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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

jjj 

U z n e s e n i a 
 

č. 112 – 126 
 

z   9.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
                                                            z 23. júna  2020 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 23. júna 2020 na  
svojom 9. zasadnutí tieto body programu: 
      

Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia. 
2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva.  
3. Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
4. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020. 
5. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019. 
6. Zámer na odkúpenie časti pozemku registra C KN parcelné číslo 2375/1. 

Doplnený bod programu miestneho zastupiteľstva na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva. 

7. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní 
voľby miestneho kontrolóra. 

8. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3058/135 vo výmere 102 m2 Ľudovítovi 
Šándorovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

10. Návrh na nájom nebytového priestoru, kancelárie č. 237 v Dome kultúry 
Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava vo výmere 13 m2 Ing. Elene Švecovej, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

11. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1625/16 vo výmere 1 m2 Mgr. 
Štefanovi Vankovi a Mgr. Zuzane Vankovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

12. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Karola Adlera č. 19 
v Bratislave, vo výmere 252,10 m2 združeniu I.N.A.K – pohybové a osobnostne 
rozvojové aktivity. 

13. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka pre športové kluby. 



2 
 

14. Návrh na mimoriadnu nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre OZ Vagus. 

15. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii životného prostredia, 
bezpečnosti a verejného poriadku. 

16. Informácia o vybavení interpelácií poslanca Miestneho zastupiteľstva z 8. 
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 
11.5.2020. 

17. Rôzne. 
18. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva. 

 
Informatívny materiál  

Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka platná od 
1.6.2020.  
 

  Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 
 
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :     
                                                                                  
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. Mgr. Marián Podrazil 
   1. 2. Ing. Pavel Vladovič  
 
Hlasovanie :      prítomní : 21      za :21        proti : 0        zdržali sa : 0       nehlasovali: 0 
                                                                                                       
 
2. Za overovateľov zápisnice poslancov : 
 
    2. 1.  JUDr. Dušan Mikuláš  
    2. 2. MUDr. Juraj Štekláč, PhD.  
 
Hlasovanie :      prítomní : 21      za :21        proti : 0        zdržali sa : 0       nehlasovali: 0 
 
Hlasovanie o návrhu programu uvedeného na pozvánke a zverejneného na úradnej tabuli a 
webovej stránke mestskej časti. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21      za :21        proti : 0        zdržali sa : 0       nehlasovali: 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 2:  
Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva. 
 

Uznesenie MZ č. 112/2020 
zo dňa 23. 06. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
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  berie  na  vedomie 
 
priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka: 
 

- 51/1995 časť B  zo dňa 14.3.1995 zmena uznesením 453/2010 časť B bod 2 zo dňa 
9.2.2010. 

- 16/2011  zo dňa 18. 1. 2011. 
- 60/2015 časť B bod 1 zo dňa 20. 5. 2015. 

 
Hlasovanie :        prítomní :  21     za : 21       proti : 0       zdržali sa :  0     nehlasovali: 0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

                                                        
- - - 

 
K bodu č. 3:  
Informácia o činnosti útvaru kontroly. 
 

Uznesenie MZ č. 113/2020 
zo dňa 23. 06. 2020 

 
Miestne   zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka   
 

A.  berie  na  vedomie 
 

A. Správu   z  kontroly  personálnej  agendy  za  rok  2019.      
 

B. Správu  z  kontroly  výdavkov  za  spotrebu  energetických  médií   v  základných  
školách.   

 
B.  schvaľuje 

 
A. Plán  kontrolnej  činnosti  na  2. polrok  2020. 
B. Návrh na vykonanie kontroly súladu nájomných zmlúv a stavieb v záhradkárskych 

lokalitách Pri Horánskej studni a Brižite. 
 
Hlasovanie :      prítomní :  23     za : 22       proti : 0       zdržali sa : 1      nehlasovali: 0 

 
  Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K bodu č. 4:  
Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020. 
 

Uznesenie MZ č. 114/2020 
zo dňa 23. 06. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
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s c h v a ľ u j e 
 
predložený návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 24       za : 22       proti : 0      zdržali sa : 2       nehlasovali: 0 

Uznesenie nebolo prijaté. 
 

- - - 

K bodu č. 5:  
Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019. 
 

