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U z n e s e n i e 
 

č.  219                            
 

z    mimoriadneho   zasadnutia   Miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-
Dúbravka 

   
z  8. júna  2017  

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 8. júna 2017  
na svojom mimoriadnom zasadnutí tento bod programu: 
 
     Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
     Schválenie  programu  mimoriadneho  zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej ko- 
     misie a overovateľov zápisnice. 
1.  Návrh na spolufinancovanie projektu   "Rekonštrukcia MŠ Fedákova".  
      Ukončenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. Mgr. Mateja Nagya 

   1. 2. Mariána Takácsa 
 
Hlasovanie :        prítomní : 14           za : 14           proti : 0           zdržali sa : 0  
                                                                                                  
 
 
 
 
 



2. Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
    2. 1. Ing. Petra Klepocha 

    2. 2. JUDr. Dušana Mikuláša 
 
Hlasovanie :        prítomní : 14           za : 14           proti : 0          zdržali sa : 0 
 
Osobitné  hlasovanie  o  zaradení materiálu  do programu mimoriadneho zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva pod bodom č. 1 s názvom:  
„Návrh na spolufinancovanie projektu   "Rekonštrukcia MŠ Fedákova".“. 
Materiál nebol prerokovaný v miestnej rade a ani v komisiách miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 14           za : 14           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Materiál bol zaradený do programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovaním  bol  súčasne  schválený  i  program mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupi- 
teľstva, nakoľko tento bod bol ako jediný zaradený do jeho návrhu programu. 
 
 
K bodu č. 1: Návrh na spolufinancovanie projektu   "Rekonštrukcia MŠ Fedákova“.   
 

Uznesenie MZ č. 219/2017 
zo dňa 8. 6. 2017 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

schvaľuje 

1. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Rekonštrukcia MŠ Fedákova" 
      realizovaného v rámci výzvy "IROP-PO2-SC221-2016-10", ktorého ciele sú v súlade  
      s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce. 
2.  Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  
     vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
     s podmienkami poskytnutia pomoci, a to v hodnote minimálne 30 820,00 EUR, čo 
     predstavuje 5% celkových oprávnených výdavkov projektu. 
4.  Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

Hlasovanie :        prítomní : 14           za : 14           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
                                                                                                                   starosta 
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