
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Dúbravka 
 
 
 

 

U z n e s e n i a 
 

č.   204 – 238 
 

z  17. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  
Bratislava–Dúbravka 

 
z  4. decembra 2012 

________________________________________________________________________________ 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 4.12.2012 
na svojom 17.  zasadnutí  tieto body programu : 
 
            Otvorenie rokovania. 
            Schválenie programu zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
2. Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
3. Informácia o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

k 30.9.2012. 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

o poskytovaní sociálnych služieb. 
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa 

zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka 3/2007  
o obmedzení a zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na 
verejne prístupných miestach v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

6. Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov.  

7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy (príspevok malým mestským častiam). 

8. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy (oblasť veterinárnej starostlivosti). 

9. Návrh štatútu Domu kultúry Dúbravka.  
10. Poslanecký návrh: Návrh Dodatku k rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka (posl. Križanová). 
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11. Poslanecký návrh: Návrh na zaradenie poslanca Jozefa Havrillu do komisií miestneho 
zastupiteľstva (posl. Hradecký). 

12. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2011/2012. 

13. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1105/2 k. ú. Dúbravka ZSE Distribúcia a. s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

14. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1631/11 k. ú. Dúbravka Andrei Orsavovej ako  
prípad hodný osobitného zreteľa. 

15. Návrh na predaj pozemku parc. č. 557 a časti pozemku parc. č. 556 k. ú. Dúbravka  
Richardovi Farkašovi s manželkou ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 

16. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 2406/5 a 2406/275 pre Ing. Tatianu 
Kulíkovú ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

17. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 2406/8 pre Mgr. Juditu Talostanovú 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

18. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 2406/8 pre Ing. Vladimíra Vlčeka 
ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 

19. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 4084/1 k. ú. Dúbravka pre Ing. 
Rastislava Mitašíka s manželkou ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

20. Návrh na predĺženie nájmu pozemku parc. č. 4097/3 k. ú. Dúbravka Ing. Anne 
Kováčovej ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

21. Návrh na predĺženie nájmu pozemkov parc. č. 4097/11 a 4097/8 k. ú. Dúbravka 
Simone Majerčíkovej ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

22. Návrh na nájom pozemku parc. č. 172/4, 172/9 a 175/5, k. ú. Dúbravka, Ing. Petre 
Vicenovej a Ing. Martine Vicenovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

23. Návrh na nájom pozemku parc. č. 3113, k. ú. Dúbravka, Štefanovi Duchoňovi a Soni 
Duchoňovej. 

24. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2811, k. ú. Dúbravka, Cirkevnému zboru 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava, dcérocirkev 
Dúbravka, M. Schneidera-Trnavského  2, 841 01 Bratislava. 

25. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1437/1, k. ú. Dúbravka,  spoločnosti ECOLIO, 
s. r.  o. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

26. Návrh na nájom častí pozemkov parc. č. 1437/1, 2411/4, 2415/7, k. ú. Dúbravka,  
spoločnosti PreRelax s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 

27. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3166, k. ú. Dúbravka, Súkromnej materskej 
škole, so sídlom Bazovského č. 2 v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

28. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 2372/3, k. ú. Dúbravka, Ing. Elene 
Valáškovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

29. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 1336/7, k. ú. Dúbravka, Ing. Ottovi 
Zimmermannovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

30. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3477/4., k. ú. Dúbravka, spoločnosti  VILLA 
RUSTICA, s. r. o. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

31. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte Bilíkova č. 34 a predĺženie nájmu 
nebytových priestorov v objekte bazovského 4 v  k. ú. Dúbravka ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
Predkladateľ stiahol materiál z programu rokovania. 
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32. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Dúbravka, 

k. ú. Dúbravka, Tatra banke a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

33. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Sokolíkova č. 2, k. ú. 
Dúbravka, Irene Ovcharovichovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

34. Zoznam nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorý je možné odpredať podľa príslušných 
ustanovení zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

35. Plán rekonštrukcie a modernizácie tepelno-energetických zariadení (TEZ) mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka a plán opráv a údržby TEZ na rok 2013 – informácia. 

36. Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2013. 
37. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2013. 
38. Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní. 
39. Rôzne. 
40. Interpelácie poslancov. 
      Ukončenie MZ  

 
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
 
overovateľov zápisnice poslancov: 
Ľubomír Havránek 
Hlasovanie :        prítomní :  19         za :  19               proti : 0           zdržali sa :  0 
Marián Takács 
Hlasovanie :        prítomní : 19         za : 18                proti :  0          zdržali sa : 1  

 
navrhovateľov uznesení  poslancov :  
Jozef Havrilla 
Hlasovanie :        prítomní : 19         za : 18                 proti :  0          zdržali sa : 1  
Mgr. Marián Podrazil 
Hlasovanie :        prítomní : 19          za : 18                proti : 0          zdržali sa : 1  
 
Hlasovanie o celom programe : 
Hlasovanie  :       prítomní : 20      za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 

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

Uznesenie MZ č. 204/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
A. berie   na   vedomie 

 
1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva: 

- uznesenie 133/2012/B, 
- uznesenie 179/2012/B1, 
- uznesenie 179/2012/B2, 
- uznesenie 182/2012, 
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2. priebežné plnené  

- uznesenie 409/2009/B10, 
- uznesenie 16/2011. 

 
 

B. schvaľuje 
 
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 
_____________________________________________________________________ 
nositeľ plnenia                         číslo uznesenia            pôvodný             nový 
uznesenia                                                                     termín                 termín 
_____________________________________________________________________ 
1. Prednosta MÚ                          192/2012/B1              30.10.2012         31.12.2013                
  
_____________________________________________________________________ 
2. Prednosta MÚ                          192/2012/B2              15.11.2012         31.01.2013                
  
_____________________________________________________________________ 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20         za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0  

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

 
Uznesenie MZ č. 205/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 
 

A.  berie   na   vedomie 
 
1. Správu z kontroly dodržiavania podmienok prijímania detí do materských škôl v roku 

2012. 
2. Správu  o  výsledku   následnej   finančnej   kontroly  a  dodržiavaní   zákona   o  

verejnom  obstarávaní. 
3. Informáciu  o  plnení  uznesení  –  opatrení  z kontrol. 
 
 

B.  schvaľuje 
 
plán  kontrolnej  činnosti  na  1.  polrok  2013. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21         za : 21                 proti : 0           zdržali sa : 0  
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k bodu č. 3 : Informácia o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka k 30.9.2012. 
 

Uznesenie MZ č. 206/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
berie   na   vedomie 

 
informáciu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
k 30.09.2012. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22         za : 22                 proti : 0           zdržali sa : 0  
 
 
 
k bodu č. 4 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
o poskytovaní sociálnych služieb. 

 
Uznesenie MZ č. 207/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 
 

schvaľuje 
 
všeobecne záväzné nariadenie  Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 7/2012 o poskytovaní 
sociálnych služieb. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20         za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0  
 
 
 
k bodu č. 5 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Dúbravka 3/2007 o obmedzení a zákaze predaja, podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v Mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 

 
Uznesenie MZ č. 208/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 
 

schvaľuje 
 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 8/2012, ktorým sa 
zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2007 
o obmedzení a zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 17         za :  17                proti : 0           zdržali sa : 0  
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k bodu č. 6 : Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR 
Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 
12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov.  
 

Uznesenie MZ č. 209/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
súhlasí 

 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy  o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a ktorým sa mení a dopĺňa  
všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení 
neskorších predpisov s pripomienkami k čl. I: 
1. V preambule nahradiť text „v znení zákona 535/2008 Z. z.“ textom „v znení neskorších 

predpisov“. 
2. V poznámke pod čiarou č. 7 vložiť za slovami“(katastrálny zákon)“ slová „v znení 

neskorších predpisov“. 
3. V poznámke pod čiarou č. 8,9,12 a 19 na  konci odporúčame doplniť slová „v znení 

neskorších predpisov“. 
4. V poznámke pod čiarou č. 11 navrhujeme vypustiť  „č. 360/2007 Z. z“ a nahradiť slovami 

„v znení  neskorších predpisov“. 
5. V poznámkach pod čiarou č. 18 a 24 nahradiť slová „zákona č. 460/2011 Z. z.“ slovami 

„neskorších predpisov“. 
6. V § 6 ods. 5 písm. d) za skratkou SIPO dať do zátvorky vysvetlivku „(sústredené inkaso 

platieb obyvateľstva)“.  
7. V poznámke pod čiarou č. 19 nahradiť skratku „Zb.“ skratkou „Z. z.“. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20        za : 20                 proti : 0           zdržali sa :  0 
 
 
k bodu č. 7 : Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy (príspevok malým mestským častiam). 
 

Uznesenie MZ č. 210/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
súhlasí 

 
s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ktorým sa zníži 
miera solidarity voči malým mestským častiam z 3 % na 2 %). 
 
