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Návrh   uznesenia 
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

berie na vedomie 
 
informáciu  o  vybavení  interpelácií  poslanca  miestneho  zastupiteľstva, Mgr. Marcela 
Burkerta. 
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Informácia 

o vybavení interpelácií poslanca miestneho zastupiteľstva 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Interpelácie Mgr. Marcela  Burkerta, poslanca miestneho  zastupiteľstva  prednesené  na 11. 
zasadnutí  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka dňa 13. 12. 2016: 
 
Predmet interpelácií: 
- skládky odpadu na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
- kancelária starostu-jej organizačná štruktúra 
- sledovanosť Dúbravskej televízie 
- rekonštrukcia a dostavba Domu kultúry Dúbravka. 
 
Vybavenie interpelácií: 
Viď. príloha k tomuto materiálu.  
Prílohy  uvedené  v  odpovedi  na  interpelácie  sú  k  dispozícií na nahliadnutie  priamo na 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva a na organizačnom oddelení Miestneho úradu  mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. 
 
 
 
 
 





Vážený pán poslanec , 

 

Odpoveď na interpeláciu „Odpady“: 

Pôsobnosť  mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti odpadového hospodárstva je taxatívne 

vymedzená v Čl. 44 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Mestská časť nie je oprávnená konať nad 

rámec kompetencií zverených jej týmto štatútom. Zdôrazňujeme, že obcou v zmysle zákona č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch je hlavné mesto SR Bratislava a nie mestská časť Bratislava-Dúbravka. Na 

zodpovedanie Vašich otázok týkajúcich sa odpadov a skládok nie je príslušný tunajší miestny úrad ale 

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, nakoľko tunajší miestny úrad nedisponuje s informáciami, ktoré 

požadujete (okrem nižšie zodpovedaných).    

Postup pri odstraňovaní  skládok odpadov je presne popísaný v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a obciam bolo týmto zákonom zverené do pôsobnosti  len odstraňovanie skládok s komunálnym 

a drobným stavebným odpadom. V prípade, ak sa na skládke nachádzajú iné druhy odpadov 

(pneumatiky, sanitárny odpad, obaly od farieb a chemikálií a pod.) kompetencie na odstránenie 

takýchto skládok prechádzajú v plnom rozsahu na orgány štátnej správy, v našom prípade na Okresný 

úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Miestny úrad spolu evidoval 32 skládok ktoré boli oznámené Okresnému úradu,  5 skládok 
komunálneho odpadu – skrine,  stoličky, papier, gauče sme odstraňovali prostredníctvom spoločnosti 
AVE a FK CRA okamžite a neoznamovali sme ich OÚ BA (v roku 2016 vznikli a do 14 dní boli 
odstránené). Okrem toho dostala spoločnosť  AVE požiadavku na odstránenie odpadu na 
Ožvoldíkovej 2 (jedná sa o postele, vrecia s odpadom, vianočné stromčeky). Dlhodobé skládky 
odpadu oznámené na Okresný úrad, t.j. skládky pochádzajúce z minulých rokov, boli celkovo 6 
z tohto počtu  (všetky sú už k dnešnému dňu zlikvidované). Odstránených skládok je 22 (z počtu 32 
skládok) z toho 10 skládok v hodnote necelých 15 000 EUR sme odstránili z dotácie 
Environmentálneho fondu. 

V súčasnosti máme 10 skládok v riešení a týkajú sa odpadov umiestnených na pozemkoch, ku ktorým 
nemá MČ Dúbravka žiadny majetkovoprávny vzťah. Pozemky, ktoré máme  v správe alebo vo 
vlastníctve a jedná sa o komunálne odpady a drobné stavebné odpady okamžite čistíme 
a neposielame oznámenia na Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, pretože zisťovanie 
pôvodcu odpadu je veľmi dlhodobý proces a ak pôvodcu nepoznáme my, tak Okresný úrad ho takisto 
nezistí a v konečnom dôsledku by nám uložil povinnosť odpad odstrániť. 

Pozemky vo vlastníctve a v správe či už hlavného mesta alebo iných subjektov nemôže naša mestská 
časť čistiť samovoľne ale je povinná vyzvať vlastníka na odstránenie odpadu a požiadať Okresný 
úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, aby začal konanie podľa § 15 ods. 9 zákona o odpadoch vo 
veci zistenia pôvodcu odpadu. Naša mestská časť má povinnosť oznámiť Okresnému úradu existenciu 
odpadu do 7 pracovných  dní od zistenia/nahlásenia a túto povinnosť si dôsledne plníme. Povinnosť 
odstrániť skládky odpadu z cudzích pozemkov má mestská časť až na základe rozhodnutia Okresného 
úradu a musí sa jednať o komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Takémuto rozhodnutiu 
predchádza zdĺhavý proces na Okresnom úrade, ktorý musí zahŕňať posúdenie či sa jedná o trestný 
čin a musí prebehnúť samostatné konanie o určení zodpovednej osoby. 

Povinnosťou mestskej časti je vykonať min. 2x ročne zber veľkorozmerného komunálneho odpadu 
a umiestniť kontajnery za týmto účelom. V Dúbravke umiestňujeme veľkoobjemové kontajnery 



každoročne od mesiaca apríl/máj 2x do týždňa a ku koncu roka 2016 sme ich  pristavovali dokonca až 
3x do týždňa preto, aby sme predišli vytváraniu nelegálnych skládok a ukladaniu odpadov v 
priestoroch kontajnerových stojísk.  

