
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Zápisnica 

 
z  8. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, konaného 
dňa 24. novembra 2020 v zasadačke miestneho úradu na Žatevnej 4. 

________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

november  2020 



Otvorenie zasadnutia Miestnej rady. 
RNDr. Martin Zaťovič, starosta otvoril 8. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti     
Bratislava-Dúbravka (ďalej len “miestna rada“). Privítal   členov  miestnej   rady  a ostatných 
prítomných. Starosta konštatoval, že miestna  rada je  uznášaniaschopná. 
Prezenčná  listina  tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 

Miestna rada zvolila za overovateľov zápisnice členov miestnej rady, poslancov                                
Ing. Libora Gulu a Ing. Juraja Horana. 
 
Hlasovanie :         prítomní:6        za:6           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Za navrhovateľku uznesení zo zasadnutia miestnej rady bola ustanovená                                                  
JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia a Kristína Štajerová, referentka 
organizačného oddelenia. 
 
Hlasovanie:         prítomní:7        za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   

 Starosta navrhol  doplniť do programu zasadnutia miestnej rady: 
1. „Vyjadrenie sa poslanca    PhDr. Ľuboša Krajčíra (zástupcu starostu) k zotrvaniu 

vo funkcii zástupca starostu.“ ako bod 1.1. 
2. „Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre vybudovanie kontajnerového stojiska„ za 
bod 12 ako bod 13. 

 

Hlasovanie:         prítomní:7         za :7           proti :0          zdržali sa :0        nehlasovali:0 
  
Materiály boli zaradené do programu zasadnutia miestnej rady ako bod č. 1.1 a bod číslo 13. 
 
Hlasovanie o celom  programe:  prítomní:7    za:7    proti:0   zdržali sa:0    nehlasovali:0 
 
Schválený program zasadnutia 

 Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia.  

1.1 Vyjadrenie sa poslanca PhDr. Ľuboša Krajčíra (zástupcu starostu) k zotrvaniu vo funkcii 
zástupcu starostu. 
Doplnený bod do programu miestnej rady na zasadnutí miestnej rady. 

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021-2023. 
2. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania vybraných pohľadávok a ich odpísanie 

z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  
3. Návrh na odpustenie časti nájomného za rok 2020 Združeniu Detského folklórneho 

súboru KLNKA. 
4. Návrh na kúpu pozemkov parc. č. 1002/5 a 1002/8, spolu vo výmere 321 m2 v k.ú. 

Dúbravka, vo vlastníctve Soni Duchoňovej, v prospech mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 

5. Návrh na nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 
Bratislava, č. 147/A – kancelárie vo výmere 12,50 m2, spoločnosti ORMIS, s. r. o., ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 



6. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v Dome kultúry Dúbravka,         
vo výmere 293,30 m2, nájomcovi Tatra banka, a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

7. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 150 v Dome kultúry Dúbravka,          
vo výmere 15 m2, na dobu 1 rok nájomcovi Zanna beauty, s. r. o., ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

8. Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

9. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti         
Bratislava-Dúbravka pre OZ ABCedu pre vzdelanie. 

10. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti   
Bratislava-Dúbravka na rok 2021. 

11. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2021. 
Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z programu rokovania miestnej 
rady. 

12. Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka pre vybudovanie kontajnerového stojiska. 

Doplnený bod do programu miestnej rady na zasadnutí miestnej rady. 

13. Rôzne. 
 

       Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 

- - - 

K bodu č. 1.1 
Vyjadrenie sa poslanca PhDr. Ľuboša Krajčíra (zástupcu starostu) k zotrvaniu vo 
funkcii zástupcu starostu. 
 
PhDr. Ľuboš Krajčír predniesol úvodné slovo, kde sa vyjadril, že by rád zotrval vo funkcii 
zástupcu starostu aj vo funkcii poslanca NR SR. Vyhlásil, že sa vzdáva odmeny za výkon 
funkcie zástupcu starostu a bude sa snažiť skĺbiť obe tieto funkcie tak, aby to nijakým 
spôsobom neovplyvňovalo jeho činnosť v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
V bode číslo 1.1 neboli prijaté žiadne uznesenia miestnej rady. 
 

- - - 

K bodu č. 2 
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021-2023. 

Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar. Predikcia je že, daň z príjmu FO 
nám mierne porastie, je to premietnuté aj v príjmoch, čo sa týka dani z nehnuteľností, 
nabiehajú nám vyššie platby. Daň z príjmu a daň z nehnuteľnosti tvorí základ podielových 
daní a najväčšiu príjmovú položku v rozpočte mestskej časti. V rámci daní za špecifické 
služby býva najväčšou položkou poplatok za rozvoj. V roku 2019-2020 bol dobrý, veľký 
podiel mal na tom projekt Čerešne. Tento rok 2021 neočakávame ukončenie-skolaudovanie 
nejakej významnej stavby, ktorá by výrazne ovplyvnila tento príjem. Projekty sa realizujú 
veľmi dobre, ale nedá sa vopred predpokladať, ktoré dotácie dostaneme. Výdavky 
plánujeme, tak , aby sme fondy nevyčerpali. V rozpočte nastala zmena v oblasti životného 
prostredia a to, že väčší podiel prác v teréne spolu s vysýpaním smetných košov sa vykonáva 



vlastnými silami. Musíme vysporiadať záväzky voči rodine Duchoňovcov. Do zasadnutia 
miestnej rady bol predložený materiál na kúpu pozemkov od pani Duchoňovej. Projekt 
Teach for Slovakia pokračuje, bol mu schválený príspevok vo výške 13 000,- EUR, zatiaľ 
nie je v návrhu rozpočtu. Do najbližšieho zastupiteľstva bude premietnutý do návrhu 
rozpočtu a zároveň bude predložená aj správa o pôsobení TFS na ZŠ Nejedlého. 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Maroš Repík, ktorý informoval členov miestnej rady 
o havarijnom stave kotla v Dome kultúry. Odpovedal prednosta Ing. Rastislav Bagar, že táto 
situácia je riešiteľná, je to na rozhodnutí aj zastupiteľstva. 

Poslanec Ing. Libor Gula sa zaujímal o informáciu, aký dopad malo celoplošné testovanie 
obyvateľstva na rozpočet. Odpovedal prednosta Ing. Rastislav Bagar, že kovidovú situáciu 
sme veľmi dobre ustáli. 

Uznesenie MR  č. 78/2020 
zo dňa 24.11.2020 

Miestna rada 

o d p o r ú č a 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

s c h v á l i ť 

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021 - 2023.  
 
Hlasovanie:       prítomní:7         za:7        proti:0        zdržali sa:0     nehlasovali:0 

Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 3 
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania vybraných pohľadávok a ich odpísanie 
z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, kde uviedol, že predložený 
materiál pripravovalo ekonomické oddelenie. V súlade so Zásadami hospodárenia 
a nakladania s vlastným majetkom MČ Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do 
správy hlavným mestom môžeme trvalo upustiť od vymáhania pohľadávok nad 500,- EUR, 
len po predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva. Na základe toho sa navrhuje 
nevymožené pohľadávky zo zastavených exekučných konaní odpísať z účtovnej evidencie 
a to v celkovej výške 37 913,72 EUR a zároveň vzhľadom k dlhšiemu časovému odstupu, 
neaktuálnosti a predpokladu nerealizovania projektu revitalizácie parku Družba sa navrhuje 
tieto náklady vyradiť z účtovnej evidencie z účtu 042-obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku vo výške 4 195,36 EUR. 

K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky. 
 
 
 



Uznesenie MR  č. 79/2020 
zo dňa 24.11.2020 

Miestna rada 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

schváliť  
 

a) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok zo zastavených exekučných konaní a ich 
odpísanie z účtovnej evidencie v celkovej výške 45 413,72 EUR, voči dlžníkom podľa 
Prílohy č. 1; 

b) odpísanie z účtovnej evidencie - vynaložené a nerealizované investície na obstaranie 
dlhodobého hmotného majetku, vedené na účte 042 303 (Park Družby) v celkovej 
hodnote 4 195,36 EUR. 

 
Hlasovanie:       prítomní:6         za:6        proti:0        zdržali sa:0        nehlasovali:0      
  
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 4 
Návrh na odpustenie časti nájomného za rok 2020 Združeniu Detského folklórneho 
súboru KLNKA. 

Úvodné slovo predniesol člen miestnej rady Maroš Repík, ktorý uviedol, že Detský 
folklórny súbor Klnka písomnou formou požiadal o odpustenie nájmu vo výške 50 % 
nájomného za rok 2020. 