Hlasovanie :        prítomní : 19         za : 18                 proti : 1           zdržali sa : 0  
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k bodu č. 8 : Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy (oblasť veterinárnej starostlivosti). 
 

Uznesenie MZ č. 211/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
nesúhlasí 

 
s predloženým návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti veterinárnej 
starostlivosti). 
  
Hlasovanie :        prítomní : 21         za : 18                 proti : 0           zdržali sa :  3 
 
 
 
 
k bodu č. 9 : Návrh štatútu Domu kultúry Dúbravka.  
 

Uznesenie MZ č. 212/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
Štatút Domu kultúry Dúbravka. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 23         za : 12                 proti : 2           zdržali sa : 9  
 
 
 
k bodu č. 10 : Poslanecký návrh: Návrh Dodatku k rokovaciemu poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (posl. Križanová). 
 

Uznesenie MZ č. 213/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22         za : 20                 proti : 1           zdržali sa : 1  
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k bodu č. 11 : Poslanecký návrh: Návrh na zaradenie poslanca Jozefa Havrillu do 
komisií miestneho zastupiteľstva (posl. Hradecký). 

 
Uznesenie MZ č. 214/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 
 

A. odvoláva 
 

poslanca Ľubomíra Havráneka z mediálnej komisie na vlastnú žiadosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20         za : 17                 proti : 0           zdržali sa : 3  
 
 

B. mení 
 

maximálny počet poslancov a neposlancov v komisií kultúry mládeže a športu z 11 na 12. 
 
 

C. volí 
 

poslanca Jozefa Havrillu za člena  : 
1. mediálnej komisie a 
2. komisie kultúry , mládeže a športu, 
              
Hlasovanie o časti B a C :  prítomní : 20         za : 12                 proti : 1           zdržali sa : 7  
 
 
 
k bodu č. 12 : Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2011/2012. 
 

Uznesenie MZ č. 215/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
berie na vedomie 

 
súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
v školskom roku 2011/2012. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 16         za : 16                 proti : 0           zdržali sa : 0  
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k bodu č. 13 : Návrh na predaj pozemku parc. č. 1105/2 k. ú. Dúbravka ZSE Distribúcia 
a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 
 

Uznesenie MZ č. 216/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
predaj pozemku parc. č. 1105/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2 v k. ú. Dúbravka 
vedeného v KN ako parcela registra "C", LV Č. 1381 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka spoločnosti ZSE Distribúcia a.s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518656 podľa  § 9a ods. 8 písm. b)  zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - pozemok zastavaný stavbou 
trafostanice č. 126 vo vlastníctve kupujúceho za kúpnu cenu 11 900,- EUR s podmienkami: 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní odo dňa doručenia predchádzajúceho 

súhlasu primátora k tomuto prevodu. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 
v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami. 

3. Kupujúci je povinný uhradiť náhradu za užívanie predmetného                              
pozemku za obdobie dvoch rokov spätne vo výške 1 020,-EUR/rok t. j. 2 040,- EUR do 30 
dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, v prípade jej 
neuhradenia návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k predmetu 
predaja na základe kúpnej zmluvy bude predávajúcim podaný až po zaplatení tejto 
náhrady za užívanie. 

 
Hlasovanie :        prítomní : 18         za : 17        proti : 0           zdržali sa : 0        nehl: 1  
 
 
k bodu č. 14 : Návrh na predaj pozemku parc. č. 1631/11 k. ú. Dúbravka Andrei 
Orsavovej ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
Uznesenie MZ č. 217/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 
 
Podľa návrhu poslanca Mikuláša: 
 

A.  konštatuje, 
 
že predaj pozemku parc. č. 1631/11 ostatné plochy o výmere 213 m2 k. ú. Dúbravka vedeného 
v KN ako parcela registra "C", LV Č. 847 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v 
správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 
dôvodu, že ide o susediaci a nadväzujúci pozemok k pozemkom vo vlastníctve kupujúcej 
Andrei Orsavovej parc. č. 1589/1, 1589/2, 1589/3 a k rodinnému domu súp. č. 3500 
postaveného na pozemku parc. č. 1589/2 a o pozemok s prístupom cez tieto pozemky .  
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B.  schvaľuje 

 
predaj pozemku parc. č. 1631/11 ostatné plochy o výmere 213 m2 v k. ú. Dúbravka vedeného 
v KN ako parcela registra "C", LV Č. 847 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v 
správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Andrei Orsavovej, bytom Chrobákova 53, 841 02 Bratislava za kúpnu cenu 100,- EUR/m2 t. 
z. za cenu celkom 21 300,- EUR s podmienkami :   
1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia. 

