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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
 
 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i a 
 

č.  405 – 416 
 

z  30. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
Bratislava-Dúbravka 

   
zo 16. septembra 2014 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 16. 9. 2014 
na svojom 30. zasadnutí tieto body programu: 
 
       Otvorenie rokovania. 
       Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie,   
       overovateľov zápisnice a volebnej komisie. 
 
      1. časť: 

1.  Voľba miestneho kontrolóra a určenie jeho platu. 
 
      2.časť: 

2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 

3. Informácia z kontroly vybavovania sťažností  a  petícií za 1. polrok 2014. 
4. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu k  30.06.2014 a monitorovanie  

programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
4a. Návrh na úpravu rozpočtu roku 2014. 
5. Správa o stave bytového fondu za rok 2013. 
6. Rôzne. 
7. Návrh na predaj pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 873/2, Miroslavovi Zemanovi  a   

Ľubici Zemanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Materiál pri hlasovaní nezískal potrebný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
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8. Návrh na predaj časti pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1663/2, MUDr. Kataríne  
Jurečkovej ako prípad hodný osobitného zreteľa  a  zmenu uznesenia Miestneho   
zastupiteľstva  mestskej  časti Bratislava-Dúbravka č. 291/2008  zo dňa  04. 11. 2008. 

9. Návrh  dohody  o   urovnaní   medzi   mestskou   časťou   Bratislava-Dúbravka    a    
1. Mgr. Róbertom Vizvárim  a 2. Mgr. Máriou Vizváriovou. 
Materiál pri hlasovaní nezískal potrebný počet hlasov na prijatie uznesenia. 

10. Návrh  na  trvalé   upustenie   od   vymáhania   daňových   pohľadávok  a ich   
odpísanie  z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

11. Prerokovanie petície občanov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na protest proti 
rozhodnutiu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka pozastaviť 
vydávanie mesačníka „Dúbravský spravodajca“. 

12. Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní. 
13. Prezentácia stavby: Polyfunkčný komplex Polianky (ústna). 
14. Interpelácie poslancov. 
      Ukončenie MZ  

 
     
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
 
overovateľov zápisnice : 
Ing. Boris Hradecký 
JUDr. Dušan  Mikuláš    
 
Hlasovanie :        prítomní : 20             za : 20             proti : 0            zdržal sa : 0  
 
 
navrhovateľov uznesení : 
Beáta  Bohunická 
Marián  Takács     
 
Hlasovanie :         prítomní : 20            za : 19             proti : 0             zdržal sa : 1 
 
 
volebnú komisiu : 
Ing. Boris  Hradecký 
Ing. Branislav  Gál 
Ing. Juraj  Káčer 
 
Hlasovanie :       prítomní : 21            za : 21             proti : 0             zdržal sa : 0 
 
 
Procedurálny návrh: 
Poslanec  JUDr. Dušan  Mikuláš: Navrhol bod č. 13 prerokovať ako bod č. 6 a bod č. 6 ako 
                                                       bod č. 13. 
 
Hlasovanie :       prítomní : 21            za : 19             proti : 1             zdržali sa : 1 
Návrh bol prijatý. 
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Osobitné hlasovanie o vypustení materiálu z programu rokovania pod bodom č. 11 na návrh 
poslanca JUDr. Dušana  Mikuláša. 
 
Hlasovanie :       prítomní : 21            za : 9            proti : 2            zdržali sa : 10 
Materiál nebol vypustený z  programu rokovania. 
 
Doplnenie materiálu do programu rokovania na návrh Ing. Jána Sandtnera, starostu mestskej 
časti pod názvom „Návrh na úpravu rozpočtu roku 2014“ ako bod č. 4a. 
   
Hlasovanie  :      prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0 
Materiál bol zaradený do programu rokovania ako bod č. 4a. 
 
