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Začiatok: 14.00 hod.  

 

 

              A.  S L Á V N O S T N Á   Č A S Ť             

 

 

     OTVORENIE USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA MZ 

 

Ing. Ján  S a n d t n e r, doterajší starosta MČ Bratislava  

- Dúbravka: 

      Vážené dámy, páni, všetkým želám dobrý deň. 

 

      V súlade s § 13 ods. 3 zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch 

Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších 

predpisov sa Štátna hymna hrá alebo spieva aj pred prvým 

a posledným zasadnutím obecného, miestneho a mestského 

zastupiteľstva alebo zasadnutí zastupiteľstva samosprávneho 

kraja v príslušnom volebnom období. Dnešné rokovanie 

miestneho zastupiteľstva je v tomto 7. volebnom období 

rokov 2014 až 2018 v poradí prvé.  

 

 Z uvedeného dôvodu vás žiadam, aby ste vstali 

a vypočuli si Štátnu hymnu. 

     (HYMNA SR) 

 

     V súlade s § 17 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 12 ods. 11 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a znení neskorších predpisov  

     o t v á r a m     

ustanovujúce zasadanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Bratislava – Dúbravka.  
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     Vítam novozvoleného starostu a novozvolených poslancov 

miestneho zastupiteľstva zvolených v komunálnych voľbách, 

ktoré boli vykonané 15. novembra 2014 na 7. volebné obdobie 

rokov 2014 – 2018. 

     Rovnako vítam na prvom mieste občanov, ktorí sem 

prišli. 

     Rovnako vítam aj zástupcov masmédií. 

     Rovnako vítam aj pracovníkov miestneho úradu. 

     Ale rovnako vítam aj pána Ing. Alberta Liptovského, 

predsedu Miestnej volebnej komisie mestskej časti 

Bratislava – Dúbravka. 

     Zástupcov ako som mal možnosť vidieť, prokuratúry, a 

rovnako ani súdnictva tuná nemáme, preto neviem kto je tu.  

     Konkrétne si dovolím obligatórne privítať aj zástupcov 

mestského zastupiteľstva v Bratislave a rovnako aj 

zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja.  

     A rovnako aj ďalších zástupcov, ktorí nie sú tu síce 

uvedení, ale verím, že sú tuná.  

 

     Pre potreby zápisnice oznamujem, že z dnešného 

rokovania sa písomne ospravedlnil poslanec pán Klepoch, 

ktorý zloží sľub na nasledujúcom zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva. 

 

 

 Teraz by som požiadal pána predsedu Miestnej volebnej 

komisie Ing. Alberta Liptovského, aby predniesol správu 

o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mestskej časti 

Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutočnili dňa 15. 

novembra 2014. 

 

 

BOD 1:  
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Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej 

časti Bratislava – Dúbravka 

 

Ing. Albert  L i p t o v s k ý – predseda Miestnej volebnej 

komisie: 

     Vážení prítomní,  

     ako zvolený predseda Miestnej volebnej komisie som 

poverený oznámiť vám výsledky volieb na starostu 

a poslancov v mestskej časti Bratislava – Dúbravka.  

 

     V 4 volebných obvodoch sa volilo 25 poslancov 

z celkového počtu 61 kandidátov.  

 

 Na funkciu starostu kandidovali 2 kandidáti.  

 

     Podľa zápisnice, ktorú spracovala naša Miestna volebná 

komisia boli pre jednotlivých kandidátov odovzdané hlasy 

nasledovne:  

 

 Z celkového počtu 32 022 voličov zapísaných do 

voličských zoznamov bolo odovzdaných  

9 779 platných hlasovacích lístkov pre kandidátov na 

funkciu poslanca miestneho zastupiteľstva  

a 10 550 platných hlasovacích lístkov na funkciu starostu.  

 

 Na komunálnych voľbách sa zúčastnilo 33,95 % voličov. 

 

 

 Za starostu mestskej časti Bratislava – Dúbravka bol 

zvolený RNDr. Martin ZAŤOVIČ z koalície strán: SIEŤ, SDKÚ– 

DS, KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, SaS, Strana zelených 

a Európska demokratická strana, ktorý získal 7 793 platných 

hlasov.  

 

 



 
 
 
                                                                 Ustan. zasadnutie MZ MČ B-Dúbravka 15.12.2014 
   

4 

 Za poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava – Dúbravka na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 

boli zvolení; poradie budem čítať podľa počtu získaných 

hlasov v jednotlivých volebných obvodoch, nasledovne: 

 

 V 1. volebnom obvode boli za koalíciu strán SIEŤ, 

SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, SaS a Strana zelených 

zvolení:  

Ing. Peter Klepoch s počtom hlasov        1 251  

Mgr. Marián Podrazil s počtom hlasov      1 163 

Ing. Pavel Vladovič s počtom hlasov       1 154    

Ing. Juraj Horan s počtom hlasov          1 121 

Mgr. Ľuboš Krajčír s počtom hlasov        1 105  

Ako nezávislý kandidát bol zvolený Bc. Matej Filípek 

s počtom hlasov                             852. 

 

 

     V 2. volebnom obvode boli zvolení poslanci za koalíciu 

ktorú som už čítal, ale pre istotu zopakujem; je to 

koalícia strán SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, SaS 

a Stranu zelených  

MUDr. Juraj Štekláč, PHD., s počtom hlasov       1 309  

Mgr. Marcel Burkert s počtom hlasov              1 243  

Ing. Libor Gula, M.A., s počtom hlasov           1 170  

Bc. Alexej Dobroľubov s počtom hlasov            1 073   

Branko Semančík s počtom hlasov                    994    

Vladimír Straka s počtom hlasov                    994  

Ing. Peter Hanulík za koalíciu SMER-SD, SNS, SZS, SMS 

s počtom hlasov                                    979. 

 

 

     Vo volebnom obvode č. 3. boli zvolení za koalíciu 

strán SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, SaS a Stranu 

zelených zvolení poslanci: 

JUDr. Dušan Mikuláš s počtom hlasov             1 095 
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Ing. Martin Mlýnek s počtom hlasov              1 007  

Mgr. Matej Nagy s počtom hlasov                   991  

Miroslav Sedlák s počtom hlasov                   865  

Tomáš Husár s počtom hlasov                       859  

Ing. Jozef Radošovský s počtom hlasov             753  

 

 

     Vo volebnom obvode č. 4. boli za koalíciu strán SIEŤ, 

SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, SaS a Strana zelených   

zvolení títo poslanci: 

Ing. Juraj Káčer s počtom hlasov                1 551 

Ing. Igor Mravec s počtom hlasov                1 199 

Ing. Mário Rorza s počtom hlasov                1 108  

Ing. Mgr. Peter Illý s počtom hlasov            1 064    

Marián Takács s počtom hlasov                   1 003  

Maroš Repík s počtom hlasov                       990. 

 

 

 Vážení prítomní, 

 v mene Miestnej volebnej komisie želám novozvoleným 

poslancom a novozvolenému starostovi veľa osobných 

i pracovných úspechov, zdravia a poslaneckého nadšenia pri     

riešení úloh a problémov, ktoré ich čakajú v každodennom 

živote mestskej časti Bratislava – Dúbravka. 

 

 Takisto chcem poďakovať odchádzajúcemu starostovi za 

všetko dobré čo pre Dúbravku spravil. 

Ďakujem vám.  

     (Potlesk.) 

 

 

Ing. Ján  S a n d t n e r : doterajší starosta MČ: 

     Ja ďakujem predsedovi Miestnej volebnej komisie Ing. 

Albertovi Liptovskému za prednesenú správu v ktorej zhrnul 
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výsledky komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnili 15. 11. 

tohto roku. 

 

     Podľa scenára, ktorý tuná mám, dovoľte teraz, aby sme 

pristúpili k bodu 2 nášho programu. 

 

 

BOD 2: 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti 

Bratislava – Dúbravka 

 

 

Ing. Ján S a n d t n e r : doterajší starosta MČ: 

     Podľa zákona o obecnom zriadení funkčné obdobie 

novozvoleného starostu a novozvolených poslancov miestneho 

zastupiteľstva vzniká v zložení zákonom predpísaného sľubu. 

Novozvolený starosta skladá sľub do rúk mojich, teda do 

zatiaľ ešte súčasného starostu. 

 

     Ja poprosím pána RNDr. Martina Zaťoviča, aby 

pristúpil, aby bol tak láskavý a vykonal sľub, ktorý je 

predpísaný ako novonastupujúceho starostu. Nech sa páči.  

     A aby ho aj potvrdil svojim podpisom.  

     A poprosím pritom, aby ešte aj všetci prítomní 

poslanci vstali. Nech sa páči.  

 

 

RNDr. Martin Z a ť o v i č : 

     Sľub starostu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.  

 

     Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mestskej časti 

Bratislava – Dúbravka a Slovenskej republiky, Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej 
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funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia. 

     „SĽUBUJEM“. 

 

Ing. Ján  S a n d t n e r, doterajší starostu MČ: 

 Dovoľ, aby som Ti odovzdal insígnie. 

     (Odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi MČ.)  

     (Potlesk.) 

     Nech sa páči, aby svoj sľub potvrdil svojim podpisom, 

pretože ďalšiu časť celého dnešného ustanovujúceho 

zasadnutia bude riadiť on; nech sa páči, môžete si sadnúť. 

 

 

     Aby som využil tu možnosť tuná vystúpiť, v žiadnom 

prípade nemienim tuná robiť politiku, ale jednoducho ako 

človek, aj človek ktorý bol nejaké roky vo funkcii mi 

dovoľte, aby som poprial všetko najlepšie, veľa dobrého 

orgánom samosprávy, teda konkrétne pánovi Zaťovičovi, ale 

aj vám ktorí budete vykonávať zodpovednú funkciu po zložení 

sľubu poslanca vo funkčnom období 2014 – 2018.  

