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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

U z n e s e n i a 
 

č.  10 - 35  
 

z  2.  zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
Bratislava-Dúbravka 

   
z 24. februára 2015 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 24. 2. 2015 
na svojom 2.  zasadnutí tieto body programu: 
 
            Otvorenie rokovania. 
            Schválenie programu zastupiteľstva, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
2. Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2015 s výhľadom na roky 

2016 a 2017. 
4. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 87/14/1104-7  zo dňa 13. 10. 

2014   Okresnej prokuratúry Bratislava IV podaného proti Všeobecne 
záväznému    nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  č.  2/2010 zo dňa 29. 6. 
2010, ktorým sa bližšie  upravujú niektoré podmienky držania psov  na území 
 mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

5. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 82/14/1104-10  zo dňa 30. 10. 2014  
Okresnej prokuratúry Bratislava IV podaného proti Všeobecne záväznému  nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka  č. 1/2008 zo dňa 19. 2. 2008  o dodržiavaní 
čistoty a poriadku na verejných  priestranstvách  v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

6. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 86/14/1104-9  zo dňa 5. 11. 2014  
Okresnej prokuratúry Bratislava IV podaného proti Všeobecne záväznému  nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka  č. 4/2012 zo dňa 1. 8. 2012  o zneškodňovaní 
odpadových vôd zo žúmp a ich  evidencii. 

7. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/1998 o vydávaní záväzného stanoviska 
k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb na území Mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka a návrh na zrušenie napadnutého všeobecne záväzného 
nariadenia. 

8. Návrh dodatku č. 1 k Pravidlám mestskej časti Bratislava-Dúbravka o vybavovaní 
sťažností a petícií. 
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9. 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 2013/2014. 

10. Informácia o odvolaní a delegovaní členov rád škôl za zriaďovateľa v materských 
školách a základných školách. 

11. Návrh na vykonanie zmien v orgánoch spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s  r. o.. 
12. Návrh  na nájom časti pozemku registra E, parc. č. 1040,  k. ú.  Dúbravka,  spoločnosti 

W Residence, s.r.o., so sídlom v Bratislave,  ako prípad  hodný osobitného zreteľa. 
Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z rokovania miestneho 
zastupiteľstva. 

13. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2908/3, k. ú. Dúbravka, vlastníkom bytov 
a nebytových priestorov bytového domu Bazovského č. 1, 3, 5 v Bratislave, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

14. Návrh na nájom pozemkov registra „C“, parc. č. 4072/1, 4072/2, 4073/1 a 4073/2,  
k. ú. Dúbravka, JUDr. Marcele Gajdošovej a Igorovi Brankovi, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

15. Návrh na predaj pozemkov registra „E“, parc. č. 3191/400, 3192/200 a 3191/100, k. ú. 
Dúbravka, spoločnosti ZSE Distribučná a. s.,  Bratislava, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

16. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1804/7, 1804/10 a 1804/14, k. ú. Dúbravka, 
Kvetoslave Lazorišákovej. 

            Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
17. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 865/13 a 865/14, k. ú. Dúbravka, Jozefovi 

Škuleczovi a Jane Škuleczovej. 
18. Návrh na predaj časti pozemku registra „E“, parc. č. 2199/501, k. ú. Dúbravka, Ing. 

Františkovi Rácovi s manželkou a Miloslave Rácovej, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

19. Návrh na predaj časti pozemku registra „E“, parc. č. 2199/501 a pozemku registra „C“, 
parc. č. 866/1, k. ú. Dúbravka, Ing. Kay Grobarčik, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

20. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka 
nájomcom- JUDr. Daniel Urban a Mgr. Anna Urbanová-Speak and Smile, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

21. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka 
nájomcovi - Bohdan Vavrinec-AKI, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

22. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka 
nájomcovi - ILCO klub Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

23. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka 
nájomcovi - Janke Cintulovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

24. Plán predpokladaných kultúrnych podujatí Domu kultúry Dúbravka, oddelenia 
školstva, kultúry, športu a materských škôl a oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka v roku 2015. 

