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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, konaného dňa 23. februára 2021 v Dome kultúry Dúbravka 
na Saratovskej 2/A. 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

február 2021 
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Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
RNDr.  Martin  Zaťovič, starosta  otvoril  12. zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len “Miestne zastupiteľstvo“). 
Privítal   poslancov  Miestneho   zastupiteľstva, vedúcich  pracovníkov miestneho  úradu, 
miestneho kontrolóra Mariána Takácsa a ostatných prítomných. 
Ospravedlnil poslancov Ing. Pavla Vladoviča a Mgr. Marcela Burkerta. 
Skonštatoval, že podľa  počtu  podpísaných poslancov Miestneho zastupiteľstva na 
prezenčnej listine  je   Miestne  zastupiteľstvo  uznášaniaschopné. 
   
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
   
Následne 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  
 
Následne starosta predložil poslancom Miestneho  zastupiteľstva  na schválenie návrh  
programu zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva, ktorý  bol  uvedený   na   pozvánke 
a zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
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. 
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Schválený program zasadnutia 
 

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. 

- - - 
 
K bodu č. 2:  

Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva. 

Úvodné slovo predniesol prednosta miestneho úradu, Ing. Rastislav Bagar, ktorá uviedol, že 
na zasadnutia Miestneho zastupiteľstva bolo predložené jedno priebežne plnené uznesenie 
a to, uznesenie č. 109/2015 zo dňa 15.12.2015 časti B bod 2, kde miestne zastupiteľstvo 
žiada starostu pravidelne raz ročne predkladať informáciu o stave poskytovania sociálnych 
služieb a plnenie prioritných úloh na daný rok. Na 12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 
bol predložený informačný materiál v zmysle uznesenia č. 109/2015 časti B bodu 2 zo dňa 
15.12.2015. 

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. 
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Hlasovanie:      prítomní:22      za:21        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:1  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K bodu č. 3:  

Informácia o činnosti útvaru kontroly. 

Úvodné slovo predniesol Marián Takács, miestny kontrolór v mestskej časti, ktorý uviedol, že 
vypracovaný materiál obsahuje dve časti a to: 

- Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. 
- Správu o výsledkoch kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2020. 

Podrobné informácie sú uvedené v samotnom materiály. 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Mgr. Matej Nagy, ktorý podal návrh na doplnenie uznesenia, 
v ktorom žiada o kontrolu plnenia uznesenia č. 176/2017 a kontrolu plnenia zmluvy č. 
109/2020. 

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. 

Úvodné slovo predniesol prednosta miestneho úradu Ing. Rastislav Bagar. Návrh Akčného 
plánu vznikol na základe spolupráce Oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva a Komisie 
sociálno-zdravotnej a bytovej. Návrh predloženého Akčného plánu vychádza z návrhu 
predloženom Komisiou sociálno-zdravotnou a bytovou s dvomi úpravami a to: 

1. Gestorom tvorby KPSS má byť miestny úrad a jeho odborný útvar a nie externá 
poradenská spoločnosť. 
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2. Upravená aktivita A 2.2.3.3., ktorá ukladá miestnemu úradu vypracovať v I. štvrťroku 
2021 plán procesu komunitného plánovania. 

 

K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky. 

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. 

Úvodné slovo predniesol poslanec Mgr. Matej Nagy, ktorý uviedol, že v tomto roku má 
Komisia sociálna, zdravotná a bytová opäť vyčlenených 4.000,-€ a v minulom roku vyčerpala 
spolu s mimoriadne vyčlenenými prostriedkami 6.980,-€. V našej mestskej časti pôsobia 
organizácie aj v časoch pandémie a potrebujú pomoc mestskej časti, aby mohli poskytovať 
svoju pomoc klientom, ktorých pandémia mimoriadne zasahuje. Uviedol, že vyčlenené 
prostriedky na dotácie vo výške 4.000,-€ nepostačujú. Dôvodom pre navýšenie balíka dotácii 
podľa VZN je aj to, že mnohé organizácie pracujú s klientom, s ktorým mestská časť cez 
svoje sociálne oddelenie nemá kontakt. Sú to osamelí seniori, rodiny v kríze, ohrozená 
mládež. Pracujú s nimi aj v čase pandémie. Aktivity v kompetencii mestskej časti, ako sú 
napríklad Denné centrá alebo voľnočasové aktivity seniorov sú aktuálne nerealizované a je 
otázne ich realizovanie aj v neskoršom období. Rodiny a seniori, ktorí sú aktuálne v núdzi 
potrebujú pomoc teraz, nie až keď sa uvoľnia opatrenia. 

Druhým dôvodom pre navýšenie je, aby projekty, ktoré budú podané v riadnom termíne do 
31.3.2021 boli podporené už v najbližšom období a aby sme nemuseli vyhlasovať 
mimoriadnu dotáciu v neskoršom období, čo by zároveň skrátilo trvanie projektov.    

Do diskusie sa prihlásil poslanec PhDr. Ľuboš Krajčír, ktorý súhlasí s názorom, že treba 
v týchto časoch pandémie pomáhať ľuďom viac ako inokedy, ale nestotožňuje sa s názorom 
ubrať seniorom/dôchodcom, pretože si myslí, že po konci pandémie by sme sa mali skôr 
zamerať na adaptáciu seniorov do spoločnosti. Oddelenie sociálnych služieb robí maximum 
pre seniorov, sociálne slabších, ľudí odkázaných na pomoc. Je toho názoru, aby sme radšej 
podporili úrad ako OZ. 
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Do diskusie sa prihlásil poslanec MUDr. Juraj Štekláč, PhD., ktorý nevidí zmysel presúvať 
finančné prostriedky, ktoré neboli vyčerpané na začiatku roka. Je zvláštne meniť rozpočet 
kvôli subjektom, ktoré si zatiaľ nepodali žiadosť o dotáciu. Je to udeľovanie neprimeranej 
výhody. 

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 

- Mgr. Matej Nagy 
- Ing. Iveta Petrušková 

 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 

- - - 

K bodu č. 7:  
Rôzne 

Zasadnutia sa zúčastnil aj pán Andrej Lendel, ktorý členov miestneho zastupiteľstva 
informoval o stave budúcej rekonštrukcie budovy kpt. Rašu, Predstavil celkový koncept 
rekonštrukcie a prístavby vrátane revitalizácie, zefektívnenie a skultúrnenie okolia. 
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Ing. Arch. Pavel Gašparovič informoval poslancov miestneho zastupiteľstva o stave prípravy 
podnetov pre zmeny a doplnky a o prerokovaní urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami. 

Pán starosta RNDr. Martin Zaťovič a poslanec JUDr. Dávid Béreš poďakovali vedeniu, 
zamestnancom miestneho úradu za odvedenú prácu v boji so súčasnou pandémiou. Pán 
starosta poskytol informáciu, že bolo v mestskej časti Bratislava-Dúbravka pretestovaných 
okolo 33 000 ľudí, máme otvorené 3 MOM-ky. 

Diskutovalo sa aj o rozširovaní ulice Harmincova. 

V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 

- - - 

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

 

 

Overovatelia: 

1. Branko Semančík, poslanec Miestneho zastupiteľstva    
                        
2. JUDr. Dušan Mikuláš, poslanec Miestneho zastupiteľstva 

 
 
 
 
Za správnosť zápisnice:  
JUDr. Jana Jakubkovič 
vedúca organizačného oddelenia 
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