Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Uznesenia
č. 375 - 394
z 28. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava–Dúbravka
z 13. mája 2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 13. 5. 2014
na svojom 28. zasadnutí tieto body programu:
Otvorenie rokovania.
Schválenie programu zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
2. Informácia o plnení uznesenia 362/2014/B.
Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z rokovania miestneho
zastupiteľstva.
3. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka a počtu volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2014 – 2018.
4. Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej
časti Bratislava-Dúbravka k 31. 12. 2013.
5. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2013.
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ../2014
o poskytovaní sociálnych služieb.
7. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 293/2013 zo dňa 30.07.2013 v časti týkajúcej
sa doby nájmu nebytového priestoru v ZŠ Sokolíkova č. 2, k. ú. Dúbravka.
8. Návrh na nájom častí pozemkov parc. reg. „E“ č. 3108/300, parc. č. 1437/1, k. ú.
Dúbravka, spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
9. Návrh na nájom častí pozemkov parc. č. 163/1 a parc. reg. „E“ č. 1460/402, k. ú.
Dúbravka, Mgr. Art. Eve Ploczekovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
10. Návrh na nájom časti pozemku parc. reg. „E“ č. 2199/101, k. ú. Dúbravka, Ing.
Petrovi Ondrejkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
11. Návrh na nájom častí pozemkov parc. reg. „E“ č. 3038 a parc. reg. „E“ č. 3122/301, k.
ú. Dúbravka, Stojče Spasovskemu, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

12. Návrh na nájom pozemku parc. č. 175/1 a časti pozemku parc. č. 172/1, k. ú.
Dúbravka, Občianskemu združeniu Kajerka, so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
13. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Dúbravka, a to
pozemkov parc. č. 1418 a parc. č. 1419 a stavby súp. č. 1953 postavenej na pozemku
parc. č. 1418, na Pekníkovej ul. č. 4, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie
podmienok 3. kola obchodnej verejnej súťaže.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
14. Návrh na prerokovanie petície užívateľov poľnohospodárskych pozemkov v lokalite
Horné Krčace na záhradkárske a rekreačné účely.
15. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely
žiadateľom zo zoznamu žiadateľov, ako prípady hodné osobitného zreteľa.
16. Návrh na nájom pozemkov reg. „E“ parc. č. 4378/200 a parc. č. 4379/200, k. ú.
Dúbravka, Tiborovi Gyetvaimu, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
17. Informácia o činnosti útvaru kontroly.
18. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
na volebné obdobie rokov 2014 – 2018.
19. Informácia o vybavených interpeláciách.
20. Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní.
21. Rôzne.
22. Interpelácie poslancov.
Ukončenie MZ
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
overovateľov zápisnice poslancov:
Ing. Marta Čarnogurská
Hlasovanie :
prítomní : 15

za : 13

proti : 0

zdržali sa : 2

Ing. Peter Klepoch
Hlasovanie :
prítomní : 14

za : 13

proti : 0

zdržali sa : 1

navrhovateľov uznesení poslancov :
Jozef Havrilla
Hlasovanie :
prítomní : 15
za : 15

proti : 0

zdržali sa : 0

Mgr. Soňa Gazdíková
Hlasovanie :
prítomní : 15

proti : 0

zdržali sa : 1

za : 14

Procedurálne návrhy:
Poslanec Jozef Havrilla: Navrhol prerokovať pôvodný bod 3 ako bod 17 a pôvodný bod 17
ako bod 3.
Hlasovanie :
prítomní : 16
za : 16
proti : 0
zdržali sa : 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o celom programe:
Hlasovanie :
prítomní : 16

za : 16

proti : 0

zdržali sa : 0
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K bodu č. 1: Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie MZ č. 375/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
1. Informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva:
- uznesenie 362/2014/B,
- uznesenie 372/2014,
- uznesenie 373/2014.
2. Priebežné plnené
- uznesenie 16/2011.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 16

proti : 0

zdržali sa : 1

K bodu č. 2: Informácia o plnení uznesenia 362/2014/B.
Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva.
K bodu č. 3 ( pôvodný bod 17 ): Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka
na volebné obdobie rokov 2014 - 2018.

