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Miestne zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Uznesenia 
č. 262-288 

z  18.  zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva  mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka 
zo dňa 21. júna  2022 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  prerokovalo  na  svojom                     
18. zasadnutí  dňa 21. júna 2022 tieto body programu:  
       

Program 
 

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 na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022  
5. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka k 31.12.2021 
6. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2021  
7. Návrh na odpustenie nájomného v dôsledku 3. vlny pandémie ochorenia COVID-19 

nájomcovi OZ I.N.A.K 
8. Návrh na odpustenie pohľadávky vedenej voči nájomcovi Lenka Pukáčová autoškola 

COBRA 
9. Návrh na odpustenie poplatku z omeškania pani Tkáčikovej Darine 
10. Návrh na predaj nebytového priestoru  vo výmere 64,45 m2, ktorý sa nachádza 

v bytovom dome na Cabanovej ulici č. 13, spoločnosti Údržba domov, s. r. o., za cenu 
62 000 EUR 

11. Návrh na predĺženie doby spolupráce pri zbere použitého šatstva a obuvi, ktorá vznikla 
na základe Dohody o spolupráci č. 138/2015 medzi spoločnosťou HUMANA People 
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to People Slovakia, o. z. a medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka do 30.04.2026 
vo výške 1 700 EUR/ročne 

12. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 147/B vo výmere 18 m2 v Dome kultúry 
Dúbravka, na dobu neurčitú, spoločnosti NRV TRANSLATION, s. r. o., ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

13. Návrh na nájom nebytového priestoru – garáže č. 7 vo výmere 16,39 m2 v bytovom 
dome na Bujnákovej ulici č. 15 – 23 v Bratislave, spoločnosti Softac s. r. o. na dobu 
určitú 

14. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 2199/101 v k. ú. Dúbravka,              
vo výmere 15 m2 Ing. arch. Ľudmile Fialovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa  

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

16. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 
o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy  č. 4/2020 

17. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

18. Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy vo veci pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku 
za ubytovanie odídenca 

19. Návrh na odzverenie časti verejnej zelene a pozemkov, zverených mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava 

20. Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
21. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Dúbravka a volebných obvodov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné 
obdobie rokov 2022 – 2026 

22. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 

23. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii sociálno-zdravotnej a bytovej 
24. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka →oddelenie kultúry 
25. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka →sociálne oddelenie 
26. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka pre športové kluby 
27. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka →oddelenie školstva 
- Bod č. 27 bol prerokovaný ako bod č. 28 

28. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Miestneho zastupiteľstva zo 17. 
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 
22.03.2022 
- Bod č. 28 bol prerokovaný ako bod č. 27 

29. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva 
30. Rôzne 

 
Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 

 
- - - 
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Miestne zastupiteľstvo zvolilo :     
                                                                                  
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. Ing. Mário Borza    
   1. 2. Ing. Libor Gula, M.A.  
  
Hlasovanie: prítomní:15       za:15         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:0 
                                                                                                       
2. Za overovateľov zápisnice poslancov : 
 
    2. 1. Mgr. Alexej Dobroľubov 
    2. 2. JUDr. Dušan Mikuláš  
 
Hlasovanie: prítomní:17       za:16         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:1 
 
Hlasovanie o návrhu programu uvedeného na pozvánke a zverejneného na úradnej tabuli a 
webovej stránke mestskej časti. 
 
Hlasovanie: prítomní:18       za:17         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:1 

 
- - - 

K  bodu  č. 2 
Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva 
 

Uznesenie MZ  č. 262/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

berie  na  vedomie 
 

A) priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

1. 51/1995 časť B zmena uznesením 453/2010 časť B bod 2 zo dňa 09.02.2010 
2. 16/2011 zo dňa 18.01.2011 
3. 60/2015 časť B bod 1 zo dňa 20. 5. 2015 

 
B) Jednorázové plnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

 
1. 244/2021 časť B a časť C zo dňa 14.12.2021 
2. 261/2022 časť B zo dňa 22.03.2022 

 
Hlasovanie :         prítomní:20       za:18          proti:0          zdržali sa:0      nehlasovali:2   
  