 

     Ja vám želám skutočne, aby ste viedli zastupiteľstvo 

a svoje úkony tak, aby bola spokojnosť nielen občanov, ale 

zabezpečená aj prosperita.   

 

 Ja vám želám v prvom rade hodne zdravia, veľa 

výsledkov. Rovnako želám aj istoty alebo pracovný elán 

pracovníkom ktorí zostávajú na úrade. 

      

     A rovnako želám všetko dobré aj našej kontrolórke. 

 

     Rovnako želám všetko dobré tuná prítomným, ale aj 

všetkým občanom Dúbravky. 
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 Pretože sa nachádzame v štádiu ktorému sa hovorí 

Advent mi dovoľte, aby som poprial krásne Vianoce, veselé 

šťastné, požehnané, aby ste si ich užili.  

 

     A rovnako aj v novom roku pevné zdravie, pevné nervy 

a veľa úspechov. Ďakujem vám. 

 (Potlesk.) 

 

 Ďalšiu časť už si bude organizovať novozvolený pán 

starosta. Nech sa páči. 

 Ešte raz všetko dobré Ti želám.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

     Budeme pokračovať ďalej v programe. 

 A poprosím, teraz budú skladať sľub novozvolení 

poslanci. 

 

 

 

BOD 3:  

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Dúbravka 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť  o v i č :  

     Prosím poslanca Ing. Jozefa Radošovského, aby v mene 

prítomných poslancov predniesol sľub poslancov. Poprosím 

všetci vstaňte a vypočujte si sľub. 

 

 

Poslanec Ing. J. R a d o š o v s k ý : 

     Sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Dúbravka: 
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 Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinností, ochraňovať záujmy mestskej časti 

Bratislava - Dúbravka, dodržiavať Ústavu Slovenskej 

republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne 

záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie 

poslanca miestneho zastupiteľstva ich budem uplatňovať 

podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.  

     Tak sľubujem.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem. 

 Teraz poprosím pánov poslancov, ktorých bude čítať pán 

Kosnáč; pristúpia ku mne, podajú ruku a potom si prevezmú 

od pána Liptovského osvedčenie, povedia sľubujem a potom  

sa podpíšu.  

     Čiže treba nahlás povedať „sľubujem“ do mikrofónu.  

 

pán poslanec Mário Borza:            Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Marcel Burkert:         Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Alexej Dobroľubov:      Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Matej Filípek:          Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Libor Gula:             Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Peter Hanulík:          Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Juraj Horan:            Sľubujem.   (Potlesk.)  

pán poslanec Tomáš Husár:            Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Peter Illý:             Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Juraj Káčer:            Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Ľuboš Krajčír:          Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Dušan Mikuláš:          Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Martin Mlýnek:          Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Igor Mravec:            Sľubujem.   (Potlesk.)  

pán poslanec Matej Nagy:             Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Marián Podrazil:        Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Jozef Radošovský:       Sľubujem.   (Potlesk.) 
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pán poslanec Maroš Repík:            Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Miroslav Sedlák:        Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Branko Semančík:        Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Vladimír Straka:        Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Juraj Štekláč:          Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Marián Takács:          Sľubujem.   (Potlesk.) 

pán poslanec Pavel Vladovič:         Sľubujem.   (Potlesk.) 

                                                  

     Ďakujem všetkým, ktorí zložili sľub. 

 

     Neprítomný poslanec pán Klepoch zloží sľub na 

najbližšom miestnom zastupiteľstve.  

 

      Vážení poslanci, zložením sľubu ste sa ujali funkcie 

poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Dúbravka. Vzali ste na seba všetky záväzky, povinností 

a práva, ktoré vyplývajú z vašej funkcie.                                                       

 

 

 

BOD 4: 

Príhovor novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava – 

Dúbravka  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č       

     Dovoľte, aby som na začiatku 7. volebného obdobia 

predniesol krátky príhovor. 

 

     Priznám sa, príhovor som si písal sám, a aj keď som 

niekoľko rokov učiteľ, mám trochu trému. Budem trochu aj 

čítať, tak sa nehnevajte; ale v pohode. 
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     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení 

hostia,  

     na úvod sa chcem poďakovať všetkým občanom Dúbravky, 

ktorí mi dali svoj hlas a myslím že ďakujem aj vo vašom 

mene, v mene poslancov. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí mi 

počas volebnej kampane pomáhali, teda vám poslancom širokej 

koalície, ale aj mnohým ďalším ľuďom, ktorí mi verili 

a stáli pri mne v dobrom i v zlom.  

 

     Zároveň sa chcem poďakovať aj mojej rodine, ktorá 

počas volebnej kampane stála pri mne a bola mi oporou. 

 Ešte raz, všetkým vám vďaka.  

 

 

 Dovoľte mi využiť z tohto miesta ešte príležitosť 

a poďakovať sa predchádzajúcemu zastupiteľstvu ako aj 

starostovi obce pánovi Sandtnerovi za prácu vo volebnom 

období 2006 - 2014 a za všetko pozitívne čo pre Dúbravku 

urobili.  

 

 Pred malou chvíľou sme zložili sľub volených 

predstaviteľov samosprávy. Dovoľte mi úprimne vám 

zablahoželať a vyjadriť presvedčenie, že spoločnými silami 

dokážeme urobiť pre Dúbravku a jej občanov čo najviac 

z nášho volebného programu a aby sme sa pri skladaní účtu 

za 4 roky nemuseli za našu prácu hanbiť a mohli sa opäť 

uchádzať o dôveru Dúbravčanov. 

  

     Mojou snahou bude v spolupráci s miestnym 

zastupiteľstvom riešiť problémy, s ktorými sa každodenne 

stretávame, ktoré trápia občanov. Čaká nás veľa úloh 

a práce, preto nám všetkým želám odvahu, odhodlanie na 

ceste k lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť, zvládať 

prekážky a ťažkostí, ktoré nás na tejto ceste stretnú.  

 



 
 
 
                                                                 Ustan. zasadnutie MZ MČ B-Dúbravka 15.12.2014 
   

12 

 Našu snahu nech pocítia tak obyvatelia ako aj 

návštevníci našej obce.  

     Konajme čestne, spravodlivo, zodpovedne a v záujme 

tých ktorých zastupujeme.  

 

 

     Vážení prítomní, 

     ako už hovoril predchádzajúci pán starosta, je čas 

Adventu a preto mi ešte dovoľte zablahoželať v tomto 

krásnom čase šťastné a veselé Vianoce v kruhu blízkych, 

oslavu nového roka s množstvom predsavzatí, nebudem fajčiť, 

schudnem, a podobne, ale hlavne nech tam patrí úspešná 

práca poslanca na ďalší rok.  

     Ďakujem pekne.  

 

     Vážení páni poslanci; poslankyne, to je zvyk, tie 

nemáme; začína pracovná časť miestneho zastupiteľstva. 

 

 

 

              B.   P R A C O V N Á   Č A S Ť  

 

 

     SCHVÁLENIE PROGRAMU USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA MZ, 

NÁVRHOVEJ KOMISIE A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Najprv by sme si mali schváliť ľudí do komisií kvôli 

uzneseniam.  

 Čiže poprosím vás či máte nejaké návrhy, kto by bol 

v návrhovej komisii? Pán Káčer. 

 

 

Poslanec Ing. J. K á č e r : 
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 Dobrý deň. Dovoľte mi navrhnúť do návrhovej komisie 

poslancov 

     pána Mariána Takácsa 

     pána Dušana Mikuláša. 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

     Ďakujem. Čiže návrh je: pán Takács a pán Mikuláš. 

Dobre. 

     Ešte treba overovateľov zápisnice, a potom budeme 

hlasovať. 

 

     Za overovateľov zápisnice; chcú poslanci niekoho 

navrhnúť za overovateľov zápisnice? Hlási sa pán Borza. 

 

 

Poslanec Ing. M. B o r z a : 

 Za overovateľov zápisnice navrhujem 

     pána Juraja Káčera a 

     pána Mateja Filípka. 

 

 

Starosta Mgr. M. Z a ť o v i č :  

 Ďakujem.  

 Sú ešte nejaké iné návrhy? (Nie.) 

 Poprosím, budeme teraz hlasovať o týchto návrhoch.  

 

 

     Prvý navrhnutý do návrhovej komisie bol pán Marián 

Takács. 

 Kto je za, aby pán Marián Takács bol členom návrhovej 

komisie; poprosím, nech zdvihne ruku.  

 

 (Hlasovanie.) 

     Za:                  23 poslancov. 
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     Zdržal sa niekto?     1 

 Je niekto proti?      0 

     Nehlasoval niekto?    0 

 Ďakujem pekne.  

 

 

     Ďalší bol pán Dušan Mikuláš. Kto je za, aby pán Dušan 

Mikuláš bol v návrhovej komisii? 

 

     (Hlasovanie.) 

 Za:                 24 poslancov. 

     Zdržal sa niekto?    0 

 Je niekto proti?     0 

     Ďakujem. 

 

 Čiže pán poslanec Takács a pán poslanec Mikuláš sú 

zvolení za členov návrhovej komisie. Poprosím, ako vždy po 

minulé roky, nech si sadnú spolu. Ďakujem.  

 

 

     Za overovateľov zápisnice sú navrhnutí poslanci; pán 

Filípek. 

 Ideme hlasovať, kto je za to, aby Matej Filípek bol 

overovateľom zápisnice? Prosím, hlasujte teraz.  

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:                 24 poslancov. 

     Je niekto proti?     0 

 Zdržal sa niekto?    0 

 Ďakujem pekne.  

