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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z  mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 1. decembra 2016 vo Veľkej 
zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
Žatevná 4. 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

december  2016 
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Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
RNDr. Martin Zaťovič,  starosta  otvoril    mimoriadne  zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva   
mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len“miestne zastupiteľstvo“). 
Privítal  poslancov  miestneho   zastupiteľstva,  miestnu kontrolórku,  vedúcich   pracovníkov   
miestneho   úradu  a ostaných prítomných. 
Skonštatoval, že podľa počtu podpísaných  poslancov miestneho zastupiteľstva na prezenčnej 
listine  je   miestne  zastupiteľstvo  uznášaniaschopné. Prezenčná   listina  tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zápisnice. 
Starosta z  neprítomnosti  na  tomto  zasadnutí   ospravedlnil   Mgr. Ľuboša Krajčíra, zástupcu 
starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva Ing. Martina Mlýneka, Mgr. Alexeja Dobroľubo- 
va, Ing. Libora  Gulu, Ing. Juraja  Káčera, Mgr. Mariána Podrazila  a  z  neskoršieho príchodu 
Ing. Mária Borzu. 
   
Následne miestne zastupiteľstvo zvolilo :   
                                                                                                                                                  
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
   1. 1. Maroša  Repíka 
   1. 2. Mariána  Takácsa 
 
Hlasovanie :        prítomní : 15           za : 14           proti : 0           zdržal sa : 1 
                                                                                                  
 
2. Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
    2. 1. Ing. Mgr. Petra Illého 
    2. 2. Mgr. Miroslava Sedláka 
 
Hlasovanie :        prítomní : 15           za : 14           proti : 0           zdržal sa : 1 
 
Z dôvodu, že  materiály  zaradené  do návrhu  programu  mimoriadneho zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva pri ich spracovaní  neprešli  legislatívnym  procesom   v  zmysle   Rokovacieho 
poriadku  Miestneho  zastupiteľstva mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka, neboli  prerokované 
v miestnej  rade  a  v  komisiách miestneho zastupiteľstva, bolo   potrebné  o  ich  zaradení  do   
programu   mimoriadneho   zasadnutia miestneho zastupiteľstva  o  každom   z  nich  osobitne 
hlasovať. 
 
Osobitné  hlasovanie  o  zaradení materiálu  do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
pod bodom č. 1: 
„Stanovisko  Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Dodatku 
Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky Bratislavy  v  znení dodatkov 1 až 6  v oblasti 
odpadového hospodárstva na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.“. 
Materiál nebol prerokovaný v miestnej rade a ani v komisiách miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 16           za : 16           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Starosta  skonštatoval, že  materiál  bol  zaradený   do   programu   mimoriadneho   zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva.   
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Osobitné  hlasovanie  o  zaradení materiálu  do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
pod bodom č. 2: 
„Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Dúbravka  k  návrhu 
Dodatku 
Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 6, ktorým sa 
dopĺňajú  články  73, 74, 80, 87 a 91  štatútu, v  dôsledku   zámeru  prijať  všeobecne záväzné 
nariadenie    o   dočasnom    parkovaní   motorových   vozidiel   na    vymedzených    úsekoch 
miestnych   komunikácií  na  území   hlavného mesta  Slovenskej  republiky Bratislavy, výške 
úhrady  za   dočasné   parkovanie   motorových   vozidiel,  spôsobe  úhrady  a  preukázania jej  
zaplatenia.“. 
Materiál nebol prerokovaný v miestnej rade a ani v komisiách miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 15           za : 15           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Starosta  skonštatoval, že  materiál  bol  zaradený   do   programu   mimoriadneho   zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva.   
 
Schválením  o  zaradení   materiálov    do   programu   mimoriadneho   zasadnutia   miestneho 
zastupiteľstva   pod  bodmi   č. 1   a   č. 2  bol   schválený   program mimoriadneho zasadnutia  
miestneho zastupiteľstva. 
       
Schválený program 
    Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
    Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, voľba návrhovej 
    komisie a overovateľov zápisnice. 
1. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Dodatku 
    Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 6  v oblasti 
    odpadového hospodárstva na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Dodatku 
    Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 6, ktorým sa 
    dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu, v dôsledku  zámeru  prijať  všeobecne  záväzné 
    nariadenie  o  dočasnom   parkovaní   motorových    vozidiel   na    vymedzených    úsekoch 
    miestnych  komunikácií  na  území  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške 
    úhrady  za  dočasné  parkovanie   motorových   vozidiel, spôsobe   úhrady a preukázania jej  
    zaplatenia. 
    Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva viedol RNDr. Martin Zaťovič, starosta. 
 