25. Vymedzenie riešeného územia pre obstaranie Územného plánu zóny Dúbracentrum. 
26. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka na rok 2015. 
27. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2015. 
28. Rôzne. 
29. Interpelácie poslancov. 
      Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.  
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Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
 
za overovateľov zápisnice poslancov: 
1. Mgr. Matej Nagy 
 
Hlasovanie :        prítomní : 19           za : 19           proti : 0           zdržal sa : 0  
 
2. Branko Semančík 
 
Hlasovanie :       prítomní : 19           za : 19           proti : 0           zdržal sa : 0 
 
  
za navrhovateľov uznesení  poslancov : 
1. JUDr. Dušan Mikuláš 
 
Hlasovanie :         prítomní : 18          za : 18           proti : 0           zdržal sa : 0    
 
2. Ing. Peter Klepoch 
 
Hlasovanie :        prítomní : 18           za : 18           proti : 0           zdržal sa : 0 
 
 
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. 10/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

berie na vedomie 
 
priebežné plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva:  
- 409/2009  časť B bod 10 
- 51/1995 časť B v znení uznesenia č. 453/2010  časti B bodu 2 
- 16/2011. 
 

 
Hlasovanie  :       prítomní : 21          za : 21          proti : 0          zdržali sa : 0 
 

- - - 
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K bodu č. 2: Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
 

Uznesenie MZ č. 11/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. berie na vedomie 
 
1. Správu  o  kontrolnej  činnosti  za  rok  2014. 
2. Správu  z  kontroly  vybavovania  sťažností  a  petícií  za  rok  2014. 
3. Správu  z  kontroly  výdavkov  –  mzdové  náležitosti.  
4. Stanovisko  k  návrhu  rozpočtu  na  roky  2015 – 2017. 
 

B. schvaľuje 
 
Plán  kontrolnej  činnosti  na  I.  polrok  2015. 
 

C. žiada 
  

prednostu miestneho úradu 
Zabezpečiť  odstránenie  nedostatkov  pri  plnení  opatrení  z  vykonaných  kontrol.  
 

 
Hlasovanie  :       prítomní : 23           za : 23           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 

K bodu č. 3: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016 a 2017. 
 

Uznesenie MZ č. 12/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. schvaľuje 
 
1. Rozpočet  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka   na rok  2015 ako  vyrovnaný  v príjmovej 
    a výdavkovej časti vo výške 8 743 934 eur vrátane finančných operácií.  
2. Bežný  rozpočet   prebytkový   vo   výške   9 787 eur, pričom  príjmy  bežného rozpočtu sú  
    8 616 934 eur, výdavky bežného rozpočtu  8 607 147 eur. 
3. Kapitálový rozpočet schodkový vo výške 65 000 eur, pričom príjmy kapitálového rozpočtu 
    sú 47 000 eur, výdavky kapitálového rozpočtu sú 112 000 eur. 
4. Finančné operácie prebytkové vo výške 55 213 eur, pričom príjmové finančné  operácie  sú 
    vo výške 80 000 eur a výdavkové 24 787 eur. 
5. Záväzné  ukazovatele,  úlohy  a limity príspevkovej organizácie mestskej časti   Bratislava- 
    Dúbravka,  Domu   kultúry   Dúbravka,  Dúbravskej  televízie,  spol. s r.o.   a jednotlivých 
    oddelení a útvarov miestneho úradu na rok 2015. 
6. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2015-2017. 
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  B. berie na vedomie 

 
návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2016 – 2017 ako orientačný. 
 

 C. splnomocňuje  
 

starostu  
upravovať  v   priebehu  roka  záväzné  ukazovatele, limity, úlohy  a   programy  schváleného 
rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  na   rok  2015  za  podmienky, že  sa  celkové 
výdavky rozpočtu mestskej časti  Bratislava-Dúbravka  na  rok  2015 môžu  prekročiť najviac 
o 5 %. Úpravy  nesmú  mať  dopad  na celkový výsledok  hospodárenia  schválený v rozpočte  
na rok 2015. 
 

D. žiada 
  

prednostu miestneho úradu 
oznámiť  príspevkovej  a   rozpočtovým  organizáciám  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka, 
oddeleniam  a  útvarom   miestneho   úradu  schválené  záväzné  ukazovatele, úlohy, limity a 
programy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2015. 
  
                                                                                                                              T: 15.03.2015 

 
 

Hlasovanie  :       prítomní : 24           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 

K bodu č. 4: Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 87/14/1104-7  zo dňa 13. 
10. 2014   Okresnej prokuratúry Bratislava IV podaného proti Všeobecne 
záväznému    nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  č.  2/2010 zo dňa 29. 6. 
2010, ktorým sa bližšie  upravujú niektoré podmienky držania psov  na území mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. 
 