 

 Ako druhý návrh bol Juraj Káčer. Prosím, opäť 

hlasujeme, kto je za to, aby Juraj Káčer bol overovateľom 

zápisnice? 
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     (Hlasovanie.) 

 Za:                 23 poslancov. 

 Zdržal sa niekto?    1 

 Je niekto proti?     0 

 Ďakujem.  

 Čiže za overovateľov boli schválení pán Filípek a pán 

Káčer.  

 

     Skrutátormi na dnešnom zasadnutí budú pracovníci úradu 

pán Kosnáč a pani Hajdúchová. 

 Ďakujem pekne. 

 

 

 Teraz by sme mali prejsť k schváleniu programu 

ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

     Máte pred sebou program, body 5 – 12 by to malo byť po 

novom: 

 

5. Schválenie uznesení miestneho zastupiteľstva k bodom 1,  

   2 a 3 

6. Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva,  

   ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia  

   miestneho zastupiteľstva 

7. Návrh na určenie počtu členov miestnej rady a voľba jej  

   členov 

8. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva  

   a určenie počtu ich členov 

9. Návrh na voľbu predsedov komisií miestneho zastupiteľ-  

   stva  a ich členov  

10.Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti   

11.Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2014 

12.Rôzne 

     Ukončenie ustanovujúceho zasadnutia MZ. 

 

 Je to po novom, bol doplnený bod číslo 11.  
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     Má niekto nejaké pripomienky, zaradiť, vyradiť, máme 

nejaké nápady?  

     Áno. pán Hanulík sa hlási. 

 

 

Poslanec Ing. P. H a n u l í k :  

 Ďakujem pekne. Prosím vás, tieto návrhy do tých rád 

a komisií to už je pevné alebo sa dá o tom diskutovať? 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 To budeme o tom ešte diskutovať v komisiách. 

 Ďakujem. 

 

     Čiže mohli by sme schváliť program ako je pripravený 

od bodu 5 po bod 12.   

     Kto je za tento program bol v takom znení ako ho 

čítame a vidíme? 

     Bod 11. a 12. je posunutý. 

     Bod 11: Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2014 bol 

doplnený. 

     Čiže ideme teraz hlasovať o celkovom programe tak ako 

je navrhnutý; môžem dať hlasovať? (Súhlas.) 

 Ďakujem.  

 

 Kto je za to, aby sme takto rokovali? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  24 poslancov.  

 Zdržal sa niekto?     0 

 Je niekto proti?      0 

 Ďakujem pekne. 

 Program je schválený.  
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BOD 5:  

Schválenie uznesení miestneho zastupiteľstva k bodom 1, 2 

a 3 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Návrhy uznesení k týmto bodom vám boli rozdané na 

začiatku zasadnutia miestneho zastupiteľstva.  

 Prosím, otvorte si, prečítajte si ich.  

 

 Máte nejaké pripomienky?  

 Nech sa páči, otváram rozpravu. Sú to vlastne body, 

kde sa schvaľovalo miestneho zastupiteľstvo a poslanci. 

 Nikto nemá. 

     Ďakujem pekne.  

 Poprosím návrhovú komisiu, aby nám predniesla návrh 

uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: M. T a k á c s  

 Budeme hlasovať po bodoch; podľa predloženého 

materiálu.  

     Uznesenie číslo 1. 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Dúbravka  

     b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

1. Správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej 

časti Bratislava – Dúbravka, ktorú predniesol Ing. Albert 

Liptovský, predseda miestnej volebnej komisie. 

 

2. Za starostu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na 

volebné obdobie rokov 2014-2018 bol zvolený RNDr. Martin 
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Zaťovič, kandidát koalície politických strán a politických 

hnutí SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, SaS, SZ, 

EDS, ktorý získal  

     7 793 platných hlasov.  

 

3. Za poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Dúbravka na volebné obdobie rokov 2014-2018 

boli zvolení: 

 

Vo volebnom obvode č. 1 za koalíciu  

SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, SaS, SZ 

 

                                          počet hlasov 

 1. Ing. Peter Klepoch                    1 251 

     2. Mgr. Marián Podrazil                  1 163 

     3. Ing. Pavol Vladovič                   1 154 

     4. Ing. Juraj Horan                      1 121 

     5. Mgr. Ľuboš Krajčír                    1 105 

     6. Bc. Matej Filípek, nezávislý kandidát   852 

 

Vo volebnom obvode č. 2 za koalíciu 

SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, SaS, SZ 

     7. MUDr. Matej Štekláč, PhD.             1 309 

     8. Mgr. Marcel Burket                    1 243 

 9. Ing. Libor Gula, M.A.                 1 170 

     10.Bc. Alexej Dobroľubov                 1 073 

     11.Branko Semančík                         994 

     12.Vladimír Straka                         994 

     13.Ing. Peter Hanulík, SMER-SD, SNS, SZS, SMS 979 

 

 

Vo volebnom obvode č. 3 za koalíciu 

SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, SaS, SZ 

 14.JUDr. Dušan Mikuláš                   1 095     

 15.Ing. Martin Mlýnek                    1 007 
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 16.Mgr. Matej Nagy                         991 

     17.Miroslav Sedlák                         865 

 18.Tomáš Husár                             859 

     19.Ing. Jozef Radošovský                   753  

 

 

Vo volebnom obvode č. 4 za koalíciu 

SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, NOVA, OKS, SaS, SZ 

     20.Ing. Juraj Káčer                     1 551 

 21.Ing. Igor Mravec                     1 199 

     22.Ing. Mário Borza                     1 108 

     23.Ing. Mgr. Peter Illý                 1 064 

 24.Marián Takács                        1 003  

 25.Maroš Repík                            990 

       

            

 Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č :  

 Dávam hlasovať, kto je za to, že miestne 

zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku volieb? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 24 poslancov.  

 Kto sa zdržal?       0 

 Je niekto proti?     0 

 Ďakujem. 

     Uznesenie číslo 2 poprosím. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: M. T a k á c s 

 Uznesenie č. 2:  

Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti 

Bratislava – Dúbravka. 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Dúbravka  
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     k o n š t a t u j e, že  

novozvolený starosta mestskej časti Bratislava – Dúbravka 

RNDr. Martin Zaťovič zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č :  

 Ďakujem. 

 Ideme hlasovať, kto je za toto uznesenie? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  24 poslancov.  

 Zdržal sa niekto?     0 

     Je niekto proti?      0 

     Ďakujem.  

 Uznesenie je schválené. 

 A ešte poprosím návrhovú komisiu o uznesenie k bodu 

číslo 3. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: M. T a k á c s 

 Uznesenie k bodu číslo 3. 

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho 

zastupiteľstva. 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Dúbravka  

 k o n š t a t u j e, že 

novozvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Dúbravka, okrem poslanca Ing. Petra     

Klepocha, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č :  

 Ďakujem.  



 
 
 
                                                                 Ustan. zasadnutie MZ MČ B-Dúbravka 15.12.2014 
   

21 

 Môžeme hlasovať, kto je za toto uznesenie? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  24 poslancov.  

 Zdržal sa niekto?     0 

 Je niekto proti?      0 

 Uznesenie bolo schválené.  

 Ďakujem poslancom za schválenie troch uznesení.  

 Pokračujeme ďalej v bode č. 6 našej pracovnej časti. 

 

 

 

BOD 6:  

Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý 

bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Prosím zastupujúceho prednostu pána Kosnáča, aby 

uviedol tento bod programu. 

 

 

Ing. G. K o s n á č, zástupca prednostu MÚ:  

     Vážení poslanci, poverenie poslanca, ktorý bude 

vykonávať, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva je obligatórnym bodom 

ustanovujúceho zastupiteľstva. Ide o prípady, ak starosta, 

podľa § 12 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, napríklad  

 

1. nezvolá zasadnutie miestneho zastupiteľstva aspoň raz 

za tri mesiace,  

2. nezvolá ustanovujúce miestne zastupiteľstvo do 30 dní 

od vykonania volieb,  
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3. odmietne dať hlasovať o návrhu programu a o jeho 

zmene,  

4. odmietne udeliť slovo poslancovi v súvislosti s 

prerokúvaným bodom programu. 

 

V týchto prípadoch, pokiaľ sa tak nestane, je ustanovený 

miestnym zastupiteľstvom poslanec, ktorý je oprávnený 

vykonávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem pánovi prednostovi, poverenému zatiaľ. 

     A otváram rozpravu k tomuto bodu.  

     Mali sme zatiaľ návrh, že by tým povereným poslancom 

mal byť Ing. Juraj Káčer; dostali sme taký návrh z tohto 

zboru.  

     Ale, nech sa páči, môžete sa k tomu vyjadriť. Juraj. 

 

 

Poslanec Ing. J. K á č e r : 

Ja sa chcem poďakovať za prejavenú dôveru a prijímam 

tento návrh. A ďakujem.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

Ďakujem. 

Sú ešte nejaké iné návrhy, pripomienky?  

 Ďakujem.  

     Uzatváram rozpravu.  

 Čiže poprosím návrhovú komisiu, aby nám predniesla 

návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: M. T a k á c s  
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 Bod č. 6 - Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Dúbravka 

     p o v e r u j e 

Ing. Juraja Káčera, poslanca miestneho zastupiteľstva 

zvolávaním a vedením zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Dúbravka v prípadoch podľa § 12 

ods. 2 prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 tretej vety 

a ods. 6 tretej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem. Ideme hlasovať.  

     Poprosím, kto je za takéto znenie uznesenia, nech 

zdvihne ruku. Kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  24 poslancov. 

     Zdržal sa niekto?     0 

 Je niekto proti?      0  

 Ďakujem. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

     Poprosím vás teraz, urobíme si krátku prestávku, 

nakoľko budeme mať jednu návštevu. Príde pán predseda 

Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa k vám chce 

prihovoriť; už o chvíľku vojde do vnútra.  