V prípade, ak kúpna zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 
platnosť. 

2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami.  

 
Hlasovanie :        prítomní : 21       za : 15          proti : 4           zdržali sa : 1   nehl: 1  
 
 
 
k bodu č. 15 : Návrh na predaj pozemku parc. č. 557 a časti pozemku parc. č. 556 k. ú. 
Dúbravka  Richardovi Farkašovi s manželkou ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 18         za : 8                 proti : 6           zdržali sa : 4  
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
 
 
k bodu č. 16 : Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 2406/5 a 2406/275 pre 
Ing. Tatianu Kulíkovú ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
Uznesenie MZ č. 218/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 
 

A.  konštatuje, 
 
že predĺženie nájmu časti pozemku  parc. č. 2406/5 trvalé trávnaté porasty vo výmere 182 m2  

a pozemku parc. č. 2406/275 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2  k. ú. Dúbravka je 
prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že nájomca ich má v prenájme od 
roku 2000, je vlastníkom stavby - záhradnej chaty postavenej na pozemku parc. č. 2406/275 
a ide o predĺženie nájmu na záhradkárske a rekreačné účely.  
 
 

B.  schvaľuje 
 
Ing. Tatiane Kulíkovej predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 2406/5 trvalé trávnaté porasty 
vo výmere 182 m2 a pozemku parc. č. 2406/275 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2  

k. ú. Dúbravka na dobu určitú od 01.1.2013 do 31.12. 2017 za cenu určenú Pravidlami 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúcimi postup pri nájme pozemkov určených na 
záhradkárske a rekreačné účely a to za pozemok určený na záhradkárske a rekreačné účely 



 11 

1,20 EUR/m2/rok a za pozemok pod stavbou chatky 2,- EUR/m2/rok t. j. za cenu celkom  
242,40 EUR/rok, podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa na záhradkárske a rekreačné účely. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20         za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 0  
 
 
k bodu č. 17 : Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 2406/8 pre Mgr. Juditu 
Talostanovú ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
Uznesenie MZ č. 219/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 
 

A.  konštatuje, 
 
že predĺženie nájmu časti pozemku  parc. č. 2406/8 orná pôda vo výmere 309 m2  k. ú. 
Dúbravka je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona                     
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca ho má v 
nájme od roku 2000, má vo vlastníctve záhradnú chatku postavenú na pozemku a ide o nájom 
na záhradkárske a rekreačné účely; 
 

B.  schvaľuje 
 
Mgr. Judite Talostanovej predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 2406/8 orná pôda 
vo výmere 309 m2  k.ú. Dúbravka na dobu určitú od 01.1.2013 do 31.12.2017 za cenu určenú 
Pravidlami mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúcimi postup pri nájme pozemkov 
určených na záhradkárske a rekreačné účely a to za pozemok o výmere 293 m2 určený na 
záhradkárske a rekreačné účely 1,20 EUR/m2/rok a za pozemok o výmere 16 m2 pod stavbou 
chatky 2,- EUR/m2/rok t. j. za cenu celkom  383,60,- EUR/rok, podľa §9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa na záhradkárske a rekreačné účely;. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21        za : 20         proti : 0        zdržali sa : 0    nehl:1 
 
 
 
k bodu č. 18 : Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 2406/8 pre Ing. 
Vladimíra Vlčeka ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 220/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
A.  konštatuje, 

 
že predĺženie nájmu časti pozemku  parc. č. 2406/8 orná pôda vo výmere 303 m2  k. ú. 
Dúbravka je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca ho má v 
nájme od roku 2000, má vo vlastníctve záhradnú chatku postavenú na pozemku a ide o nájom 
na záhradkárske a rekreačné účely; 
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B.  schvaľuje 

 

Ing. Vladimírovi Vlčekovi predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 2406/8 orná pôda 
vo výmere 303 m2  k. ú. Dúbravka na dobu určitú od 01.1.2013 do 31.12.2017 za cenu určenú 
Pravidlami mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúcimi postup pri nájme pozemkov 
určených na záhradkárske a rekreačné účely a to za pozemok o výmere 287 m2 určený na 
záhradkárske a rekreačné účely 1,20 EUR/m2/rok a za pozemok o výmere 16 m2 pod stavbou 
chatky 2,- EUR/m2/rok t. j. za cenu celkom  376,40 EUR/rok, podľa §9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa na záhradkárske a rekreačné účely. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21        za :  20           proti : 0      zdržali sa : 0     nehl: 1 
 
 
 
k bodu č. 19 : Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 4084/1 k. ú. Dúbravka 
pre Ing. Rastislava Mitašíka s manželkou ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 221/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
 

A.  konštatuje, 
 
že predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 4084/1 ostatné plochy o výmere 50 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 nájomca ho má 
v nájme od roku 2005 a ide o predĺženie nájmu pozemku na záhradkárske a rekreačné účely. 
 