Hlasovanie o celom programe: 
 
Hlasovanie  :      prítomní : 21           za : 20           proti : 0            zdržali sa : 1      
 
Procedurálny návrh: 
Poslanec a predseda komisie na otváranie obálok a posúdenie náležitostí prihlášok na funkciu 
miestneho  kontrolóra   JUDr. Dušan  Mikuláš   predniesol  návrh  na tajnú  voľbu  miestneho 
kontrolóra:  
 
Hlasovanie  :      prítomní : 20           za : 11           proti : 1            zdržali sa : 8 
Návrh bol prijatý. 

- - - 
                                                                                     
                                                    
K bodu  č. 1: Voľba miestneho kontrolóra a určenie jeho platu. 
                                                      

Uznesenie MZ č. 405/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
A. konštatuje, že bola zvolená 

 
v tajnej voľbe  Ing. Ružena  Zathurecká  dňom 1. 10. 2014 za miestnu kontrolórku mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. 
 

B. určuje 
 

Ing. Ružene Zathureckej, miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Dúbravka mesačný 
plat v sume 1.846,- eur. 
            
Hlasovanie  :      prítomní : 20           za : 20           proti : 0           zdržali sa : 0 
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K bodu  č. 2: Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 
 

Uznesenie MZ č. 406/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
berie  na  vedomie 

 
priebežne plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva: 
 

- 51/1995 časť B v znení 453/2010 časti B bodu 2 
- 16/2011  

 
Hlasovanie  :      prítomní : 18          za : 18           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
K bodu  č. 3: Informácia z kontroly vybavovania sťažností  a  petícií za 1. polrok 2014. 
 

Uznesenie MZ č. 407/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
berie  na  vedomie 

 
informáciu z kontroly vybavovania sťažností  a  petícií za 1. polrok 2014. 
 
Hlasovanie  :      prítomní : 17          za : 17         proti : 0           zdržali sa : 0 
 

 
K bodu č. 4: Plnenie príjmov a  čerpanie výdavkov rozpočtu k  30.06.2014 
a monitorovanie programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 

Uznesenie MZ č. 408/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
A. berie  na  vedomie 

 
informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu k  30.06.2014 a monitorovanie 
programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 

B. schvaľuje 
 

úpravu rozpočtu z pôvodne navrhovanej sumy 200 000.- eur ako príspevok mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka na prevádzku Domu kultúry Dúbravka na sumu 250 000.- eur 
z rezervného fondu (aby bola organizácia schopná vyplácať mzdy a energie). 
 
Hlasovanie k časti A :      prítomní : 16          za : 15          proti : 0          zdržali sa : 1 
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Hlasovanie k časti B- návrh uznesenia poslanca Ing. Juraja Káčera: 
                                        prítomní : 15           za : 8           proti : 0          zdržali sa : 7 
 
( Poznámka.V čase hlasovania k časti B tohto uznesenia bolo reálne prítomných 18 
poslancov, z nich 3 nehlasovali) 
 
Podľa § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov pozastavujem výkon uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 408/2014 v časti B  
zo dňa 16. 9. 2014  pretože sa domnievam, že  odporuje zákonu.  
 
 
K bodu č. 4a:  Návrh na úpravu rozpočtu roku 2014. 
  

Uznesenie MZ č. 409/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
1. Úpravu rozpočtu z pôvodne navrhovanej sumy na opravu havarijného stavu strechy  
    na Základnej škole Sokolíkova 2 zo sumy 23 000.- eur na sumu 39 177,12 eur vrátane      
    opravy hromozvodu, s úpravou v bežnom rozpočte: 
    znížiť RP-zimná údržba 0451 635006*4 program 6.2. o čiastku                         - 16 000 eur 
    zvýšiť RP-účet nájomné školstvo 0912635006*51 program 7.2. o čiastku         +16 000 eur. 
 
2. Úpravu znenia položky bežných výdavkov z účtu nájmu základné školy   v položke  oprava 
    kanalizácie Základná škola Beňovského na opravu kanalizácie a sociálnych zariadení  
    bez dopadu na schválený rozpočet. 
 