 

     Čiže, ak sa nebudete hnevať; vystúpi, lebo nemohol 

prísť predtým, nebol pozvaný, tak my sme ho pozvali, aby 

nám prišiel niečo povedať. Za chvíľu sem vojde.  

     (Potlesk. Príchod predsedu BSK.) 



 
 
 
                                                                 Ustan. zasadnutie MZ MČ B-Dúbravka 15.12.2014 
   

24 

 

     Poprosím odhlasovať, či môže pán predseda BSK Pavol 

Frešo vystúpiť. 

 Poprosím, kto je za aby vystúpil?  

 (Hlasovanie.) 

 Myslím, že je to zjavná väčšina.  

     Ďakujem pekne.    

 

 

Ing. Pavel  F r e š o, predseda Bratislavského 

samosprávneho kraja: 

     Ďakujem veľmi pekne, pán starosta, za slovo. 

 Vážené dámy a vážení páni, ja sa ospravedlňujem, že 

som tu nebol na oficiálnej časti, ale mali sme tých akcií 

viacero dnešný deň a chcel som stihnúť toho viacej. Budem 

veľmi stručný. 

 

     V tom prvom rade chcem poďakovať novozvolenému 

starostovi pánovi Zaťovičovi k tomu, že bol zvolený do 

funkcie a teda už aj sa jej ujal. A chcel by som každému 

jednému z vás, ktorí ste boli zvolení, naozaj zablahoželať 

a popriať, aby sa vám podarilo pre Dúbravku len to 

najlepšie čo ľudia od vás očakávajú.  

 

     Keď som išiel po iných zastupiteľstvách, vrátane 

bratislavského ale aj v Pezinku, tak som často hovoril 

o tom, že asi pred 4 rokmi, keď boli prvé voľby župana, tak 

sme v podstate oznámili deň po voľbách, že vlastne sa dňom 

volieb skončila volebná kampaň. A hlavne dňom volieb, každý 

kto bol zvolený, zastupuje nielen tých čo ho zvolili, ale 

všetkých tých, ktorí sú v rámci jeho volebného obvodu.  

 

     Považujem to za veľmi významné posolstvo aj tu 

v Dúbravke, ktoré vlastne hovorí o tom, že možno treba tie 

veci, ktoré patria do predvolebnej kampane, tie ktoré možno 
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patria medzi nejaké medzistranícke alebo záujmové šarvátky 

dať nabok a postupovať tak aby ľudia v Dúbravke, 

v Bratislave meste, v bratislavskom kraji ale aj na celom 

Slovensku potom mali úžitok z toho čo spolu budeme robiť.    

 

 Ja chcem za Bratislavskú župu jasne povedať, že nielen 

tým, že sa s Martinom poznáme a Martin je náš podžupan 

v rámci Bratislavskej župy, ale aj tým, že vyznávame to, že 

jednoducho mestské časti, mestá a obce na území 

Bratislavskej župy musia mať oporu v Bratislavskej župe, že 

určite na spoločných projektoch budeme spolupracovať veľmi 

intenzívne. Že všetkými silami, a to nie je len sľub do 

budúcnosti, ale to už je aj história za uplynulých 5 rokov, 

odstránime všetky byrokratické prekážky, ktoré by spoločným 

projektom prekážali.  

 

     A v neposlednej rade chcem jasne povedať aj tu svoju 

vôľu ale aj vedenia župy ako takého, a koniec koncov  aj 

tlmočím vôľu župného zastupiteľstva, že vždy budeme stáť na 

strane spolupráce samosprávy, regionálnej správy ale aj 

štátnej správy a za tým účelom, aby na konci voliči, to 

znamená naši občania mali z toho jasný úžitok. Kedykoľvek 

sa v prípade župy môžete toho dovolávať. 

 

     Ja viem, že toto je slávnostné alebo bolo to 

slávnostné zasadnutie, prídem kľudne na pracovné kde budeme 

debatovať o konkrétnych projektoch, kde budeme debatovať 

o konkrétnych riešeniach. A veľmi rád sem prídem, pokiaľ ma 

pozvete, aby sme tie konkrétne riešenia prakticky prešli.  

 

     Ja sa priznám, že som človek, ktorý rád veciam, ktoré 

sú dôležité rozumie pomerne do hĺbky. Máme ešte jednu takú 

tradíciu, čo Martin, môžem Ti ponúknuť, robievali sme to 

v niektorých mestách mimo Bratislavy ale aj v niektorých 

mestských častiach v uplynulom volebnom období, že brávali 
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sme našich župných zodpovedných úradníkov za konkrétne 

oblasti práve na takúto debatu s poslankyňami a poslancami 

zo samosprávy, aby sme si to neodkazovali už vôbec nie cez 

noviny, ani sme to nerobili takými politickými 

deklaráciami, ale aby sme si zoči-voči konkrétne problémy 

ktoré nás trápia jednoducho vyriešili na mieste. Je to 

omnoho rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný „formálny alebo 

úradný postup“.      

 

     Takže chcem vám ešte raz zapriať aby sa vám darilo, 

pre Dúbravčanov, pre Bratislavčanov, pre ľudí ktorí žijú na 

Slovensku. 

     A Martin, nech Ti Pán Boh žehná. 

     Ďakujem pekne, že som tu s vami mohol byť. 

     (Potlesk.) 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

     Ďakujem za príhovor. Verím, že nám pomôže; aj 

príhovor, a sú to nielen sľuby, ale ako budeme plniť. 

Ďakujem pekne.  

 Pokračujeme teraz ďalej. 

     Ďalším bodom programu je bod číslo 7.  

        

 

 

BOD 7: 

Návrh na určenie počtu členov miestnej rady a voľba jej 

členov 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

     Počet členov miestnej rady je zatiaľ navrhnutý  

v počte 6, vrátane zástupcu starostu. Zástupcu starostu 

podľa zákona menuje starosta do 60 dní od zloženia sľubu 
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starostu, pričom zástupca starostu je členom miestnej rady 

zo zákona.  

 Mená 5 navrhnutých členov miestnej rady máte 

predložené aj v návrhu uznesenia; pozrite si ich.   

 Otváram rozpravu a prosím ak máte pripomienky, návrh, 

nech sa páči. Pán Káčer. 

 

 

Poslanec Ing. J. K á č e r : 

 Dobrý deň. Dovoľte mi nasledujúce uznesenie, doplniť o 

jedného člena, ktorý si myslím že tam patrí, zastupuje nás 

na meste. Je to pán Hanulík, a aby naozaj bolo to 

zastúpenie kompletné a aby každá strana mala svojho 

zástupcu. Svoj návrh samozrejme predkladám aj písomne. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

     Ďakujem pekne. 

 Sú nejaké ďalšie návrhy? Nie.  

 Ďakujem.  

 Poprosím zasa návrhovú komisiu, nech nám prečíta nový 

návrh uznesenia, ktorý predložil pán Káčer. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: M. T a k á c s  

 Čiže je tu písomný návrh pána Káčera ktorý ste počuli, 

a to je doplnenie do miestnej rady. 

     V bode A. je počet členov miestnej rady v počte 7, 

vrátane zástupcu starostu. 

A v časti B bude doplnený 6. člen Ing. Peter Hanulík. 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Preruším to. 
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     Musím sa najprv opýtať navrhnutých členov, či vôbec  

súhlasia aby boli v miestnej rade. Čiže poprosím ešte 

predtým, prepáčte.  

     Za členov miestnej rady boli navrhnutí; prosím 

povedať, či súhlasia, nesúhlasia, aby sme vedeli. 

 

     Ing. Juraj Káčer:                 Ďakujem. Súhlasím. 

     Ing. Igor Mravec:                 Ďakujem. Súhlasím 

     Maroš Repík:                      Ďakujem. Súhlasím 

     Marián Takács:                    Ďakujem. Súhlasím 

     Ing. Pavel Vladovič:              Ďakujem. Súhlasím. 

     Ing. Peter Hanulík:               Súhlasím.             

   

 Ďakujem. A teraz budeme pokračovať v tom uznesení. 

 Ešte pán Káčer. 

 

 

Poslanec Ing. J. K á č e r :   

     Ešte som zabudol povedať, že žiadam kolegov, aj Teba, 

pán starosta, aby sme hlasovali o tomto návrhu aklamačne. 

Aby to nebola tajná voľba, nakoľko nám to rokovací poriadok 

umožňuje, aby sme o tomto návrhu hlasovali verejne. 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

     Najprv ideme odhlasovať o tom, aby sme hlasovali 

verejne a nie tajne.  

     Tak poprosím, ideme hlasovať za to, aby sme hlasovali 

verejne, čiže nie tajne.  

     Kto je za to, aby sme hlasovali aklamačne, nech 

zdvihne ruku, čiže áno.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                24, čiže všetci poslanci. 

     Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. 
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     Čiže je to jednomyseľne.   

     Ďakujem pekne.  

     Budeme hlasovať aklamačne. 

 

 Poprosím už naozaj pána Takácsa, nech prednesie návrh 

uznesenia. 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA M. T a k á c s : 

     Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Dúbravka  

     po A. u r č u j e  

členov miestnej rady v počte 7 vrátane zástupcu starostu. 

 

     po B. v o l í  

za členov miestnej rady poslancov: 

1. Ing. Juraj Káčer 

2. Ing. Igor Mravec 

3. Maroš Repík 

4. Marián Takács 

5. Ing. Pavel Vladovič  

6. Ing. Peter Hanulík 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem. 

 Ideme teraz hlasovať teda.  

     Kto je za to, aby sme prijali takéto uznesenie, 

poprosím. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 24 poslancov. 