Po vzájomnej diskusii sa členovia miestnej rady aj starosta zhodli na tom, že folklórny súbor 
KLNKA je veľkým prínosom pre MČ Bratislava-Dúbravka a preto spolu s Ekonomickou 
komisiou odporúčajú schválenie odpustenie nájmu vo výške 50 % za rok 2020. 

Uznesenie MR  č. 80/2020 
zo dňa 24.11.2020 

Miestna rada 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

schváliť 

 odpustenie nájmu Združeniu Detského folklórneho súboru Klnka vo výške 50 % nájomného 
za rok 2020, teda 2 500,- EUR. 

Hlasovanie:       prítomní:6         za:6          proti:0        zdržali sa:0      nehlasovali:      
  
Uznesenie bolo prijaté. 



- - - 
 

K  bodu  č. 5 

Návrh na kúpu pozemkov parc. č. 1002/5 a 1002/8, spolu vo výmere 321 m2 v k.ú. 
Dúbravka, vo vlastníctve Soni Duchoňovej, v prospech mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 
 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho oddelenia. 
Pani Soňa Duchoňová ponúkla MČ Bratislava-Dúbravka na predaj pozemky, ktoré 
nadobudla titulom dedičstva. Ide o pozemok na ktorom sa nachádza administratívna budova 
vo vlastníctve MČ Bratislava-Dúbravka, pozemok na ktorom je postavená „čierna budova“, 
časť pozemku, ktorý je pod verejnou uličnou komunikáciou ulice  Oskorušova a ostatné 
plochy vo výmere 228 m2 a 52 m2. Na základe znaleckého posudku, ktorý vypracoval súdny 
znalec Ing. Vladimír Uhrín je celková hodnota majetku 142 799,79 EUR.  

MČ Bratislava-Dúbravka mala reálny záujem o pozemok pod administratívnou budovou a na 
pozemky s ním susediace, kde sa nachádza vybudovaný prístrešok, ktorý bol postavený bez 
vydania stavebného povolenia. Súdny znalec Ing. Juraj Nagy vyhotovil znalecký posudok, 
v ktorom sa uvádza celková hodnota pozemku a to po zaokrúhlení 77 000,- EUR. 

Na základe diskusie, ktorá prebehla medzi členmi miestnej rady sa dohodli na uznesení, 
v ktorom sa hovorí o kúpe pozemkov spolu v celkovej výmere 694 m2 za cenu 145 900,00 
EUR s pripomienkou ďalšieho rokovania o výške kúpnej ceny s predávajúcou. 

Uznesenie MR  č. 81/2020 
zo dňa 24.11.2020 

Miestna rada 

o d p o r ú č a 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schváliť 

kúpu pozemkov parcely registra „C“ parc. č. 998/3 – ostatná plocha vo výmere 110 m2, 
parc. č. 1002/5 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 269 m2, parc. č. 1002/6 – zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 35 m2, 1002/7 – ostatná plocha vo výmere 228 m2 a parc. č. 
1002/8 – ostatná plocha vo výmere 52 m2, k.ú. Dúbravka zapísané na LV č. 1893, spolu 
v celkovej výmere 694 m2 za cenu 145 900,00 EUR v prospech mestskej časti Bratislava-
Dúbravka od vlastníka pozemkov pani Soni Duchoňovej, 

s pripomienkou ďalšieho rokovania o výške kúpnej ceny s predávajúcou. 

Hlasovanie:       prítomní:7         za:7        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
 
 



K  bodu  č. 6  

Návrh na nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 
Bratislava, č. 147/A – kancelárie vo výmere 12,50 m2, spoločnosti ORMIS, s. r. o., ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho oddelenia, kde 
uviedol, že žiadateľ požiadal o dlhodobý prenájom nebytového priestoru (miestnosť). Priestor 
má byť využívaný na kancelárske účely. Komisia legislatívno-právna a ekonomická 
odporučila schváliť predložený návrh. 