Uznesenie MZ č. 13/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
A. prerokovalo 

 
protest   prokurátora  č.  Pd 87/14/1104-7  zo   dňa 13. 10 . 2014   Okresnej  prokuratúry Bra- 
tislava IV   podaného  proti   Všeobecne  záväznému  nariadeniu   mestskej   časti Bratislava-
Dúbravka  č.  2/2010 zo dňa 29. 6. 2010, ktorým   sa  bližšie  upravujú   niektoré   podmienky 
držania psov  na území  mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 
B. vyhovuje 

 
protestu    prokurátora    č.  Pd  87/14/1104-7   zo   dňa  13. 10. 2014    Okresnej    prokuratúry   
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Bratislava IV podaného proti Všeobecne záväznému  nariadeniu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka  č.  2/2010 zo dňa 29. 6. 2010, ktorým sa bližšie  upravujú niektoré podmienky 
držania psov  na území  mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 

  C. žiada  
 
starostu 
predložiť na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým 
sa zruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.  2/2010 zo dňa 
29. 6. 2010, ktorým sa bližšie  upravujú niektoré podmienky držania psov  na území  mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. 
 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 24           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 

K bodu č. 5: Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 82/14/1104-10  zo dňa 
30. 10. 2014  Okresnej prokuratúry Bratislava IV podaného proti Všeobecne 
záväznému  nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  č. 1/2008 zo dňa  19. 2. 
2008  o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných  priestranstvách  v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 
  

Uznesenie MZ č. 14/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. prerokovalo 
 

protest  prokurátora  č. Pd 82/14/1104-10  zo  dňa 30. 10. 2014  Okresnej prokuratúry 
Bratislava IV podaného proti Všeobecne záväznému   nariadeniu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka  č. 1/2008 zo dňa 19. 2. 2008  o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných  
priestranstvách  v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 

 B. vyhovuje 
 

protestu prokurátora č. Pd  82/14/1104-10  zo dňa 30. 10. 2014   Okresnej  prokuratúry  
Bratislava IV podaného proti Všeobecne záväznému  nariadeniu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka  č. 1/2008 zo dňa 19. 2. 2008  o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných  
priestranstvách  v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 
C. žiada 

  
starostu 
predložiť na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým 
sa  zruší  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka  č. 1/2008 zo dňa  
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19. 2. 2008  o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných  priestranstvách  v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka . 

 
 

Hlasovanie  :       prítomní : 24           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 6: Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 86/14/1104-9  zo dňa 5. 
11. 2014  Okresnej prokuratúry Bratislava IV podaného proti Všeobecne záväznému  
nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  č. 4/2012 zo dňa 1. 8. 2012  
o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich  evidencii. 
  

Uznesenie MZ č. 15/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. prerokovalo 
 

protest prokurátora č. Pd 86/14/1104-9 zo dňa 5. 11. 2014  Okresnej prokuratúry Bratislava 
IV podaného proti Všeobecne záväznému  nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
č. 4/2012 zo dňa 1. 8. 2012  o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich  evidencii. 
 

     B. vyhovuje 
 

protestu prokurátora č. Pd 86/14/1104-9  zo dňa 5. 11. 2014   Okresnej prokuratúry  Bratislava 
IV podaného proti Všeobecne záväznému  nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
č. 4/2012 zo dňa 1. 8. 2012  o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich  evidencii. 
 

   C. žiada  
 

starostu 
predložiť na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým  
sa zruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2012 zo dňa 
1. 8. 2012  o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich  evidencii. 

 
 

Hlasovanie  :       prítomní : 24           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
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K bodu č. 7: Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/1998 o vydávaní záväzného 
stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb na území 
Mestskej časti Bratislava-Dúbravka a návrh na zrušenie napadnutého všeobecne 
záväzného nariadenia. 
  

Uznesenie MZ č. 16/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. prerokovalo 
 

protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava IV proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/1998 zo dňa 30. 06. 1998 v znení doplnku 
č. 1/2004 zo dňa 14. 12. 2004 o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej 
činnosti právnických a fyzických osôb na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 

 B. vyhovuje 
 

protestu   prokurátora   Okresnej   prokuratúry   Bratislava  IV   proti   Všeobecne  záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/1998 zo dňa 30. 06. 1998 v znení  doplnku 
č.  1/2004   zo dňa 14. 12. 2004  o vydávaní   záväzného  stanoviska  k  začatiu podnikateľskej 
činnosti právnických a fyzických osôb na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 

 C. schvaľuje 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa zrušuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/1998 zo dňa 30. 6. 
1998 v znení doplnku č. 1/2004 zo dňa 14. 12. 2004 o vydávaní záväzného stanoviska 
k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb na území mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 

 
 

Hlasovanie  :       prítomní : 24           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 

K bodu č. 8: Návrh dodatku č. 1 k Pravidlám mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
o vybavovaní sťažností a petícií. 
  