 Zdržal sa niekto?    0 

 Je niekto proti?     0 
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 Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

 

     Ďakujem a želám všetkým členom miestnej rady dobrú 

prácu a veľa úspechov.  

 

 

 

BOD 8: 

Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva 

a určenie počtu ich členov 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č :      

     Opäť máte tento bod pripravený. Máme tu návrh 

uznesenia, ktorý máte pred sebou, čiže si to môžete 

pozrieť. 

 Poprosím, otváram rozpravu.  

 Sú pripomienky k tomu počtu, k tým členom?  

     Nech sa páči. Juraj Káčer. 

 

 

Poslanec Ing. J. K á č e r :  

     V podstate ja by som len opäť navrhoval, aby sme aj 

o počte členov, resp. o návrhu na určenie počtu členov 

hlasovali aklamačne aj v tomto bode. To je môj návrh. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

     O tomto sa asi môže hlasovať aklamačne; poprosím, 

spýtam sa pána Kosnáča, o tom netreba hlasovať. Čiže 

hlasujeme aklamačne o návrhu na zriadenie komisií, a 

o určení ich počtu; netreba. 
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Ing. G. K o s n á č, vedúci organizačného oddelenia: 

 (Vyjadrenie.) 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Pán Juraj. 

 

Poslanec Ing. J. K á č e r : 

 Pán starosta, ospravedlňujem sa, zle som si prečítal 

ja už som o dva body ďalej. Takže pardon.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č :   

     Dobre, ponáhľame sa, dobre. 

     Nikto už nechce rozprávať ďalej, ukončujem rozpravu. 

     Čiže poprosím návrh uznesenia k bodu č. 8. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: M. T a k á c s  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Dúbravka  

     po A. z r i a ď u j e  podľa predloženého materiálu 

bez zmeny 

1. Komisiu sociálno-zdravotnú a bytovú 

2. Komisiu školstva a mládeže 

3. Komisiu kultúry 

4. Komisiu športu 

5. Komisiu životného prostredia, bezpečnosti a poriadku 

6. Komisiu ekonomickú 

7. Komisiu územného rozvoja, výstavby, dopravy a  

     podnikateľských aktivít 

8. Komisiu legislatívno-právnu, mandátovú a hospodárenia 

s majetkom 

9. Komisiu mediálnu 
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10. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funk-

cií verejných činiteľov.  

 

 

po B.  u r č u j e  

počet členov komisií miestneho zastupiteľstva; podľa 

predloženého materiálu bez zmeny: 

 

1. Komisia sociálno-zdravotná a bytová                    9  

2. Komisia školstva a mládeže                            11 

3. Komisia kultúry                                       10 

4. Komisia športu                                        11 

5. Komisia životného prostredia, bezpečnosti a  

   poriadku                                               9               

6. Komisia ekonomická                                     9 

7. Komisia územného rozvoja, výstavby, dopravy a  

   podnikateľských aktivít                               13 

8. Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia 

   s majetkom                                             9 

9. Komisia mediálna                                       8 

10.Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone  

   funkcií verejných činiteľov                            8 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem. 

 Ešte jedna faktická pána Kosnáča. 

 

 

Ing. G. K o s n á č, vedúci organizačného oddelenia: 

 Prepáčte, tam je posledná komisia na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov. Tam je 

číslica 8, pokiaľ sme to spočítali, tak je 8 členov plus 

predseda; malo by tam byť „9“, pokiaľ teda všetci tí 

navrhovaní poslanci budú schválení. 
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     Je tam predseda a 8 členov.  

     Takže poprosím miesto 8 dať 9. 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť  o v i č :  

 Poprosím „9“ dať do uznesenia. Čiže nie 8 ale 9 členov 

bude v tejto komisii č. 10 – Komisia na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov.  

 Môžeme hlasovať teda? (Áno.) 

 Kto je za takéto uznesenie:  

 

     (Hlasovanie.) 

 Za:                 23 poslancov.  

 Zdržal sa niekto?    1 

 Je niekto proti?     0 

 Ďakujem.  

     Uznesenie bolo prijaté.  

 Čiže máme názvy komisií a počet členov.  

 Ďalším bodom je bod 9. 

 

 

 

BOD 9: 

Návrh na voľbu predsedov komisií miestneho zastupiteľstva 

a ich členov 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

     Každá zo zriadených komisií schválená v bode 8 má 

svojho predsedu.  

 

 Mená navrhovaných predsedov komisií máte uvedených 

v návrhu uznesenia. 
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 Ja ešte musím podotknúť, že pán Klepoch tu dnes nebol, 

čiže jeho zatiaľ musíme z tých komisií vylúčiť, nakoľko 

nezložil sľub, čiže pán Klepoch bude volený dodatočne.  

 

     A vzniká tu jeden problém, že pán Klepoch mal byť 

predsedom jednej z komisií – Komisia územného rozvoja, 

výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít. Čiže tam 

poprosím poslancov o zmenu, nech sa vyjadria a predložia 

nejaký návrh.  

     Otváram rozpravu.  

     Juraj. 

 

 

Poslanec Ing. J. K á č e r : 

 Tak pokiaľ môžem, tak kým pán Klepoch zloží sľub 

a všetko sa teda uprace do toho pôvodného návrhu, tak by 

som navrhoval za predsedu súčasného člena pána Marcela 

Burkerta.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č :  

     Dobre. Ďakujem zatiaľ. 

 Je ešte nejaký návrh?  (Nie.) 

 Teraz prečítam tých predsedov ktorí boli navrhnutí 

predsedovia, a opäť svojim áno či nie, súhlasím, 

nesúhlasím; poviete že súhlasíte, aby ste boli za predsedov 

komisií. Opäť máte hlasovať tajne. Čiže poprosím, ak sa 

niečo zmení o tom tajnom hlasovaní, potom môžete predložiť. 

 

     Čiže predsedom Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 

má byť MUDr. Juraj Štekláč, PhD. Súhlasíte s touto 

funkciou?    

     „Áno. Súhlasím.“ 

     Ďakujem.  
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     Komisia školstva a mládeže, predseda Mgr. Marián 

Podrazil. 

     „Áno. Súhlasím“. 

 

     Komisia kultúry, predseda Maroš Repík.  

     „Áno. Súhlasím.“ 

 

     Komisia športu, predseda Branko Semančík. 

     „Súhlasím.“ 

 

     Komisia životného prostredia, bezpečnosti a poriadku, 

predseda Tomáš Husár. 

     „Áno. Súhlasím.“    

 

     Komisia ekonomická, predseda Ing. Libor Gula, M.A. 

     „Áno. Súhlasím.“ 

 

     Komisia územného rozvoja, výstavby, dopravy 

a podnikateľských aktivít, predseda Mgr. Marcel Burkert. 

     „Súhlasím.“ 

 

     Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia 

s majetkom, predseda Ing. Pavel Vladovič. 

     „Súhlasím.“ 

 

 Komisia mediálna, predseda Mgr. Marcel Burkert. 

     „Súhlasím.“ 

 

     Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných činiteľov, predseda JUDr. Dušan Mikuláš. 

     „Súhlasím“. 

     Ďakujem.  

 

     Ešte ideme niečo rozprávať; nech sa páči. 
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Poslanec Ing. J. R a d o š o v s k ý : 

 K bodu 9 by som chcel navrhnúť aklamačné hlasovanie.  

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

     Ďakujem.  

     A v bode č. 9 máme aj členov komisií, tak sa chcem 

opýtať či sú v poriadku tie komisie alebo máte pripomienky 

k tým členom komisií.  

     Čiže u členov komisií je to všetko v poriadku, 

členovia komisii? 

     Opäť vypúšťame pána Petra Klepocha, ktorý bol 

v komisii kultúry, tam je zatiaľ o jedného poslanca menej. 

Samozrejme, keď zloží sľub, tak ho potom doplníme.  

     Čiže nech sa páči, neviem, či máme čítať mená členov 

komisií alebo to máte pred sebou? Závisí od návrhovej 

komisie či ich prečíta. 

     Čiže poprosím návrhovú komisiu s tými zmenami. 

 

     Miesto pána Klepocha pán Burkert predsedom komisie 

a pán Klepoch nie je zatiaľ v komisii kultúry.  

 Ostatné tak ako tam vidíme. 

 

 Ešte možno jedna pripomienka:    

     Už v komisii 2.10. sme doplnili tam ľudí ako pán 

Hanulík, pán Krajčír, pán Repík na základe toho, že každá 

strana tam musí mať niekoho. Je to proste formálna vec, raz 

za rok.  

 

     (Príchod Ing. P. Klepocha.) 

     A máme tu P. Klepocha.      

     Čiže prerušíme zastupiteľstvo, zloží sľub a máme 

všetko na poriadku.  

     Spýtam sa organizačného oddelenia či sa tak dá? (Áno.) 
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     Čiže prerušíme, p. Klepoch zloží sľub.  

     A pán Burkert do tej komisie nepôjde a bude to tak 

všetko v poriadku ako máme.  

     Poprosím o insígnie na krk. 

     A poprosím pána poslanca Radošovského opäť prečítať 

sľub poslanca.  

     Ale neviem, má to Ing. Liptovský, ale nevadí? Nevadí. 

 

 

Poslanec Ing. J. R a d o š o v s k ý : 

 Sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Dúbravka: 

 

     Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinností, ochraňovať záujmy mestskej časti 

Bratislava - Dúbravka, dodržiavať Ústavu Slovenskej 

republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne 

záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie 

poslanca miestneho zastupiteľstva ich budeme uplatňovať 

podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 

 

        

Ing. Peter  K l e p o c h : 

 „Tak sľubujem.“ 

     (Podpis sľubu poslanca a prevzatie osvedčenia 

poslanca.) 

     (Potlesk.)    