K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 82/2020 
zo dňa 24.11.2020 

Miestna rada 

o d p o r ú č a 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

schváliť 

 nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, na Saratovskej 
ulici č. 2/A v Bratislave, k. ú. Dúbravka, miestnosť č. 147/A vo výmere 12,50 m², vo 
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, spoločnosti ORMIS, s.r.o., so sídlom 
Plachého 7, Bratislava, IČO: 47350563 na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 1 500,- EUR 
za rok (t.z. 120,00 EUR za m²/rok), pričom k cene nájmu budú pripočítané zálohové platby za 
služby spojené s nájmom, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za podmienky, že: 

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto     
uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote 
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
2. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným  kauciu vo výške dvojmesačného  
nájomného. 

 
Hlasovanie:       prítomní:7         za:7        proti:0        zdržali sa:0         nehlasovali:0       
 
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 

K  bodu  č. 7  

Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v Dome kultúry Dúbravka,         
vo výmere 293,30 m2, nájomcovi Tatra banka, a. s., ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
 



Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho oddelenia, kde 
uviedol, že MČ Bratislava-Dúbravka bola doručená žiadosť spoločnosti Tatra banka, a.s. 
o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka. Nájomná zmluva 
bola uzatvorená na dobu určitú a nájomca žiada o jej predĺženie o ďalšie 2 roky. Komisia 
legislatívno-právna a ekonomická odporučila schváliť predložený návrh. 

K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 83/2020 
zo dňa 24.11.2020 

Miestna rada 

o d p o r ú č a 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

schváliť 

predĺženie doby nájmu do 28.02.2023 nájomcovi Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 
Bratislava, IČO: 00686930 v nebytových priestoroch nachádzajúcich sa v Dome kultúry 
Dúbravka, na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo výmere 293,30 m2, 
za cenu 200,- EUR za m2 a rok, čo predstavuje nájomné vo výške 58.660,-EUR za rok, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, a to za podmienky, že: 

1. Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 90 dní odo dňa schválenia 
tohto uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak dodatok k nájomnej zmluve 
nebude v tejto lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
Hlasovanie:       prítomní:7         za:7        proti:0        zdržali sa:0    nehlasovali:0  
     
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 
K  bodu  č. 8  

Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 150 v Dome kultúry Dúbravka,          
vo výmere 15 m2, na dobu 1 rok nájomcovi Zanna beauty, s. r. o., ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho oddelenia. 
Žiadateľka požiadala o nájom miestnosti v Dome kultúry Dúbravka, priestor je využivaný ako 
kancelársky priestor a momentálne je voľný a nevyužívaný. Komisia legislatívno-právna 
a ekonomická odporučila schváliť predložený návrh. 

K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 84/2020 
zo dňa 24.11.2020 



Miestna rada 

o d p o r ú č a 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

schváliť 

nájom nebytového priestoru – kancelárie č. 150 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 
Bratislava, vo výmere 15 m2, na dobu 1 rok za nájomné vo výške 1 800,- EUR 
(t.z. 120,00 EUR/m2 za rok), pričom k cene nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby 
spojené s nájmom, nájomcovi Zanna beauty, s. r. o., Bencúrova 48, Bratislava, IČO: 47 384 
263 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za podmienky, že: 

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto 
uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto 
lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným  kauciu vo výške dvojmesačného 
nájomného. 

 
Hlasovanie:       prítomní:7           za:7          proti:0         zdržali sa:0         nehlasovali:0      
 
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 

K  bodu  č. 9   

Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovo-právneho oddelenia. 
Jedná sa o štandardný materiál – nájom pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné 
účely. Po vzájomnej diskusii medzi členmi miestnej rady sa rozhodlo o zmene uznesenia a to, 
že sa vyhovie nájomcovi Ing. Tatiane Matovičovej. 

Uznesenie MR  č. 85/2020 
zo dňa 24.11.2020 

Miestna rada 

o d p o r ú č a 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

schváliť, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku určeného na záhradkárske 
a rekreačné účely, v k. ú. Dúbravka, za cenu nájmu, je určená Zásadami hospodárenia. 
 
nájom pozemku: 



parc. číslo výmera 
v m2 Nájomca lokalita 

časť 2406/18 (2406/18, 
2406/335 a časť 2406/337) 400 Ing. Tatiana Matovičová Krčace nad OÚ 

PZ 

na dobu 10 rokov, s podmienkou, nájomná zmluva bude podpísaná do 90 dní odo dňa 
schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
v tejto lehote podpísaná, uznesenie miestneho zastupiteľstva v príslušnej časti stratí platnosť. 