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
K  bodu  č. 3 
Informácia o činnosti útvaru kontroly 
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Uznesenie MZ  č. 263/2022 

zo dňa 21.06.2022 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    
 

A. berie na vedomie 

1. Kontrolu zverejňovania zápisníc z komisií MZ na webovom sídle m. č. za obdobie rokov 
2019-2022 

2. Kontrolu stavu a vývoja dlhu m. č. v roku 2022 

B. schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 
 
Hlasovanie:         prítomní:20       za:20           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 4 
Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022  
 

Uznesenie MZ  č. 264/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    

schvaľuje 
 
1.  Úpravu bežného rozpočtu nasledovne:    
  
 zvýšenie bežných príjmov                                                                                + 350 000 EUR  
  RP 111 003 výnos dane z príjmov FO          + 350 000 EUR 
 
  zvýšenie bežných výdavkov                + 350 000 EUR 
 kapitola Správa + 90 000 EUR  
 kapitola Životné prostredie / Verejná zeleň + 100 000 EUR 
 kapitola Životné prostredie / Detské ihriská + 20 000 EUR 
 kapitola Cestná doprava / Opravy ciest a chodníkov  + 40 000 EUR 
 kapitola Cestná doprava / Dopravné značenie - 40 000 EUR 
 kapitola Kultúra / Dom kultúry Dúbravka                                         + 30 000 EUR  
 kapitola Sociálne služby / Sociálna výpomoc-transfery + 20 000 EUR 
   kapitola Sociálne služby / Sociálna výpomoc-transfery  + 3 000 EUR 
   (dotácia podľa VZN č. 6/2019 žiadateľovi Paracelsus s.r.o.) 
 kapitola Sociálne služby / Denné centrá + 33 000 EUR 
 kapitola Školstvo / Materské školy (energie) + 47 000 EUR 
  kapitola Školstvo / Projekt Teach for Slovakia + 7 000 EUR 

zvýšenie bežných výdavkov krytých príjmovými fin.operáciami  + 307 000 EUR 
(nevyčerpané fin.prostriedky z minulých období)              
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kapitola Školstvo / Materské školy + 12 000 EUR 
kapitola Školstvo / Školské jedálne v MŠ + 48 000 EUR 
kapitola Školstvo / Školské jedálne v ZŠ  + 232 000 EUR 
kapitola Správa  + 15 000 EUR      

 
2.  Úpravu kapitálového rozpočtu nasledovne: 
      

zníženie kapitálových príjmov od tretích strán            - 1 545 000 
EUR 
Kapitálové dotácie od tretích strán                 - 1 545 000 

EUR 
 
zvýšenie kapitálových príjmov od tretích strán – nevyčerpané dotácie 

   z minulých období krytých príjmovými fin.operáciami                    + 225 000 EUR 
   Kapitálové dotácie od tretích strán-nevyčerpané dotácie z MO        +225 000 EUR
  

     zníženie kapitálových výdavkov od tretích strán                  - 1 320 000 EUR 
Kapitálové výdavky kryté z dotácií od tretích strán                  - 1 320 000 EUR 
 
úprava kapitálových výdavkov krytých z Rezervného fondu               + 465 000 EUR 
zvýšenie Kapitálových výdavkov z RF                                + 790 000 EUR 
zníženie Kapitálových výdavkov z RF                        - 325 000 EUR 

     úprava kapitálových príjmov krytých z Rezervného fondu       + 465 000 EUR 
zvýšenie Kapitálových príjmov krytých dodatočnými prevodmi  

 
3.  Úpravu rozpočtu príjmových finančných operácií  nasledovne :                                    
  

      RP 453 nevyčerpané FP z predchádzajúcich období (prenos do roku 2022)     + 532 000 EUR 
 Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min. školstva SR   + 200 000 EUR 

      (dotácia poskytnutá v roku 2021) 
 Nevyčerpaná dotácia z Ministerstva kultúry „ Do knižnice bez bariér“               + 25 000 EUR 
 Nevyčerpaný príspevok na predškolákov MŠ                + 9 000 EUR 
 Nevyčerpaná dotácia na projekty MŠ            + 3 000 EUR 
 Nevyčerpaná dotácia na sčítanie domov a bytov                    + 15 000 EUR 
 Nevyčerpaný príspevok na stravu pre deti v MŠ       + 48 000 EUR 
 Nevyčerpaný príspevok na stravu pre deti v ZŠ + 204 000 EUR 
 Nevyčerpaný príspevok na stravu pre deti v SŠ Dolinského + 28 000 EUR 

 
 
Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu: 
 
PRÍJMY zníženie o 189 000 EUR  zo 21 576 962 EUR na 21 387 962 EUR 
VÝDAVKY zníženie o 244 000 EUR zo 21 560 462 EUR na 21 316 462 EUR 
 

Celkový prebytok rozpočtu po zapracovaní uvedených zmien: 71 500 EUR 
 
Hlasovanie: prítomní:20       za:20         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:0 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
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K  bodu  č. 5 
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka k 31.12.2021 
 

Uznesenie MZ  č. 265/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
   

A. berie na vedomie 
 

správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2021. 
 

