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Miestna  rada  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica 
 

zo 14. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, konaného 
dňa 07. júna 2022 v zasadačke miestneho úradu na Žatevnej 4. 

________________________________________________________ 
       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

jún 2022 
Otvorenie zasadnutia Miestnej rady. 
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RNDr. Martin Zaťovič, starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka, otvoril 14. 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 Tomáša Husára 
a Ing. Juraja Horana. 

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

Za navrhovateľky uznesení zo zasadnutia miestnej rady boli ustanovené Mgr. Mária Čajková, 
poverená riadením organizačného oddelenia a Kristína Štajerová, referent 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 

- - - 
Schválený program zasadnutia 

 
Otvorenie zasadnutia miestnej rady. 
 
1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia 
2. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022  
3. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti     

Bratislava-Dúbravka k 31.12.2021 
4. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2021  
5. Návrh na odpustenie nájomného v dôsledku 3. vlny pandémie ochorenia COVID-19 

nájomcovi OZ I.N.A.K 
6. Návrh na odpustenie pohľadávky vedenej voči nájomcovi Lenka Pukáčová autoškola COBRA 
7. Návrh na odpustenie poplatku z omeškania pani Tkáčikovej Darine 
8. Návrh na predaj nebytového priestoru  vo výmere 64,45 m2, ktorý sa nachádza v bytovom 

dome na Cabanovej ulici č. 13, spoločnosti Údržba domov, s. r. o., za cenu 62 000 EUR 
9. Návrh na predĺženie doby spolupráce pri zbere použitého šatstva a obuvi, ktorá vznikla           

na základe Dohody o spolupráci č. 138/2015 medzi spoločnosťou HUMANA People to 
People Slovakia, o. z. a medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka 

10. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 147/B vo výmere 18 m2 v Dome kultúry Dúbravka, 
na dobu neurčitú, spoločnosti NRV TRANSLATION, s. r. o., ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

11. Návrh na nájom nebytového priestoru – garáže č. 7 vo výmere 16,39 m2 v bytovom dome    
na Bujnákovej ulici č. 15 – 23 v Bratislave, spoločnosti Softac s. r. o. na dobu určitú 

12. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 2199/101 v k. ú. Dúbravka,                  
vo výmere 15 m2 Ing. arch. Ľudmile Fialovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa  

13. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 1460/402 v k. ú. Dúbravka,                     
v približnej výmere 38 m² v prospech JUDr. Martina Paičeka a JUDr. Zuzany Paičekovej, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 

14. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 
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15. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani                              
z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy          
č. 4/2020 

16. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

17. Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
vo veci pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku                                                  
za ubytovanie odídenca 

18. Návrh na odzverenie zelene zverenej hlavným mestom SR mestskej časti                      
Bratislava-Dúbravka 

19. Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
20. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti                

Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka                    
na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 

21. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti            
Bratislava-Dúbravka →oddelenie kultúry 

22. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti            
Bratislava-Dúbravka →sociálne oddelenie 

23. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti             
Bratislava-Dúbravka pre športové kluby 

24. Návrh na schválenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022  
pre žiadateľa PARACELSUS, s. r. o., M. Sch. Trnavského 8, Bratislava 

25. Rôzne 
 
      Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 

- - - 
K  bodu  č. 2 
Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022  
Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu, ktorý uviedol,                      
že vzhľadom na tohtoročné mimoriadne dynamické zmeny dejúce sa vo svete ako aj                                
na Slovensku či už v súvislosti s rastúcou infláciou, vojnou na Ukrajine a utečeneckou krízou, 
alebo ako reakcia na legislatívne zmeny počas roka, sa predkladá návrh na úpravu rozpočtu. 
V rámci legislatívnej zmeny, ktorá je v platnosti od 1.5.2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR upravilo sadzbu stravného pri domácich služobných cestách, od ktorej sa následne 
odvíja sadzba stravného lístka pre zamestnancov. Na základe tejto zmeny mestská časť 
Bratislava-Dúbravka pristúpila k úprave výšky stravného na zmiernenie dopadov inflácie pre 
zamestnancov. Ďalšou navrhovanou zmenou v rozpočte bežných výdavkov sú výdavky spojené 
s vojnou na Ukrajine a pomocou pre ľudí utekajúcich pred touto vojnou. V tejto súvislosti 
mestská časť Bratislava-Dúbravka financuje niektoré nákupy tovarov a služieb, ktoré sú potrebné 
na zabezpečenie potrieb a pomoci pre utečencov. Rovnako mestská časť financuje aj mzdové 
náklady súvisiace s otvorením Denného centra na Sekurisovej pre deti utečencov v predškolskom 
veku. Tu ale predpokladáme, že dôjde časom k plnému refinancovaniu týchto výdavkov zo strany 
štátu, keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy. V rámci schválenej kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa na rok 2022 sa zvýšia platové tarify zamestnancov štátnej a verejnej správy                
o 3 %. Ale pre zvyšujúce tempo inflácie sa naďalej stupňuje tlak odborárskych zväzov na ďalšie 
zvyšovanie platov zamestnancov. Z uvedených dôvodov navrhujeme navýšiť položku výnos 
dane z príjmov FO zatiaľ o 350 tis.€ a naďalej budeme dôsledne monitorovať vývoj a reagovať 
naň ďalšími úpravami do konca roka 2022.  
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Poslanec Maroš Repík sa informoval o dôvode, prečo neboli vyčerpané dotácie. Prednosta 
miestneho úradu reagoval, že mestská časť Bratislava-Dúbravka mala záujem v roku 2022 
realizovať viacero investičných projektov za finančnej spoluúčasti partnerov prevažne z verejnej 
alebo štátnej správy. Avšak pri viacerých podávaných žiadostiach o dotácie nebolo mestskej časti 
vyhovené alebo bolo vyhovené len sčasti.  
 