Odpoveď na interpeláciu „Kancelária starostu“: 

V prílohe Vám prikladáme úplný organizačný poriadok a organizačnú štruktúru miestneho úradu 

platnú od 15.9.2016, ktorá je dodnes stále platná. V Čl. 11 ods. 1-3 je popísané čo sú organizačné 

útvary miestneho úradu a v ods. 4 sú jednotlivé organizačné útvary vymenované.  V Čl. 11 ods. 4 

písm. b) je uvedené, že „Kancelária starostu je organizačným útvarom miestneho úradu“. Vaše 

tvrdenie, že „Kancelária starostu má organizačný útvar“ je nesprávne a nie je možné sa preto k nemu 

vyjadriť. 

Po nástupe súčasného starostu do funkcie bol organizačný poriadok a organizačná štruktúra 

miestneho úradu niekoľkokrát zmenená tak, aby lepšie zodpovedala potrebám zefektívnenia vedenia 

úradu. Preto nie je možné priame porovnanie tabuľkových miest tak ako požadujete. Toto by bolo 

zmätočné.  V prílohe Vám posielame organizačný poriadok platný pred nástupom súčasného starostu 

(vrátane všetkých dodatkov) pre Vaše porovnanie. 

V súčasnosti v Kancelárii starostu pracuje 8 zamestnancov.  

Sekretariát:  Jana Lattacherová  

Romana Tanglmayerová  

Ing. Albert Liptovský  

Ing. Vladimír Pčolinský  

Tlačový útvar: Mgr. Lucia Marcinátová 

  Mgr. Ľubomír Navrátil 

  Mgr. Zuzana Morávková 

Referát projektových činností: PhDr. Štefan Maceják, PhD. 

 

Odpoveď na interpeláciu „Dúbravská televízia“: 

Na Vašu otázku kto a na základe akého  dôvodu rozhodol o nezapracovaní  Vášho návrhu do 

materiálu o návrh rozpočtu pre rok 2017, týkajúceho sa vyčlenenia finančnej čiastky na vykonanie 

prieskumu sledovanosti DTV a prečo ste neboli informovaný o odmietnutí návrhu a zdôvodnení 

odmietnutia Vám oznamujem nasledovné. 

Pracovníci miestneho úradu zabezpečujú a pripravujú prvotné materiály na rokovanie komisií, 

miestnej rady a miestneho zastupiteľstva. Materiály sú pripravované v štádiách návrhov, ktoré nie sú 

konečné a ktoré sú dopracovávané na základe uznesení prijatých väčšinou poslancov. Činnosť 

miestneho úradu je vykonávaná v súlade so zákonom a Štatútom hl. mesta Bratislavy. Miestny úrad 

nemá povinnosť zdôvodňovať a informovať Vás o tom, prečo bol Váš návrh odmietnutý. Každý 



poslanec má právo  predkladať svoje návrhy na rozpočet, pričom o každom z návrhov v konečnom 

dôsledku rozhoduje miestne zastupiteľstvo. 

Na Vašu ďalšiu časť interpelácie týkajúcu sa odpovede na to, či má prednosta alebo starosta aspoň 

približnú predstavu koľko percent Dúbravčanov by malo sledovať DTV,  či považujú za potrebné určiť 

minimálnu hranicu sledovanosti DTV a či považuje prednosta a starosta za potrebné vykonať verejný 

prieskum sledovanosti DTV nie je možné odpovedať, nakoľko tieto odpovede by boli špekulatívneho 

charakteru v hypotetickej rovine úvah a netýkajú sa ich činnosti. O zriadení, resp. zrušení DTV ako aj 

o jej financovaní rozhoduje miestne zastupiteľstvo. Preto, ak sa poslanci miestneho zastupiteľstva 

uznesú na tom, či sa zruší DTV alebo treba vykonať verejný prieskum sledovanosti DTV a vyčlenia 

z rozpočtu na tento účel finančné prostriedky, miestny úrad zabezpečí splnenie prijatého uznesenia. 

 

Ing. Rastislav Bagar, prednosta MÚ  

  



    

Odpoveď na interpeláciu starostu 

 

Vážený pán poslanec,  

na Vašu interpeláciu ohľadom žiadosti o vysvetlenie vyjadrení prednostu miestneho úradu Vám 

oznamujem nasledovné: 

Poslanci majú právo na miestnom zastupiteľstve klásť starostovi, prednostovi miestneho úradu 

otázky, ktoré sa týkajú ich práce. Interpeláciou sa rozumie položenie kvalifikovanej otázky , týkajúci 

sa ich činnosti. 

Vy sa dožadujete odpovede, ktorou sa mám vyjadriť k vyjadreniam pána prednostu. Toto mi nielen že 

neprináleží ale je to aj v príkrom rozpore s inštitútom interpelácii poslanca.  

Čo sa týka budúcnosti DKD, na Miestnom úrade prebiehajú rôzne úvahy a diskusie o jeho ďalšom 

využití v rôznych alternatívach O týchto úvahách boli informovaní aj poslanci na jednom z ich 

stretnutí. V prípade, že dôjde k zhode s poslancami o ďalšom využití DKD bude následne riešená aj 

otázka financií, o ktorej je v súčasnej dobe predčasne diskutovať.   

 

                                                                                                                           

                                                                                                    RNDr. Martin Zaťovič 
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