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Miestna  rada  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

U z n e s e n i a   

č. 94-106 
z  10.  zasadnutia  Miestnej  rady  mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka     

zo dňa 08. júna  2021 
 

 
Miestna rada mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  prerokovala  na  svojom 10. zasadnutí  dňa 
08. júna 2021 tieto body programu:  
        
Program 
 
      Otvorenie zasadnutia miestnej rady. 
  
1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia. 
2. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-

Dúbravka k 31.12.2020. 
3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2020. 
4. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021. 
5. Návrh na odpustenie nájomného v dôsledku 2.vlny pandémie ochorenia COVID-19 

nájomcovi OZ I.N.A.K. . 
6. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru vo výmere 65,45 m2, 

ktorý sa nachádza v bytovom dome na Cabanovej ul. 13, pre účely vyhlásenia verejnej 
obchodnej súťaže. 

7. Návrh na schválenie odzverenia zvereného nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava 
– Dúbravka, pozemky registra „C-KN“ parc. č. 2465 až 2471 a pozemky registra „E-KN“ 
parc. č. 1393/1 a 1393/2 späť hlavnému mestu SR Bratislavy. 

8. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24 v k. ú. Dúbravka spolu 
vo výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
- Materiál stiahnutý zo zasadnutia miestnej rady. 

9. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 3058/9, 8, 7 spolu vo výmere 177  m2 a parc. č. 3058/59, 
61, 63  spolu vo výmere 67 m2 v k. ú. Dúbravka na Trhovej ulici spoločnosti NICE 
DAY, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

10. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad 
hodný osobitného zreteľa.  
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11. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci 
(vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i). 

12. Návrh stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

13. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2021 o určení výšky mesačného 
príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 

14. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre športové kluby. 

15. Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka → sociálne oddelenie. 

16. Rôzne. 
 
      Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 

- - - 
 
 
Miestna rada zvolila za overovateľov zápisnice členov miestnej rady, poslancov Ing. Libora 
Gulu, M.A.,  Tomáša Husára.  
 
Hlasovanie :         prítomní:5       za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Za navrhovateľku uznesení zo zasadnutia miestnej rady bola ustanovená                                                  
Kristína Štajerová, referentka organizačného oddelenia. 
 
Hlasovanie :         prítomní:5       za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Hlasovanie o celom  programe:  prítomní:    za:5     proti:0    zdržali sa:0      nehlasovali:0 

- - - 
 
K bodu č. 2 
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka k 31.12.2020. 

 
Uznesenie MR  č. 94/2021 

zo dňa 08.06.2021 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
odporúča  
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. zobrať na vedomie 
 
správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2020.  
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B. schváliť 
  
závery ústrednej inventarizačnej komisie vyplývajúce zo zistení počas priebehu inventarizácie. 
 
Hlasovanie :         prítomní:5       za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 3 
Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2020. 
 

Uznesenie MR  č. 95/2021 
zo dňa 08.06.2021 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
  

A. zobrať na vedomie 
 
1. Ročnú účtovnú závierku za organizáciu Dúbravská televízia, s.r.o. za rok 2020 a 

hospodársky výsledok – strata vo výške 4 996 €. 
 
2. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka o uskutočnení autitu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava-
Dúbravka k 31.12.2020. 

 
3. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

za rok 2020. 
 

B. schváliť 
 
1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2020 bez výhrad.  
 
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2020.  
 
3. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2020 
vyčíslený podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy vo výške 1 575 082,97 €.  
 
4. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2020 vyčíslený podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený o nevyčerpané účelovo určené 
prostriedky poskytnuté v roku 2020 v celkovej sume 609 626,55 € a navýšený o zostatok 
finančných operácií vo výške 641 741,23 €. Celková suma na prerozdelenie do peňažných 
fondov za rok 2020 predstavuje sumu 1 607 197,65 €.  
 
5. Prevod finančných prostriedkov do Rezervného fondu vo výške 1 407 197,65 €.  
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6. Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 200 000,- €.  
 
Hlasovanie :         prítomní:5       za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
  
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 4 
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021. 
 

