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Návrh uznesenia 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu                            
„V DÚBRAVKE SI VODU UDRŽME – OŽVOLDÍKOVA, GALLAYOVA, 
FEDÁKOVA UL.“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na riadiaci 
orgán – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 
 

2. Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške 5% 
z celkových oprávnených výdavkov. Pri predpokladanom rozpočte na projekt              
vo výške 165 180 EUR, vrátane DPH, predstavuje spoluúčasť mestskej časti 8 259 
EUR, t.z. 5% z celkových oprávnených výdavkov. 

 

 

 
Dôvodová správa 

 
Cieľom tohto materiálu  je  získať  finančné  prostriedky na  spolufinancovanie projektu 
„V DÚBRAVKE SI VODU UDRŽME - OŽVOLDÍKOVA, GALLAYOVA, FEDÁKOVA 
UL.“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na riadiaci orgán - Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky. 
 
Náklady na realizáciu investície sú v projekte stanovené v sume 165 180 EUR z toho je povinné 
spolufinancovanie mestskej časti Bratislava Dúbravka vo výške 5%, t.z. 8 259 EUR. 
Získanie týchto finančných prostriedkov si vyžaduje samostatné schválenie v podobe uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dúbravka. 
 
 

Uznesenie MR  č. 76/2020 
zo dňa 08.09.2020 

 
Miestna rada 

o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   

s c h v á l i ť 

 

3. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu                            
„V DÚBRAVKE SI VODU UDRŽME – OŽVOLDÍKOVA, GALLAYOVA, 
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FEDÁKOVA UL.“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na riadiaci 
orgán – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 
 

4. Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške 5% 
z celkových oprávnených výdavkov. Pri predpokladanom rozpočte na projekt              
vo výške 165 180 EUR, vrátane DPH, predstavuje spoluúčasť mestskej časti 8 259 
EUR, t.z. 5% z celkových oprávnených výdavkov. 

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