- - - 
 

K bodu č. 1: Stanovisko   Miestneho    zastupiteľstva    mestskej   časti    Bratislava-Dúbravka 
k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 
až  6  v   oblasti   odpadového   hospodárstva   na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
 
Úvodné  slovo  predniesol  Ing. arch. Pavel Gašparovič, vedúci  oddelenia  územného  rozvoja 
a životného prostredia. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nevzniesli žiadne pripomienky. 
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Uznesenie MZ č.172/2016 

zo dňa 8. 11. 2016 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

A. súhlasí 

s návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti 
odpadového hospodárstva na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bez 
pripomienok. 

B. žiada  

starostu 
doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 15       za : 14       proti : 0       zdržali sa : 0       nehlasoval: 1 
 
Po hlasovaní starosta  skonštatoval,  že  uznesenie  bolo  schválené. 
 

- - - 
 
K bodu č. 2:  Stanovisko   Miestneho   zastupiteľstva    mestskej   časti    Bratislava-Dúbravka  
k   návrhu   Dodatku   Štatútu   hlavného   mesta   Slovenskej  republiky   Bratislavy  v   znení 
dodatkov   1   až   6, ktorým   sa   dopĺňajú   články   73, 74, 80, 87  a  91  Štatútu, v  dôsledku   
zámeru prijať  šeobecne záväzné nariadenie  o  dočasnom    parkovaní   motorových   vozidiel   
na  vymedzených  úsekoch miestnych  komunikácií   na   území    hlavného mesta  Slovenskej   
republiky Bratislavy, výške   úhrady  za  dočasné  parkovanie   motorových vozidiel,  spôsobe  
úhrady  a  preukázania jej zaplatenia. 
 
Úvodné  slovo  predniesol  Ing. arch. Pavel Gašparovič, vedúci  oddelenia  územného  rozvoja 
a životného prostredia. 
K materiálu vystúpili poslanci Maroš Repík a MUDr. Juraj Štekláč, ktorí  vyjadrili svoj názor,  
že  je  nutné  riešiť   súčasnú  situáciu  v  parkovaní   a  dôležité  je  sústrediť  sa  na  príslušné 
všeobecné záväzné nariadenie mesta ako na predložený návrh dodatku štatútu. 
 

Uznesenie MZ č. 173/2016 
zo dňa 1. 12. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

A. súhlasí 

s návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 
1 až 6, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu, v dôsledku zámeru prijať 
všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej 
zaplatenia. 

B. žiada 
starostu 
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doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
Hlasovanie :        prítomní : 17           za : 7           proti : 1           zdržali sa : 8 
 
Po hlasovaní starosta  skonštatoval,  že  uznesenie  nebolo  schválené. 
 
Nakoľko  v  zmysle  čl. 103  ods. 2  Štatútu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  je potrebné, aby 
miestne zastupiteľstvo  vyjadrilo k predmetnému návrhu dodatku štatútu svoj súhlas/nesúhlas, 
starosta vyzval poslancov, aby hlasovali o nesúhlase s predloženým návrhom dodatku štatútu. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

A. nesúhlasí 

s návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 
1 až 6, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 Štatútu, v dôsledku zámeru prijať 
všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej 
zaplatenia. 

B. žiada 
starostu 
doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 17           za : 10           proti : 4           zdržali sa : 3 
 
Po hlasovaní starosta  skonštatoval,  že  uznesenie  bolo  schválené. 
   
RNDr. Martin   Zaťovič,  starosta   po  prerokovaní   schváleného  programu   mimoriadneho 
zasadnutia  miestneho  zastupiteľstva poďakoval prítomným poslancom za ich  účasť a následne 
mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Rastislav Bagar, v. r.                                                     RNDr. Martin Zaťovič, v. r. 
      prednosta miestneho úradu                                                                 starosta 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
1. Ing. Mgr. Peter Illý, v. r., poslanec miestneho zastupiteľstva                

2. Mgr. Miroslav Sedlák, v. r., poslanec miestneho zastupiteľstva 
 
 
     
Za správnosť zápisnice: Mgr. Jozef Kralovič, v. r., vedúci organizačného oddelenia                    
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