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Návrh  uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

berie  na  vedomie 
 

A) priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

1. 109/2015 časť B bod 2 zo dňa 15.12.2015 
 

B) Jednorázové plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva: 
 

1. 7/2022 časť B zo dňa 22.11.2022 
2. 304/2022 časť B zo dňa 27.9.2022 

 
--- 

 
Informácia o plnení uznesení  Miestneho zastupiteľstva  

________________________________________________________________ 
 
 
Priebežne plnené uznesenia: 
 

Uznesenie MZ č. 109/2015 
zo dňa 15. 12. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. schvaľuje 
 

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka  na roky 2016-2020.  
 

B. žiada 
 
starostu 
1. Vychádzajúc z analýzy súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb dopracovať akčný   
plán opatrení prioritných úloh na jednotlivé roky vymedzeného obdobia, ich finančné náklady 
a zdroje čerpania. 
                                                                                                                   T: marec 2016 
 
2. Pravidelne raz ročne predkladať miestnemu zastupiteľstvu informáciu o stave poskytovania 
sociálnych služieb a plnenie prioritných úloh na daný rok. 
                                                                                                                   T: 1 x ročne 
                                                                                                                        do konca decembra 
 
 
Plnenie: Na 2. zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 31.01.2023 je predložená 
informácia o stave poskytovania sociálnych služieb a plnení prioritných úloh v zmysle 
uznesenia č. 109/2015 časti B bodu 2 zo dňa 15.12.2015. 
 



 
 

Jednorázové plnené uznesenie: 
 

Uznesenie MZ č. 7/2022 
zo dňa 22.11.2022 

 
Miestne zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. berie na vedomie 
 
plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
na  
rok 2023. 

B. ukladá 
 

predsedom komisií miestneho zastupiteľstva 
predložiť v spolupráci s tajomníkmi komisií miestneho zastupiteľstva organizačnému 
oddeleniu plán zasadnutí príslušnej komisie miestneho zastupiteľstva na rok 2023. 
 

T: 31.01.2023 
 

Plnenie: Uznesenie bolo splnené. 
 

--- 
 

Uznesenie MZ  č. 304/2022 
zo dňa 27.09.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
A) súhlasí s pomenovaním novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Dúbravka: 
 
      1. 1. Ulica v lokalite „Agátová, projekt Agáty“ : Pod kopčekmi  
      1. 2. Ulica v lokalite „Polianky, projekt Čerešne“ : Ulica Maríny Paulínyovej, 
       
B) žiada starostu,  

aby predmetný návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v mestskej časti     
Bratislava-Dúbravka zaslal primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy za účelom jeho prerokovania v  Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 

 
Plnenie: Uznesenie bolo splnené. 
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