Hlasovanie:       prítomní:6        za:6        proti:0        zdržali sa:0          nehlasovali:0      
 
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 
K  bodu  č. 10 
Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti         
Bratislava-Dúbravka pre OZ ABCedu pre vzdelanie. 

Bez úvodného slova. Na základe diskusie medzi členmi miestnej rady a odporúčania Komisie 
školstva a mládeže neschváliť žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie  OZ 
ABCedu vo výške 5 000,- EUR uznesenie Mr č. 86/2020 nebolo schválené. 

Uznesenie MR  č. 86/2020 
zo dňa 24.11.2020 

Miestna rada 

o d p o r ú č a 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

schváliť 

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre nasledujúce občianske združenie: 

1. OZ ABCedu pre vzdelanie vo výške 5 000,- EUR. 
 

Hlasovanie:       prítomní:6         za:0         proti:6          zdržali sa:0       nehlasovali:0      
 

Uznesenie nebolo prijaté.   

- - - 
 

K  bodu  č. 11 
Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti   
Bratislava-Dúbravka na rok 2021. 



Úvodné slovo predniesla JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia. Plán 
zasadnutia MR a MZ bol vypracovaný tak, aby si poslanci miestneho zastupiteľstva, komisie 
miestneho zastupiteľstva, ale aj zamestnanci miestneho úradu mohli efektívne naplánovať 
svoj čas na prípravu materiálov na zasadnutia. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, aj 
rokom 2020 bolo pridané zasadnutie MR aj zasadnutie MZ v mesiaci október a v mesiaci 
november. 

K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 87/2020 
zo dňa 24.11.2020 

Miestna rada 

A. berie  na  vedomie 
 

plán zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021. 

                                                                  B. odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

zobrať na vedomie 

plán zasadnutí  Miestnej rady  a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
na rok 2021. 

Hlasovanie:       prítomní:7         za:7        proti:0        zdržali sa:0    nehlasovali:0 
      
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
K  bodu  č. 12 
Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2021. 

Predkladateľ na základe diskusie stiahol materiál z programu rokovania miestnej rady. 
 

- - - 
K  bodu  č. 13 
Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka pre vybudovanie kontajnerového stojiska. 

Doplnený bod do programu miestnej rady na zasadnutí miestnej rady. 

Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že sa jedná 
o nenávratnú finančnú dotáciu za účelom vybudovania uzamykateľného kontajnerového 
stojiska na nádoby na zmesový komunálny odpad a nádoby na triedené zložky komunálnych 
odpadov. 

K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky. 
 



Uznesenie MR  č. 88/2020 
zo dňa 24.11.2020 

Miestna rada 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schváliť 

nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre 
nasledovného žiadateľa: 
  
Por. č Žiadateľ Správca Suma (v Eur) Dátum podania 

1. SVB BAZA, 
Bazovského 15-19, 
84101 Bratislava 

SVB BAZA, 
Bazovského 15-19, 
84101 Bratislava 

2.204,00 08.10.2020 

 
v celkovej výške 2.204,00,- EUR za účelom vybudovania uzamykateľného kontajnerového 
stojiska na nádoby na zmesový komunálny odpad a nádoby na triedené zložky komunálnych 
odpadov. 
 
Hlasovanie:       prítomní:7         za:7        proti:0        zdržali sa:0    nehlasovali:0  
     
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 
K  bodu  č. 14  
Rôzne. 

V bode rôzne sa rozoberali problémy so semaformi na Harmincovej ulici, diskutovalo sa 
o problémoch s rádiolou, poslanci informovali starostu, že zateká podchod na Damborského. 

V bode rôzne neboli prijaté žiadne uznesenia miestnej rady. 
 
Po ukončení bodu „Rôzne“ starosta ukončil  8. zasadnutie Miestnej rady. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ing. Rastislav Bagar                                                                 RNDr. Martin  Zaťovič 
prednosta miestneho úradu                                                                     starosta 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:  
 

1. Ing. Libor Gula, člen Miestnej rady 
 
2. Ing. Juraj Horan, člen Miestnej rady 

 
 
 
 
 

Za správnosť zápisnice:  
 
JUDr. Jana Jakubkovič 
vedúca organizačného oddelenia. 
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