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Zápisnica 

 
z  11. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 
08. septembra 2021 v zasadačke miestneho úradu na Žatevnej 4. 

________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

september  2021 



Otvorenie zasadnutia Miestnej rady. 
RNDr. Martin Zaťovič, starosta otvoril 11. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti     
Bratislava-Dúbravka (ďalej len “miestna rada“). Privítal   členov  miestnej   rady  a ostatných 
prítomných. Ing. Libor Gula, M.A. sa ospravedlnil z rokovania miestnej rady. 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. 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:    za: 6    proti: 0   zdržali sa:  0    nehlasovali:  0 

- - - 

Schválený program zasadnutia 

      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. 

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. 

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

Úvodné slovo predniesla Mgr. Mária Čajková, ktorá skonštatovala, že návrh nového 
Rokovacieho poriadku mestskej časti Bratislava-Dúbravka vznikol z dôvodu uvedenia                
do súladu právny dokument s praxou na zasadnutiach Miestnej rady mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. Ďalej uviedla, že štruktúrou a členením sa nelíši od doteraz platného Rokovacieho 
poriadku mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky.  

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. 

Úvodné slovo predniesol Ing. Michal Gajan, vedúci ekonomického oddelenia, ktorý uviedol, 
že k 30.6.2021 boli vykonané 4 rozpočtové opatrenia, z toho 1 úprava rozpočtu bola schválená 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Za prvý polrok 2021 
boli čerpané celkové výdavky vo výške 7 298 819 € na 83,3% a celkové príjmy predstavovali 
k 30.6.2021 finančné prostriedky vo výške 9 488 047 €, čo je plnenie na 49,8%.  

K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky.  

Uznesenie MR  č. 108/2021 
zo dňa 08.09.2021 

Miestna rada 

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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľubomír Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol, že 
zákaz prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier počas dní stanovených vo Všeobecne 
záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní 
hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je potrebné 
obnovovať každoročne. Ak mestská časť Bratislava-Dúbravka prijme takéto všeobecné 
záväzné nariadenie, musí tak rozhodnúť do 31.októbra a toto všeobecne záväzné nariadenie 
bude platiť v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka.  

K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky.  

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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľubomír Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol, že 
manželia Andrášikovci požiadali o nájom pozemkov reg. „C“ parc. Č. 1835/1 a 2 a   parc.           
č. 1836 spolu vo výmere 337 m², v k. ú. Dúbravka. Cena nájmu je stanovená zo Zásadami 



hospodárenia, vo výške 488,60 €. Po vzájomnej diskusií sa autoremedúrou starostu RNDr. 
Martina Zaťoviča upravilo uznesenie v znení: 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. 

Uznesenie MR  č. 110/2021 
zo dňa 08.09.2021 

Miestna rada 

odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľubomír Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol, že 
Ing. Juraj Čalfa požiadal o kúpu pozemkov reg. „C-KN“ parc. Č. 866/1, 866/2, 866/11, 865/24 
v celkovej výmere 50 m² v k. ú. Dúbravka, z dôvodu záujmu majetkovoprávneho usporiadania, 
keďže predmetný pozemok sa nachádza v blízkosti nehnuteľnosti žiadateľa. Daný pozemok 
slúži ako záhrada žiadateľa a pozemok č. 865/24 slúži ako vjazd na pozemok žiadateľa. 
Primátor Bratislavy udelil predchádzajúci súhlas k prevodu pozemku.  

K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky.  

 

 

 

 



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 

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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľubomír Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol,  
že predmetný pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na základe protokolu o zverení            
č. 21/1996 zo dňa 12.09.1996, nachádzajúceho sa na Trhovej ulici. Výška nájmu nadväzuje na 
sumu nájomného, ktoré bolo dohodnuté zmluvou č. 158/2003 uzatvorenou medzi mestskou 



časťou Bratislava-Dúbravka a právnym predchodcom žiadateľa a následne upravované 
o inflačný koeficient.  

K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky.  

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. 

Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľubomír Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol, že 
predmetom nájmu sú pozemky, ktoré sú zaradené v zozname pozemkov určených                         
na záhradkárske a rekreačné účely a sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného 
do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Doba nájmu sa stanovuje na 10 rokov a cena je 
určená Zásadami hospodárenia.  

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. 

Úvodné slovo predniesol RNDr. Martin Zaťovič, starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
Organizácia OZ Odyseus doručila žiadosť o poskytnutie dotácie na všeobecne prospešné služby 
s požadovaným opisom aktivít projektu. Dňa 8.6.2021 bola žiadosť predložená Miestnej rade 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorá predmetnú žiadosť neodporučila schváliť. Následne 
na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 22.6.2021 bola žiadosť stiahnutá. Žiadosť bola 
opätovne predložená na schválenie Komisii sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 30.08.2021.     
Na zasadnutí miestnej rady opäť rozhodli o neodporučení schválenia žiadosti o poskytnutie 
dotácie OZ Odyseus.  