 

B. schvaľuje 
 
predĺženie nájmu  časti pozemku 4084/1 ostatné plochy o výmere 50 m2 k. ú. Dúbravka Ing. 
Rastislavovi Mitašíkovi a PhD. Petre Mitašíkovej na dobu určitú od 01.01.2013                           
do 31.12.2017 za cenu určenú Pravidlami mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúcimi 
postup pri nájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely a to za pozemok 
o výmere 50 m2 určený na záhradkárske a rekreačné účely 1,- EUR/m2/rok t. j. za cenu                 
50,- EUR/rok, podľa § 9a ods. 9 písm. c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa na záhradkárske a rekreačné účely. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21         za : 20          proti : 0        zdržali sa : 0      nehl: 1 
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k bodu č. 20 : Návrh na predĺženie nájmu pozemku parc. č. 4097/3 k. ú. Dúbravka Ing. 
Anne Kováčovej ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 222/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
A.  konštatuje, 

 
že predĺženie nájmu pozemku parc.č. 4097/3 záhrady o výmere 396 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 nájomca ho má v nájme od roku 
2006 a ide o predĺženie nájmu pozemku na záhradkárske a rekreačné účely. 
 

B. schvaľuje, 
 
predĺženie nájmu pozemkov parc. č. 4097/3 záhrady o výmere 396 m2 k. ú. Dúbravka Ing. 
Anne Kováčovej na dobu určitú od 1.01.2013 do 31.12.2017 za cenu určenú Pravidlami 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúcimi postup pri nájme pozemkov určených na 
záhradkárske a rekreačné účely a to za pozemok o výmere 380 m2 určený na záhradkárske 
a rekreačné účely 1,20 EUR/m2/rok a za pozemok o výmere 16 m2 pod stavbou chatky              
2,- EUR/m2/rok t. j. za cenu celkom  488,- EUR/rok, podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona                        
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa na záhradkárske a rekreačné účely;. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21         za : 20          proti : 0        zdržali sa : 0     nehl: 1 
 
 
 
k bodu č. 21 : Návrh na predĺženie nájmu pozemkov parc. č. 4097/11 a 4097/8 k. ú. 
Dúbravka Simone Majerčíkovej ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 223/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
A.  konštatuje, 

 
že predĺženie nájmu pozemkov parc. č. 4097/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 

a parc. č. 4097/8 záhrada o výmere 385 m2 celkom o výmere 401 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 nájomca ich má v prenájme od 
roku 2008, je vlastníkom stavby - záhradnej chaty postavenej na pozemku parc. č. 4097/11 
a ide o predĺženie nájmu na záhradkárske a rekreačné účely.  
 
 

B. schvaľuje 
 
predĺženie nájmu pozemkov parc. č. 4097/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 

a 4097/8 záhrada o výmere 385 m2 k. ú. Dúbravka celkom o výmere 401 m2 Simone 
Majerčíkovej na dobu určitú od 1.01.2013 do 31.12.2017 za cenu určenú Pravidlami mestskej 



 14 

časti Bratislava-Dúbravka upravujúcimi postup pri nájme pozemkov určených na 
záhradkárske a rekreačné účely a to za pozemok o výmere 385 m2 určený na záhradkárske 
a rekreačné účely 1,40 EUR/m2/rok a za pozemok o výmere 16 m2 pod stavbou chatky                
2,- EUR/m2/rok t. j. za cenu celkom  571,- EUR/rok, podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona           
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa na záhradkárske a rekreačné účely. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21         za : 20         proti : 0         zdržali sa : 0     nehl: 1 
 
 
 
 
k bodu č. 22 : Návrh na nájom pozemku parc. č. 172/4, 172/9 a 175/5, k. ú. Dúbravka, 
Ing. Petre Vicenovej a Ing. Martine Vicenovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
Uznesenie MZ č. 224/2012 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 
 
 

A.  konštatuje, 
 
že predĺženie nájmu pozemkov parc. č. 172/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, 
parc. č. 172/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2 a parc. č. 175/5 záhrady 
o výmere 69 m2  k.ú. Dúbravka spolu vo výmere 339 m2 je prípadom hodným osobitného 
zreteľa v podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu, že na pozemku parc. č. 172/4 je postavená záhradná chata súp. číslo 5552 
vo vlastníctve žiadateliek a pozemky parc. č. 172/9 a parc. č. 175/5 k.ú. Dúbravka tvoria 
pozemky priľahlé k tejto stavbe a ide o predĺženie nájmu na záhradkárske a rekreačné účely. 