Uznesenie MZ č. 376/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
určuje
podľa zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
a zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov:
1. Počet poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné
obdobie rokov 2014 – 2018 a to 25 poslancov.
2.

Volebné obvody a počty poslancov v nich do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2014 -2018 takto:
volebný obvod č. 1 - 6 poslancov
volebný obvod č. 2 - 7 poslancov
volebný obvod č. 3 - 6 poslancov
volebný obvod č. 4 - 6 poslancov.

Hlasovanie :

prítomní :15

za : 14

proti : 1

zdržali sa: 0
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K bodu č. 4: Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu
záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31. 12. 2013.

majetku

a

Uznesenie MZ č. 377/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti
Bratislava-Dúbravka k 31.12.2013.
Hlasovanie :

prítomní : 14

za : 12

proti : 0

zdržali sa: 2

K bodu č. 5: Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2013.

Uznesenie MZ č. 378/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

A. berie na vedomie
1. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2013
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2013.
B. schvaľuje
1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2013 bez výhrad.
2. Schodok bežného rozpočtu vo výške 346 289,80 eur.
3. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 171 619,00 eur.
4. Prebytok finančných operácií vo výške 1 011 635,58 eur.
5. Schodok rozpočtu mestskej časti vo výške 517 908,80 eur.
6. Usporiadanie schodku rozpočtu vo výške 517 908,80 eur z prebytku finančných operácií.
7. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 26 986,00 eur.
8. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vrátane finančných operácií 493 726,78 eur.
Hlasovanie :

prítomní : 15

za : 15

proti : 0

zdržali sa: 0
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K bodu č. 6: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka
č. 1/2014 o poskytovaní sociálnych služieb.

Uznesenie MZ č. 379/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2014 zo dňa 13. 5.
2014 o poskytovaní sociálnych služieb, s účinnosťou dňom 1. 6. 2014, s pripomienkami a to:
vypustiť z návrhu 1. § 3 ods. 11
2. § 6 ods. 6 písm. c)
Hlasovanie :

prítomní :17

za : 17

proti : 0

zdržali sa: 0

K bodu č. 7: Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 293/2013 zo dňa 30.07.2013 v časti
týkajúcej sa doby nájmu nebytového priestoru v ZŠ Sokolíkova č. 2, k. ú.
Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 380/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 293/2013 zo dňa 30.07.2013 v časti B, prvej zarážke takto:
slovo „neurčitú“ sa nahrádza textom „určitú do 30.06.2018“
s podmienkou:
že nájomca podpíše dodatok k nájomnej zmluve v lehote do 90 dní odo dňa schválenia
uznesenia, v opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 16

za : 15

proti : 0

zdržali sa: 1

K bodu č. 8: Návrh na nájom častí pozemkov parc. reg. „E“ č. 3108/300, parc. č. 1437/1,
k. ú. Dúbravka, spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave,
ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 381/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom časti pozemku parc. č. 1437/1 a parcely reg. „E“ č. 3108/300, k. ú. Dúbravka, pre
spoločnosť Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO 44 540 957, 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 a zosúladenie skutkového stavu so stavom právnym.
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B. schvaľuje
predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 1437/1 a parcely reg. „E“ č. 3108/300, k. ú.
Dúbravka, pre spoločnosť Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO
44 540 957, 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. Sch.Trnavského a na časti pozemku parc. č. 1437/1 – Saratovská, každý
vo výmere 1,12 m2, na dobu 3 roky za cenu 1050,50 EUR ročne za jedno reklamné
zariadenie s podmienkou:
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť.
C. žiada
starostu mestskej časti,
aby prostredníctvom stavebného úradu začal konanie o odstránení stavby-1ks obojstranného
bilbordu umiestneného na časti pozemku parc. reg. „E“ č. 3343 na ul. M. Sch.Trnavského, Pri
Rosničke, o nájom, ktorého spoločnosť požiadala listom zo dňa 04.02.2014.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu uznesenia týkajúceho sa ceny nájmu v časti B uznesenia
poslanca Ing. Branislava Gála:
Hlasovanie :
prítomní : 17
za : 17
proti : 0
zdržali sa: 0
Hlasovanie o zvyšnom návrhu uznesenia:
Hlasovanie :
prítomní : 17
za : 17

proti : 0

zdržali sa: 0

K bodu č. 9: Návrh na nájom častí pozemkov parc. č. 163/1 a parc. reg. „E“ č. 1460/402,
k. ú. Dúbravka, Mgr. Art. Eve Ploczekovej, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.