Uznesenie MZ č. 17/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
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schvaľuje 
 

Dodatok č. 1 k  Pravidlám mestskej časti Bratislava-Dúbravka o vybavovaní sťažností 
a petícií, s účinnosťou dňom 1. marca 2015. 

 
 

Hlasovanie  :       prítomní : 24           za : 24          proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 9: 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 2013/2014. 
  

Uznesenie MZ č. 18/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
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 2013/2014. 
 

 
Hlasovanie  :       prítomní : 24           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 

K bodu č. 10: Informácia o odvolaní a delegovaní členov rád škôl za zriaďovateľa  
v materských školách a základných školách. 
  

Uznesenie MZ č. 19/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

berie na vedomie 
 

Informáciu o odvolaní a delegovaní členov rád škôl za zriaďovateľa v materských školách 
a základných školách. 

 
 

Hlasovanie  :       prítomní : 24           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
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K bodu č. 11: Návrh na vykonanie zmien v orgánoch spoločnosti Dúbravská televízia,  
spol. s r. o.. 
  

Uznesenie MZ č. 20/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

                                                           A. odvoláva 
 

z   orgánov   spoločnosti   Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava, 
IČO: 35 750 499: 
 
1. Z funkcie konateľa PhDr. Matildu Križanovú, bytom Húščavova 3, 841 01 Bratislava  
     na vlastnú žiadosť, s účinnosťou dňom 28. 2. 2015. 

 
2.  Z funkcie členov dozornej rady na základe skončenia volebného obdobia, s účinnosťou 
     dňom 28. 2. 2015: 
     2.1. Mgr. Janku Drobovú,  bytom Lipského 4, 841 01 Bratislava. 
     2.2. Ing. Petra Čecha, bytom Ožvoldíkova 12, 841 02 Bratislava. 
     2.3. Ing. Rudolfa Mádera Kutského, bytom Gallayova 5, 841 02 Bratislava. 
     2.4. Ing. Michala Klimika, CSc., bytom K horánskej studni 14, 841 01 Bratislava.  
 

B. vymenúva 
 

1. Do funkcie konateľa spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A,841 02 
    Bratislava, IČO: 35 750 499,  Ing. Rastislava Bagara, s účinnosťou dňom 1. 3. 2015. 
      

      2. Do dozornej rady  spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r. o., s účinnosťou dňom 1. 3. 
    2015: 

          2.1. Za predsedu dozornej rady: Mgr. Marcela Burkerta, bytom Pri kríži 38, 841 02 
                                                           Bratislava. 

          2.2. Za člena dozornej rady: Ing. Pavla Vladoviča, bytom Popovova 19, 841 01 Bratislava. 
          2.3. Za člena dozornej rady: Vladimíra Straku, bytom Pekníkova 7, 841 02 Bratislava.                                                        
 

C. žiada 
 

starostu 
vykonať všetky potrebné úkony spojené so zápisom zmeny zapísaných údajov v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I. 
 

 
Hlasovanie  :       prítomní : 25           za : 25           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 12: Návrh  na nájom časti pozemku registra E, parc. č. 1040,  k. ú.  Dúbravka,  
spoločnosti W Residence, s.r.o., so sídlom v Bratislave,  ako prípad  hodný osobitného 
zreteľa. 
 
Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
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K bodu č. 13: Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2908/3, k. ú. Dúbravka, 
vlastníkom bytov a  nebytových priestorov bytového domu Bazovského č. 1, 3, 5 
v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
  

Uznesenie MZ č. 21/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

A. konštatuje, 
 

že nájom časti pozemku parc. č. 2908/3, s celkovou výmerou 140 m2,  druh pozemku-
zastavané plochy a nádvoria,  k. ú. Dúbravka, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
bytového domu Bazovského 1, 3, 5 v Bratislave, vo výmere 25 m2, 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 realizácie vybudovania a následného užívania 
kontajnerového stanovišťa pre bytový dom Bazovského 1, 3, 5. 
 

B. schvaľuje 
 

nájom časti pozemku parc. č. 2908/3, s celkovou výmerou 140 m2, druh pozemku-zastavané 
plochy a nádvoria,  k. ú. Dúbravka, vo výmere 25 m2, pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytového domu Bazovského 1, 3, 5 v Bratislave,  ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, za účelom vybudovania a následného užívania kontajnerového 
stanovišťa, na dobu neurčitú, za cenu  0,50 eur/m2 ročne, s podmienkou: 
 
nájomca   podpíše   nájomnú   zmluvu   v  lehote   do  90   dní  odo dňa  schválenia uznesenia,  
v opačnom prípade uznesenie  stratí platnosť. 