Uznesenie MZ č. 115/2020 
zo dňa 23. 06. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. berie na vedomie 
 

1. Stanovisko miestnej kontrolórky k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka za rok 2019. 
 

2. Ročnú účtovnú závierku za organizáciu Dúbravská televízia, s.r.o. za rok 2019 a jej 
hospodársky výsledok – stratu vo výške 1 668,71 eur.  

 
B. schvaľuje 

 
            Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019 bez výhrad. 
 

C. potvrdzuje 
 

1. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 
2019 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy vo výške vo výške 249 645,65 eur. 

 
2. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2019 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bude znížený o 
nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2019 v sume 128 209,68 eur 
a navýšený o zostatok finančných operácií vo výške 349 004,81 eur.  Celková suma na 
prerozdelenie za rok 2019 tak predstavuje 470 440,78 eur. Z toho prevod do Fondu 
rozvoja bývania je vo výške 226 190,91 eur a prevod do Rezervného fondu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka v sume 244 249,87 eur. 
 

Hlasovanie :      prítomní :  24       za : 24         proti : 0        zdržali sa : 0       nehlasovali: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 
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K bodu č. 6:  
Zámer na odkúpenie časti pozemku registra C KN parcelné číslo 2375/1. 
 

Uznesenie MZ č. 116/2020 
zo dňa 23. 06. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
A. súhlasí 

 
so zámerom na odkúpenie pozemkov registra C KN parcelné číslo 2375/21 o výmere 624 m2 

a 2375/22, o výmere 96 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie 
Dúbravka, vo vlastníctve Slovenskej republiky.  
  

B. žiada 
 
starostu mestskej časti, aby vykonal kroky smerujúce k odkúpeniu pozemkov registra C KN 
parcelné číslo 2375/21 a 2375/22, k.ú. Dúbravka od Slovenskej republiky. 
 
Hlasovanie :        prítomní :  23     za : 23       proti : 0       zdržali sa :  0     nehlasovali: 0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K bodu č. 7:  
Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Dúbravka a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho 
kontrolóra. 
 

Uznesenie MZ č. 117/2020 
zo dňa 23. 06. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

1. berie na vedomie 
 

ukončenie  šesť ročného funkčného obdobia miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-
Dúbravka dňom 30.09.2020. 
 

2. vyhlasuje 
 

termín voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka  na deň 22. septembra  
2020 na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka v súlade 
s ustanovením § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).   
 

3. ustanovuje 
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1. Podľa § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „miestny kontrolór“) 
nasledovne: 

 
1.1 Deň voľby miestneho kontrolóra 22.09.2020 bude vyhlásený a zverejnený najneskôr       

13.08.2020 (40 dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-
Dúbravka a na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 
1.2  Kandidát na funkciu miestneho kontrolóra (ďalej len „kandidát“) musí odovzdať svoju 

písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, to znamená do 08.09.2020 
do podateľne mestskej časti Bratislava-Dúbravka (počas úradných hodín do 15.00 hod.)           
v zalepenej obálke s označením „Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra“ s poznámkou 
„Neotvárať“. 

 Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom 
pošty na adresu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, s tým, 
že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra“ 
s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne 
mestskej časti na obálke s najneskorším dátumom 08.09.2020. Neskorší dátum doručenia 
je v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný.  
 

1.3 Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia zriadená 
Miestnym zastupiteľstvom Bratislava-Dúbravka (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“), ktorá 
súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje 
zoznam kandidátov.  

 
1.4 Voľba miestneho kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním.  
1.5 Podľa § 18a ods. 3 zákona na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z 
kandidátov takúto väčšinu nezíska, miestne zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná 
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb 
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú 
všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten 
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole 
volieb sa rozhodne žrebom.  

 
2.  Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:  
 

2.1  Meno, priezvisko.  
2.2  Adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu.  
2.3  Najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, príp. ďalšie doplňujúce formy vzdelania a  
 Spôsobilosti.  
2.4  Štruktúrovaný profesijný životopis.  
2.5  Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z.  
 z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
2.6  Overená fotokópia dokladu o vzdelaní. Kvalifikačným predpokladom na výkon 

funkcie miestneho kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  
2.7  Koncepciu výkonu funkcie.  
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4. volí 
 
komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zložení: 
 
1. Ing. Ján Palárik 
2. Tomáš Husár 
3. Ing. Libor Gula 
4. Ing. Juraj Horan 
5. Mgr. Matej Nagy 
 

5. ukladá  
 

komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti po 
posúdení náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti 
zoznam kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra za účelom vykonania voľby miestneho 
kontrolóra mestskej časti.  
 
