznesenie MZ č. 356/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. berie na vedomie
plán zasadaní Miestnej rady (MR) a Miestneho zastupiteľstva (MZ) mestskej časti Bratislava
– Dúbravka na rok 2014.
B. ukladá
predsedom komisií miestneho zastupiteľstva v spolupráci s tajomníkmi komisií predložiť plán
zasadaní príslušnej komisie na rok 2014.
T: 15.1.2014
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 52 : Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2014.

Uznesenie MZ č. 357/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
berie na vedomie
termíny poslaneckých dní na rok 2014.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 0

k bodu č. 53 : Informácia o vybavených interpeláciách.

Uznesenie MZ č. 358/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
berie na vedomie
informáciu o plnení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka vznesených na jeho 23. rokovaní.
Hlasovanie :

prítomní : 20

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 0
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k bodu č. 54 : Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní.

Uznesenie MZ č. 359/2013
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. 55 : Rôzne.
k bodu č. 55.1. : Oznámenie o vzdaní sa Ing. Alberta Liptovského funkcie člena ekonomickej
komisie na vlastnú žiadosť.

Uznesenie MZ č. 360/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
berie na vedomie,
že Ing. Albert Liptovský sa k 31.12.2013 ako neposlanec vzdáva na vlastnú žiadosť funkcie
člena ekonomickej komisie.
Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 18

proti : 0

zdržali sa : 1

k bodu č. 55.2. : Návrh poslankyne Čarnogurskej: žiadosť o dopracovanie materiálu
k uzneseniu č. 134/2012 bod. B1.

Uznesenie MZ č. 361/2013
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
žiada
k uzneseniu č. 134/3012 bodu B1 dopracovať materiály (s orientáciou na body 1.1e, 1.2.
a 1.4. - vysvetlivka predkladateľky návrhu) a predložiť miestnemu zastupiteľstvu na
rokovanie.
T: február 2014
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 16

proti : 0

zdržali sa : 1

Ing. Ján Sandtner
starosta
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Príloha

Hlasovanie k bodu č. 1A
Meno a priezvisko

za

1. Ing.Margita Benedeková

/

2. Beáta Bohunická
3. Ing. Marta Čarnogurská
4. Ing. Peter Čecho
5. Štefan Duchoň
6. JUDr. Andrea Duongová
7. Ing. Štefan Fűzy
8. Branislav Gál
9. Mgr. Soňa Gazdíková
10. Andrej Guzy
11. Ing. Peter Hanulík
12. Ľubomír Havránek
13. Jozef Havrilla
14. Ing. Boris Hradecký
15. Ing. Juraj Káčer
16. Ing. Peter Klepoch
17. PhDr. Matilda Križanová
18. Ing. Lilia Lohnická
19. JUDr. Dušan Mikuláš
20. Ing. Igor Mravec
21. Mgr. Marián Podrazil
22. Marián Takács
23. Ing. Tomáš Vašek
24. Mgr. Zdenka Zaťovičová
25. Karol Zrůnek

/

Za :
Proti :
Zdržal :

13
10
0

Spolu :

23

proti

zdržal sa

/
/
/
/

-

-

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

-

/
/
/
/
/

-

/
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