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Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Zápisnica 
 

z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, konaného dňa 08. februára 2022, per rollam (elektronicky). 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Február 2022 
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S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, najmä s ohľadom na zabránenie možnému 
šíreniu vírusu COVID-19, bolo zasadnutie a hlasovanie mimoriadneho zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva zvolané na 08.02.2022 a prebiehalo per rollam – elektronicky. 
 
Program 
 

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

 
Na základe pokynu starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka RNDr. Martina Zaťoviča 

rozoslala pani Mgr. Mária Čajková dňa 31.1.2022 poslancom miestneho zastupiteľstva e-mail 
s pozvánkou na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva s podrobnými inštrukciami 
o spôsobe hlasovania per rollam a s podmienkami hlasovania na miestne zastupiteľstvo 
08.02.2022. 
 

Predmet hlasovania bol sformulovaný ako Návrh uznesenia a bolo možné hlasovať e-mailom 
zaslaním odpovede „ZA“, „PROTI“ alebo „ZDRŽAL SA HLASOVANIA“ na adresu 
maria.cajkova@dubravka.sk. Termín ukončenia hlasovania bol 08.02.2022 do 17:00 hod.. 
Poslanci hlasovaním per rollam sa vyjadrili k nasledovnému návrhu uznesenia: 

 
Návrh uznesenia: 
 
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. 

 
Po ukončení hlasovania pani Mgr. Mária Čajková vyhodnotila hlasovanie spočítaním hlasov 
a konštatovala, že v určenom termíne 

 
hlasovali: 
 
Mgr. Mária Belicová, JUDr. Dávid Béreš, Ing. Marián Bohunský, Ing. Mário Borza, Mgr. Marcel 
Burkert, Mgr. Alexej Dobroľubov, Štefan Gubrica, Ing. Libor Gula M.A., Ing. Juraj Horan,  
Tomáš Husár, PhDr. Ľuboš Krajčír, Ing. Martin Lupták, JUDr. Dušan Mikuláš, Ing. Igor Mravec, 
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Mgr. Matej Nagy, Ing. Ján Palárik, JUDr. Miroslav Pástor, Ing. Iveta Petrušková, Mgr. Marián 
Podrazil, Mgr. Viera Psotková, Maroš Repík, Branko Semančík, Mgr. art. Magdaléna 
Škrovanová, MUDr. Juraj Štekláč, PhD., Ing. Pavel Vladovič. 
 
Elektronickým hlasovaním bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 

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   
 
 
 
 
    
    Ing. Rastislav Bagar                                                                    RNDr. Martin  Zaťovič 
prednosta miestneho úradu                                                               starosta mestskej časti  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Za správnosť zápisnice:  
 
Mgr. Mária Čajková 
organizačné oddelenie 
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