B. schvaľuje 
závery ústrednej inventarizačnej komisie vyplývajúce zo zistení počas priebehu inventarizácie. 

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

- - - 
 
K  bodu  č. 6 
Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2021 
 

Uznesenie MZ  č. 266/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka   
  

A. berie na vedomie 
 

       1. Ročnú účtovnú závierku za organizáciu Dúbravská televízia, s.r.o. za rok 2021 
           a hospodársky výsledok – zisk vo výške 915 €.  
 
 2. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo mestskej  
           časti Bratislava-Dúbravka o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti  
           Bratislava–Dúbravka k 31.12.2021 predloženú na rokovanie miestneho zastupiteľstva   
           MČ Bratislava-Dúbravka. 
 
 3. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-  
           Dúbravka za rok 2021. 
 

B. schvaľuje 
 

1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2021 bez výhrad. 
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2021. 

 



7 
 

3. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 
2021 vyčíslený podľa § 16 ods. 6  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy vo výške 1 446 005,77 €. 
 

4. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2021 vyčíslený podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený o nevyčerpané účelovo 
určené prostriedky poskytnuté v roku 2021 v celkovej sume 602 905,73 € a navýšený        
o zostatok finančných operácií vo výške 762 841,17 €. Celková suma na prerozdelenie        
do peňažných fondov za rok 2021 predstavuje sumu 1 605 941,21 €.  

 
5. Prevod finančných prostriedkov do Rezervného fondu vo výške 1 405 941,21 €. 

 
6. Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 200 000,- €. 

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 7 
Návrh na odpustenie nájomného v dôsledku 3. vlny pandémie ochorenia COVID-19 
nájomcovi OZ I.N.A.K 

Uznesenie MZ  č. 267/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    

schvaľuje 
odpustenie  nájmu  nájomcovi OZ I.N.A.K. za obdobie od 1.12.2021 do 30.3.2022 za nebytové 
priestory na ulici Karola Adlera č. 19 v celkovej sume 5 142,84 €. 

 
Hlasovanie: prítomní:22       za:22         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 8 
Návrh na odpustenie pohľadávky vedenej voči nájomcovi Lenka Pukáčová autoškola 
COBRA 
 

Uznesenie MZ  č. 268/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    

schvaľuje 
odpustenie pohľadávky voči nájomcovi Lenka Pukáčová autoškola COBRA za obdobie rokov 
2019 - 2021 za nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka celkovej sume 5 289,08 
€. 
Hlasovanie: prítomní:22       za:2         proti:18          zdržali sa:1    nehlasovali:1 
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Uznesenie nebolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 9 
Návrh na odpustenie poplatku z omeškania pani Tkáčikovej Darine 
 

Uznesenie MZ  č. 269/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    

schvaľuje 
odpustenie  poplatku z omeškania p. Tkáčikovej Darine v súvislosti s užívaním obecného bytu 
na ul. Nejedlého 11 v sume 712,55 €. 

 
Hlasovanie: prítomní:22       za:22         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 10 
Návrh na predaj nebytového priestoru  vo výmere 64,45 m2, ktorý sa nachádza v bytovom 
dome na Cabanovej ulici č. 13, spoločnosti Údržba domov, s. r. o., za cenu 62 000 EUR 
 

Uznesenie MZ  č. 270/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    

schvaľuje 
 

predaj nebytového priestoru č. 1 v bytovom dome na Cabanovej ulici č. 13, súp. č. 2174, na parc. 
č. 1131 a 1132, v k. ú. Dúbravka a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. 1131 a 1132, 
spoločnosti ÚDRŽBA DOMOV, s. r. o., ako víťazovi verejnej obchodnej súťaže za cenu 
62 000,00 EUR za celý predmet predaja s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak zmluva nebude v tejto lehote zo strany kupujúceho 
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
Hlasovanie: prítomní:21       za:20         proti:0          zdržali sa:1    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
K  bodu  č. 11 
Návrh na predĺženie doby spolupráce pri zbere použitého šatstva a obuvi, ktorá vznikla    
na základe Dohody o spolupráci č. 138/2015 medzi spoločnosťou HUMANA People to 
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People Slovakia, o. z. a medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka do 30.04.2026                
vo výške 1 700 EUR/ročne 
 

