
1 
 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uznesenie 
č. 246 

z  mimoriadneho  zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva  mestskej  časti              
Bratislava-Dúbravka 

zo dňa 08. februára  2022 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  prerokovalo dňa 08. februára 2022               
na  svojom mimoriadnom zasadnutí, per rollam tento bod programu:  
       
Program 
 

1. Návrh na odpustenie časti nájomného v dôsledku 3. vlny pandémie ochorenia 
COVID-19 
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K  bodu  č. 1: 
Návrh na odpustenie časti nájomného v dôsledku 3. vlny pandémie ochorenia COVID-19 
 

Uznesenie MZ  č. 246/2022 
zo dňa 08.02.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
schvaľuje 

 
odpustenie 50 % nájmu tým nájomcom, ktorí o to požiadali v termíne do 18.02.2022                        
za splnenia nasledujúcich podmienok: 
 
1. nájomca podá čestné vyhlásenie, že spĺňa všetky podmienky pre uplatnenie dotácie                    

na nájomné podľa vyhlásenej výzvy Ministerstvom hospodárstva SR a v súlade                           
so schémou štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia 
COVID19 – Dotácia na nájomné v znení dodatku č. 3 SA.100900 (2021/N), 

2. zadefinuje časové obdobie počas ktorého mal zamedzené užívanie predmetu nájmu                      
v dôsledku prijatia opatrení príslušných orgánov, ako aj výšku nájmu za uvedené obdobie 
podľa platnej nájomnej zmluvy (nájomné podľa podmienok poskytnutia dotácie nezahŕňa 
úhrady za plnenia spojené s nájmom ako napr. úhrady za spotrebované energie a služby), 

3. nájomcovi bude schválená dotácia na nájomné v zmysle vyhlásenej výzvy Ministerstva 
hospodárstva SR zo dňa 17.12.2021, 

4. nájomca má aktívnu elektronickú schránku na www.slovensko.sk pre elektronickú 
komunikáciu s úradmi verejnej správy SR. 

 
Hlasovanie :         prítomní:25       za:25         proti:0          zdržali sa:0      nehlasovali:0   
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
                                                                                                   RNDr. Martin  Zaťovič 
                                                                                             starosta  
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