Uznesenie MR  č. 143/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
odporúča 

 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
schváliť 

1.  Úpravu bežného rozpočtu nasledovne:    
  
 zvýšenie bežných príjmov                                                                                + 350 000 EUR  
  RP 111 003 výnos dane z príjmov FO          + 350 000 EUR 
 
  zvýšenie bežných výdavkov                      + 350 000 EUR 
 kapitola Správa + 90 000 EUR  
 kapitola Životné prostredie / Verejná zeleň + 100 000 EUR 
 kapitola Životné prostredie / Detské ihriská + 20 000 EUR 
 kapitola Cestná doprava / Opravy ciest a chodníkov  + 40 000 EUR 
 kapitola Cestná doprava / Dopravné značenie - 40 000 EUR 
 kapitola Kultúra / Dom kultúry Dúbravka                                         + 30 000 EUR  
 kapitola Sociálne služby / Sociálna výpomoc-transfery + 20 000 EUR 
   kapitola Sociálne služby / Sociálna výpomoc-transfery  + 3 000 EUR 
   (dotácia podľa VZN č. 6/2019 žiadateľovi Paracelsus s.r.o.) 
 kapitola Sociálne služby / Denné centrá + 33 000 EUR 
 kapitola Školstvo / Materské školy (energie) + 47 000 EUR 
  kapitola Školstvo / Projekt Teach for Slovakia + 7 000 EUR 
 

zvýšenie bežných výdavkov krytých príjmovými fin.operáciami  + 307 000 EUR 
(nevyčerpané fin.prostriedky z minulých období)              
kapitola Školstvo / Materské školy + 12 000 EUR 
kapitola Školstvo / Školské jedálne v MŠ + 48 000 EUR 
kapitola Školstvo / Školské jedálne v ZŠ  + 232 000 EUR 
kapitola Správa  + 15 000 EUR      

 
2.  Úpravu kapitálového rozpočtu nasledovne: 
      

zníženie kapitálových príjmov od tretích strán      - 1 545 000 EUR 
Kapitálové dotácie od tretích strán            - 1 545 000 EUR 
 
zvýšenie kapitálových príjmov od tretích strán – nevyčerpané dotácie 

   z minulých období krytých príjmovými fin.operáciami                 + 225 000 EUR 
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   Kapitálové dotácie od tretích strán-nevyčerpané dotácie z MO     +225 000 EUR
  

     zníženie kapitálových výdavkov od tretích strán               - 1 320 000 EUR 
Kapitálové výdavky kryté z dotácií od tretích strán               - 1 320 000 EUR 
 
úprava kapitálových výdavkov krytých z Rezervného fondu            + 465 000 EUR 
zvýšenie Kapitálových výdavkov z RF                              + 790 000 EUR 
zníženie Kapitálových výdavkov z RF                      - 325 000 EUR 

     úprava kapitálových príjmov krytých z Rezervného fondu    + 465 000 EUR 
zvýšenie Kapitálových príjmov krytých dodatočnými prevodmi  
z rezervného fondu (zapojenie dodatočných voľných zdrojov z RF) 

    RP 454 001 Prevody z Rezervného fondu                                                        + 465 000 EUR   
 
   úprava kapitálových výdavkov krytých z poplatku za rozvoj      - 55 000 EUR 
   zvýšenie Kapitálových výdavkov                     + 62 000 EUR 
   zníženie Kapitálových výdavkov                                                                       - 117 000 EUR 
 
 3.  Úpravu rozpočtu príjmových finančných operácií  nasledovne :                                    
  

      RP 453 nevyčerpané FP z predchádzajúcich období (prenos do roku 2022)  + 532 000 EUR 
 Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min. školstva SR    + 200 000 EUR 

      (dotácia poskytnutá v roku 2021) 
 Nevyčerpaná dotácia z Ministerstva kultúry „ Do knižnice bez bariér“                + 25 000 EUR 
 Nevyčerpaný príspevok na predškolákov MŠ              + 9 000 EUR 
 Nevyčerpaná dotácia na projekty MŠ            + 3 000 EUR 
 Nevyčerpaná dotácia na sčítanie domov a bytov                    + 15 000 EUR 
 Nevyčerpaný príspevok na stravu pre deti v MŠ       + 48 000 EUR 
 Nevyčerpaný príspevok na stravu pre deti v ZŠ + 204 000 EUR 
 Nevyčerpaný príspevok na stravu pre deti v SŠ Dolinského + 28 000 EUR 

 
Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu: 
 
PRÍJMY zníženie o 189 000 EUR  zo 21 576 962 EUR na 21 387 962 EUR 
VÝDAVKY zníženie o 244 000 EUR zo 21 560 462 EUR na 21 316 462 EUR 
 
