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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

U z n e s e n i a 
 

č. 149 – 162 
 

z   mimoriadneho  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-
Dúbravka 

                                                            z 20. októbra  2020 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 20. októbra 2020 
na  svojom mimoriadnom zasadnutí tieto body programu: 
      

Otvorenie mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia. 
2. Oznámenie starostu  o  nastúpení   náhradníkov   po   zaniknutom    mandáte poslancov 

Miestneho   zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Dúbravka  a  zloženie  sľubu 
nových poslancov. 

3. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 podľa aktuálnej situácie k 30.09.2020. 
4. Návrh na schválenie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci ako kompenzácie 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 
COVID-19. 

5. Návrh na odpustenie časti nájomného v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 
6. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Dúbravka pre športové kluby. 
7. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy o umiestňovaní herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
8. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
9. Návrh na vzatie na vedomie vzdania sa členstva v komisiách mestskej časti Bratislava-

Dúbravka poslancami miestneho zastupiteľstva. 
10. Návrh na voľbu členov volebnej komisie na voľbu člena Miestnej rady Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Dúbravka. 
11. Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka a vzatie na 

vedomie vzdanie sa členstva v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
Mariánom Takácsom. 
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12. Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v prípadoch uvedených v zákone SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

13. Návrh na voľbu nových členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 

14. Žiadosť miestneho kontrolóra o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti 
v súlade s § 18 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

15. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka v oblasti kultúry. 

16. Rôzne. 
17. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva. 

 
  Ukončenie mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 
 
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :     
                                                                                  
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. Ing. Mário Borza 
   1. 2. JUDr. Dávid Béreš 
 
Hlasovanie:      prítomní:20      za:13       proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:7  
                                                                                                       
 
2. Za overovateľov zápisnice poslancov : 
 
    2. 1. Tomáš Husár 
    2. 2. JUDr. Dušan Mikuláš 
 
Hlasovanie:      prítomní:19      za:17        proti:0        zdržali sa:1       nehlasovali:1  
 
Hlasovanie o návrhu programu uvedeného na pozvánke a zverejneného na úradnej tabuli a 
webovej stránke mestskej časti. 
 
Hlasovanie:      prítomní:20      za:20        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 

- - - 
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K bodu č. 2:  
Oznámenie starostu  o  nastúpení   náhradníkov   po   zaniknutom    mandáte poslancov 
Miestneho   zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Dúbravka  a  zloženie  sľubu nových 
poslancov. 
 

Uznesenie MZ č. 149/2020 
zo dňa 20.10.2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. berie  na  vedomie 
 

1. Zánik  poslaneckého  mandátu  Ing. Juraja Káčera a Mariána Takácsa, poslancov  
Miestneho zastupiteľstva mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  za  4. volebný  obvod,  
podľa  § 25  ods. 2 písm. c) zákona  SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v znení 
neskorších predpisov. 

2. Oznámenie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka o nastúpení JUDr. Miroslava 
Pástora a Ing. Ivety Petruškovej za poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, ako náhradníkov za 4. volebný obvod, s počtom hlasov pre 
JUDr. Miroslava Pástora 815 a pre Ing. Ivetu Petruškovú 641. 

     
B. konštatuje, že 

 
• JUDr. Miroslav Pástor  zložil  zákonom  predpísaný  sľub  poslanca  v  súlade  s  §  26  

zákona  SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
• Ing. Iveta Petrušková zložila  zákonom  predpísaný  sľub  poslanca  v  súlade  s  §  26  

zákona  SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie:      prítomní:23      za:23       proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

                                                       - - - 
 
K bodu č. 3:  
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 podľa aktuálnej situácie k 30.09.2020. 
 

Uznesenie MZ č. 150/2020 
zo dňa 20.10.2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 
predložený návrh úprav rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020 podľa 
aktuálnej situácie k 30.09.2020. 
 