Uznesenie MR  č. 96/2021 
zo dňa 08.06.2021 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v á l i ť 
 

1. Úpravu rozpočtu bežných príjmov nasledovne:  
zníženie bežných príjmov         - 80 000 
EUR  
RP 212 003 DKD príjmy z prenájmov - krátkodobé     - 25 000 
EUR  
RP 212 003*2 DKD príjmy z prenájmov - dlhodobé     - 25 000 
EUR  
RP 223 001 DKD príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti    - 30 000 
EUR  
zvýšenie bežných príjmov – bežné transfery      + 298 000 EUR  
RP 312 001 Testovanie COVID – dotácia z MV SR     + 298 000 
EUR  
 
2. Úpravu rozpočtu kapitálových príjmov nasledovne:  
zvýšenie kapitálových príjmov – kapitálové transfery a dotácie   + 55 000 EUR  
RP 322 006 dotácia z BSK na revitalizáciu plochy pri pam. Deža Ursíniho  + 10 000 EUR  
RP 322 005 dotácia z Magistrátu hl. mesta na pumptrack     + 45 000 EUR  
 
3. Úpravu rozpočtu bežných výdavkov nasledovne :  
zvýšenie bežných výdavkov (zo zvýšenia príjmov z dotácie za testovanie)  + 283 000 EUR  
RP 0220 633 006 4.3 111 nákup materiálu na testovanie +40 000 EUR  
RP 0220 637 004 4.3 111 služby MČ Lamač, tlač certifikátov, plagátov   + 90 000 
EUR  
RP 0220 637 027 4.3 111 dohody a odmeny dobrovoľníkom + odvody   + 80 000 
EUR  
RP 0220 637 014 4.3 111 zabezpečenie stravovanie počas testovania   + 11 000 
EUR  
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RP 0111 610 5.1 mzdy + nadčasy zamestnancov MÚ     + 22 000 
EUR  
RP 0111 620 5.1 odvody za mzdy + nadčasy zamestnancov MÚ    + 8 000 EUR  
RP 0451 635 006*4 6.2 Zimná údržba       + 30 000 
EUR  
RP 1070 637 005 12.5 Pohrebné služby       + 2 000 EUR 
  
4. Úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov nasledovne :  
zvýšenie kapitálových výdavkov krytých kapitálovými príjmami   + 55 000 
EUR  
(z dotácií tretích strán)  
z toho :  
RP 0510 717 001 10.3 Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia,    + 45 000 
EUR  
komponenty, školské dvory, pumptrack  
RP 0510 717 002 10.1 Revitalizácia plochy pri pamätníku Deža Ursíniho  + 10 000 
EUR  
 
úprava kapitálových výdavkov krytých z rezervného fondu  
(presun medzi rozpočtovými položkami)  
RP 0820 717 003 7.2 Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia,    - 20 000 
EUR  
šatne, príslušenstvo, plynový kotol  
RP 0820 713 004 7.2 Prístroje a technické zariadenia pre DKD    + 20 000 
EUR 
  
Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu:  
PRÍJMY zvýšenie o 273 000 EUR zo 18 743 147 EUR   na 19 016 147 EUR  
VÝDAVKY zvýšenie o 273 000 EUR zo 18 740 797 EUR  na 19 013 497 EUR  
 
Hlasovanie :         prítomní:5       za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
  
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
 
K  bodu  č. 5 
Návrh na odpustenie nájomného v dôsledku 2.vlny pandémie ochorenia COVID-19 
nájomcovi OZ I.N.A.K. . 

 
Uznesenie MR  č. 97/2021 

zo dňa 08.06.2021 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
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s c h v á l i ť 
 

odpustenie 100 % nájmu nájomcovi OZ I.N.A.K. za nebytové priestory na ulici Karola Adlera č. 
19 počas obdobia povinného zatvorenia prevádzky školy Breaku a to od 16.10.2020 do 
30.04.2021. 
 
Hlasovanie :         prítomní:5       za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 6  
Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru vo výmere 65,45 m2, 
ktorý sa nachádza v bytovom dome na Cabanovej ul. 13, pre účely vyhlásenia verejnej 
obchodnej súťaže. 
 

Uznesenie MR  č. 98/2021 
zo dňa 08.06.2021 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

Schváliť 
 

minimálnu kúpnu cenu vo výške 60 600,00 EUR pri predaji nebytového priestoru č. 1 
v bytovom dome na Cabanovej ulici č. 13, k. ú. Dúbravka,  súp. č. 2174,  na parc. č. 1131 a 1132 
a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. 1131 a 1132,  pre účely vyhlásenia obchodnej 
verejnej súťaže. 
 