Celkový prebytok rozpočtu po zapracovaní uvedených zmien: 71 500 EUR 

Hlasovanie: prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K  bodu  č. 3 
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka k 31.12.2021 
Úvodné slovo predniesol Ing. Michal Gajan, vedúci ekonomického oddelenia, ktorý uviedol,               
že na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vydal starosta 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka príkaz č. 2/2021 zo dňa 6.12.2021, ktorým nariadil vykonať 
riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 všetkým 
subjektom hospodárenia mestskej časti Bratislava–Dúbravka (ďalej len „MČ“), ktoré majú 
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oprávnenie nakladať s majetkom MČ. Vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov bolo nariadené príkazom č. 2/2021 aj konateľovi obchodnej spoločnosti 
Dúbravská televízia s. r. o. a riaditeľom základných škôl Beňovského 1, Nejedlého 8, Pri kríži 
11 a Sokolíkova 2. Medzi vykázaným účtovným stavom v hlavnej knihe a skutočnosťou 
preukázanou dokladovou formou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventarizované 
stavy vykázané základnými školami boli bez závad a neboli zistené žiadne inventarizačné 
rozdiely. 
 
K tomuto materiálu nemali poslanci miestnej rady žiadne pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 144/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
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 31.12.2021. 
 

B. schváliť 
 

závery ústrednej inventarizačnej komisie vyplývajúce zo zistení počas priebehu inventarizácie. 

Hlasovanie: prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

 
K  bodu  č. 4 
Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2021  
Úvodné slovo predniesol Ing. Michal Gajan, vedúci ekonomického oddelenia, ktorý uviedol,             
že textová časť predkladaného materiálu je podrobne komentovaná a poskytuje informácie                       
o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov, tvorbu a použitie prostriedkov z fondov, 
hodnotenie plnenia programového rozpočtu a rozbor činnosti a hospodárenie rozpočtových 
organizácií (základných škôl) za rok 2021. Podstatnú časť tohto materiálu predstavuje 
usporiadanie finančných vzťahov a výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia. Tabuľková 
časť dokumentuje prehľad o výsledkoch hospodárenia mestskej časti podľa schváleného                            
a upraveného rozpočtu na rok 2021 a jeho plnenia k 31.12.2021, ako aj informácie o plnení 
rozpočtu rozpočtových organizácií, základných škôl, za rok 2021. Ročná účtovná závierka 
mestskej časti bola overená audítorom, ktorý tiež overil, či údaje zo záverečného účtu nadväzujú 
na údaje z účtovnej závierky. Údaje a hodnoty sú potvrdené účtovným výkazníctvom, ktorého 
súčasťou je aj súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Súčasťou 
predloženého materiálu je aj stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu a k výsledkom 
hospodárenia za rok 2021. 
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K tomuto materiálu nemali poslanci miestnej rady žiadne pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 145/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Dúbravka 
 

A. zobrať na vedomie 
 

       1. Ročnú účtovnú závierku za organizáciu Dúbravská televízia, s.r.o. za rok 2021 
           a hospodársky výsledok – zisk vo výške 915 €.  
 
 2. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo mestskej  
           časti Bratislava-Dúbravka o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti  
           Bratislava–Dúbravka k 31.12.2021 predloženú na rokovanie miestneho zastupiteľstva   
           MČ Bratislava-Dúbravka. 
 
 3. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-  
           Dúbravka za rok 2021. 
 

B. schváliť 
 

1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2021 bez výhrad. 
 

2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2021. 
 

3. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 
2021 vyčíslený podľa § 16 ods. 6  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy vo výške 1 446 005,77 €. 
 

4. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2021 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 2021 v celkovej sume 602 905,73 € a navýšený        
o zostatok finančných operácií vo výške 762 841,17 €. Celková suma na prerozdelenie        
do peňažných fondov za rok 2021 predstavuje sumu 1 605 941,21 €.  

 
5. Prevod finančných prostriedkov do Rezervného fondu vo výške 1 405 941,21 €. 

 
6. Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 200 000,- €. 

Hlasovanie: prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 
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K  bodu  č. 5 
Návrh na odpustenie nájomného v dôsledku 3. vlny pandémie ochorenia COVID-19 
nájomcovi OZ I.N.A.K 
Úvodné slovo predniesol Ing. Michal Gajan, vedúci ekonomického oddelenia, ktorý uviedol,           
že Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prijalo uznesenie č. 122/2020, 
ktorým schválilo nájom nebytových priestorov nájomcovi OZ I.N.A.K., kde predmetom nájmu 
je nebytový priestor na ulici Karola Adlera č.19 o výmere 252,10 m2 pozostávajúci z tanečných 
sál, vstupnej haly, šatní a sociálnych zariadení. Nájomný vzťah založený touto zmluvou                          
sa uzatvoril na dobu neurčitú pričom nájom začal plynúť od 1.9.2020. Nakoľko nájomca OZ 
I.N.A.K. nespĺňal podmienky a kritéria schémy pomoci pre nárok dotácie, nebolo možné túto 
formu pomoci aplikovať ani zo strany mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Z uvedeného dôvodu 
si nájomca poslal žiadosť o odpustenie časti nájomného, ktorý vznikol neuhradením nájomného 
za obdobie uvedené v žiadosti. 
 