Hlasovanie:      prítomní:24      za:23        proti:0        zdržali sa:1       nehlasovali:0  

  
  Uznesenie bolo prijaté. 
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- - - 
 
K bodu č. 4:  
Návrh na schválenie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci ako kompenzácie výpadku 
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 
 

 
Uznesenie MZ č. 151/2020 

zo dňa 20.10.2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

a) s c h v a ľ u j e 
 
čerpanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci ako kompenzácie výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 na úhradu vybraných 
faktúr za výkon originálnych samosprávnych pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
vo výške 335 870,28 eur a 
 

b) p o v e r u j e 
 
starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej 
výpomoci. 
 
Hlasovanie:      prítomní:24      za:23        proti:0        zdržali sa:1       nehlasovali:0 
 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 

- - - 

K bodu č. 5:  
Návrh na odpustenie časti nájomného v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 
 

Uznesenie MZ č. 152/2020 
zo dňa 20.10.2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

a) s c h v a ľ u j e 
 
vyhlásenie verejnej výzvy na odpustenie 50 % nájmu tým nájomcom, ktorí o to požiadajú 
v termíne do 20.11.2020 za splnenia nasledujúcich podmienok: 

1. nájomca mal k 29.2.2020 vyrovnané všetky záväzky voči mestskej časti Bratislava-
Dúbravka (tak z nájomného, ako aj vyrubené dane a poplatky), 

2. nájomca podá čestné vyhlásenie, že spĺňa všetky podmienky pre uplatnenie dotácie na 
nájomné od Ministerstva hospodárstva SR a 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 



5 
 

(nájomné podľa podmienok poskytnutia dotácie nezahŕňa úhrady za plnenia spojené 
s nájmom ako napr. úhrady za spotrebované energie), 

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

 
b) s c h v a ľ u j e 

 
odpustenie 50 % nájmu tým nájomcom, ktorí o to požiadajú v lehote podľa vyhlásenej výzvy a 
bude im schválená dotácia na nájomné v zmysle výzvy MH SR zo dňa 5.8.2020. 

 
Hlasovanie:      prítomní:23     za:22      proti:0       zdržali sa:0      nehlasovali:1 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 
 
K bodu č. 6:  
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre športové kluby. 
 

Uznesenie MZ č. 153/2020 
zo dňa 20.10.2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
s c h v a ľ u j e 

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre nasledujúce športové kluby: 

1. OZ Pohyb bez bariér vo výške 3000,- EUR 
2. OZ Academy 4 you vo výške 5000,- EUR 

 
Hlasovanie:      prítomní:24     za:4      proti:13       zdržali sa:6      nehlasovali:1 
 
Uznesenie nebolo prijaté. 

- - - 
 
K bodu č. 7:  
Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy o umiestňovaní herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Uznesenie MZ č. 154/2020 
zo dňa 20.10.2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s ú h l a s í 

http://www.slovensko.sk/
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s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zákaze umiestňovania herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy bez 
pripomienok. 

 
Hlasovanie:      prítomní:25      za:24      proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:1 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 

K bodu č. 8:  
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 

Uznesenie MZ č. 155/2020 
zo dňa 20.10.2020 

 
Miestne   zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

s c h v a ľ u j e 
 

Ing. Ružene Zathureckej, miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorej 
skončila funkcia miestneho kontrolóra ku dňu 30.09.2020, v zmysle zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za obdobie 01.01.2020 – 
30.09.2020, vo výške 20% zo súčtu mesačných platov za toto obdobie. 
 
Hlasovanie:      prítomní:25      za:19        proti:0        zdržali sa:4       nehlasovali:2 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 9: 
Návrh na vzatie na vedomie vzdania sa členstva v komisiách mestskej časti Bratislava-
Dúbravka poslancami miestneho zastupiteľstva. 
 