 
 

B. schvaľuje 
 
Ing. Petre Vicenovej a Ing. Martine Vicenovej nájom pozemkov parc. č. 172/4 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 16 m2, parc. č. 172/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 
m2 a parc. č. 175/5 záhrady o výmere 69 m2  k.ú. Dúbravka spolu vo výmere 339 m2 na dobu 
určitú t.j. od 01.01.2013 do 31.12.2017 za cenu určenú Pravidlami mestskej časti Bratislava-
Dúbravka upravujúcimi postup pri nájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné 
účely a to za pozemok určený na záhradkárske a rekreačné účely 1,40 EUR/m2/rok a za 
pozemok pod stavbou chatky 2,- EUR/m2/rok t. j. za cenu celkom  484,20 EUR/rok, podľa 
§9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa na záhradkárske a rekreačné účely. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21         za : 20         proti : 0         zdržali sa : 0       nehl: 1 
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k bodu č. 23 : Návrh na nájom pozemku parc. č. 3113, k. ú. Dúbravka, Štefanovi 
Duchoňovi a Soni Duchoňovej. 
 

Uznesenie MZ č. 225/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
 

schvaľuje 
 
nájom   pozemku parc. č. 3113 s celkovou výmerou je 280m2, druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria, k. ú. Dúbravka, pre Štefana Duchoňa s manželkou Soňou Duchoňovou na 
dobu určitú do 31.12.2017 za účelom usporiadania vzťahu k pozemku pod stavbou so súp. č. 
1889, zapísanou ako „obchodná jednotka č. 14“ na liste vlastníctva č. 3727 v prospech 
bezpodielových spoluvlastníkov Štefana Duchoňa a Soni Duchoňovej,  za cenu 9,– 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 : 17          proti : 0         zdržali sa : 1    nehl: 1 
 
 
 
 
k bodu č. 24 : Návrh na nájom pozemku parc. č. 2811, k. ú. Dúbravka, Cirkevnému 
zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava, dcérocirkev 
Dúbravka, M. Schneidera-Trnavského  2, 841 01 Bratislava. 
 

Uznesenie MZ č. 226/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
 

schvaľuje 
 
nájom   pozemku parc. č. 2811 s celkovou výmerou je 1137 m2, druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria, k. ú. Dúbravka, Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku, dcérocirkev Dúbravka, M. Schneidera-Trnavského 2, 841 01 
Bratislava, IČO 42253799, na dobu určitú do doby právoplatného skončenia uplatnených 
reštitučných nárokov na vydanie nehnuteľností podľa zákona č. 229/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov, za účelom usporiadania vzťahu k pozemku pod stavbou so súp. č. 1978, 
zapísanou ako „sobášna sieň“ na liste vlastníctva č. 3907 v prospech Cirkevného zboru 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, dcérocirkev Dúbravka, M. 
Schneidera-Trnavského 2, 841 01 Bratislava,  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 : 20         za : 18          proti : 0         zdržali sa : 1      nehl: 1 
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k bodu č. 25 : Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1437/1, k. ú. Dúbravka,  
spoločnosti ECOLIO, s. r.  o. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 227/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 

A.   konštatuje, 
 
že nájom časti pozemku parc. č. 1437/1,  k. ú. Dúbravka, pre spoločnosť ECOLIO, s. r. o. 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 stánok na predaj novín, časopisov a drobného občerstvenia 
na základe nájomnej zmluvy uzavretej s hlavným mestom v roku 1993. 
 

B.  schvaľuje 
 
nájom časti pozemku parc. č. 1437/1,  k. ú. Dúbravka, pre spoločnosť ECOLIO, s. r. o., IČO 
46 799 524,  k. ú. Dúbravka, s výmerou 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, na 
dobu neurčitú, pre účel prevádzkovania stánku  na predaj novín, časopisov a doplnkového 
sortimentu za cenu 292,–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 : 21         za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 1  
 
 
 
k bodu č. 26 : Návrh na nájom častí pozemkov parc. č. 1437/1, 2411/4, 2415/7, k. ú. 
Dúbravka,  spoločnosti PreRelax s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 19         za : 0                 proti : 5           zdržali sa : 14  
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
 
k bodu č. 27 : Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3166, k. ú. Dúbravka, Súkromnej 
materskej škole, so sídlom Bazovského č. 2 v Bratislave, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 228/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 

A.   konštatuje, 
 
že nájom časti pozemku parc. č. 3166, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pre 
Súkromnú materskú školu so sídlom Bazovského č. 2   v Bratislave,  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
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neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o  pozemok dlhodobo užívaný ako detské ihrisko  
pre potreby súkromnej materskej školy v objekte Bilíkova č. 34. 
 