K tomuto materiálu nemali poslanci miestnej rady žiadne pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 146/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
   

schváliť 
 

odpustenie  nájmu  nájomcovi OZ I.N.A.K. za obdobie od 1.12.2021 do 30.3.2022 za nebytové 
priestory na ulici Karola Adlera č. 19 v celkovej sume 5 142,84 €. 

Hlasovanie: prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

 
K  bodu  č. 6 
Návrh na odpustenie pohľadávky vedenej voči nájomcovi Lenka Pukáčová autoškola 
COBRA 
Úvodné slovo predniesol Ing. Michal Gajan, vedúci ekonomického oddelenia, ktorý uviedol,              
že nájomca Lenka Pukáčová autoškola COBRA zaslal dňa 14.4.2022 žiadosť o odpustenie dlhu 
vzniknutého za obdobie rokov 2019 – 2021 na základe výzvy na úhradu nedoplatku za nájom 
v celkovej výške 5.289,08 €. Ako dôvod na odpustenie dlhu uvádza zdravotné problémy v roku 
2019 a pandémiu COVID-19 v rokoch 2020 a 2021 v dôsledku čoho nemohli zabezpečovať 
riadnu výučbu na trenažéry a prichádzali tak o príjmy z podnikania. Ročný nájom predstavuje 
sumu 1 896,36 €. 

 
Poslanci miestnej rady nesúhlasia s dôvodom, ktorý nájomca uviedol do žiadosti o odpustenie 
dlhu. 
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Uznesenie MR  č. 147/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
   

schváliť 
 

odpustenie pohľadávky voči nájomcovi Lenka Pukáčová autoškola COBRA za obdobie rokov 
2019 - 2021 za nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka celkovej sume        
5 289,08 €.   

Hlasovanie: prítomní:7       za:0           proti:7          zdržali sa:0       nehlasovali:0   

Uznesenie nebolo prijaté. 
- - - 

 
K  bodu  č. 7 
Návrh na odpustenie poplatku z omeškania pani Tkáčikovej Darine 
Úvodné slovo predniesol Ing. Michal Gajan, vedúci ekonomického oddelenia, ktorý uviedol,       
že pani Tkáčiková má 67 rokov, je zdravotne ťažko postihnutá, bez rodinných príslušníkov, 
v byte žije sama. Jej príjem tvorí iba dôchodok v sume 280,- €. Výška nájomného spolu 
s poplatkami za užívanie bytu je 118,06 € mesačne. 
 
K tomuto materiálu nemali poslanci miestnej rady žiadne pripomienky. 

 
Uznesenie MR  č. 148/2022 

zo dňa 07.06.2022 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
   

schváliť 
 

odpustenie  poplatku z omeškania p. Tkáčikovej Darine v súvislosti s užívaním obecného bytu 
na ul. Nejedlého 11 v sume 712,55 €. 

Hlasovanie: prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 
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K  bodu  č. 8 
Návrh na predaj nebytového priestoru  vo výmere 64,45 m2, ktorý sa nachádza v bytovom 
dome na Cabanovej ulici č. 13, spoločnosti Údržba domov, s. r. o., za cenu 62 000 EUR 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol,              
že mestská časť Bratislava-Dúbravka ako vyhlasovateľ vyhlásila verejnú obchodnú súťaž                             
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy pri predaji nebytového priestoru č. 1 v bytovom 
dome na Cabanovej ulici č. 13, ktorú zverejnila na svojom webovom sídle, dňa 02.09.2021. 
Znaleckým posudkom bola stanovená cena najnižšieho podania vo výške 60 600,00 EUR za celý 
predmet predaja. Vo vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži bola riadne predložené jediná ponuka 
od spoločnosti ÚDRŽBA DOMOV, s. r. o., na sumu 62 000 EUR za celý predmet predaja. 
Z kúpnej ceny 62 000,00 EUR prináleží mestskej časti Bratislava-Dúbravka 60 %, to znamená 
37 200,00 EUR a  hlavnému mestu SR Bratislave 40 %, to znamená 24 800,00 EUR.  
 
Starosta RNDr. Martin Zaťovič navrhol, aby boli do materiálu doplnené fotky nebytového 
priestoru. 
 

Uznesenie MR  č. 149/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 
 

predaj nebytového priestoru č. 1 v bytovom dome na Cabanovej ulici č. 13, súp. č. 2174, na parc. 
č. 1131 a 1132, v k. ú. Dúbravka a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. 1131 a 1132, 
spoločnosti ÚDRŽBA DOMOV, s. r. o., ako víťazovi verejnej obchodnej súťaže za cenu 
62 000,00 EUR za celý predmet predaja s podmienkami: 
 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak zmluva nebude v tejto lehote zo strany 
kupujúceho podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K  bodu  č. 9 
Návrh na predĺženie doby spolupráce pri zbere použitého šatstva a obuvi, ktorá vznikla        
na základe Dohody o spolupráci č. 138/2015 medzi spoločnosťou HUMANA People to 
People Slovakia, o. z. a medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol,            
že na základe Dohody o spolupráci č. 138/2015 vznikla spolupráca medzi občianskym 
združením HUMANA a mestskou časťou. Dohoda je zatvorená na dobu určitú do 30.04.2022. 
Žiadateľ listom, ktorý bol mestskej časti Bratislava-Dúbravka doručený dňa 03.03.2022 prejavil 
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záujem o predĺženie spolupráce v oblasti zberu použitých textílií, oblečenia  a obuvi na území 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  
Starosta RNDr. Martin Zaťovič navrhol, aby bol do materiálu doplnený počet zberných nádob 
v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 

Uznesenie MR  č. 150/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 
 

predĺženie doby spolupráce pri zbere použitého šatstva a obuvi o ďalšie, ktorá vznikla na základe 
Dohody o spolupráci č. 138/2015 medzi spoločnosťou HUMANA People to People Slovakia 
o.z. a mestskou časťou Bratislava-Dúbravka do 30.04.2026 vo výške 1 700 EUR/ročne. 