Uznesenie MZ č. 156/2020 
zo dňa 20.10.2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A) berie  na  vedomie 
 
vzdanie sa členstva v ekonomickej komisii a v komisii územného rozvoja, výstavby, dopravy 
a podnikateľských aktivít ku dňu 01.10.2020 Ing. Jurajom Káčerom. 
 

B) berie na vedomie 
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vzdanie sa členstva v komisii školstva, v komisii životného prostredia, bezpečnosti a poriadku, 
a v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov                             
ku dňu 30.09.2020 Mariánom Takácsom. 
 
Hlasovanie:      prítomní:25      za:25        proti:0       zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 10: 
Návrh na voľbu členov volebnej komisie na voľbu člena Miestnej rady Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Dúbravka. 
 

Uznesenie MZ č. 157/2020 
zo dňa 20.10.2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 
verejnú voľbu člena Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-
Dúbravka. 
 
Hlasovanie:      prítomní:25      za:24        proti:0       zdržali sa:1     nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 11: 
Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka a vzatie na 
vedomie vzdanie sa členstva v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
Mariánom Takácsom. 
 

Uznesenie MZ č. 158/2020 
zo dňa 20.10.2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. Berie na vedomie 
 
vzdanie sa členstva v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Dúbravka Mariánom Takácsom 
ku dňu 30.09.2020. 
 

B. volí 
 

za člena miestnej rady poslanca Ing. Juraja Horana. 
 
Hlasovanie:      prítomní:23      za:22        proti:0        zdržali sa:1       nehlasovali:0 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 

K bodu č. 12: 
Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a 
viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v prípadoch uvedených v zákone SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
Uznesenie MZ č. 159/2020 

zo dňa 20.10.2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

poveruje 
 

Tomáš Husára, poslanca miestneho zastupiteľstva zvolávaním a  vedením zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka v prípadoch podľa § 12 ods. 2 
prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 piatej vety a ods. 6 tretej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie:      prítomní:24     za:24        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 

K bodu č. 13: 
Návrh na voľbu nových členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 
 

Uznesenie MZ č. 160/2020 
zo dňa 20.10.2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
 volí 

 
1. Mgr. Marcela Burkerta, za člena Komisie školstva a mládeže Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
2. JUDr. Miroslava Pástora, za  člena    Ekonomickej komisie a Komisie životného 

prostredia, bezpečnosti a poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 

3. Ing. Ivetu Petruškovú, za členku Komisie kultúry a Komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 

4. Mgr. Vieru Psotkovú, za členku Komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy 
a podnikateľských aktivít Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
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Hlasovanie:      prítomní:25     za:24        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:1 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 14: 
Žiadosť miestneho kontrolóra o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti v súlade 
s § 18 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

Uznesenie MZ č. 161/2020 
zo dňa 20.10.2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

súhlasí 
 
v súlade s ustanovením § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov s vykonávaním inej zárobkovej činnosti miestnym kontrolórom 
Mariánom Takácsom, popri činnosti miestneho kontrolóra, ktorá spočíva v ponechaní si a v 
pokračovaní viazaného živnostenského oprávnenia na výkon konzultačnej činnosti v oblasti 
technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika. 
 
Hlasovanie:      prítomní:25      za:20        proti:0       zdržali sa:5       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

- - - 

K bodu č. 15: 
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka v oblasti kultúry. 
 

Uznesenie MZ č. 162/2020 
zo dňa 20.10.2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
schvaľuje 

 

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka v oblasti kultúry na projekty:  

1. ART  galéria na školskej chodbe v sume 1000,- EUR (Združenie rodičov a priateľov pri 
Základnej škole Pri kríži), 
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2. Dúbravský dôchodca – Teta Margit a spol. (výroba audiovizuálnych diel) v sume 1000,- 
EUR (Studio 9, s.r.o.). 

Hlasovanie:      prítomní:24     za:22        proti:0       zdržali sa:2       nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 16:  
Rôzne. 
 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 

K bodu č. 17:  
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
	A. berie  na  vedomie
	A) berie  na  vedomie