Uznesenie MZ  č. 271/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    

schvaľuje 
predĺženie doby spolupráce pri zbere použitého šatstva a obuvi o ďalšie 4 roky, ktorá vznikla      
na základe Dohody o spolupráci č. 138/2015 medzi spoločnosťou HUMANA People to People 
Slovakia o.z. a mestskou časťou Bratislava-Dúbravka do 30.04.2026 vo výške 1 700,00 
EUR/ročne. 
 
Hlasovanie: prítomní:20       za:20         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 12 
Návrh na nájom nebytového priestoru č. 147/B vo výmere 18 m2 v Dome kultúry Dúbravka, 
na dobu neurčitú, spoločnosti NRV TRANSLATION, s. r. o., ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 
 

Uznesenie MZ  č. 272/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    

schvaľuje 
 

nájom nebytového priestoru – kancelárie č. 147/B vo výmere 18 m2   v Dome kultúry Dúbravka 
spoločnosti NRV TRANSLATION, s.r.o., na dobu neurčitú za nájomné vo výške 2 160,00 EUR 
za rok (t.z. 120,00 EUR/m2/rok), ako prípad hodný osobitného zreteľa a to za podmienok, že: 

1. K cene nájmu budú pripočítané zálohové platby za služby spojené s nájmom. 
 

2. 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.  

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

- - - 
 
 
K  bodu  č. 13 
Návrh na nájom nebytového priestoru – garáže č. 7 vo výmere 16,39 m2 v bytovom dome               
na Bujnákovej ulici č. 15 – 23 v Bratislave, spoločnosti Softac s. r. o. na dobu určitú 
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Uznesenie MZ  č. 273/2022 

zo dňa 21.06.2022 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    
schvaľuje 

 
nájom nebytového priestoru v bytovom dome na Bujnákovej ulici č. 15 - 23 v Bratislave (garáž 
č. 7) vo výmere 16,39 m2, spoločnosti Softac s. r. o. na dobu určitú za nájomné vo výške 
983,40 EUR za rok za celý predmet nájmu (t. z. 60,00 EUR/m2/rok). V cene nájmu nie sú 
započítané zálohové platby za služby spojené s nájmom. Nájom bude uzatvorený za podmienok, 
že: 
 

1. 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.  
 

2. Nájomná zmluva bude podpísaná na dobu určitú – do doby vyhlásenia výsledkov verejnej 
obchodnej súťaže na predmet nájmu. 

 
3. Nájomca je povinný sprístupniť nebytový priestor na požiadanie prenajímateľa za účelom 

vykonania obhliadky pre účely verejnej obchodnej súťaže. 
 

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

- - - 
 
K  bodu  č. 14 
Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 2199/101 v k. ú. Dúbravka,              
vo výmere 15 m2 Ing. arch. Ľudmile Fialovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 

Uznesenie MZ  č. 274/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    

schvaľuje 
 

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 pozemku, registra "E-KN“ parc. č. 2199/101 
– zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 15 m2, k.ú.  Dúbravka, zapísaného na LV č. 5920, Ing. 
arch. Ľudmile Fialovej, bytom Plachého 29 Bratislava, na dobu určitú do 28.8.2025, za nájomné 
vo výške  30,- EUR za rok za celý predmet nájmu (t. z. 2 EUR/m2/rok), s podmienkou: 

1. 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. 
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2. nájomca bude znášať všetky náklady na vybudovanie a udržovanie parkovacie miesta 

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

- - - 
 
K  bodu  č. 15 
Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 
 

Uznesenie MZ  č. 275/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    

schvaľuje 
 

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, ktorá je určená Zásadami hospodárenia : 
 
nájom pozemkov: 

parc. číslo výme
ra v 
m2 

lokalita Nájomca Adresa 

2403/19 216 Krčace Miroslav Gedel Dúbravka 
3175/26 354 Dražická PhDr. Jana Pavlíková Dúbravka 
2221/2 34 Bujnákova Kristína Pappová Dúbravka 

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:21        proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 16 
Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani 
z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy        
č. 4/2020 
 

Uznesenie MZ  č. 276/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    
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schvaľuje 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2020. 
 