 

 

Ing. Pavel  F r e š o, predseda Bratislavského 

samosprávneho kraja:   

     Môžem sa iba rozlúčiť? 

 Ja iba jednou vetou: Samozrejme ste vítaní aj na pôde 

Bratislavskej župy. Martin, lúčim sa, lebo naozaj mám toho 
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veľa pred sebou. Ďakujem pekne ešte raz, že som tu s vami 

mohol byť. Ďakujem. 

 (Potlesk – odchod Ing. P. Frešu.) 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č :  

 Musíme sa vrátiť sa k tomu bodu ešte raz; 

zrekapitulujem trošičku. Čiže vrátime sa. 

 

     Čiže šéfom Komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy 

a podnikateľských aktivít navrhnutý Ing. P. Klepoch; Peťo, 

súhlasíš, nesúhlasíš? 

 

 

Poslanec Ing. P. K l e p o c h :  

 „Prijímam.“ 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Peter prijíma. Tým pádom v komisii kultúry, 2.3., Ing. 

Peter Klepoch tam zostáva a nič sa nemení v uznesení.   

 

     Poprosím teraz, ako bolo navrhnuté; prvé bolo 

navrhnuté, aby sme hlasovali aklamačne o týchto menách, sú 

tam predsedovia komisií, aby nemusela byť tajná voľba.   

 Čiže poprosím, či budeme hlasovať o predsedoch komisií 

aklamačne, teda zdvihnutím ruky; kto je za?  

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:                 25 poslancov. 

 Zdržal sa niekto?    0 

 Je niekto proti?     0 

 Čiže budeme hlasovať o uznesení aklamačne a zdvihnutím 

ruky.  
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     Len pripomeniem, že všetci ktorí sú v komisiách, sú 

o tom oboznámení. O tom, v ktorej komisii sú, vedia, 

a súhlasia s tým; aj poslanci, aj neposlanci.  

 Poprosím teraz návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: M. T a k á c s 

 Návrh uznesenia:  

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Dúbravka  

     v o l í  

1. Za predsedov komisií miestneho zastupiteľstva; bez zmeny 

podľa materiálu: 

 

1.1. Komisia sociálno-zdravotná a bytová: 

     Predseda: MUDr. Juraj Štekláč, PhD. 

 

1.2. Komisia školstva a mládeže: 

     Predseda: Mgr. Marian Podrazil 

 

1.3. Komisia kultúry: 

     Predseda: Maroš Repík 

 

1.4. Komisia športu: 

     Predseda: Branko Semančík 

 

1.5. Komisia životného prostredia, bezpečnosti a poriadku: 

     Predseda: Tomáš Husár 

 

1.6. Komisia ekonomická: 

     Predseda: Ing. Libor Gula, M.A. 

 

 

1.7. Komisia územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnika-   
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     teľských aktivít: 

     Predseda: Ing. Peter Klepoch 

 

1.8. Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia  

     s majetkom: 

     Predseda: Ing. Pavel Vladovič 

 

1.9. Komisia mediálna: 

     Predseda: Mgr. Marcel Burkert 

 

1.10.Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

     verejných činiteľov: 

     Predseda: JUDr. Dušan Mikuláš. 

 

 

2. Za členov komisií miestneho zastupiteľstva; takisto  

     bez zmeny podľa predloženého návrhu: 

2.1. Komisia sociálno-zdravotná a bytová: 

     poslanci: Mgr. Matej Nagy  

               Vladimír Straka  

     odborníci-neposlanci: Mgr. Zdenka Zaťovičová 

                           Štefan Konečný 

                           Matilda Križanová  

                           Miroslava Kuchtová 

                           Zuzana Konečná  

                           Jana Hrušecká 

 

2.2. Komisia školstva a mládeže: 

     poslanci: Ing. Igor Mravec 

               Bc. Alexej Dobroľubov 

               Marián Takács 

               Mgr. Matej Nagy 

     odborníci-neposlanci: Kristína Lipovská   

                           Andrej Guzy 

                           Katarína Cigáňová 
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                           Janette Ivanová 

                           Branislav Pupala 

                           Alžbeta Šporerová 

 

2.3. Komisia kultúry: 

     poslanci: Ing. Peter Klepoch 

               Branko Semančík 

               Bc. Miroslav Sedlák 

               MUDr. Juraj Štekláč, PhD. 

     odborníci-neposlanci: Marta Šimovcová 

                           Peter Oswald 

                           Juraj Hudcovský  

                           Iveta Petrušková     

                           Ján Ružovič 

 

2.4. Komisia športu: 

     poslanci: Ing. Mário Borza  

               Ing. Peter Hanulík 

               Bc. Miroslav Sedlák 

               Bc. Matej Filípek 

     odborníci-neposlanci: Jozef Petrovský  

                           Maroš Čambal 

                           Branislav Javorek 

                           Miroslav Mravec 

                           Štefan Mičuch  

                           Anton Tomašovič 

 

2.5. Komisia životného prostredia, bezpečnosti a poriadku: 

     poslanci: Ing. Juraj Horan 

               Marián Takács     

               Ing. Mário Borza 

               Mgr. Marian Podrazil 

               Bc. Matej Filípek 

      odborníci-neposlanci: Michal Kišša 

                            Pavel Srnák 
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                            Eva Chrappová 

 

2.6. Komisia ekonomická: 

     poslanci: Ing. Juraj Káčer 

               Ing. Juraj Horan 

               Ing. Igor Mravec 

               Ing. Mgr. Peter Illý 

               Ing. Pavel Vladovič 

               Bc. Alexej Dobroľubov 

               Ing. Martin Mlýnek 

     odborníci-neposlanci: Ing. Albert Liptovský 

 

2.7. Komisia územného rozvoja, výstavby, dopravy a podni- 

     kateľských aktivít: 

     poslanci: Ing. Juraj Káčer 

               JUDr. Dušan Mikuláš 

               Ing. Jozef Radošovský 

               Ing. Mgr. Peter Illý 

               Mgr. Marcel Burkert 

     odborníci-neposlanci: Jela Hudcovská 

                           Boris Hradecký 

                           Martin Stohl 

                           Jaroslav Biehunek 

                           Ján Vojtko 

                           Tomáš Vašek 

                           Michal Popovič 

 

2.8. Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia  

     s majetkom: 

     poslanci: JUDr. Dušan Mikuláš 

               Ing. Jozef Radošovský 

               Mgr. Matej Nagy 

               Tomáš Husár 

     odborníci-neposlanci: Anna Ščepková 

                           Jozef Beňadík 
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                           Ľubomír Nerušil 

                           Branislav Gál 

  

2.9. Komisia mediálna: 

     poslanci: Maroš Repík 

               Vladimír Straka 

               Ing. Peter Hanulík    

     odborníci-neposlanci: Jozef Petrovský  

                           Jana Jarošová 

                           Miroslav Markovič 

                           Jozef Beňadik 

 

2.10.Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií    

     verejných činiteľov:  

     poslanci: Bc. Matej Filípek 

               Ing. Libor Gula, M.A. 

               Ing. Juraj Horan  

               Ing. Peter Hanulík 

               Mgr. Ľuboš Krajčír 

               Ing. Martin Mlýnek 

               Mgr. Matej Nagy 

               Maroš Repík.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem.  

 Môžeme hlasovať, kto je za takýto návrh uznesenia? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 25 poslancov. 

 Zdržal sa niekto?    0 

 Je niekto proti?     0 

 Jednomyseľne. 

 Ďakujem pekne. 

 Návrh uznesenia sme prijali.  
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 Ďalším bodom je bod č. 10. 

 

 

 

BOD 10:  

Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č :    

 Prosím zástupcu prednostu, aby uviedol tento bod 

programu. 

 

 

Ing. G. K o s n á č, zástupca prednostu: 

     Vážené miestne zastupiteľstvo, podľa § 15 ods. 2 písm. 

k) zákona 377 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení neskorších predpisov miestne 

zastupiteľstvo určuje plat starostovi. Platové náležitostí 

sú podrobne riešené v zákone č. 253/1994 Zb. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov. Plat starostovi patrí 

odo dňa zloženia sľubu.  

 

     Plat sa vypočítava ako súčin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslený na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku, ktorý je určený 

podľa zákona. V prípade mestskej časti Dúbravka, ktorá 

spadá do rozmedzia od 21 000 – 50 000 obyvateľov je to 

násobok, resp. koeficient 2,89.  

 

     Priemerný plat v národnom hospodárstve v roku 2013 bol 

824 €.  
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 Podľa § 4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší ako je 

ustanovené zákonom. Miestne zastupiteľstvo môže tento plat 

rozhodnutím zvýšiť o 70 %. 

 

 Z uvedeného vyplýva, že minimálny plat starostu 

predstavuje 2 382 €, maximálny plat by predstavoval 4 049 

€. Podľa podkladov, ktoré som dostal, sa navrhuje plat 

starostovi 2 890 €, čo je 1,21 násobok minimálneho platu po 

zaokrúhlení. Ďakujem.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem aj ja. 

 Otváram k tomuto bodu rozpravu. 

 Sú nejaké pripomienky, návrhy? Nech sa páči. 

 Keď nikto, uzatváram možnosť sa prihlásiť. 

 Poprosím návrhovú komisiu aby predniesla návrh 

uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: M. T a k á c s  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Dúbravka 

 u r č u j e  plat; podľa predloženého materiálu: 

RNDr. Martinovi Zaťovičovi, starostovi mestskej časti 

Bratislava – Dúbravka v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 

Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

mesačný plat vo výške 2 890 €, s účinnosťou dňom 15. 12. 

2014. 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 
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 Poprosím hlasovať. 

 Kto je za návrh takého uznesenia, nech sa prihlási; 

kto je za?  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  25 poslancov. 