Hlasovanie k bodu 1 :       prítomní : 18          za : 18          proti : 0          zdržali sa : 0 
 
Hlasovanie k bodu 2-návrh uznesenia poslanca Ing. Igora Mravca :      
                                         prítomní : 18          za : 18          proti : 0          zdržali sa : 0 
 
 
K bodu č. 5: Správa o stave bytového fondu za rok 2013. 
 

Uznesenie MZ č. 410/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
berie  na  vedomie 

 
Správu o stave bytového fondu za rok 2013. 

 
Hlasovanie  :      prítomní : 15           za : 12            proti : 0           zdržali sa : 3 
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K bodu  č. 6: Rôzne-Návrh návrhovej komisie na zmenu uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 409/2014 bodu 1 zo dňa 16. 9. 2014 
prijatého k návrhu na úpravu rozpočtu roku 2014. 
 

Uznesenie MZ č. 411/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 409/2014 bodu 1 zo dňa 16. 9. 2014 takto: 
text 
„znížiť RP-zimná údržba 0451 635006*4 program 6.2. o čiastku                         - 16 000 eur 
 zvýšiť RP-účet nájomné školstvo 0912635006*51 program 7.2. o čiastku          +16 000 eur.“ 
 
sa nahrádza textom 
„znížiť RP-zimná údržba 0451 635006*4 program 6.2. o čiastku                     - 16 177,12 eur 
 zvýšiť RP-účet nájomné školstvo 0912635006*51 program 7.2. o čiastku      +16 177,12 eur.“ 
 
Hlasovanie  :      prítomní : 18            za : 18           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

K bodu  č. 6: Rôzne-Návrh   poslanca    Mgr.  Mariána    Podrazila   k  zámeru  výstavby 
„Polyfunkčný bytový dom Pod záhradami“. 
 

Uznesenie MZ č. 412/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
aby mestská časť Bratislava-Dúbravka vzhľadom na závažnosť pripomienok občanov 
Dúbravky, ako povolovací orgán v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zabezpečil, že zámer “Polyfunkčný bytový dom Pod záhradami“ bude ďalej posudzovaný 
v zmysle § 29 ods.7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 
Hlasovanie  :      prítomní : 15            za : 11           proti : 3           zdržali sa : 1 

 
K bodu  č. 7: Návrh na predaj pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 873/2, Miroslavovi 
Zemanovi a Ľubici Zemanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Hlasovanie  :      prítomní : 15            za : 12            proti : 0            zdržali sa : 3 
Materiál pri hlasovaní nezískal potrebný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
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K bodu  č. 8: Návrh na predaj časti pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1663/2, MUDr. 
Kataríne Jurečkovej ako prípad hodný osobitného zreteľa a zmenu uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 291/2008 zo dňa 
4.11.2008. 
 

Uznesenie MZ č. 413/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
A. konštatuje, 

 
že predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1663/3 záhrady, vo výmere 10 m2, odčleneného 
GP č. 97/2014 vypracovaného Filipom Froncom - GEOMEP, zememeračská kancelária, 
Líščie údolie 77, Bratislava, IČO 40097960,  od pozemku parc. č. 1663/2 záhrady, 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 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 parc.  
č. 1668 a 1667 a stavbe súp. č. 2484 postavenej na pozemku parc. č. 1667 v spoluvlastníctve 
kupujúcej MUDr. Kataríny Jurečkovej a jeho predajom sa dosiahne zarovnanie hranice 
pozemku parc. č. 1668.  
 

