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Miestna  rada  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

U z n e s e n i a   

č. 107 - 118 
z  11.  zasadnutia  Miestnej  rady  mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka     

zo dňa 08. septembra  2021 
 

 
Miestna rada mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  prerokovala  na  svojom 11. zasadnutí  dňa 
08. septembra 2021 tieto body programu:  
       
Program 
 
      Otvorenie zasadnutia miestnej rady. 
  
1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia. 
2. Návrh Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
3. Informácia o čerpaní rozpočtu  k 30.06.2021. 
4. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 

5. Návrh na nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1835/1 a 2 a parc. č. 1836 spolu vo výmere 337 
m2, k. ú. Dúbravka, manželom Alica a Pavol Andrašík na dobu 10 rokov, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

6. 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. 

7. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/25, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m2, Tomášovi 
Kankovi, 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 schválenie finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka.→sociálne oddelenie. 

10. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre RRC HYDROROCK Bratislava, občianske združenie. 

11. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre OZ-S 13/Stoh, občianske združenie. 
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12. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Knižnica neznamená polica 
– živé miesto v jednej mestskej časti“  v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti 
kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75. 

13. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Obnova Červenej sály 
v Dome kultúry Dúbravka“  v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti 
kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75. 

14. Rôzne. 
 
      Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 

- - - 
 
Miestna rada zvolila za overovateľov zápisnice členov miestnej rady, poslancov Ing. Juraja 
Horana a PhDr. Ľuboša Krajčíra.  
 
Hlasovanie :         prítomní:6       za:6           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Za navrhovateľku uznesení zo zasadnutia miestnej rady bola ustanovená                                                  
Mgr. Mária Čajková, referentka organizačného oddelenia. 
 
Hlasovanie :         prítomní:6       za:6           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Hlasovanie o celom  programe:  prítomní:6    za:6     proti:0    zdržali sa:0      nehlasovali:0 

- - - 
 
K bodu č. 2 
Návrh Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 

Uznesenie MR  č. 107/2021 
zo dňa 08.09.2021 

 
Miestna rada 
 
                                                                 schvaľuje 
 
návrh Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
Hlasovanie :         prítomní:6       za:6           proti:0          zdržali sa:0      nehlasovali:0   
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 3 
Informácia o čerpaní rozpočtu  k 30.06.2021. 
 

Uznesenie MR  č. 108/2021 
zo dňa 08.09.2021 

 
Miestna rada 
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odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

zobrať na vedomie 
 
informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2021. 
 
Hlasovanie :         prítomní:6       za:6           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
  
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 4 
Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

Uznesenie MR  č. 109/2021 
zo dňa 08.09.2021 

 
Miestna rada 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hl. mesta SR Bratislavy počas dní 
ustanovených týmto VZN. 
 
Hlasovanie :         prítomní:6       za:6           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
  
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 5 
Návrh na nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1835/1 a 2 a parc. č. 1836 spolu vo výmere 
337 m2, k. ú. Dúbravka, manželom Alica a Pavol Andrašík na dobu 10 rokov, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

 
Uznesenie MR  č. 110/2021 

zo dňa 08.09.2021 
 

Miestna rada 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
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schváliť 
 

nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1835/1 a 2 a parc. č. 1836 spolu vo výmere 337 m2, v k. ú. 
Dúbravka, manželom  Ing. Alica a Pavol Andrašík, bytom Beňovského 12, 841 01 Bratislava, 
na dobu neurčitú, za cenu 488,60 EUR/rok, 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 sa zaväzuje doplatiť prenajímateľovi sumu zodpovedajúcu alikvotnej čiastke 
nájomného za obdobie, počas ktorého nájomca užíval pozemky bez nájomnej zmluvy. 

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

- - - 
 
K  bodu  č. 6  
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. 
 

Uznesenie MR  č. 111/2021 
zo dňa 08.09.2021 

 
Miestna rada 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 
 
predaj pozemkov registra „C-KN“ v k.ú. Dúbravka 

• parc. č. 866/1 – ostatná plocha vo výmere 14 m2, vedeného v KN ako parcela registra 
"C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 200,00€/m2 

• parc. č. 866/2 - ostatná plocha vo výmere 23 m2, vedeného v KN ako parcela registra 
"C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 200,00€/m2 

• parc. č. 866/11 - ostatná plocha vo výmere 7 m2, vedeného v KN ako parcela registra 
"C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 200,00€/m2 

• parc. č. 865/24 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 6 m2, vedeného v KN ako 
parcela registra "C-KN", LV č. 5920 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 200,00€/m2 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov Ing. Jurajovi Čalfovi, bytom Chrobáková 21, 
Bratislava za cenu celkom 10.000 EUR s podmienkami:   

• kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia. 
V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcimi v tejto lehote podpísaná, uznesenie 
stratí platnosť, 

kupujúci uhradia celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
Hlasovanie :         prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 
K  bodu  č. 7  
Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/25, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m2, 
Tomášovi Kankovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MR  č. 112/2021 
zo dňa 08.09.2021 

 
Miestna rada 
 

odporúča 
 
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, registra "C“ KN, 
v k.ú.  Dúbravka, parc. č. 3058/25 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 45 m2, zapísaného 
na LV č. 4241, Tomášovi Kankovi, trvale bytom Kudlákova 5, Bratislava, na dobu určitú            
od 01.10.2021 do 31.10.2033, za nájomnú cenu 560,- Eur ročne, s podmienkou: 

1. nájomná zmluva bude podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v  miestnom 
zastupiteľstve.  prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, 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 pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
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Uznesenie MR  č. 113/2021 
zo dňa 08.09.2021 

 
Miestna rada 
 

odporúča 
 
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: 

parc. číslo výmera 
v m2 

Nájomca Adresa lokalita 

časť 1232/100 „E“ 112 Ing. Marán Horov  
a JUDr. Lucia Horovová 

Staré 
Mesto 

Veľká lúka 

2221/2 „C“ 34 JUDr. Kristína Páppová Dúbravka Sokolíkova 
časť 3191/100 „E“ 21 Mário Bučko Dúbravka Dúbravčice 
časť 2406/18 „C“ – 2406/332 a 
/337 

148 Lucia Putiková Dúbravka Krčace nad OÚ 
PZ 

časť 2406/18 „C“ – 2406/333, /334 
/ 337 

337 František Beňa Dúbravka Krčace nad OÚ 
PZ 

časť 3175/8 „C“ 538 Mária Smiešková Dúbravka Dražická 
časť 2406/8 „C“ – 2406/293 a /294 392 Jana Šándorová Dúbravka Krčace nad OÚ 

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

- - - 
 
K  bodu  č. 9  
Návrh na schválenie finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti         
Bratislava-Dúbravka. →sociálne oddelenie. 
 

Uznesenie MR  č. 114/2021 
zo dňa 08.09.2021 

 
Miestna rada 
 

odporúča 
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Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

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:7       za:0           proti:7          zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Uznesenie nebolo prijaté.   

- - - 
 
K  bodu  č. 10  
Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre RRC HYDROROCK Bratislava, občianske združenie. 
 

Uznesenie MR  č. 115/2021 
zo dňa 08.09.2021 

 
Miestna rada 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schváliť 
 

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre nasledujúce občianske združenie: 

1. RRC HYDROROCK Bratislava vo výške 3 000,- EUR. 
 
Hlasovanie :         prítomní:6       za:0           proti:6          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Uznesenie nebolo prijaté.   

- - - 
 
K  bodu  č. 11  
Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre OZ-S 13/Stoh, občianske združenie. 
 

Uznesenie MR  č. 116/2021 
zo dňa 08.09.2021 

 
Miestna rada 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
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schváliť 
 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre nasledujúce občianske združenie: 

1. OZ B-S 13/Stoh, občianske združenie vo výške 500,- EUR. 
 
Hlasovanie:         prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   
 
Uznesenie bolo prijaté.   

- - - 
 
K  bodu  č. 12  
Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Knižnica neznamená 
polica – živé miesto v jednej mestskej časti“  v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a 
odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75. 
 

Uznesenie MR  č. 117/2021 
zo dňa 08.09.2021 

 
Miestna rada 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schváliť 
 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške do 200 000,00 EUR 
s názvom projektu „Knižnica neznamená polica – živé miesto v jednej mestskej 
časti“ v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií,               
č. IROP-PO7-SC77-2021-75. 

2. Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške minimálne 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré pri predpokladanom rozpočte         
na projekt predstavujú 10 000,00 EUR, vrátane DPH a súčasne aj spolufinancovanie 
prípadných neoprávnených výdavkov, nevyhnutných pre realizáciu projektu. 

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

- - - 
 
 
 
 
K  bodu  č. 13  
Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Obnova Červenej sály 
v Dome kultúry Dúbravka“  v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti 
kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75. 
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Uznesenie MR  č. 118/2021 
zo dňa 08.09.2021 

 
Miestna rada 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schváliť 
 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške do 200 000,00 EUR 
s názvom projektu „Obnova Domu kultúry Dúbravka“ v rámci Výzvy na podporu 
udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75. 

2. Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške minimálne 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré pri predpokladanom rozpočte         
na projekt predstavujú 10 000,00 EUR, vrátane DPH a súčasne aj spolufinancovanie 
prípadných neoprávnených výdavkov, nevyhnutných pre realizáciu projektu. 

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

- - - 
 
K  bodu  č. 14  
Rôzne. 
V bode rôzne neboli prijaté žiadne uznesenia miestnej rady. 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                   RNDr. Martin  Zaťovič 
                                                                                             starosta  
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