Hlasovanie: prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K  bodu  č. 10 
Návrh na nájom nebytového priestoru č. 147/B vo výmere 18 m2 v Dome kultúry 
Dúbravka, na dobu neurčitú, spoločnosti NRV TRANSLATION, s. r. o., ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol,            
že žiadateľ – NRV TRANSLATION, s. r. o. požiadal o dlhodobý prenájom nebytového priestoru 
č. 147/B (kancelársky priestor), ktorý sa nachádza v Domu kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 
Bratislava. Priestor má byť využívaný za účelom poskytovania služieb v oblasti vlasového 
stylingu a vlasovej kozmetiky. 
 
Miestny kontrolór Bc. Marián Takács sa informoval o spôsobe zverejňovania voľných 
priestorov, ktoré sa nachádzajú v Dome kultúry Dúbravky. 

 
Uznesenie MR  č. 151/2022 

zo dňa 07.06.2022 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
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schváliť 
 
nájom nebytového priestoru – kancelárie č. 147/B vo výmere 18 m2   v Dome kultúry Dúbravka 
spoločnosti NRV TRANSLATION, s.r.o., na dobu neurčitú za nájomné vo výške 2 160,00 EUR 
za rok (t.z. 120,00 EUR/m2/rok), ako prípad hodný osobitného zreteľa a to za podmienok, že: 
1. K cene nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby spojené s nájmom. 
2. 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.  

Hlasovanie: prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

 
K  bodu  č. 11 
Návrh na nájom nebytového priestoru – garáže č. 7 vo výmere 16,39 m2 v bytovom dome 
na Bujnákovej ulici č. 15 – 23 v Bratislave, spoločnosti Softac s. r. o. na dobu určitú 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol,            
že žiadateľ – spoločnosť Softac s. r. o. požiadal o nájom nebytového priestoru – garáže č. 7 vo 
výmere 16,39 m2. Žiadateľ má záujem využívať garáž na parkovanie služobného motorového 
vozidla a zároveň by bola využívaná ako sklad súvisiaci s hlavným predmetom podnikania 
spoločnosti Softac, s. r. o. – (vedenie účtovníctva). 
 
K tomuto materiálu nemali poslanci miestnej rady žiadne pripomienky. 

 
Uznesenie MR  č. 152/2022 

zo dňa 07.06.2022 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 
nájom nebytového priestoru v bytovom dome na Bujnákovej ulici č. 15 - 23 v Bratislave (garáž 
č. 7) vo výmere 16,39 m2, spoločnosti Softac s. r. o. na dobu určitú za nájomné vo výške 
983,40 EUR za rok za celý predmet nájmu (t. z. 60,00 EUR/m2/rok). V cene nájmu nie sú 
započítané zálohové platby za služby spojené s nájmom. Nájom bude uzatvorený za podmienok, 
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. Nájomná zmluva bude podpísaná na dobu určitú – do doby vyhlásenia výsledkov verejnej 
obchodnej súťaže na predmet nájmu. 
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3. Nájomca je povinný sprístupniť nebytový priestor na požiadanie prenajímateľa za účelom 

vykonania obhliadky pre účely verejnej obchodnej súťaže. 

Hlasovanie: prítomní:7       za:6           proti:0          zdržali sa:1       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 12 
Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 2199/101 v k. ú. Dúbravka,              
vo výmere 15 m2 Ing. arch. Ľudmile Fialovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol,            
že žiadateľ – Ing. arch. Ľudmile Fialovej požiadal o nájom o nájom pozemku registra „E-KN“ 
parc. č. 2199/101. Žiadateľ má záujem o nájom predmetného pozemku za účelom jeho 
využívania ako odstavnej plochy pre motorové vozidlá, teda ako parkovacie miesta. 
 
Prednosta miestneho úradu Ing. Rastislav Bagar autoremedúrou zmenil časť návrhu uznesenia            
v znení: „na dobu určitú do 28.5.2025.“ 
 

Uznesenie MR  č. 153/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

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 "E-KN“ parc. č. 2199/101 
– zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 15 m2, k.ú.  Dúbravka, zapísaného na LV č. 5920, Ing. 
arch. Ľudmile Fialovej, bytom Plachého 29 Bratislava, na dobu určitú do 28.08.2025, za nájomné 
vo výške  30,- EUR za rok za celý predmet nájmu (t. z. 2 EUR/m2/rok), s podmienkou: 

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 bude znášať všetky náklady na vybudovanie a udržovanie parkovacie miesta  

Hlasovanie: prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   

Uznesenie bolo prijaté 

- - - 
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K  bodu  č. 13 
Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 1460/402 v k. ú. Dúbravka,                  
v približnej výmere 38 m² v prospech JUDr. Martina Paičeka a JUDr. Zuzany Paičekovej, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci právneho oddelenia, ktorý uviedol,            
že žiadatelia žiadajú o nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 1460/402 – Ostatná plocha 
v približnej výmere 38 m2, je evidovaný na LV č. 5920. Na prenajatom pozemku plánujú 
stavebníci vybudovať vjazd na svoje pozemky (do garáže) z ulice Kajerka, na ktorých plánujú 
vybudovať stavbu „Rodinného domu“.  
 
