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Zápisnica 
 

z  mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 8. júna 2017 vo Veľkej zasadačke 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4. 
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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  a ostatných 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, Ing. Juraja  Káčera, Mgr. 
Mariána Podrazila, Ing. Juraja Horana, Mgr. Marcela  Burkerta, Branka Semančíka, Ing. Mgr. 
Petra Illého, Ing. Mária Borzu  a  z  neskoršieho príchodu Ing. Jozefa Radošovského. 
   
Následne 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 
 
Z  dôvodu, že  materiál  zaradený  do  návrhu  programu  mimoriadneho zasadnutia miestneho  
zastupiteľstva pri jeho spracovaní  neprešiel  legislatívnym  procesom v zmysle   Rokovacieho 
poriadku  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka, nebol  prerokovaný 
v  miestnej  rade  a  v komisiách  miestneho  zastupiteľstva, bolo   potrebné   o  jeho   zaradení  
do   programu  mimoriadneho  zasadnutia miestneho zastupiteľstva  osobitne hlasovať. 
 
Osobitné  hlasovanie  o  zaradení materiálu  do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
pod bodom č. 1: 
„Návrh na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia MŠ Fedákova“. 
 
Hlasovanie :        prítomní :14           za : 14           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Starosta  skonštatoval, že  materiál  bol  zaradený   do   programu   mimoriadneho   zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva.   
 
Schválením  o  zaradení  tohto  materiálu do programu  mimoriadneho  zasadnutia   miestneho 
zastupiteľstva  bol   schválený  i program mimoriadneho zasadnutia  miestneho zastupiteľstva, 
nakoľko v návrhu programu bol zaradený iba tento bod.  
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Schválený program 
    Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
    Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, voľba návrhovej 
    komisie a overovateľov zápisnice. 
1. Návrh na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia MŠ Fedákova. 
    Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva viedol RNDr. Martin Zaťovič, starosta. 
 
Funkciu skrutátorov vykonávali Jozef Kralovič, vedúci organizačného oddelenia a pani Anna 
Hajdúchová, pracovníčka organizačného oddelenia. 
 

- - - 
 
K bodu č. 1: Návrh na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia MŠ Fedákova. 
 
Úvodné slovo predniesol Ing. Rastislav Bagar, prednosta miestneho úradu, v ktorom poslancov 
informoval o nutnosti schváliť uznesenie miestneho zastupiteľstva tak a ako je navrhnuté 
v materiáli, nakoľko musí byť súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
rekonštrukciu Materskej školy Fedákova v rámci projektu IROP (Integrovaný Regionálny 
operačný program) a subjekt schvaľujúci predmetnú žiadosť trvá na predmetnom znení 
uznesenia miestneho zastupiteľstva. 
K predmetnému materiálu zo strany poslancov miestneho zastupiteľstva neboli vznesené 
pripomienky. 
 

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 
 
Po hlasovaní starosta  skonštatoval,  že  uznesenie  bolo  schválené. 
 

- - - 
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RNDr. Martin  Zaťovič,  starosta   po   prerokovaní   tohto   bodu   programu  skonštatoval, že 
miestne zastupiteľstvo prerokovalo schválený program a z toho dôvodu mimoriadne zasadnu- 
tie  miestneho  zastupiteľstva  ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Rastislav Bagar, v. r.                                                  RNDr. Martin Zaťovič, v. r. 
        prednosta miestneho úradu                                                               starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
1. Ing. Peter Klepoch, v. r., poslanec miestneho zastupiteľstva                        
 
2. JUDr. Dušan Mikuláš, v. r.,  poslanec miestneho zastupiteľstva         
 
 
 
 
 
 
Za správnosť zápisnice: 
 
Mgr. Jozef Kralovič, v. r.,  vedúci organizačného oddelenia         
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