Uznesenie MR  č. 114/2021 
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 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. 

Úvodné slovo predniesol, člen miestnej rady, Maroš Repík, predseda Komisie kultúry. Komisia 
kultúry prerokovala žiadosť o poskytnutie dotácie na svojom zasadnutí dňa 25. apríla 2021. 
S prihliadnutím na problém rozlíšenia medzi sídlom subjektu, miestom aktivity subjektu               
a členmi subjektu z Dúbravky, ako aj s prihliadnutím na to, že komisia v aktuálnej situácii 
nepodporuje vyčleňovanie finančných prostriedkov na akcie, o ktorých nie je jasné, či sa vôbec 
budú môcť zorganizovať – projekt a udelenie dotácie nepodporila. Komisia by prostriedky       
na letné aktivity, pokiaľ bude vôbec možné v danej situácii aktivity realizovať, prioritne 
vyčlenila pre organizácie v pôsobnosti a so sídlom v Dúbravke. Komisia ďalej konštatuje, že 
hoci je projekt  zameraný na sociálne slabšie deti, nie je jasné, ako chce ich účasť organizátor 
zabezpečiť. Projekt na základe jeho popisu sa komisii nezdá úplne premyslený. predložená 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka neodporučila žiadosť o dotáciu pre občianske 
združenie RRC HYDROROCK Bratislava schváliť. 

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. 

Úvodné slovo predniesol, člen miestnej rady, Maroš Repík, predseda Komisie kultúry 
Komisia kultúry prerokovala žiadosť o poskytnutie dotácie na svojom zasadnutí dňa 20. mája 
2021. Žiadosť bola členom komisie rozoslaná e-mailom a elektronicky prebehla                            
aj komunikácia o nej. V elektronickej diskusii členovia vyjadrili názor, že z požadovanej 
sumy navrhujú prideliť dotáciu 500 eur. Po vzájomnej diskusií sa autoremedúrou starostu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, RNDr. Martina Zaťoviča, upravilo uznesenie v znení: 
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. 
 

Uznesenie MR  č. 116/2021 
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: 

2. 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. 
 

Úvodné slovo predniesla RNDr. Mária Jurigová, ktorá uviedla, že Ministerstvo kultúry SR 
vyhlásilo výzvu na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií. Mestská časť 



pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre knižnicu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. Cieľom pripravovaného projektu je rekonštrukcia priestorov Miestnej knižnice 
Dúbravka, konkrétne oddelenia pre deti a mládež, oddelenia odbornej literatúry, vybudovanie 
komunitnej miestnosti, vybavenie mobiliárom, modernými technológiami a v neposlednom 
rade aj zlepšenie úrovne hygienických štandardov a zabezpečenie materiálno-technického 
vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19, čo je nevyhnutnou 
podmienkou pre získanie nenávratného finančného príspevku. Podmienkou pre získanie 
finančných prostriedkov je schválenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava Dúbravka na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie 
spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa. 

K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky.  

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. 
 
Úvodné slovo predniesla RNDr. Mária Jurigová, ktorá uviedla, že Ministerstvo kultúry SR 
vyhlásilo výzvu na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií. Mestská časť 
pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre Dom kultúry mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. Červená sála, ktorej obnova bude predmetom projektu, nie je schopná prevádzky. 
Vzduchotechnika je už dlhší čas nefunkčná, našťastie jej výmena patrí k oprávneným nákladom 
v rámci predmetnej výzvy. Rovnako stav sedadiel, opony, javisková technika atď. patria             



do minulého storočia a neposkytujú priestor pre kultúrne vyžitie. Nevyhnutná je aj 
rekonštrukcia časti WC, na ktorú už bol vypracovaný stavebný projekt mestskou časťou. Ak to 
rozpočet projektu umožní, zainvestuje sa aj do rekonštrukcie vstupných priestorov DKD. 
Podmienkou pre získanie finančných prostriedkov je schválenie uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dúbravka na predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok a zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa. 
Autoremedúrou starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka sa zmenil názov projektu                
na „Obnova Domu kultúry Dúbravka“. 

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. 16  
Rôzne. 

V bode rôzne sa diskutovalo na témy:  
 

- rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na nasledujúci kalendárny rok 
- zveľaďovanie parku Pekníková 
- poslanec miestnej rady Ing. Igor Mravec informoval o zasadnutí Rady školy, kde sa 

diskutovalo na témy očkovania proti Covid-19 a o projekte zelenej strechy na MŠ 
Galbavého 

 
Po ukončení bodu „Rôzne“ starosta ukončil  11. zasadnutie Miestnej rady. 

     
 
 
 



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

1. Ing. Juraj Horan , člen miestnej rady 
 

2. PhDr. Ľuboš Krajčír, člen miestnej rady 
 

 
 

 
Za správnosť zápisnice:  
 
Kristína Štajerová 
organizačné oddelenie 
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