Poslanci miestnej rady nesúhlasia s dôvodom, ktorý žiadatelia uvádzajú v žiadosti o nájom časti  
pozemku, nakoľko žiadatelia už majú zabezpečený prístup na pozemok. 
 

Uznesenie MR  č. 154/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

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 časti pozemku, registra "E-KN“ parc. č. 
1460/402 – Ostatná plocha v približnej výmere 38 m2 v k.ú.  Dúbravka, zapísaného na LV č. 
5920, JUDr. Martinovi Paičekovi a JUDr. Zuzane Paičekovej, bytom Ožvoldíkova 2 Bratislava, 
na dobu neurčitú, za nájomné vo výške  228,- EUR za rok za celý predmet nájmu 
(t. z. 6 EUR/m2/rok), s podmienkou: 

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. 

Hlasovanie: prítomní:7       za:0           proti:7          zdržali sa:0       nehlasovali:0 

Uznesenie nebolo prijaté. 
- - - 

 
K  bodu  č. 14 
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. 

 



15 
 

Poslanci miestnej rady sa informovali o možnosti odzverenia novo-zverených pozemkov                            
na záhradkárske a rekreačné účely. 
 

Uznesenie MR  č. 155/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

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, ktorá je určená Zásadami hospodárenia : 
 
nájom pozemkov: 
 

parc. číslo výmera 
v m2 

lokalita Nájomca Adresa 

2403/19 216 Krčace Miroslav Gedel Dúbravka 
3175/26 354 Dražická PhDr. Jana Pavlíková Dúbravka 
2221/2 34 Bujnákova Kristína Pappová Dúbravka 

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. 15 
Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani                           
z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy          
č. 4/2020 
Úvodné slovo predniesla Mgr. Mária Čajková, poverená riadením organizačného oddelenia, 
ktorá uviedla, že primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy požiadal starostu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka o zaujatie stanoviska k Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy                 
č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 4/2020. Zmenou zákona č. 470/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon                            
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov zákonodarca vytvoril správcovi dane                                    
z nehnuteľnosti možnosť oslobodiť, alebo znížiť daň zo stavieb a nebytových priestorov alebo 
ich častí slúžiacich pre šport za stanovených podmienok. 
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K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 156/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 
 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2020. 
 

Hlasovanie: prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

 
K  bodu  č. 16 
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 primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy požiadal starostu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k predloženému návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia. Účelom navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia                    
je zabezpečenie zákazu prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier počas dní 
ustanovených vo VZN aj v roku 2023. 

 
K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 157/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 
 



17 
 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. 

Hlasovanie: prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

 
K  bodu  č. 17 
Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy vo veci pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku                          
za ubytovanie odídenca 
Úvodné slovo predniesla Mgr. Mária Čajková, poverená riadením organizačného oddelenia, 
ktorá uviedla, že primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy požiadal starostu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka o zaujatie stanoviska k návrhu Dodatku Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku                       
za ubytovanie odídenca. Mestské časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plnia 
povinnosti obce v súvislosti s poskytovaním príspevku   za ubytovanie odídenca v súlade zákona 
č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 92/2022 Z. z. 
K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 158/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 
 
návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti mestskej časti v oblasti 
poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca. 

Hlasovanie: prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   

Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 
 

K  bodu  č. 18 
Návrh na odzverenie zelene zverenej hlavným mestom SR mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka 
Úvodné slovo predniesla Ing. Mária Smiešková, vedúca oddelenia životného prostredia,  ktorá 
uviedla, že praxe vyplynutá problematika verejnej zelene v tzv. predzáhradkách mestskej časti 
sa začala preukazovať najmä po tom, ako vlastníci bytových jednotiek na prízemiach bytových 
domov túto časť verejnej zelene oplocovali a začali strácať kontrolu nad jej údržbou. Oplotením 
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a uzavretím tzv. predzáhradiek táto časť parciel už nie je prakticky súčasťou verejnej zelene, 
o ktorú sa môže správca, teda mestská časť pravidelne starať, nakoľko nedisponuje prístupom 
pre potrebnú a pravidelnú údržbu. Rovnako mestská časť nedisponuje finančnými prostriedkami 
na pokrytie zvýšených nákladov vznikajúcich pri starostlivosti o takto nedostupné dreviny                      
a zeleň. Dreviny v týchto dotknutých prípadoch sú dlhodobo neudržiavané, často v zlom                         
až havarijnom stave. Užívateľom spôsobujú neraz poškodenia majetku a samotná zeleň je bez 
vedomia vlastníka či správcu svojvoľne a nevhodne vysádzaná či udržiavaná. Mestská časť 
Bratislava-Dúbravka preto navrhuje odzverenie dotknutých parciel verejnej zelene                              
v tzv. predzáhradkách, aby sa tak zjednotila správa predmetnej zelene a hlavné mesto mohlo 
majetkovo vysporiadať s užívateľmi prípadný nájom či odkúpenie užívaných parciel, súčasťou 
ktorých je aj verejná zeleň. 
 