Uznesenie MZ č. 382/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom časti pozemku parcela reg. „E“ č. 1460/402, celková výmera 424 m2, druh pozemku
ostatná plocha a časti pozemku parc. č. 163/1, celková výmera 451 m2, druh pozemku
záhrada, k. ú. Dúbravka, pre Mgr. Art. Evu Ploczekovú, 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 budú využité na vybudovanie a užívanie prístupovej komunikácie
k pozemkom vo vlastníctve žiadateľky ako podmienky stanovenej príslušným stavebným
úradom
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B. schvaľuje
nájom časti pozemku parcela reg. „E“ č. 1460/402, celková výmera 424 m2, druh pozemku
ostatná plocha vo výmere 50 m2 a časti pozemku parc. č. 163/1, celková výmera 451 m2, druh
pozemku záhrada vo výmere 9 m2, k. ú. Dúbravka, pre Mgr. Art. Evu Ploczekovú, spolu vo
výmere 59 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
vybudovania a užívania prístupovej komunikácie, 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 : 16

za : 16

proti : 0

zdržali sa: 0

K bodu č. 10: Návrh na nájom časti pozemku parc. reg. „E“ č. 2199/101, k. ú. Dúbravka,
Ing. Petrovi Ondrejkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 383/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom časti pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 2199/101, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, ktorého celková výmera je 6558 m2, k. ú. Dúbravka, pre Ing. Petra Ondrejku, 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 nepatrnú výmeru
pozemku, ktorý zaberá oplotenie vybudované na náklady žiadateľa zamedzujúce hromadeniu
odpadkov na požadovanom pozemku, ktorý súčasne tvorí severozápadnú hranicu pozemku
parc. č. 843 vo vlastníctve žiadateľa.
B. schvaľuje
nájom časti pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 2199/101, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, ktorého celková výmera je 6558 m2, k. ú. Dúbravka, pre Ing. Petra Ondrejku, vo
výmere 1,70 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
umiestnenia a užívania dočasného oplotenia zamedzujúceho hromadeniu odpadkov, za cenu
8,– Eur/m2 ročne
s podmienkami:
1. Pozemok parc. č. 2199/101, vrátane časti pozemku nachádzajúca sa za oplotením, bude bez
obmedzenia prístupný pre širokú verejnosť.
2. Nájomca bude na vlastné náklady zabezpečovať starostlivosť o časť pozemku
nachádzajúcu sa za oplotením.
3. 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. 11: Návrh na nájom častí pozemkov parc. reg. „E“ č. 3038 a parc. reg. „E“ č.
3122/301, k. ú. Dúbravka, Stojče Spasovskemu, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 384/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom pozemku parcela reg. „E“ č. 3038, druh pozemku orná pôda, ktorého celková
výmera je 5 m2, a časti pozemku parcela reg. „E“ č. 3122/301, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, ktorého celková výmera je 18 m2, k. ú. Dúbravka, pre Stojče Spasovskeho,
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 pozemky, ktorých časť
slúži ako prístup k pozemku parc. č. 2091 vo vlastníctve žiadateľa.
B. schvaľuje
nájom pozemku parcela reg. „E“ č. 3038, druh pozemku orná pôda, vo výmere 5 m2, a časti
pozemku parcela reg. „E“ č. 3122/301, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo
výmere 10 m2, k. ú. Dúbravka, pre Stojče Spasovskeho, spolu vo výmere 15 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 prístupu k pozemku parc. č. 2091 vo
vlastníctve žiadateľa, za cenu 6,– 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. 12: Návrh na nájom pozemku parc. č. 175/1 a časti pozemku parc. č. 172/1, k.
ú. Dúbravka, Občianskemu združeniu Kajerka, so sídlom v Bratislave,
ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 385/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom pozemku parc. č. 175/1, ktorého celková výmera je 64 m2, druh pozemku záhrady
a časti pozemku parc. č. 172/1, ktorého celková výmera je 678 m2, druh pozemku ostatné
plochy, k. ú. Dúbravka, pre občianske združenie Kajerka so sídlom v Bratislave, IČO
42136253, 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 pozemky
prenajaté žiadateľovi od roku 2009 za účelom realizácie výstavby oporných múrov,
komunikácie a uloženia inžinierskych sietí k rodinným domom na pozemkoch vo vlastníctve
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členov združenia a jedná sa v prevažnom rozsahu o pokračovanie v nájme a sčasti o nový
nájom pre vybudovanie kontajnerového stanovišťa slúžiaceho výlučne týmto rodinným
domom.
B. schvaľuje
nájom pozemku parc. č. 175/1, vo výmere 64 m2, druh pozemku záhrady a časti pozemku
parc. č. 172/1, ktorého celková výmera je 678 m2, druh pozemku ostatné plochy, vo výmere
302 m2, k. ú. Dúbravka, pre občianske združenie Kajerka so sídlom v Bratislave, IČO
42136253, 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
vybudovania a užívania prístupovej komunikácie, uloženia inžinierskych sietí a vybudovania
a užívania kontajnerového stanovišťa na ploche 12,50 m2; za cenu 0,50 EUR/m2 ročne za
plochu pozemku pod kontajnerovým stanovišťom a 1,66 EUR/m2 ročne za ostatnú plochu
predmetu nájmu s podmienkou,
že nájomca podpíše novú nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie :

prítomní : 16

za : 15

proti : 0

zdržali sa: 1

K bodu č. 13: Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Dúbravka,
a to pozemkov parc. č. 1418 a parc. č. 1419 a stavby súp. č. 1953
postavenej na pozemku parc. č. 1418, na Pekníkovej ul. č. 4, formou
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 3. kola obchodnej
verejnej súťaže.
Hlasovanie :
prítomní : 17
za : 0
proti : 13
zdržali sa: 4
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

K bodu č. 14: Návrh na prerokovanie petície užívateľov poľnohospodárskych pozemkov
v lokalite Horné Krčace na záhradkárske a rekreačné účely.

Uznesenie MZ č. 386/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. berie na vedomie
petíciu užívateľov poľnohospodárskych pozemkov za účelom riešenia negatívnych dôsledkov
neúnosne zvýšenej ceny nájomného v roku 2013 v k.ú. Bratislava – Mestská časť Dúbravka
zo dňa 18. januára 2014 spísanú p. Petrom Kobetičom, p. Ľudovítom Cicákom, p. JUDr.
Pavlom Haršányim.
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B. odporúča
starostovi mestskej časti
1. Postupovať
podľa Pravidiel mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúcich postup pri nájme pozemkov
určených na záhradkárske a rekreačné účely ako prípady hodné osobitného zreteľa schválené
uznesením MZ č. 199/2012 zo dňa 18.09.2012.
2. Pristúpiť
k zrušeniu nájmu v prípade neakceptovania výšky nájomného stanoveného Pravidlami
mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúcimi postup pri nájme pozemkov určených na
záhradkárske a rekreačné účely ako prípady hodné osobitného zreteľa.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 13

proti : 0

zdržali sa: 4

K bodu č. 15: 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. 387/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájmy pozemkov
výmera v
m2

výška ročného
nájomného

por.
číslo

parc. číslo

1

2406/8

Krčace nad PZ

303

376,40 €

Nagyova Emília

2

2406/8

Krčace nad PZ

300

360,00 €

Nagy Karol

3

2406/8

Krčace nad PZ

306

379,20 €

Švajcerová Iveta

4

2401/85, 86

pri metrologickom ústave

385

385,00 €

Batoška Juraj

lokalita

nájomca

5

2406/8

Krčace nad PZ

313

364,80 €

Konečná Zdenka, PhDr.

6

4086/1, 4087

velká lúka

369

386,00 €

Vetriková Lenka

7

Dražická

534

534,00 €

Cajági Radovan

8

3175/8
3401/101, 3401/102,
3401/103

Pri Tesle Elektroakustike

252

302,40 €

Markovičová Kvetoslava

9

3401/106, 107

Pri Tesle Elektroakustike

171

205,20 €

Oremusová Viktória

10

649/1

strmý bok

251

251,00 €

Kiczeková Barbora

11

3175/6

Dražická

351

421,20 €

Nagy Juraj, Ing.