T: 15.09.2020 
 
Hlasovanie :      prítomní : 23        za : 23         proti : 0         zdržal 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.  
 

Uznesenie MZ č. 118/2020 
zo dňa 23. 06. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 
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 1,- EUR /m2/rok a to: 
 

nájom pozemkov: 

parc. číslo výmera v 
m2 Nájomca lokalita 

4097/7, 4097/6 400 POLLÁK Michal Veľká lúka 
4097/8, 4097/11 401 HLINKA Martin Veľká lúka 
4085/3 354 KADÁROVÁ Petra Mgr. a Maroš Veľká lúka 
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2406/5 – časť (2406/286) 116 ŠIMŠÍK Erik Krčace nad OÚ PZ 
4072/1 – časť a 4072/2 150 ĽORKOVÁ Janette Ing. Veľká lúka 

1674/1 318 MELICHEROVÁ Zuzana Tavaríková kolónia 

2236/3 66 KRAPKOVÁ Andrea Mgr. Bujnákova 

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 : 21        za : 20        proti : 0        zdržali sa : 1       nehlasovali: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 9: 
Návrh na predaj pozemku parc. č. 3058/135 vo výmere 102 m2 Ľudovítovi Šándorovi, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 119/2020 
zo dňa 23. 06. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 

predaj pozemku parcely registra „C“ parc. č. 3058/135 – ostatná plocha vo výmere 102 m2, 
k.ú. Dúbravka vedený na LV č. 1381, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a 
ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
kupujúcemu Ľudovítovi Šándorovi bytom Bazovského 19, 841 01 Bratislava za kúpnu cenu 
20 400,00 EUR (t.z. 200,00 EUR/m2) s podmienkami: 
  

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

 
Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami 
 
Hlasovanie :      prítomní : 23       za : 23        proti : 0      zdržali sa : 0      nehlasovali: 0  

Uznesenie bolo prijaté. 
- - - 

K bodu č. 10: 
Návrh na nájom nebytového priestoru, kancelárie č. 237 v Dome kultúry Dúbravka, 
Saratovská 2/A, Bratislava vo výmere 13 m2 Ing. Elene Švecovej, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
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Uznesenie MZ č. 120/2020 
zo dňa 23. 06. 2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 
nájom nebytových priestorov – miestnosti č. 237, nachádzajúcej sa v Dome kultúry Dúbravka, 
Saratovská 2/A v Bratislave, k.ú. Dúbravka vo výmere 13 m2, vo vlastníctve mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, za cenu 120,00 EUR za m2 a rok, t. z. za cenu 1 560,00 EUR ročne, 
pričom k cene nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby spojené s nájmom, Ing. Elene 
Švecovej, Landauova 2, 841 01 Bratislava na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a to za podmienky že: 
  

A. 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 : 23       za : 23        proti : 0      zdržali sa : 0      nehlasovali: 0  

Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 11: 
Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1625/16 vo výmere 1 m2 Mgr. 
Štefanovi Vankovi a Mgr. Zuzane Vankovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

Uznesenie MZ č. 121/2020 
zo dňa 23. 06. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 
predaj novovytvoreného pozemku parcely „C“ parc. č. 1625/16 zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 1 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e)  zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov kupujúcim Mgr. Štefanovi 
Vankovi a manželke Mgr. Zuzane Vankovej, obaja bytom Nejedlého 39, 841 02 Bratislava, 
za kúpnu cenu 150,00 EUR/m2 s podmienkami: 
  

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto 
uznesenia. V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcimi v tejto lehote podpísaná, 
toto uznesenie stratí platnosť. 
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2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy 
obidvomi zmluvnými stranami. 
 

Hlasovanie :        prítomní : 23     za : 19       proti : 0       zdržali sa : 1        nehlasovali:  3 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
- - - 

K bodu č. 12: 
Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Karola Adlera č. 19 
v Bratislave, vo výmere 252,10 m2 združeniu I.N.A.K – pohybové a osobnostne rozvojové 
aktivity. 