K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 159/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 

návrh odzverenia zverenej zelene v celkovom rozsahu podľa priloženej tabuľky za účelom 
jednotnej správy verejnej zelene v tzv. predzáhradkách mestskej časti.  
 

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

- - - 
 

K  bodu  č. 19 
Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
Úvodné slovo predniesla Mgr. Mária Čajková, poverená riadením organizačného oddelenia, 
ktorá uviedla, že Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka bol 
schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 59/2015, 
v zmysle požiadaviek kladených na moderné samosprávy. Vzhľadom na dlhý časový úsek                      
sa mestská časť Bratislava-Dúbravka rozhodla aktualizovať Etický kódex.  Cieľom Etického 
kódexu je definovanie základných zásad a pravidiel správania sa volených zástupcov samosprávy 
a vytváranie základu pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti voči voleným zástupcom. 
Účelom kódexu je posilňovať a podporovať etické a morálne hodnoty spávania sa volených 
zástupcov samosprávy pri výkone svojich poslaneckých povinností vo vzťahu                                                
k verejnosti. 
 
K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky. 
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Uznesenie MR  č. 160/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 

Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava–Dúbravka, s účinnosťou dňom 
22. júna 2022. 
Hlasovanie: prítomní:6      za:6           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0 
  
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 

K  bodu  č. 20 
Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 
Úvodné slovo predniesla Mgr. Mária Čajková, poverená riadením organizačného oddelenia, 
ktorá uviedla, že navrhujeme, aby počet poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2022 - 2026 bol v celkovom počte 25. Taktiež 
navrhujeme, aby volebné obvody boli o počte 4 a počet poslancov v nich do Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2022-2026  
nasledovne: volebný obvod č. 1  -  6 poslancov; volebný obvod č. 2  -  7 poslancov ; volebný 
obvod č. 3  -  6 poslancov; volebný obvod č. 4  -  6 poslancov. 
 
K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 161/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

určiť 
 
1. Počet poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné 

obdobie rokov 2022 - 2026 v celkovom počte 25. 
 
2. Volebné obvody o počte 4 a počet poslancov v nich do Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2022 -2026  nasledovne: 
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-volebný obvod č. 1  -  6 poslancov     
       -volebný obvod č. 2  -  7 poslancov                
       -volebný obvod č. 3  -  6 poslancov                  
       -volebný obvod č. 4  -  6 poslancov. 
 
Hlasovanie: prítomní:7      za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0 
  
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 

K  bodu  č. 21 
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka →oddelenie kultúry  
Úvodné slovo predniesol Maroš Repík, predseda Komisie kultúry, ktorý uviedol, že podľa § 6 
ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o poskytovaní 
dotácií rozhoduje starosta do výšky 1700,- EUR vrátane a miestne zastupiteľstvo nad 1700,- 
EUR až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte mestskej časti na príslušný rozpočtový rok 
a druh podpory.    
 
K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 162/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A) schváliť 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka nasledovne: 
požadovaná suma nad 1700,- EUR:       žiadali              navrhovaná   
                          suma  

1. OZ Cultura Humana, vo výške        5 000,- EUR       0,- EUR 
2. La Portella, vo výške               5 558,- EUR                  0,- EUR 
3. OZ Roman Rusňák, vo výške          4 900,- EUR                  0,- EUR  

   
B) berie na vedomie 

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka nasledovne: 
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požadovaná suma do výšky 1700,- EUR vrátane:     žiadali                schválená   
                                      suma 

1. OZ Stoh (Lamačská bitka), vo výške 1 000,- EUR  1 000,- EUR 
2. Jednota dôchodcov, vo výške  1 700,- EUR  1 000,- EUR 
3. OZ Pátrač Tino, vo výške              1 300,- EUR  1 000,- EUR 
4. OZ Novak Vision, výške   1 700,- EUR      800,- EUR   

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

- - - 
 

K  bodu  č. 22 
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka →sociálne oddelenie  
Úvodné slovo predniesla PhDr. Dominika Malačinová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 
a zdravotníctva, ktorá uviedla, že podľa § 6 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka o poskytovaní dotácií rozhoduje starosta do výšky 1700,- EUR vrátane 
a miestne zastupiteľstvo nad 1700,- EUR až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte mestskej 
časti na príslušný rozpočtový rok a druh podpory.    
 
