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Miestne   zastupiteľstvo   mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

U z n e s e n i a 
 

č.  168 – 171                            
 

z   mimoriadneho  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej   časti    
Bratislava-Dúbravka 

   
                                                           z 8. novembra 2016  

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 8. novembra 2016 
na svojom mimoriadnom zasadnutí tieto body programu: 
 
    Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
    Schválenie  programu   mimoriadneho   zasadnutia   miestneho   zastupiteľstva,   návrhovej 
    komisie  a overovateľov zápisnice. 
1. Návrh   dodatku  č. 4   k  rokovaciemu  poriadku  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti 
    Bratislava-Dúbravka. 
2. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmena čl. 91 ods.1 
    písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89.  
3. Stanovisko   Miestneho    zastupiteľstva   mestskej   časti  Bratislava-Dúbravka   k   návrhu 
    Všeobecne   záväzného   nariadenia    hlavného   mesta   Slovenskej   republiky   Bratislavy 
    o miestnom poplatku za rozvoj. 
4. Rôzne. 
    Stanovisko  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka  k tragickým 
    udalostiam týkajúcich sa požiarov v obytných domoch  na území  mestskej časti Bratislava- 
    Dúbravka. 
    Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. Ing. Igora Mravca 

   1. 2. Mariána Takácsa 
 
Hlasovanie :        prítomní : 25           za : 25           proti : 0           zdržali sa : 0 
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2. Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
    2. 1. Ing. Mgr. Petra Illého 

    2. 2. Ing. Jozefa Radošovského 
 
Hlasovanie :        prítomní : 25           za : 25           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
Osobitné  hlasovanie  o  zaradení materiálu  do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
pod bodom č. 1: 
„Návrh   dodatku   č. 4   k  rokovaciemu    poriadku  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti 
Bratislava-Dúbravka.“. 
Materiál nebol prerokovaný v miestnej rade a ani v komisiách miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 23           za : 23           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
Osobitné  hlasovanie  o  zaradení materiálu  do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
pod bodom č. 2: 
„Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy, zmena čl. 91 ods. 1 
písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89.“.  
Materiál nebol prerokovaný v miestnej rade a ani v komisiách miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 24           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 0 
  
 
Osobitné  hlasovanie  o  zaradení materiálu  do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
pod bodom č. 3: 
„Stanovisko  Miestneho    zastupiteľstva   mestskej   časti  Bratislava-Dúbravka   k návrhu 
Všeobecne   záväzného   nariadenia   hlavného   mesta   Slovenskej   republiky Bratislavy 
o miestnom poplatku za rozvoj.“.  
Materiál nebol prerokovaný v miestnej rade a ani v komisiách miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 24           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
            
Osobitné    hlasovanie    o    zaradení    bodu   „Rôzne“   do  programu  zasadnutia   miestneho 
zastupiteľstva pod bodom č. 4. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 24           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 0 
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Schválením  o  zaradení   materiálov    do   programu   mimoriadneho   zasadnutia   miestneho 
zastupiteľstva  pod  bodmi  č. 1,  č. 2,  č. 3   a  bodu  „Rôzne“ pod bodom č. 4  bol   schválený   
program mimoriadneho zasadnutia  miestneho zastupiteľstva. 
           

                                                          - - - 
 
K bodu č. 1: Návrh  dodatku  č. 4   k  rokovaciemu  poriadku  Miestneho  zastupiteľstva  
mestskej  časti Bratislava-Dúbravka. 
 

Uznesenie MZ č. 168/2016 
zo dňa 8. 11. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

dodatok č. 4 k rokovaciemu poriadku Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti Bratislava-
Dúbravka. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 25           za : 25           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

- - - 
 
K bodu č. 2: Návrh dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej republiky Bratislavy, 
zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a  89.  
 

Uznesenie MZ č. 169/2016 
zo dňa 8. 11. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. súhlasí 

bez pripomienok s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení čl. 91 ods. 1 písm. b)  a  dopĺňa  čl. 87 a  89. 

 B. žiada 
 

 starostu   
 doručiť toto uznesenie primátorovi hlavého mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 25           za : 24           proti : 0           zdržal sa : 1 
 

- - - 
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K bodu č. 3: Stanovisko  Miestneho    zastupiteľstva   mestskej   časti  Bratislava-Dúbravka   
k návrhu Všeobecne   záväzného   nariadenia   hlavného   mesta   Slovenskej   republiky 
Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj.     
     

Uznesenie MZ č. 170/2016 
zo dňa 8. 11. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. nesúhlasí 
 
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o miestnom poplatku za rozvoj. 

    B. žiada 
 

 starostu  
 doručiť toto uznesenie primátorovi hlavého mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 
Hlasovanie :        prítomní : 22           za : 21           proti : 0           zdržal sa : 1 
 

- - - 
 
K bodu č. 4: Rôzne. 
                      Stanovisko  Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
k tragickým udalostiam týkajúcich sa požiarov v obytných domoch  na území  mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. 
  

Uznesenie MZ č. 171/2016 
zo dňa 8. 11. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
žiada 

 
starostu 
1. V spolupráci s Hasičskou jednotkou Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti 
    Bratislava-Dúbravka pripraviť špeciálnu prílohu v Dúbravských novinách, ako sa správať a 
    chrániť pred požiarom, respektíve počas požiaru. 
2. V spolupráci s Hasičskou jednotkou Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti 
    Bratislava-Dúbravka  pripraviť v kluboch dôchodcov školenia ako sa chrániť pred požiarom 
    a ako sa správať, keď začne horieť. 
3. Využiť Dom kultúry Dúbravka na zorganizovanie podujatia pre všetkých Dúbravčanov  
    v rámci šírenia osvety ako sa správať a chrániť pred požiarom, respektíve počas požiaru. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 16           za : 16           proti : 0           zdržali sa : 0 
 

 
 

                                                                                                  RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
                                                                                                                   starosta 
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