 
 

Hlasovanie  :       prítomní : 25           za : 25          proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 14: Návrh na nájom pozemkov registra „C“, parc. č. 4072/1, 4072/2, 4073/1 
a 4073/2, k. ú. Dúbravka, JUDr. Marcele Gajdošovej a Igorovi Brankovi, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
  

Uznesenie MZ č. 22/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

                                                            A. konštatuje, 
 

že nájom pozemkov parc. č. 4072/1-záhrada vo výmere 291 m2, parc. č. 4072/2-záhrada 
vo výmere 103 m2, parc. č. 4073/1-zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 24 m2 a parc. č. 
4073/2 vo výmere 5 m2, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 423 m2, vedené v KN ako parcely 
registra "C", LV Č. 847, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) 
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zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 
žiadatelia  o  nájom pozemku JUDr. Marcela Gajdošová a Igor Branko sa stali vlastníkmi 
chatky, súp. č. 5560, postavenej na pozemkoch parc. č. 4073/1 a 4073/2, k. ú Dúbravka. 
 

    B. schvaľuje 
 

nájom pozemkov parc. č. 4072/1-záhrada vo výmere 291 m2, parc. č. 4072/2-záhrada 
vo výmere 103 m2, parc. č. 4073/1-zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 24 m2 a parc. č. 
4073/2 vo výmere 5 m2, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 423 m2, vedené v KN ako parcely 
registra "C", LV Č. 847, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  JUDr. Marcele 
Gajdošovej  a Igorovi Brankovi,  na dobu od 1.1.2015 do 31.12.2024 za cenu 452,- eur/rok 
podľa Pravidiel mestskej časti Bratislava-Dúbravka upravujúcich postup pri nájme pozemkov 
určených na záhradkárske a rekreačné účely ako prípady hodné osobitného zreteľa, ktoré boli 
schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 199/2012 dňa 18.09.2012 s podmienkou: 
 
nájomcovia sú povinní podpísať nájomnú zmluvu v lehote do 90 dní odo dňa schválenia 
uznesenia, v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 
 

 
Hlasovanie  :       prítomní : 25            za : 24            proti : 1            zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 15: Návrh na predaj pozemkov registra „E“, parc. č. 3191/400, 3192/200 
a 3191/100, k. ú. Dúbravka, spoločnosti ZSE Distribučná a. s.,  Bratislava, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
  

Uznesenie MZ č. 23/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
A. konštatuje, 

 
že predaj novovytvorených pozemkov registra „C“, parc. č. 3435/5-záhrada vo výmere 1074 
m2, 3437/5-zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 845 m2, parc. č. 3437/15-zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 134 m2 , ktoré vznikli z pozemkov  registra „E“, 3192/200-orná 
pôda vo výmere 759 m2, parc. č.  3191/400-orná pôda vo výmere 332 m2 a parc. č. 3191/100-
orná pôda vo výmere 1184 m2 , podľa GP č. 151/2014 zo dňa 28. 8. 2014 vyhotoveným 
GEODET-TEAM spol. s.r.o., Partizánska 23, 811 03 Bratislava, vedené na liste vlastníctva  
č. 5920 v k. ú. Dúbravka, 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. 3437/1, 3434, 3431/2, 3433/2, 
3433/3 a 3433/4 vo vlastníctve kupujúceho, spoločnosti ZSE Distribúcia a.s., Čulenova 6,  
816 47 Bratislava.  
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B. schvaľuje 
 

predaj novovytvorených pozemkov registra „C“, parc. č. 3435/5-záhrada vo výmere 1074 m2, 
3437/5-zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 845 m2, parc. č. 3437/15-zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 134 m2 , ktoré vznikli z pozemkov  registra „E“ 3192/200-orná pôda 
vo výmere 759 m2, parc. č.  3191/400-orná pôda vo výmere 332 m2 a parc. č. 3191/100-orná 
pôda vo výmere 1184 m2 , podľa GP č. 151/2014 zo dňa 28. 8. 2014 vyhotoveným GEODET-
TEAM spol. s.r.o., Partizánska 23, 811 03 Bratislava, vedené na liste vlastníctva č. 5920 
v k. ú. Dúbravka, 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, spoločnosti ZSE 
Distribúcia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, za kúpnu cenu 83,89 eur/m2, t. z. za cenu 
celkom 172 226,17 eur,  s podmienkami:   

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

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

 
Hlasovanie  :       prítomní : 25            za : 25           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 16: Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1804/7, 1804/10 a 1804/14, k.ú. 
Dúbravka, Kvetoslave Lazorišákovej. 
  