12

2401/40

pri metrologickom ústave

589

589,00 €

Hrachová Júlia, MUDr.

13

2406/8

Krčace nad PZ

402

510,80 €

Hambalková Margita, Mgr.

14

3401/105,110

Pri Tesle elektroakustike

253

303,60 €

Badi Robert

vedených v KN ako parcely reg. „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.
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B. schvaľuje
nájom pozemkov na záhradkárske a rekreačné účely v k. ú. Dúbravka vedených v KN ako
parcely reg. „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
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a to:
por.
výmera výška ročného
parc. číslo
lokalita
nájomca
číslo
v m2
nájomného
2406/8
Krčace nad PZ
303
376,40 € Nagyova Emília
1
2406/8
Krčace nad PZ
300
360,00 € Nagy Karol
2
2406/8
Krčace nad PZ
306
379,20 € Švajcerová Iveta
3
pri metrologickom
2401/85, 86
ústave
385
385,00 € Batoška Juraj
4
Konečná Zdenka,
2406/8
Krčace nad PZ
313
364,80 € PhDr.
5
4086/1, 4087
velká lúka
369
386,00 € Vetríková Lenka
6
3175/8
Dražická
534
534,00 € Cajági Radovan
7
3401/101,
Pri Tesle
Markovičová
252
302,40 € Kvetoslava
8 3401/102, 3401/103 Elektroakustike
Pri Tesle
3401/106, 107
Elektroakustike
171
205,20 € Oremusová Viktória
9
649/1
strmý
bok
251
251,00 € Kiczeková Barbora
10
3175/6
Dražická
351
421,20 € Nagy Juraj, Ing.
11
pri metrologickom
Hrachová Júlia,
2401/40
ústave
589
589,00 € MUDr.
12
Hambalková Margita,
2406/8
Krčace nad PZ
402
510,80 € Mgr.
13
3401/105, 110
Pri Tesle elektroakustike
253
303,60 € Badi Robert
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na dobu 10 rokov za cenu nájmu stanovenú Pravidlami mestskej časti Bratislava-Dúbravka
upravujúce 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
s podmienkou :
že nájomcovia podpíšu nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia,
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
C. zrušuje
v uznesení MZ č. 320/2013 z 10.12.2013:
bod 4. 2401/40 orná pôda
pri metrologickom ústave
bod 11. 3175/6 ostatná plocha
Dražická
bod 5. 4086/1, 4087 záhrada
Veľká lúka
zat.plocha
bod 18. 2403/19 orná pôda
Krčace

322m2
351m2
369m2
216m2

164 Hrachová Mária
2 Nagy Viliam
96 Hejtmanová
Lucia
128 Toth Alexander
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bod 19. 2406/5 trvalý trávnatý
porast
bod 20. 3175/12 ostatná plocha

Hlasovanie :

prítomní : 17

Krčace nad PZ

171 Bednár
Miroslav
97m2 153 Polakovič Marek

150m2

Dražická

za : 17

proti : 0

zdržali sa: 0

K bodu č. 16: Návrh na nájom pozemkov reg. „E“ parc. č. 4378/200 a parc. č. 4379/200,
k. ú. Dúbravka, Tiborovi Gyetvaimu, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.

Uznesenie MZ č. 388/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom pozemkov reg. „E“ parc. č. 4378/200-trvalý trávny porast vo výmere 141 m2 a parc.
č. 4379/200-ostatná plocha vo výmere 72 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 p. Tibor Gyetvai je vlastníkom susedných pozemkov reg.
„C“ parc. č. 4227/8 a parc. č. 4227/7 k. ú. Dúbravka, predmet nájmu si chce pričleniť
k svojmu pozemku – záhrade a užívať ho spolu s ním na rekreačné účely a chov včiel –
umiestnenie včelích úľov.
B. schvaľuje
nájom pozemkov reg. „E“ parc. č. 4378/200-trvalý trávny porast vo výmere 141 m2 a parc. č.
4379/200-ostatná plocha vo výmere 72 m2 , k. ú. Dúbravka zapísaných v KN na LV č. 5920
Tiborovi Gyetvaimu na dobu neurčitú za cenu 1,- EUR/m2/rok t. z. za cenu celkom 213.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 rekreačné účely.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 17

proti : 0

zdržali sa: 0

K bodu č. 17 (pôvodný bod 3): Informácia o činnosti útvaru kontroly.