B.  schvaľuje 
 
Súkromnej materskej škole Bazovského č. 2 v Bratislave,  IČO : 30794471, nájom časti 
pozemku parc. č. 3166, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1 054 m2    na 
Bilíkovej ulici č. 34,   k. ú. Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 
písm. c zák.č.138/19991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na dobu určitú do 
30.06.2019, za nájomné 0,50 Eur/m2 ročne, pre účely jeho užívania ako detské ihrisko pre 
potreby súkromnej materskej školy v objekte Bilíkova č. 34 s podmienkou, že nájomca 
podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa  schválenia uznesenia,  v opačnom 
prípade uznesenie  stratí platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21        za : 20                 proti : 0           zdržali sa : 1  
 
 
 
k bodu č. 28 : Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 2372/3, k. ú. Dúbravka, 
Ing. Elene Valáškovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 229/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 

A.   konštatuje, 
 
že nájom časti pozemku parc.č. 2372/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2  k. ú. 
Dúbravka je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o dlhodobo 
užívaný pozemok na ktorom je umiestnený stánok na základe nájomnej zmluvy uzavretej  
v roku 2002 a jedná sa o predĺženie nájmu 
  
 

B. schvaľuje 
 
predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 2372/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, 

k. ú. Dúbravka, Ing. Elene Valáškovej IČO 35003804, na dobu neurčitú, pre účel 
prevádzkovania stánku  na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poskytovania 
pôžičiek a splátkového predaja Quatro a Triangel za nájomné 445,33 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 : 22         za : 16                 proti : 0           zdržali sa : 6  
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k bodu č. 29 : Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 1336/7, k. ú. Dúbravka, 
Ing. Ottovi Zimmermannovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 

Uznesenie MZ č. 230/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 

A.   konštatuje, 
 
že nájom časti pozemku parc.č. 1336/7, druh pozemku  ostané plochy, o výmere 40 m2  k. ú. 
Dúbravka je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 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. 107/2007 o nájme časti pozemku  zo dňa 23.10.2007 a jedná sa o predĺženie 
nájmu. 
  

B. schvaľuje 
 
predĺženie nájmu časti pozemku parc.č. 1336/7, druh pozemku ostané plochy, o výmere 40 
m2,  k. ú. Dúbravka, Ing. Ottovi Zimmermannovi, na dobu neurčitú za cenu 437,21 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 : 21         za : 20           proti : 0        zdržali sa : 0        nehl: 1 
 
 
 
k bodu č. 30 : Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3477/4., k. ú. Dúbravka, 
spoločnosti  VILLA RUSTICA, s. r. o. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 231/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 

A.   konštatuje, 
 
že nájom časti pozemku parc. č. 3477/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, celková 
výmera 1559 m2, k. ú. Dúbravka, pre spoločnosť VILLA RUSTICA, s. r. o. 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 sprietočnenie odtokového koryta je    
verejnoprospešná stavba realizovaná v záujme obyvateľov mestskej časti. 
 

B.   schvaľuje 
 
nájom časti pozemku parc. č. 3477/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, celková 
výmera 1559 m2 k. ú. Dúbravka, pre spoločnosť  VILLA RUSTICA, s. r. o., Zámocká č. 36, 
811 01 Bratislava, IČO 44 211 601,  k. ú. Dúbravka, vo výmere 63 m2    ako prípad hodný 
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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 vybudovania  odvodňovacieho koryta za 
nájomné 1,–Euro 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 : 21         za : 19           proti : 0         zdržali sa : 1      nehl: 1 
 
 
 
 
k bodu č. 31 : Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte Bilíkova č. 34 
a predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte bazovského 4 v  k. ú. Dúbravka ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Predkladateľ stiahol na základe diskusie materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 
k bodu č. 32 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte Domu 
kultúry Dúbravka, k. ú. Dúbravka, Tatra banke a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
 
 

Uznesenie MZ č. 232/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 

A.   konštatuje, 
 
že nájom nebytových  priestorov v objekte Domu kultúry Dúbravka, celková výmera 293,30 
m2, k. ú. Dúbravka, pre Tatra banku a. s., Hodžovo nám. č. 3, 850 05 Bratislava, IČO 
00686930  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 užívania 
nebytových priestorov pre účely prevádzkovania pobočky Tatra banka – Dúbravka a ide 
o predĺženie doterajšieho nájmu. 
 