Hlasovanie :         prítomní:5       za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 
K  bodu  č. 7  
Návrh na schválenie odzverenia zvereného nehnuteľného majetku mestskej časti 
Bratislava – Dúbravka, pozemky registra „C-KN“ parc. č. 2465 až 2471 a pozemky 
registra „E-KN“ parc. č. 1393/1 a 1393/2 späť hlavnému mestu SR Bratislavy. 
 

Uznesenie MR  č. 99/2021 
zo dňa 08.06.2021 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

o d p o r ú č a 
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

Schváliť 
 

odzverenie pozemkov Registra „C-KN“ späť do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy,  

• parc. č. 2465 – záhrada vo výmere 380 m2, vedení na LV č. 1221 
• parc. č. 2466  - záhrada vo výmere 378 m2, vedení na LV č. 1221 
• parc. č. 2467 – záhrada vo výmere 443 m2, vedení na LV č. 3059 
• parc. č. 2468  - záhrada vo výmere 41 m2, vedení na LV č. 3059 
• parc. č. 2469 – záhrada vo výmere 320 m2, vedení na LV č. 1221 
• parc. č. 2470  - záhrada vo výmere 269 m2, vedení na LV č. 1221 
• parc. č. 2471  - záhrada vo výmere 334 m2, vedení na LV č. 1221 

a pozemkov Registra „E-KN“ späť do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy,  

• parc. č. 1393/1 – orná pôda vo výmere 320 m2, vedení na LV č. 5486 
• parc. č. 1393/1 – trvalý trávny porast vo výmere 1463 m2, vedení na LV č. 5486 

pozemky boli zverené mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe Protokolu o zverení 
č.19/1991 zo dňa 01.10.1991. Predmetné pozemky hlavné mesto SR Bratislava vlastní v ½ 
spoluvlastníckom podiele. 
 
Hlasovanie :         prítomní:5       za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 
 
K  bodu  č. 8  
Návrh na predaj pozemkov parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24 v k. ú. Dúbravka spolu 
vo výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

-  Materiál stiahnutý zo zasadnutia miestnej rady. 
 
 

- - - 
 
K  bodu  č. 9  
Návrh na nájom pozemkov parc. č. 3058/9, 8, 7 spolu vo výmere 177  m2 a parc. č. 3058/59, 
61, 63  spolu vo výmere 67 m2 v k. ú. Dúbravka na Trhovej ulici spoločnosti NICE 
DAY, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MR  č. 100/2021 
zo dňa 08.06.2021 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

o d p o r ú č a 
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 
 

nájom pozemkov parc. č. 3058/9, parc. č. 3058/8 a parc. č. 3058/7 v k. ú. Dúbravka                     
pod obchodnými priestormi na Trhovej ulici spolu vo výmere 177 m2,  za nájomné vo výške 
16 Eur/m2/rok, (spolu 2 832,- EUR ročne) a nájom pozemkov parc. č. 3058/27, 28 a 29 v k. ú. 
Dúbravka pod terasou spolu vo výmere 67 m2, za nájomné vo výške 12 EUR/m2/rok, (spolu 
804,- EUR ročne), t. z. spolu za celý predmet nájmu vo výške 3 636,- EUR ročne, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spoločnosti NICE DAY, s.r.o. na dobu neurčitú 
s podmienkami, že: 
 

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

2. Nájomca doplatí sumu vo výške alikvotnej časti nájomného za užívanie pozemkov         
za obdobie odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k stavbe ležiacej na uvedených 
pozemkoch až po dobu uzatvorenia nájomnej zmluvy. 

 
Hlasovanie :         prítomní:5       za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 
K  bodu  č. 10  
Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako 
prípad hodný osobitného zreteľa.  
 

Uznesenie MR  č. 101/2021 
zo dňa 08.06.2021 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

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 pozemkov určených na záhradkárske 
a rekreačné účely, v k. ú. Dúbravka, za cenu nájmu je určená Zásadami hospodárenia : 
 
nájom pozemkov: 
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parc. číslo výmera 
v m2 Nájomca Adresa lokalita 

časť 3191 a časť 3191/300 „E“ 201 Sidónia Voberová Dúbravka Dúbravčice 
časť 2406/8 „C“ – 2406/8 280 Ľubica Handlová Dúbravka Krčace nad OÚ 