Uznesenie MZ č. 389/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. berie na vedomie
1. Správu o výsledku kontroly bytovej agendy.
2. Správu o výsledku kontroly opatrovateľskej služby.
3. Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2013.
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B. ž i a d a
1. starostu mestskej časti a prednostu miestneho úradu
zabezpečiť splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou.
2. prednostu miestneho úradu
požiadať NKÚ o vykonanie kontroly týkajúcej sa bytovej agendy v mestskej časti
Bratislava-Dúbravka za obdobie 2008-2013.
T: 30.9.2014
C. zriaďuje
stálu poslaneckú komisiu, ktorej primárnym cieľom bude kontrola prideľovania obecných
bytov, členovia komisie: 1. Ing. Juraj Káčer
2. JUDr. Dušan Mikuláš
3. Ing. Peter Hanulík
4. Jozef Havrilla
5. Ing. Tomáš Vašek
T: 15.5.2014
Hlasovanie o doplňujúcom návrhu uznesenia v časti B, bodu 2 poslanca Ing. Petra Klepocha:
Hlasovanie :
prítomní : 16
za : 10
proti : 0
zdržali sa: 6
Hlasovanie o doplňujúcom návrhu uznesenia časti C poslanca Ing. Juraja Káčera:
Hlasovanie :
prítomní : 16
za : 16
proti : 0
zdržali sa: 0
Hlasovanie o uznesení časti A a časti B, bodu 1 (pôvodný návrh):
Hlasovanie :
prítomní : 17
za : 17
proti : 0

zdržali sa: 0

K bodu č. 18: Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2014 – 2018.

Uznesenie MZ č. 390/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
určuje
rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na plný úväzok na jeho
celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2014 – 2018.
Hlasovanie :

prítomní : 15

za : 15

proti : 0

zdržali sa: 0
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K bodu č. 19: Informácia o vybavených interpeláciách.

Uznesenie MZ č. 391/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
informáciu o plnení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka vznesených na jeho 26. rokovaní.
Hlasovanie :

prítomní : 15

za : 15

proti : 0

zdržali sa: 0

K bodu č. 20: Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní.

Uznesenie MZ č. 392/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
informáciu o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní.
Hlasovanie :

prítomní : 15

za : 15

proti : 0

zdržali sa: 0

K bodu č. 21: Rôzne.
K bodu č. 21.1.: Návrh poslancov Karola Zrůneka a Ing. Petra Klepocha
k
rekonštrukciám a opravám realizovaných mestskou časťou
Bratislava-Dúbravka

Uznesenie MZ č. 393/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. zriaďuje
poslaneckú komisiu na kontrolu rekonštrukcií a opráv realizovaných mestskou časťou
Bratislava-Dúbravka, členovia komisie: 1. Marián Takács
2. Ing. Štefan Fűzy
3. Ing. Peter Klepoch
4. Karol Zrůnek
5. Mgr. Marián Podrazil
B. schvaľuje
financovanie komisie poslancov sumou 1 000.- € na odborné posudky z odboru stavebnej
ekonómie z kapitoly rozpočtu oddelenia územného rozvoja, výstavby, dopravy
a podnikateľských činností z položky 635006.
Hlasovanie :

prítomní : 14

za : 14

proti : 0

zdržali sa: 0
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K bodu č. 21.2.: Návrh poslankyne Ing. Marty Čarnogurskej na riešenie havarijného
stavu strechy na Základnej škole Beňovského.

Uznesenie MZ č. 394/2014
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
uvoľnenie finančnej čiastky vo výške 30 000.- € z rezervného fondu na opravu zatekania
strechy na Základnej škole Beňovského (havarijný stav).
Hlasovanie :

prítomní : 14

za : 12

proti : 0

zdržali sa: 2

Ing. Ján Sandtner, v. r.
starosta
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