B.  schvaľuje 
 
predĺženie nájmu nebytových  priestorov v objekte Domu kultúry Dúbravka, celková výmera 
293,30 m2, k. ú. Dúbravka, pre Tatra banku a. s., Hodžovo nám. č. 3, 850 05 Bratislava, IČO 
00686930, 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 užívania 
nebytových priestorov pre účely prevádzkovania pobočky Tatra banka-Dúbravka na dobu 3 
roky za nájomné 180Eur/m2 ročne, t. j. spolu 52 794,–Eur ročne, to znamená 158 382,–Eur za 
3 roky, s opciou na ďalšie 3 roky 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 : 0      nehl: 1 
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k bodu č. 33 : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ 
Sokolíkova č. 2, k. ú. Dúbravka, Irene Ovcharovichovej, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 233/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
A.   konštatuje, 

 
že nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte so súp. č. 1838 postavenom na 
pozemku parc. č. 2248 - ZŠ Sokolíkovej  č. 2,  k. ú. Dúbravka, pre Irenu Ovcharovichovú,  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 užívania priestorov 
pre účely zabezpečovania stravovania žiakov a zamestnancom ZŠ Sokolíkova č. 2 v 
Bratislave a ide o predĺženie doterajšieho nájmu. 
 

B.  schvaľuje 
 
Irene Ovcharovichovej  IČO : 37500481  nájom nebytových priestorov s celkovou výmerou 
364,96 m2  nachádzajúcich sa v objekte so súp. č. 1838 postavenom na pozemku parc. č. 2248 
- ZŠ Sokolíkova č. 2,   k. ú. Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zák. č.138/19991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na dobu určitú do 
30.06.2013 za nájomné 0,6639 Eur/m2 ročne s podmienkou, že nájomca podpíše nájomnú 
zmluvu v lehote do 60 dní odo dňa  schválenia uznesenia,  v opačnom prípade uznesenie 
 stratí platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 19         za : 16                 proti : 0           zdržali sa : 3 
 
 
k bodu č. 34 : Zoznam nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorý je možné odpredať 
podľa príslušných ustanovení zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
 

Uznesenie MZ č. 234/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
berie na vedomie 

 
zoznam nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorý je možné odpredať podľa príslušných ustanovení 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
Hlasovanie :        prítomní : 17         za : 14                 proti : 0           zdržali sa : 3 
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k bodu č. 35 : Plán rekonštrukcie a modernizácie tepelno-energetických zariadení (TEZ) 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka a plán opráv a údržby TEZ na rok 2013 – 
informácia. 
 

Uznesenie MZ č. 235/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
A. berie na vedomie 

 
Informáciu  „Plán  rekonštrukcie a modernizácie tepelno-energetických zariadení  (TEZ) 
mestskej časti  Bratislava-Dúbravka na rok 2013 a plán opráv a  údržby TEZ  na rok 2013“. 
 

B.  odporúča  
 
realizovať „Plán rekonštrukcie a modernizácie tepelno-energetických zariadení (TEZ) 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2013 a plán opráv a údržby TEZ na rok 2013“ 
podľa predloženého návrhu. 

 
Hlasovanie :        prítomní : 17         za : 17                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
k bodu č. 36 : Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2013. 
 

Uznesenie MZ č. 236/2012 
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 2013. 
 

B. ukladá 
 
predsedom komisií miestneho zastupiteľstva v spolupráci s tajomníkmi komisií predložiť plán 
zasadaní príslušnej komisie na rok 2013. 
                                                                                                                                  T: 20.1.2013 
 
Hlasovanie :        prítomní : 19         za : 18                 proti : 0           zdržali sa : 1 
 
k bodu č. 37 : Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2013. 
 

Uznesenie MZ č. 237/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
berie na vedomie 

 
termíny poslaneckých dní na rok 2013. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 18         za : 18                 proti : 0           zdržali sa : 0 
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k bodu č. 38 : Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní. 
 

Uznesenie MZ č. 238/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
berie na vedomie  
informáciu o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní. 

 
Hlasovanie :        prítomní : 18         za : 18                 proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
 
 
                                                                                                    Ing. Ján Sandtner, v. r. 
                                                                                                              starosta      