Hlasovanie: prítomní:22       za:22         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 17 
Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 
 

Uznesenie MZ  č. 277/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    

schvaľuje 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. 
 
Hlasovanie: prítomní:22       za:22         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 18 
Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  vo veci pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku                            
za ubytovanie odídenca 

 
Uznesenie MZ  č. 278/2022 

zo dňa 21.06.2022 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    
schvaľuje 

Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti mestskej časti v oblasti 
poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca. 
 
Hlasovanie: prítomní:19       za:19         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
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K  bodu  č. 19 
Návrh na odzverenie časti verejnej zelene a pozemkov, zverených mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, hlavným mestom SR Bratislava 
 

Uznesenie MZ  č. 279/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    

schvaľuje 
návrh  na odzverenie časti verejnej zelene a pozemkov, zverených mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, hlavným mestom SR Bratislava, bez pripomienok. 
 
Hlasovanie: prítomní:20       za:19         proti:1          zdržali sa:0    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 20 
Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

Uznesenie MZ  č. 280/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    

schvaľuje 
Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

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

- - - 
 
K  bodu  č. 21 
Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka a volebných obvodov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie                          
rokov 2022 – 2026 
 

Uznesenie MZ  č. 281/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
    

určuje 
 
1. Počet poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné 

obdobie rokov 2022 - 2026 v celkovom počte 25. 
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2. Volebné obvody o počte 4 a počet poslancov v nich do Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2022 -2026  nasledovne: 
-volebný obvod č. 1  -  6 poslancov     

       -volebný obvod č. 2  -  7 poslancov                
       -volebný obvod č. 3  -  6 poslancov                  
       -volebný obvod č. 4  -  6 poslancov. 
 
Hlasovanie: prítomní:21       za:21         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 22 
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka      
na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 
 

Uznesenie MZ  č. 282/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    

schvaľuje 
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov výkon funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na celé volebné obdobie 
rokov 2022 – 2026 na plný úväzok. 
 
Hlasovanie: prítomní:20       za:19         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:1 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 23 
Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii sociálno-zdravotnej a bytovej 
 

Uznesenie MZ  č. 283/2022 
zo dňa 21.06.2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
    

berie  na  vedomie 
 

vzdanie sa členstva v Komisii sociálno-zdravotnej a bytovej Mgr. Vladimírom Juríkom. 
 

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

- - - 
 
K  bodu  č. 24 
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Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka →oddelenie kultúry 
 

Uznesenie MZ  č. 284/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    
 

A) schvaľuje 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka nasledovne: 
požadovaná suma nad 1700,- EUR:       žiadali              navrhovaná   
                          suma  
 

1. OZ Cultura Humana, vo výške  5 000,- EUR                           0,-EUR 
2. OZ Roman Rusňák, vo výške  4 900,- EUR             0,-EUR  
3. OZ I.N.A.K.    3 070,-EUR                1 200,- EUR 

 
B) berie na vedomie 

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka nasledovne: 
požadovaná suma do výšky 1700,- EUR vrátane:     žiadali                schválená   
                         suma 
    

1. OZ Stoh (Lamačská bitka), vo výške 1 000,- EUR  1 000,- EUR 
2. Jednota dôchodcov, vo výške  1 700,- EUR  1 000,- EUR 
3. OZ Pátrač Tino, vo výške              1 300,- EUR  1 000,- EUR 
4. OZ Novak Vision, výške              1 700,- EUR     800,- EUR   
5. OZ NevaDivadlo               1 700,- EUR                        0,- EUR 

 
Hlasovanie: prítomní:21       za:20         proti:0          zdržali sa:1    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 25 
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka →sociálne oddelenie 
 

Uznesenie MZ  č. 285/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka   
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A) schvaľuje 

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka nasledovne: 
požadovaná suma nad 1700,- EUR:               žiadali         navrhovaná   
                    suma  
 

4. Paracelsus, s. r. o., vo výške                  3 000,- EUR        3 000,- EUR 
5. RC Macko, vo výške         2 720,- EUR        1 400,- EUR 
6. Centrum rodiny, n. o., vo výške            3 980,- EUR        2 300,- EUR 
7. Centrum Skalná ruža, o. z., vo výške    3 600,- EUR                0,- EUR 