Hlasovanie  :       prítomní : 24           za : 5            proti : 0            zdržali sa : 19 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 

- - - 
 
K bodu č. 17: Návrh na predaj pozemkov parc. č. 865/13 a 865/14, k. ú. Dúbravka, 
Jozefovi Škuleczovi a Jane Škuleczovej. 
  

Uznesenie MZ č. 24/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. konštatuje, 
                                                                                                                  
že  predaj  pozemkov  parc. č.  865/13-zastavané plochy  a  nádvoria   vo  výmere 4 m2 a parc.           
č. 865/14-zastavané   plochy   a nádvoria   vo  výmere  4m2, spolu   vo   výmere  8 m2  ,v  k. ú.  
Dúbravka,  ktoré  vznikli  z PK    parcely  registra „E“ č. 2199/501  zapísanej  na  LV č. 5920, 
vo   vlastníctve   hlavného  mesta  SR  Bratislavy  a  sú   v  správe   mestskej časti  Bratislava-
Dúbravka, je    realizovaný    priamym   predajom   podľa   § 9a   ods. 8 písm. b) zákona SNR  
č. 138/1991 Zb. o majetku   obcí   v znení  neskorších  predpisov z dôvodu, že  ide o pozemok 
zastavaný   stavbou, súp. č.  3449, vo   vlastníctve   nadobúdateľov   Jozefa   Škulecza  a  Jany 
Škuleczovej. 
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B. schvaľuje 
 

predaj pozemkov parc. č. 865/13-zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2 a parc. č. 
865/14-zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2, spolu vo výmere 8 m2 ,v k. ú. Dúbravka,  
ktoré vznikli z PK parcely registra „E“ č. 2199/501 zapísanej na LV č. 5920, vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy a sú v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, je 
realizovaný priamym predajom podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Jozefovi Škuleczovi a Jane Škuleczovej,  
za kúpnu cenu 894,80 eur, s podmienkami:  
  
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia.  
    V prípade, ak kúpna zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi 
    zmluvnými stranami.  

 
 

Hlasovanie  :       prítomní : 25           za : 24           proti :0            zdržali sa :1 
 

- - - 
 
K bodu č. 18: Návrh na predaj časti pozemku registra „E“, parc. č. 2199/501, k. ú. 
Dúbravka, Ing. Františkovi Rácovi s manželkou a Miloslave Rácovej, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
  

Uznesenie MZ č. 25/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. konštatuje, 
 

že predaj novovytvoreného pozemku registra „C“, parc. č. 865/21-zastavaná plocha  
vo výmere 11 m2, v k. ú. Dúbravka, odčleneného od pôvodného pozemku registra „E“, parc. 
č. 2199/501 podľa GP č. 31/2014 zo dňa 16. 4. 2014, 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. 869/2, 869/5, 869/9, 869/10, 869/13 v spoluvlastníctve kupujúcich. 
  

B. schvaľuje 
 
predaj novovytvoreného pozemku registra „C“, parc. č. 865/21-zastavaná plocha vo výmere            
11 m2, v k. ú. Dúbravka, odčleneného od pôvodného pozemku registra „E“, parc. č. 2199/501 
podľa GP č. 31/2014 zo dňa 16. 4. 2014, 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, 
Ing. Františkovi Rácovi s manželkou a  Miloslave Rácovej,  za kúpnu cenu 111,85 eur/m2, 
 t. z. za cenu celkom 1 230,35 eur,s podmienkami:  
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1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia. 
    V prípade, ak kúpna zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi 
    zmluvnými stranami.  

 
 

Hlasovanie  :       prítomní : 25           za : 25           proti : 0            zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 19: Návrh na predaj časti pozemku registra „E“, parc. č. 2199/501 a pozemku 
registra „C“, parc. č. 866/1, k. ú. Dúbravka, Ing. Kay Grobarčik, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
  

Uznesenie MZ č. 26/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. konštatuje, 
 

že predaj novovytvoreného pozemku registra „C“, parc. č. 865/23-zastavaná plocha  
vo výmere 12 m2, v k. ú. Dúbravka, odčleneného od pôvodného pozemku registra „E“, parc. 
č. 2199/501 a novovytvoreného pozemku registra „C“, parc. č. 866/8-ostatná plocha 
vo výmere 1 m2, odčleneného od pôvodného pozemku registra „C“, parc. č. 866/1 podľa GP 
č. 31/2014 zo dňa 16. 4. 2014, 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. 867/11, 9867/10, 
867/13, 867/12 a  867/3, vo vlastníctve kupujúceho. 
  