 
Uznesenie MZ č. 122/2020 

zo dňa 23. 06. 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 
nájom nebytového priestoru - objektu nachádzajúceho sa na ulici Karola Adlera č. 19, súp. 
č. 2081, postavenom na pozemku parc. č. 1296, k. ú. Dúbravka, celkom vo výmere 252,10 m², 
v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka, združeniu I.N.A.K – pohybové a osobnostne 
rozvojové aktivity, so sídlom Kresánkova 1, Bratislava, IČO: 423 56 075 na dobu neurčitú, 
za nájomné vo výške 61,20 EUR za m² a rok, t.z. celkom 15 428,52 EUR za rok, pričom k cene 
nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby spojené s nájmom, a to za podmienky, že:  
 

A. 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.  

B. Nájomca je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške 
dvojmesačného nájomného. 
 

Hlasovanie :        prítomní : 23      za : 23       proti : 0       zdržali sa : 0      nehlasovali: 0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 

K bodu č. 13: 
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre športové kluby. 

Uznesenie MZ č. 123/2020 
zo dňa 23. 06. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

s c h v a ľ u j e 
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poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre nasledujúce športové kluby: 

suma nad 1659,69 EUR: 
1. Školský športový klub Gymn. Bilíkova vo výške 2000,- EUR 
2. Futbalový klub Dúbravka OZ. BA vo výške 4000,- EUR 
3. HOBA Bratislava OZ. BA vo výške 5000,- EUR 
4. FK Polícíe Dúbravka OZ. BA vo výške 3000,- EUR 
5. Bežecký klub HNTN OZ. BA vo výške 2700,- EUR 

do výšky 1659,69 EUR: 

A. Lukostrelecký klub OZ. BA vo výške 500,- EUR 
B. ŠK Tenis Centrum OZ. BA vo výške 500,- EUR 
C. Piruetka OZ. BA vo výške 500,- EUR 
D. Športový klub ARGO OZ. BA vo výške 500,- EUR 
E. Športová škola Galaktikos OZ. BA vo výške 1300,- EUR 

 
Hlasovanie :        prítomní : 23      za : 20       proti : 0       zdržali sa : 3      nehlasovali: 0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 14: 
Návrh na mimoriadnu nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka pre OZ Vagus. 
 

Uznesenie MZ č. 124/2020 
zo dňa 23. 06. 2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 

poskytnutie mimoriadnej nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka pre OZ Vagus, Račianska 78, Bratislava vo výške 850,- EUR na terénnu 
sociálnu prácu s ľuďmi bez domova. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 23     za : 23       proti : 0       zdržali sa : 0        nehlasovali: 0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 
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K bodu č. 15: 
Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii životného prostredia, 
bezpečnosti a verejného poriadku. 
 

Uznesenie MZ č. 125/2020 
zo dňa 23. 06. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

  berie  na  vedomie 
 
vzdanie sa členstva v komisii životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku dvoch 
členov komisie k 31.05.2020 a to: 

• Doc. RNDr. Katarína Pavlíčková, CSc.  
• Lucia Deutschová. 

 
Hlasovanie :        prítomní : 23     za : 23       proti : 0      zdržali sa : 0       nehlasovali: 0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 16: 
Informácia o vybavení interpelácií poslanca Miestneho zastupiteľstva z 8. zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 11.5.2020. 
 

Uznesenie MZ č. 126/2020 
zo dňa 23. 06. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

berie na vedomie 
 
informáciu  o vybavení  interpelácií  Mgr. Mateja Nagya,  poslanca Miestneho  zastupiteľstva 
mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka z  8.  zasadnutia   Miestneho   zastupiteľstva    mestskej   
časti   Bratislava–Dúbravka  zo   dňa 11.5.2020. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 22      za : 22       proti : 0     zdržali sa : 0       nehlasovali: 0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 

K bodu č. 17:  
Rôzne. 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 
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K bodu č. 18:  
Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 
 
 

- - - 

 
 
 
 

RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
                                                                                                                    starosta 


	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
	U z n e s e n i a
	berie  na  vedomie


	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 1,- EUR /m2/rok a to:
	berie  na  vedomie