Prednosta miestneho úradu Ing. Rastislav Bagar autoremedúrou zmenil návrh uznesenia v časti 
poskytnutia dotácie Paracelsus, s. r. o. nakoľko vedenie mestskej časti má za to, že poskytnúť 
dotáciu na rekonštrukciu sociálnych zariadení vrátane WC pre telesne postihnutých občanov                        
je účelné a prospešné. Rekonštrukciou sa dosiahne skvalitnenie  prostredia polikliniky, ktorá 
slúži predovšetkým pre pacientov z mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorí sú v starostlivosti 
zdravotníckeho zariadenia.  Lekári polikliniky PARACELSUS vyšetria ročne približne 20 tisíc 
pacientov v znení:  
 
požadovaná suma nad 1700,- EUR:       žiadali             navrhovaná   
                    suma  

1. Paracelsus, s. r. o., vo výške                3 000,- EUR          3 000,- EUR 
 

Uznesenie MR  č. 163/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A) schváliť 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka nasledovne: 
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požadovaná suma nad 1700,- EUR:           žiadali                    navrhovaná 
                   suma  
 

1. Paracelsus, s. r. o., vo výške                3 000,- EUR        3 000,- EUR 
2. RC Macko, vo výške          2 720,- EUR        1 400,- EUR 
3. Centrum rodiny, n. o., vo výške             3 980,- EUR        2 300,- EUR 
4. Centrum Skalná ruža, o. z., vo výške     3 600,-EUR                0,- EUR 

 
B) berie na vedomie 

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka nasledovne: 
požadovaná suma do výšky 1700,- EUR vrátane:     žiadali                schválená   
                         suma 
    

1. BSN 1930, vo výške      500,- EUR     100,- EUR 
2. OZ Stopa Slovensko, vo výške               1 150,- EUR     500,- EUR 
3. Depaul Slovensko, n. o., vo výške          1 290,77 EUR     700,- EUR 

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

- - - 
 

K  bodu  č. 23 
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka pre športové kluby 
Úvodné slovo predniesol RNDr. Martin Zaťovič, starosta mestskej časti, ktorý uviedol, že podľa 
§ 6 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o poskytovaní 
dotácií rozhoduje starosta do výšky 1700,- EUR vrátane a miestne zastupiteľstvo nad 1700,- 
EUR až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte mestskej časti na príslušný rozpočtový rok 
a druh podpory.    
 
K tomuto materiálu poslanci miestnej rady nemali pripomienky. 
 

Uznesenie MR  č. 164/2022 
zo dňa 07.06.2022 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
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A) schváliť 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka nasledovne: 
požadovaná suma nad 1700,- EUR:             žiadali                navrhovaná   
                          suma  
 

1. Lukostrelecký klub, OZ, BA,  vo výške   8 000,- EUR  3 500,- EUR 

2. Tenisový klub Dúbravka, OZ, BA,  vo výške   7 000,- EUR  2 500,- EUR 

3. Dúbravský športový klub, OZ, BA, vo výške   3 000,- EUR                      0,- EUR 

4. Dúbravské š. centrum, OZ, BA,  vo výške   5 000,- EUR       0,- EUR 

5. Piruetka, OZ, BA,    vo výške   2 500,- EUR  2 000,- EUR 

6. Bežecký klub HNTN OZ, BA,  vo výške  11 000,- EUR   8 900,- EUR 

7. Sportinstitute OZ, BA,   vo výške   3 645,- EUR                      0,- EUR 

8. Futbalový klub polície OZ, BA,  vo výške  10 000,- EUR   6 600,- EUR 

9. Hoba Bratislava, OZ, BA,  vo výške  18 000,- EUR  12 900,- EUR 

10. Box klub Boxer OZ, BA,   vo výške   3 000,- EUR  1 500,- EUR 

11. FK Dúbravka OZ, BA,   vo výške  15 000,- EUR  11 600,- EUR 

12. ŠŠK Gymnázium OZ, BA,   vo výške   3 000,- EUR  3 000,- EUR 

13. Športová škola Galaktikos OZ, BA, vo výške   6 000,- EUR  4 000,- EUR 

14. TK Danube OZ, BA,   vo výške   5 000,- EUR  2 000,- EUR 

15. Benitim OZ, BA,    vo výške   2 469,- EUR                     0,- EUR 

  
 

B) berie na vedomie 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka nasledovne: 
požadovaná suma do výšky 1700,- EUR vrátane:     žiadali                schválená   
                         suma 
    

1. Hokejbal Dúbravka, OZ, BA,  vo výške   1 600,- EUR                     0,- EUR 

2. Šachový klub Dúbravan OZ, BA,  vo výške   1 000,- EUR     500,- EUR 

3. Šachový klub Dúbravan OZ, BA,  vo výške      800,- EUR         0,- EUR 
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4. Športový klub Argo OZ,   vo výške   1 500,- EUR  1 000,- EUR 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

 
K  bodu  č. 24 
Návrh na schválenie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 
pre žiadateľa PARACELSUS, s. r. o., M. Sch. Trnavského 8, Bratislava 

- Materiál bol stiahnutý zo zasadnutia miestnej rady. 
- - - 

 
K  bodu  č. 25 
Rôzne. 
V bode rôzne sa diskutovalo na témy:  

-   Prírodná rezervácia Devínska Kobyla 
-   Rozšírenie Harmincovej ulice  
-   Rekonštrukcia Dúbravského amfiteátra 

 
  

Po ukončení bodu „Rôzne“ starosta ukončil  14. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 
 
 
 
 
 
    Ing. Rastislav Bagar                                                                    RNDr. Martin  Zaťovič 
prednosta miestneho úradu                                                               starosta mestskej časti  
 
 
 
 
Overovatelia:  

1.    Ing. Juraj Horan, člen miestnej rady 
 
2.    Tomáš Husár, člen miestnej rady 

 
 
 
Za správnosť zápisnice:  
Mgr. Mária Čajková 
poverená riadením organizačného oddelenia 
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