PZ 
časť 2406/5 „C“ – 2406/284 176 Erika Šandorova Dúbravka Krčace nad OÚ 

PZ 
časť 2406/5 „C“ – 2406/5 169 Lenka Stráňavská Dúbravka Krčace nad OÚ 

PZ 
časť 2406/5 „C“ – 2406/281 177 Marek Chrobák Dúbravka Krčace nad OÚ 

PZ 
časť 2406/8 „C“ – 2406/300 a 
/301 283 Lenka Cicmanová 

Palčová 
Dúbravka Krčace nad OÚ 

PZ 

časť 3401/110 „C“ – 3401/56 259 Silvia Zdutovaná Karlova 
Ves 

Tesla 
Elektroakustika 

na dobu 10 rokov, s podmienkou, nájomné zmluvy budú podpísané do 90 dní odo dňa 
schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, že nájomné zmluvy nebudú v tejto 
lehote podpísané, uznesenie miestneho zastupiteľstva v príslušnej časti stratí platnosť. 

Hlasovanie :         prítomní:5       za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 
K  bodu  č. 11  
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci 
(vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i). 
 

Uznesenie MR  č. 102/2021 
zo dňa 08.06.2021 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. nesúhlasiť 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci 
(vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i). 
 

B. požiadať 
starostu doručiť uznesenie miestneho zastupiteľstva týkajúceho sa stanoviska k návrhu 
dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie 
čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i). 
 
Hlasovanie :         prítomní:5       za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
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Uznesenie bolo prijaté.   
- - - 

 
K  bodu  č. 12  
Návrh stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 

Uznesenie MR  č. 103/2021 
zo dňa 08.06.2021 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 
 

návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta SR Bratislavy, bez pripomienok. 
 
Hlasovanie :         prítomní:5       za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 
K  bodu  č. 13  
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2021 o určení výšky mesačného 
príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 
 

Uznesenie MR  č. 104/2021 
zo dňa 08.06.2021 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schváliť 
návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ....../2021 o určení 
výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka s účinnosťou od 1.septembra 2021. 
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Hlasovanie :         prítomní:5       za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 
K  bodu  č. 14  
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre športové kluby. 
 

Uznesenie MR  č. 105/2021 
zo dňa 08.06.2021 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schváliť 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre nasledujúce športové kluby: 
 
suma nad 1700,- EUR:             žiadali 

1. HOBA Bratislava, OZ, BA vo výške   11500,- EUR  12000,- EUR 
2. Futbalový klub Dúbravka, OZ, BA vo výške  10500,- EUR  11000,- EUR 
3. Box klub Boxer, OZ, BA vo výške         2000,- EUR    3000,- EUR 
4. TK Danube, OZ, BA vo výške      2000,- EUR    5000,- EUR 
5. FK polície Dúbravka, OZ, BA vo výške        6000,- EUR    8000,- EUR 
6. Športová škola Galaktikos, OZ, BA vo výške     3000,- EUR    4800,- EUR 
7. Bežecký klub HNTN, OZ, BA vo výške         7000,- EUR    8000,- EUR 
8. Lukostrelecký klub, OZ, BA vo výške         3000,- EUR    7000,- EUR 
9. Tenisový klub Dúbravka, OZ, BA vo výške       2000,- EUR    7000,- EUR 
10. Dúbravský športový klub, OZ, BA vo výške         0,- EUR    8000,- EUR 

 
 
do výšky 1700,- EUR vrátane: 

1. Piruetka, OZ, BA vo výške      1500,- EUR    1500,- EUR 
2. Športový klub ARGO, OZ, BA vo výške    1500,- EUR    1500,- EUR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     50000,- EUR  76800,- EUR 
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Hlasovanie :         prítomní:5       za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 
K  bodu  č. 15  
Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 
 

Uznesenie MR  č. 106/2021 
zo dňa 08.06.2021 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

A) Schváliť 
 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre žiadateľa:  
 

- OZ Odyseus vo výške 1 647,- EUR 
 
Hlasovanie :         prítomní:5       za:0           proti:5          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 

B) Schváliť 
 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre žiadateľa:  
 

- OZ Rodinné centrum MACKO vo výške 1 900,- EUR 
 
Hlasovanie :         prítomní:5       za:5           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 
K  bodu  č. 16  
Rôzne. 
V bode rôzne neboli prijaté žiadne uznesenia miestnej rady. 

 
 
 
 
                                                                                                   RNDr. Martin  Zaťovič 
                                                                                             starosta  


	U z n e s e n i a
	č. 94-106
	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 pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely, v k. ú. Dúbravka, za cenu nájmu je určená Zásadami hospodá...