 
B) berie na vedomie 

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka nasledovne: 
požadovaná suma do výšky 1700,- EUR vrátane:    žiadali                         schválená   
                                 suma 
    

6. BSN 1930, vo výške               500,- EUR           100,- EUR 
7. OZ Stopa Slovensko, vo výške             1 150,- EUR           500,- EUR 
8. Depaul Slovensko, n. o., vo výške        1 290,77 EUR           700,- EUR 

 
Hlasovanie: prítomní:21       za:19         proti:0          zdržali sa:1    nehlasovali:1 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 26 
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre športové kluby 

 
Uznesenie MZ  č. 286/2022 

zo dňa 21.06.2022 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    
A) schvaľuje 

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka pre nasledujúce športové kluby: 
suma nad 1700,- EUR:                        žiadali 
 
1. Lukostrelecký klub, OZ, BA,  vo výške 3 500,- EUR    8 000,- EUR 

2. Tenisový klub Dúbravka, OZ, BA,  vo výške 2 500,- EUR    7 000,- EUR 
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3. Dúbravský športový klub, OZ, BA, vo výške        0,- EUR   3 000,- EUR 

4. Dúbravské š. centrum, OZ, BA,  vo výške        0,- EUR    5 000,- EUR 

5. Piruetka, OZ, BA,    vo výške 2 000,- EUR    2 500,- EUR 

6. Bežecký klub HNTN OZ, BA,  vo výške 8 900,- EUR  11 000,- EUR 

7. Sportinstitute OZ, BA,   vo výške                   0,- EUR    3 645,- EUR 

8. Futbalový klub polície OZ, BA,  vo výške  6 600,- EUR  10 000,- EUR 

9. Hoba Bratislava, OZ, BA,  vo výške 12 900,- EUR  18 000,- EUR 

10. Box klub Boxer OZ, BA,   vo výške 1 500,- EUR    3 000,- EUR 

11. FK Dúbravka OZ, BA,   vo výške 11 600,- EUR    15 000,- EUR 

12. ŠŠK Gymnázium OZ, BA,   vo výške 3 000,- EUR    3 000,- EUR 

13. Športová škola Galaktikos OZ, BA, vo výške 4 000,- EUR   6 000,- EUR 

14. TK Danube OZ, BA,   vo výške 2 000,- EUR    5 000,- EUR 

15. Benitim OZ, BA,    vo výške        0,- EUR    2 469,- EUR 

B) berie na vedomie 
do výšky 1700,- EUR vrátane: 

1. Hokejbal Dúbravka, OZ, BA,  vo výške          0,- EUR  1 600,- EUR 

2. Šachový klub Dúbravan OZ, BA,  vo výške      500,- EUR  1 000,- EUR 

3. Šachový klub Dúbravan OZ, BA,  vo výške          0,- EUR     800,- EUR 

4. Športový klub Argo OZ,   vo výške   1 000,- EUR  1 500,- EUR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  60 000,- EUR         107 514,- EUR 

 
Hlasovanie: prítomní:20       za:17         proti:0          zdržali sa:2    nehlasovali:1 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 27 
Informácia o vybavení interpelácie poslanca Miestneho zastupiteľstva zo 17. zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 22.03.2022 
 

Uznesenie MZ  č. 287/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
   

berie na vedomie 
 
informáciu  o vybavení  interpelácie poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka zo dňa 22.03.2022 a to,  Mgr. Mateja Nagya. 
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Hlasovanie: prítomní:20       za:20         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu  č. 28 
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka →oddelenie školstva 
 

Uznesenie MZ  č. 288/2022 
zo dňa 21.06.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka    

schvaľuje 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka nasledovne: 
požadovaná suma do výšky 1700,- EUR vrátane:     žiadali                schválená   
                         suma 
Centrum rodiny, n. o. vo výške               1700,- EUR  1700,- EUR 
 
Hlasovanie: prítomní:20       za:20         proti:0          zdržali sa:0    nehlasovali:0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 
 
K  bodu č. 29 
Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva 
Nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
 

- - - 
 
K  bodu č. 30 
Rôzne. 
Nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
 
 
 
 
 
                                                                                                   RNDr. Martin  Zaťovič 
                                                                                            starosta  
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