B. schvaľuje 
 

1. Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1663/3 záhrady, vo výmere 10 m2, 
odčleneného GP č. 97/2014 vypracovaného Filipom Froncom - GEOMEP, zememeračská 
kancelária, Líščie údolie 77, Bratislava,  IČO 40097960,   od pozemku parc. č. 1663/2 
záhrady, 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 podl'a  § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov MUDr. Kataríne 
Jurečkovej, bytom ul. Jura Hronca 3, 841 02 Bratislava za kúpnu cenu 130,46 eur/m2, 
spolu za kúpnu cenu cca 1304,60 eur s podmienkou, že:   

1.1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto    
        uznesenia. V prípade, ak kúpna zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto    
        uznesenie stratí platnosť. 

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

2. Zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 291/2008 zo dňa 4. 11. 2008 takto: text  
„časti pozemku parc. č. 1663/2  k. ú. Dúbravka vo výmere 447 m2”  sa nahrádza textom 
„časti pozemku parc. č. 1663/2  k. ú. Dúbravka vo výmere 437 m2“. 

Hlasovanie  :      prítomní : 15            za : 15             proti : 0            zdržali sa : 0 
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K bodu  č. 9: Návrh  Dohody o urovnaní medzi mestskou  časťou Bratislava-Dúbravka a 
1. Mgr. Róbertom Vizvárim a 2. Mgr. Máriou Vizváriovou. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia poslankyne Ing. Marty Čarnogurskej :      
                          prítomní : 15            za : 4             proti : 0            zdržali sa : 11 
 
Hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia : 
                        prítomní : 15            za : 2             proti : 1            zdržali sa : 12 
Materiál pri hlasovaní nezískal potrebný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 

  
K bodu  č. 10: Návrh na trvalé upustenie od vymáhania daňových pohľadávok a ich 
odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  
 

Uznesenie MZ č. 414/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
trvalé upustenie od vymáhania daňových pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie: 
 
1. Voči spoločnosti MEDICORP NITRA, s. r. o., IČO: 31 400 817, Drobného 27, Bratislava 
vo výške  
          2.008,27 eur istina 
               66,51 eur uhradené trovy exekúcie č. k. EX 1213/2005 
               40,16 eur poplatok za poverenie 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
spolu 2.114,94 eur. 
 
2. Voči spoločnosti DOMART, s.r.o., t. č. v likvidácii, IČO: 31 320 317, Čachtická 8, 831 06 
Bratislava vo výške 
          1.135,23 eur istina 
             104,86 eur uhradené trovy exekúcie č. k. EX 51/2006 
               22,70 eur poplatok za poverenie 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
spolu 1.262,79 eur.  

 
Hlasovanie  :      prítomní : 15            za : 15            proti : 0            zdržali sa : 0 
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K bodu č. 11: Prerokovanie petície občanov mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
na protest proti rozhodnutiu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pozastaviť vydávanie mesačníka „Dúbravský spravodajca“. 
 

Uznesenie MZ č. 415/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
berie  na  vedomie 

 
informáciu o petícii občanov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na protest proti rozhodnutiu 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka pozastaviť vydávanie mesačníka 
„Dúbravský spravodajca“. 
 
Hlasovanie  :      prítomní : 13           za : 12           proti : 0           zdržali sa : 1 
 
 
K bodu  č. 12: Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní. 
  

Uznesenie MZ č. 416/2014 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
berie  na  vedomie 

 
informáciu o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní. 

 
Hlasovanie  :     prítomní : 13           za : 13           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
K bodu  č. 13: Prezentácia stavby: Polyfunkčný komplex Polianky (ústna). 
 
K vyššie uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 
 
 
 
 
Môj podpis sa nevzťahuje na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 408/2014 časť B, 
ktorého výkon som pozastavil. 
 
Miestna  rada  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Dúbravka zvolaná  
na  deň  25. 9. 2014   na   prerokovanie   pozastavenia   výkonu   uznesenia   miestneho 
zastupiteľstva č. 408/2014 v časti B neprijala stanovisko z dôvodu, že nebola spôsobilá 
uznášať sa. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            Ing. Ján Sandtner, v. r. 
                                                                             starosta 

 
 