B. schvaľuje 
 
predaj novovytvoreného pozemku registra „C“, parc. č. 865/23-zastavaná plocha vo výmere            
12 m2, v k. ú. Dúbravka, odčleneného od pôvodného pozemku registra „E“, parc. č. 2199/501 
a novovytvoreného pozemku registra „C“, parc. č. 866/8-ostatná plocha vo výmere 1 m2, 
odčleneného od pôvodného pozemku registra „C“, parc. č. 866/1 podľa GP č. 31/2014 zo dňa 
16. 4. 2014, 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 Ing. Kay Grobarčíkovi,  
za kúpnu cenu 1 463,38 eur,  s podmienkami : 
   
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia. 
    V prípade, ak kúpna zmluva nebude 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.  

 
 

Hlasovanie  :       prítomní : 25           za : 22           proti : 0           zdržali sa : 3 
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K bodu č. 20: Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry 
Dúbravka nájomcom- JUDr. Daniel Urban a Mgr. Anna Urbanová-Speak and Smile, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
  

Uznesenie MZ č. 27/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. konštatuje, 
 

že nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka pre nájomcu, JUDr. Daniel Urban, 
IČO: 42 108 314, Hutnícka 14, 052 01 Spišská Nová Ves a Mgr. Anna Urbanová-Speak and 
Smile, IČO: 43 754 384, Púpavova 739/4, 900 33 Marianka 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 neprimeranej administratívnej a finančnej záťaži, 
pretrvávajúceho umiestnenia a dlhodobého prevádzkovania priestorov. 
 

B. schvaľuje 
 

nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka pre JUDr. Daniela Urbana,  
IČO: 42 108 314, Hutnícka 14, 052 01 Spišská Nová Ves a Mgr. Annu Urbanovú-Speak and 
Smile, IČO: 43 754 384, Púpavova 739/4, 900 33 Marianka vo výmere 12,2 m2  , ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, v súlade so žiadosťou nájomcu zo dňa 22. 1. 2015,  
od 15. 4. 2015 na dobu neurčitú, pre potreby kancelárie a jazykovej školy, za cenu  117,70 
eur/m2/ ročne + vykurovanie, elektrická energia, vodné a stočné, OLO, s podmienkou: 
  
nájomcovia   podpíšu    nájomnú   zmluvu   v lehote  do 90 dní odo dňa  schválenia uznesenia,  
v opačnom prípade uznesenie  stratí platnosť. 
 

 
Hlasovanie  :       prítomní : 24           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 21: Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry 
Dúbravka nájomcovi - Bohdan Vavrinec-AKI, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
  

Uznesenie MZ č. 28/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. konštatuje, 
 

že nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka pre nájomcu, Bohdan Vavrinec - 
Aki, IČO: 41 957 431, Hanulova 7, 841 01 Bratislava je prípadom hodným osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
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predpisov z  dôvodu neprimeranej administratívnej a finančnej záťaži, pretrvávajúceho 
umiestnenia a dlhodobého prevádzkovania priestorov. 
 

B. schvaľuje 
 

nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka pre Bohdan Vavrinec-Aki,  
IČO: 41 957 431, Hanulova 7, 841 01 Bratislava vo výmere 5,4 m2  , ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, v súlade so žiadosťou nájomcu zo dňa 22. 1. 2015,  
od 1. 4. 2015 na dobu neurčitú, pre potreby výroby a montáže automatických dverí a brán,  
za cenu  73,03 eur/m2/ ročne + vykurovanie, elektrická energia, vodné a stočné, OLO, 
s podmienkou: 
  
nájomca   podpíše   nájomnú    zmluvu   v   lehote   do 90 dní  odo  dňa  schválenia uznesenia,  
v opačnom prípade uznesenie  stratí platnosť. 
 

 
Hlasovanie  :       prítomní : 24           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 22: Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry 
Dúbravka nájomcovi - ILCO klub Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
  

Uznesenie MZ č. 29/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. konštatuje, 
 

že nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka pre nájomcu, ILCO klub Bratislava, 
v. z. Ing. Eva Benžová, IČO: 12 664 944, Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava 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  neprimeranej administratívnej a finančnej 
záťaži, pretrvávajúceho umiestnenia a dlhodobého prevádzkovania priestorov. 
 

B. schvaľuje 
 

nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka pre ILCO klub Bratislava,   
IČO: 12 664 944, Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava, vo výmere 12 m2, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v  znení    neskorších    predpisov,  v   súlade    so   žiadosťou   nájomcu   zo  dňa  22. 1. 2015,  
od 01. 3. 2015 na dobu neurčitú, pre potreby kancelárie Občianskeho združenia ILCO klub 
Bratislava, za cenu  117,70 eur/m2/ ročne + vykurovanie, elektrická energia, vodné a stočné, 
OLO, s podmienkou: 
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nájomca   podpíše   nájomnú  zmluvu  v   lehote   do   90 dní   odo  dňa  schválenia uznesenia,  
v opačnom prípade uznesenie  stratí platnosť. 
 