 Kto sa zdržal?        0   

 Je niekto proti?      0 

 Čiže jednomyseľne bolo prijaté.  

 (Poznámka v pléne.) 

 Prosím? Je nejaký problém.  

     Ešte raz budeme hlasovať; to je za? 

 

 (Hlasovanie.)  

 Za:                   24 poslancov. 

 Zdržal sa niekto?      0 

 Je niekto proti?       0 

 Ďakujem. 

 Uznesenie bolo prijaté.  

 

 Ďalším bodom programu je bod číslo 11, ktorý máte 

položený na stole k tomu programu. 

 

 

 

BOD 11:  

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2014 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 A poprosím, aby nám k tomu povedala viac predkla-

dateľka pani riaditeľka Domu kultúry Dóšová. Sama nám 

k tomu viac povie. 
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Mgr. H. D ó š o v á, riaditeľka DKD: 

     Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Ja viem, že nebýva zvykom 

takto hneď na prvom zastupiteľstve, ustanovujúcom, takto 

upravovať rozpočet, ale bohužiaľ Dom kultúry Dúbravka sa 

nachádza v mimoriadnej situácii. Totižto príspevok 

zriaďovateľa na tento kalendárny rok, ktorý ešte beží, bol 

o 124 000 € nižší ako sme požadovali a nepokrýva ani 

základné prevádzkové náklady Domu kultúry. Máme problémy 

zaplatiť faktúry za plyn, elektrinu a za ostatné 

prevádzkové náklady.  

 

 Takže by som veľmi pekne poprosila, aby ste zvážili 

túto situáciu a navýšili nám, ak je to možné príspevok, 

v súlade s našou žiadosťou. Zoznam faktúr je priložený 

v závere tohto materiálu. 

 Pokiaľ by ste mali na mňa nejaké otázky, nech sa páči. 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č :  

 Ďakujem za úvodné slovo.  

 Prosím teraz poslancov nech sa vyjadria k tomu. 

 Pán Mravec. 

 

 

Poslanec Ing. I. M r a v e c :  

 Ďakujem. Ja by som poprosil vedúcu ekonomického 

oddelenia pani Packovú, keby sa vyjadrila k tomuto 

materiálu. 

 

 

Ing. Z. P a c k o v á, vedúca ekonomického oddelenia:  

 Dobrý deň. Vážené miestne zastupiteľstvo, ja som 

dostala tento materiál dnes ráno. Určite to nie je materiál 

na rozhodnutie takéhoto typu, je to mimoriadne. Ja by som 

len toľko povedala, že predkladateľom návrhu úpravy 
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rozpočtu je vždy štatutár, pán starosta. To znamená, že 

toto môže byť žiadosť na úpravu.  

 

     Ako predkladateľ by mal predložiť pán starosta, ktorý 

by mal s takýmto zásahom do rozpočtu mestskej časti 

súhlasiť. A nejakej zákonnej povinnosti ktoré tu mám 

vypísané, sa nechcem dotýkať. Poprosila by som pani 

kontrolórku, aby sa k tej zákonnosti a k tej možnosti, či 

je možné upraviť rozpočet týmto spôsobom, vyjadrila.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č :  

 Najprv, tento bod si osvojujem ja ako predkladateľ. 

     Poprosím teraz pani kontrolórku. 

 

 

Miestna kontrolórka Ing. R. Z á t h u r e c k á : 

     Ďakujem za slovo. Pokiaľ ide o tento návrh, tak ja som 

ho tiež dostala v piatok. Snažila som sa nájsť nejakú 

formu, ako by to bolo možné schváliť. 

 

 Faktom je, že zvýšenie toho rozpočtu o 50 000 € bolo 

schválené na septembrovom zastupiteľstve. Pán starosta 

pozastavil toto uznesenie s odôvodnením, že odporuje 

zákonu.  

 

 Následne bola zvolaná miestna rada, aby sa to znova 

prerokovalo. Len miestna rada sa nekonala, nezúčastnili sa 

poslanci.  

 

     Podľa zákona, pokiaľ  do 2 mesiacov zastupiteľstvo 

nepotvrdí takéto pozastavené uznesenie, tak stráca 

platnosť. To znamená, keď do 16. novembra nepotvrdilo 

uznesenie znovu zastupiteľstvo, stratilo platnosť. Takže 

bolo schválené, nebolo vykonané, teda zrealizované, nebolo 
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teda ani potvrdené. Teraz pani riaditeľka znova z tých 

dôvodov mimoriadnej udalostí podala tento návrh.  

 

 Podľa zákona o rozpočtových pravidlách sú rôzne formy 

zmeny rozpočtu:  

 Je to presun rozpočtových prostriedkov. 

 Povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov, 

alebo povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. 

 

 

 Zákon o rozpočtových pravidlách pripúšťa zmeny 

rozpočtu po 31. auguste v prípade pokiaľ sa nezvýši schodok 

rozpočtu. Týmto zásahom vlastne by došlo k vzniku 

rozpočtového schodku, pretože pôvodne bol schválený 

rozpočet s prebytkom vyše 24 000 €. Takto by vlastne 

vznikol určitý schodok. 

 

 Ale zákon o rozpočtových pravidlách počíta aj s tým, 

že je možné urobiť takúto zmenu rozpočtu. V prípade zmien 

rozpočtu z dôvodu úhrady výdavkov na odstránenie 

havarijného stavu majetku obce alebo na základe inej 

mimoriadnej udalosti.   

 

 Takže pokiaľ by to uznalo zastupiteľstvo ako 

mimoriadnu udalosť tento stav, ktorý má Dom kultúry, že 

jednoducho nemá finančné prostriedky na hradenie, na úhradu 

faktúr a mohli by z tohto titulu plynúť nejaké penále, 

mohlo by sa to považovať za mimoriadnu udalosť. Ale bolo by 

to potrebné potvrdiť uznesením tak ako je to v tom návrhu. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem. 

 Poprosím, Jurja Káčer. 
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Poslanec Ing. J. K á č e r :  

 Ak môžem, aby sme sa rozhodli správne a naozaj keby 

nám pani riaditeľka Dóšová vedela vysvetliť, prečo toto 

vzniklo a či vôbec toto je mimoriadnou udalosťou. A aké 

následky nám z toho vznikajú, lebo vidím, že sú tam 

nezaplatené energie.  

     Takže čo nám hrozí?  

     Hrozí nám že nás vypnú v Dome kultúry od energií alebo 

porušíme všetky zmluvy ktoré máme s platiacimi nájomcami?  

 

 

Mgr. H. D ó š o v á , riaditeľka DKD: 

 Môžem? Samozrejme, že máme určitých nájomcov v Dome 

kultúry, ktorí si tieto energie platia. Ale najviac energií 

ide na vykurovanie sál, predsálí a chodieb.     

 

 Čo sa týka k dnešnému dňu, tak nemáme uhradené faktúry 

za plyn ešte z minulého polroka. A samozrejme, tento ďalší 

polrok taktiež sme nemali na tento plyn. Opakujem, je to 

to, že my sme predložili vlastne ako Dom kultúry rozpočet 

na tento rok 324 000 €. Avšak z nejakých neznámych príčin 

nám bolo schválené len 200 000 €. Takže matematika nepustí. 

 

 Pokiaľ my potrebujeme na tie prevádzkové náklady 

toľko, koľko som hovorila, a nedostaneme ich, tak nie je 

možné aby sme zaplatili tieto veci. 

 

 Čiže, samozrejme, hrozí, že plynárne prídu, odpoja 

plynomer. Elektrárne takisto. A vlastne budeme bez 

vykurovania.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 
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 Ďakujem.  

     Niekto ďalší sa hlási do rozpravy? Igor Mravec.  

 

 

Poslanec Ing. I. M r a v e c : 

 Ja by som sa pani riaditeľky spýtal, aké kroky ste 

podnikli aby ste vyšli so schválenými peniazmi? Ďakujem.  

 

 

Ing. H. D ó š o v á, riaditeľka DKD: 

 Celkom nerozumiem vašej otázke, aké kroky, aké 

šetriace opatrenia tým že sme podnikli? Táto budova Domu 

kultúry je stará budova. Okná sú z obdobia výstavby, nie je 

zateplená, nefunguje vzduchotechnika. O týchto problémoch 

som ja hovorila stále minulé volebné obdobie, ale nikdy sa 

nenašli finančné prostriedky aby sme mohli vlastne niečo 

spraviť preto, aby sa šetrila energia, pretože dá sa 

ušetriť. Dala som si spraviť štúdiu zo spoločnosti SPP, 

ktorá hovorí o tom, že ak by sme týmto veci upravili, 

opravili, proste nahradili novými, tak sa dá ušetriť 

energia až 40 %, čo je veľmi zaujímavé číslo.  

 

 Ale keďže ten rozpočet pre Dom kultúry sa neustále 

znižoval, tak nebolo vlastne z čoho tieto veci napraviť 

a doteraz sú v takom stave v akom sú. A práve preto sú tie 

energie na týchto vysokých číslach.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č :   

 Niekto ďalší sa hlási do rozpravy?  

     Z poslancov nevidím; nejaký občan sa tam hlási. Pani 

vicestarostka.  

     Ešte predtým P. Illý a potom pani Križanová. 
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Poslanec Ing. Mgr. P. I l l ý : 

 Dobrý deň. Ja by som sa chcel ešte spýtať, že keď 

porovnáme, aby sme si my ako noví poslanci vedeli trošku 

urobiť o tom svoj názor; aké boli v roku 2013 výdaje? 

A teda príjmy, keď to porovnáme s rozpočtom na rok 2013 

v rámci finančných prostriedkov? 

 

 

Mgr. H. D ó š o v á, riaditeľka DKD: 

 Nemám tu teraz tieto materiály. 

