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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

U z n e s e n i a 
 

č. 178 – 181  
 

z   12.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
                                                            z 23. februára  2021 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 23. februára 2021 
na  svojom 12. 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 Akčného plánu komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka na rok 2021. 
5. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021-2023. 

- Doplnený bod do programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
6. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva. 
7. Rôzne. 

 
Informačný materiál: 
- Informovanie o stave budúcej rekonštrukcie budovy kpt. Rašu a predstavenie celkového 

konceptu rekonštrukcie a prístavby vrátane revitalizácie, zefektívnenie a skultúrnenie 
okolia budúceho zámeru. 

- Informácia o stave poskytovania sociálnych služieb a plnení prioritných úloh v roku 
2020. 

- Informácie o stave prípravy podnetov pre zmeny a doplnky a prerokovanie UŠ. 
o  Doplnený informačný materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva. 

 
  Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
 
 

- - - 
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Miestne zastupiteľstvo zvolilo :     
                                                                                  
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. JUDr. Dávid Béreš 
   1. 2. Ing. Mário Borza 
 
Hlasovanie:      prítomní:21      za:21       proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0  
                                                                                                       
 
2. Za overovateľov zápisnice poslancov : 
 
    2. 1. Branko Semančík 
    2. 2. JUDr. Dušan Mikuláš  
 
Hlasovanie:      prítomní:22      za:21        proti:0        zdržali sa:1       nehlasovali:0  
 
Hlasovanie o návrhu programu uvedeného na pozvánke a zverejneného na úradnej tabuli a 
webovej stránke mestskej časti. 
 
Hlasovanie:      prítomní:22      za:22        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Starosta navrhol  doplniť do programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  „Návrh na úpravu 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021 - 2023.“ za bod 4 ako bod 5.  
 
Hlasovanie:      prítomní:22      za:22        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0 
   
Starosta skonštatoval, že tento program bol schválený a doplnený do programu zasadnutia ako 
bod 5. 
 

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

Uznesenie MZ č. 178/2021 
zo dňa 23. 02. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

  berie  na  vedomie 
 
priebežne plnené uznesenie miestneho zastupiteľstva: 
 

- 109/2015 časť B bod 2 zo dňa 15.12.2015. 
 
Hlasovanie:      prítomní:22      za:21        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:1  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

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

Uznesenie MZ č. 179/2021 
zo dňa 23. 02. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A) Berie na vedomie 
 
1. Správu o  kontrolnej  činnosti  za  rok  2020. 
2. Správu  o výsledkoch  kontroly  vybavovania  sťažností  a  petícií  za  rok  2020. 
 

B) žiada 
 
o kontrolu plnenia uznesenia č.176/2017 a kontrolu plnenia zmluvy č.109/2020. 
 
Hlasovanie:      prítomní:23      za:23        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

 
K bodu č. 4:  
Návrh Akčného plánu komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-
Dúbravka na rok 2021. 
 

Uznesenie MZ č. 180/2021 
zo dňa 23. 02. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 

návrh Akčného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-
Dúbravka na rok 2021. 

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

- - - 

 
 
K bodu č. 5:  
Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021-2023. 

- Doplnený bod do programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
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Uznesenie MZ č. 181/2021 
zo dňa 23. 02. 2021 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Dúbravka 
 

schvaľuje 
 
úpravu  rozpočtu  na  rok  2021   -  v  časti  Bežné výdavky v kapitole sociálne služby 
nasledovne:  
 
1.  zníženie bežných výdavkov 
       
RP 10.2.0. 634 004 12.4. – Prepravné – výlety autobusom                                                      
- 1.000,-€ 
RP 10.2.0. 637 002 12.4. – Výdavky na kultúrne podujatia, dary dôchodcom, podpora RS       
- 1.500,-€ 
  
2.  zvýšenie bežných výdavkov  
 
RP 10.7.0. 642 002 12.2. – Poskytnutie sociálnej výpomoci a dotácií podľa VZN                 
+ 2.500,-€ 
 
Celkový návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 po úprave bežného rozpočtu sa nezmení. 

Hlasovanie:      prítomní:23      za:8        proti:3        zdržali sa:12       nehlasovali:0  
 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 

- - - 

K bodu č. 6:  
Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva. 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 

K bodu č. 7:  
Rôzne 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 

RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
                                                                                                                    starosta 
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