 
Hlasovanie  :       prítomní : 25           za : 25           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 23: Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry 
Dúbravka nájomcovi - Janke Cintulovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
  

Uznesenie MZ č. 30/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
A. konštatuje, 

 
že nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka pre nájomcu Janku Cintulovú 
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 neprimeranej administratívnej 
a finančnej záťaži, pretrvávajúceho umiestnenia a dlhodobého prevádzkovania priestorov. 
 

B. schvaľuje 
 

nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka pre nájomcu Janku Cintulovú, 
vo výmere 15,3 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade so žiadosťou 
nájomcu zo dňa 23. 9. 2013, od 15. 3. 2015 na dobu neurčitú, pre účely kozmetického   
poradenstva, za cenu  117,70 eur/m2/ ročne + elektrická energia, vodné a stočné, 
vykurovanie, OLO, s podmienkou: 
 
nájomca  podpíše   nájomnú   zmluvu  v lehote  do   90   dní  odo  dňa    schválenia uznesenia,  
v opačnom prípade uznesenie  stratí platnosť. 
 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 25           za : 25           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 24: Plán predpokladaných kultúrnych podujatí Domu kultúry Dúbravka, 
oddelenia školstva, kultúry, športu a materských škôl a oddelenia sociálnych vecí a 
zdravotníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka v roku 2015. 
  

Uznesenie MZ č. 31/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
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schvaľuje 
 

Plán predpokladaných kultúrnych podujatí Domu kultúry Dúbravka, oddelenia školstva, 
kultúry, športu a materských škôl a oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka v roku 2015. 

 
 

Hlasovanie  :       prítomní : 24           za : 24            proti : 0            zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 25: Vymedzenie riešeného územia pre obstaranie Územného plánu zóny 
Dúbracentrum. 
  

Uznesenie MZ č. 32/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. berie na vedomie 
 
Urbanistickú štúdiu zóny Bratislava Dúbravka – centrum, vypracovanú HUPRO – súkromná 
projektová kancelária, Bratislava (Ing. arch. Dušan Krampl, Ing. arch. Henry Kupec) –
09/2000. 
 

B. schvaľuje 
 

vymedzenie riešeného územia pre spracovanie Územného plánu zóny Dúbracentrum 
v rozsahu sektora C (podsektory C1-C12 definovaného Urbanistickou štúdiou zóny Bratislava 
Dúbravka – centrum, vypracovanou HUPRO – súkromná projektová kancelária, Bratislava 
(Ing. arch. Dušan Krampl, Ing. arch. Henry Kupec) – 09/2000, s celkovou výmerou 90 345m². 
 

C. žiada 
 

starostu 
bezodkladne začať výberové konanie na spracovateľa tejto územnoplánovacej dokumentácie.  

 
 

Hlasovanie  :       prítomní : 25           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 1 
 

- - - 
 
K bodu č. 26: Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka na rok 2015. 
  

Uznesenie MZ č. 33/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
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A. berie na vedomie 
 
plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
na rok 2015. 

 
B. ukladá  

 
predsedom komisií miestneho zastupiteľstva 
predložiť v spolupráci s tajomníkmi komisií miestneho zastupiteľstva organizačnému 
oddeleniu plán zasadnutí príslušnej komisie miestneho zastupiteľstva na rok 2015. 
 
                                                                                                                                T: 20. 3. 2015 

 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 24           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 27: Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2015. 
  

Uznesenie MZ č. 34/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

berie na vedomie 
 

termíny poslaneckých dní na rok 2015 s tým, že čas poslaneckých dní bude od 17.00 h  
do 18.00 h. 
 

 
Hlasovanie  :       prítomní : 24           za : 22           proti : 0           zdržali sa : 2 
 

- - - 
 
K bodu č. 28: Rôzne-Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka k prenájmu pozemkov medzi ulicami Tranovského a Martina Granca, 
spoločnosti SBD Kredit. 
  

Uznesenie MZ č. 35/2015 
zo dňa 24. 2. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 
 
 
 
 
 
 



 21

žiada 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
              neschváliť prenájom pozemkov medzi ulicami Tranovského a Martina Granca spoločnosti 

SBD Kredit, ako prístupovú cestu k plánovanej výstavbe. 
 

 
Hlasovanie  :       prítomní : 25           za : 25           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
 
 

                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                            RNDr. Martin Zaťovič 
                                                                                                                         starosta 

 
 