 

 

Poslanec Ing. Mgr. P. I l l ý : 

 Nechcem teraz detailne ekonomickú situáciu, ale aspoň 

približne. V prvom rade aby sme vedeli tie čísla, či niekde 

sú blízko alebo ďaleko. 

 

 

Mgr. H. D ó š o v á, riaditeľka DKD: 

 Ako? Ešte raz poprosím tú otázku. 

 

 

Poslanec Ing. Mgr. P. I l l ý : 

 Aký ste mali za rok 2013 rozpočet keď to porovnáte 

s rozpočtom za rok 2014. 

 

 

Mgr. H. D ó š o v á, riaditeľka DKD:  

 Za rok 2013 sme mali vyšší príspevok zriaďovateľa. Za 

rok 2012 znova to bol vyšší príspevok zriaďovateľa. Nám sa 

to stále znižovalo, každý rok sa to znižovalo, až sa to 

znížilo na túto tak povediac neúnosnú mieru. 

 

 

Poslanec Ing. Mgr. P. I l l ý : 
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 Čiže moja otázka, že v roku 2013 ste mali vyšší 

príspevok ako v roku 2014? 

 

 

Mgr. H. D ó š o v á, riaditeľka DKD: 

 Áno od zriaďovateľa, určite.   

 

Poslanec Ing. Mgr. P. I l l ý : 

 Nie je to nejakými vašimi, ja neviem nie je to teda 

nejakými navyšenými výdajmi, ktoré my nevieme podchytiť, 

aby sme sa vedeli zorientovať? 

 

 

Mgr. H. D ó š o v á, riaditeľka DKD: 

 Nie. Je to nižší príspevok zriaďovateľa. 

 

Poslanec Ing. Mgr. P. I l l ý : 

 A koľko bol? 

 

 

Mgr. H. D ó š o v á, riaditeľka DKD: 

 Konkrétne bol v roku 2013 250 000 €, v roku 2014 už 

len 200 000 €, a v roku 2012 to bolo cez 300 000 €. 

 

 

Poslanec Ing. Mgr. P. I l l ý : 

 Čiže tento výdavok treba dorovnať tak ako v roku 2013; 

tým pádom čo ste uvádzala čísla. 

 

 

Mgr. H. D ó š o v á, riaditeľka DKD: 

 No, minimálne, minimálne toľko budeme potrebovať. 

 

Poslanec Ing. Mgr. P. I l l ý : 

 Ďakujem pekne.  
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Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Pán Burgert sa ešte z poslancov hlási, pán Repík, pán 

Gula a pani Križanovú dáme na záver. Môže byť, pani 

Križanová? 

 Čiže, pán Burgert. 

 

 

Poslanec Mgr. M. B u r g e r t : 

 Ja som sa chcel opýtať kompetentných z miestneho 

úradu, či môžu to znižovanie rozpočtu pre Dom kultúry 

potvrdiť? 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Poprosím, pani Packovú ako kompetentnú. 

 

 

Ing. Z. P a c k o v á, vedúca ekonomického oddelenia: 

     Ja by som možno reagovala na otázku pána poslanca 

a bola veľmi správna, ale nie do výšky príspevku, ale 

napríklad že či tá výška na energie tento rok je taká istá 

ako minulý rok? Na tohtoročný rozpočet na rok 2014 bola 

zohľadnená skutočnosť roku 2013 a v tejto výške bola 

stanovená, v rozpočte na rok 2014, výška na energie.  

 

 To čerpanie ktoré máme, kvartálne sa odovzdávajú 

výkazy, je k 30. 9., tam to čerpanie nie je stále 

dočerpané. To znamená, tam by ešte peniaze mali byť.  

 

 

Mgr. H. D ó š o v á, riaditeľka DKD: 

 Ono je to len účtovne, ako tieto prostriedky, reálne 

ich nemáme.  
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Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem.  

 Pán Gula. 

 

 

Poslanec Ing. L. G u l a, M.A.:  

     Ja som sa chcel spýtať, pani riaditeľka; vidím, že ste 

žiadali podľa toho materiálu 324 000 €, a tá suma 324 000 € 

z čoho vychádza? To je vyslovene réžia? Lebo aj tak, keby 

sme odsúhlasili tých 50 000 €, a budete mať 250 000 €, to 

znamená aj tak do 324 tisíc bude ešte chýbať?  

     To znamená, táto suma pôvodne vychádzala z čoho?  

     Je to na energie, alebo teraz hovoríte že 11 000 na 

plyn? 

 

 

Mgr. H. D ó š o v á, riaditeľka DKD: 

 Takto: Ono ten zoznam faktúr je tuná priložený 

k tomuto materiálu. To sú faktúry, ktoré momentálne nemáme 

uhradené a ktoré musia byť uhradené do konca kalendárneho  

roka. Samozrejme, že v tomto roku sme nemohli ani toľko 

kultúrnych podujatí robiť koľko by sme teda chceli a koľko 

by si občania Dúbravky zaslúžili.  

 

     Moji ľudia nemajú ohodnotenie, nemajú odmeny. Proste 

problém bol vlastne s tým plynom. To sme ani za prvý polrok 

nezvládali platiť tieto faktúry za plyn.  

 

     Problém je s platením elektriny.  

     Problém bol ešte v minulom volebnom období s tým, že 

som mala zakázané prenajímať.  

     Čiže ono tých problémov bolo viacej. Tak, proste 

neboli tie finančné prostriedky, nemáme ich a potrebovali 
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by sme naozaj na úhradu týchto vecí, nevyhnutných vecí. 

Práve preto je to mimoriadna situácia. 

 

  

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem. 

 Ešte do tretice, pán Mravec. 

 

 

Poslanec Ing. I. M r a v e c :  

 Pani riaditeľka, ja tu mám pred sebou rozpočet. Na 

energie nemáte schválených 110 000 € na tento rok. K 30. 

septembru bolo vyčerpaných 63 000 €, čiže zhruba 50 000 € 

by tam malo byť ešte na energie k dispozícii. 

 Viete mi, nám to vysvetliť, že prečo? 

 

 

Mgr. H. D ó š o v á, riaditeľka DKD:  

     Takto: Ja nie som ekonóm. Môžeme si toto všetko 

povedať na ekonomickej komisii, keď si zavolám môjho 

ekonóma. 

 

     Ale takto: My dostaneme laicky povedané 200 000 €. My  

si musíme ten rozpočet upraviť tak, aby bol vyrovnaný, hej. 

Nie je to reálne, je to fiktívne. Ten rozpočet musel byť 

fiktívny, aby bol vyrovnaný. Nezodpovedá to realite tieto 

čísla. 

 

 

Poslanec Ing. I. M r a v e c : 

     Čiže tieto prostriedky boli minuté v nejakej inej 

položke, hej, keď tomu správne rozumiem. 

     (Poznámka.) Ďakujem. 
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Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

     Ďakujem. Ešte niekto sa hlásil z poslancov?  

     Pán Matej Nagy. 

Poslanec Mgr. M. N a g y : 

     Pani riaditeľka, môžem sa spýtať, či ste žiadali 

nejaké granty, dotácie z nejakých iných zdrojov?  

     Písali ste nejaké projekty? 

     Koľko projektov ste  v tomto roku napísali?  

     Aká je bilancia v tomto? 

 

 

Mgr. H. D ó š o v á, riaditeľka DKD: 

     Priznám sa, že žiadne projekty sme nepísali.  

    A nepísali sme ich aj z toho dôvodu, že neviem, či 

poznáte alebo ste sledovali situáciu, ktorá prebiehala tu 

v tomto zastupiteľstve v minulom období. Mali sme ťažkú 

situáciu v tom, že sme nevedeli že či vôbec bude Dom 

kultúry fungovať.  

 

     Boli návrhy na prenájom Domu kultúry nejakým 

ukrajinsko-azerbajdžanským podnikateľom, potom sa nám 

zakázalo prenajímať. Proste stále bol znižovaný rozpočet 

ako; verte mi, že nebola, nemali sme ani chuť v takomto 

niečo tieto projekty ako tvoriť, realizovať. Proste boli 

sme radi, že sme prežili tak ako sme prežili. Ako boli to 

veľmi ťažké roky, roky veľmi ťažkej šikany. Tak proste asi 

toľko k tomu. 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

     Ďakujem. 

 Pán Hanulík.   

 

 

Poslanec Ing. P. H a n u l í k : 
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     Ďakujem veľmi pekne. Prosím vás, aby sme to moc 

nekomplikovali, ako je to s tým Domom kultúry. Dom kultúry 

na to aby prežil potrebuje, ja neviem, 300 tisíc. Minulý 

rok, resp. tento rok dostal o 100 tisíc menej. To môžeme 

robiť čo chceme, on v tých 300 tisíc už má všetky tie 

úsporné opatrenia, všetko. Proste tých 100 000 € tam chýba. 

Čiže keď chceme, aby ďalej existoval, tak proste tam to 

treba doplniť; by sa dalo povedať.  

 

     Ten Dom kultúry bol určený za socializmu pre pol 

Bratislavy, dneska ho živí iba Dúbravka. To je ten problém 

toho Domu kultúry.  

 

     Dneska sú dve možností: zbúrať ho, zobrať buldozér 

a zbúrať.  

     Alebo potom ho ešte nejako podporiť, a ešte s plánom 

čo ďalej?  

     Čiže to, či bol šikanovaný; to sú nezmysly.  

     Podstatné je to, že dneska tie tam peniaze chýbajú, 

treba ich zaplatiť. Asi toľko. 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem. 

 Pán Klepoch. 

 

 

Poslanec Ing. P. K l e p o c h :  

     Ja by som chcel pripomenúť pánovi Hanulíkovi, že on 

práve hlasoval za to, že sa to nezvýšilo a že sa to 

neustále znižovalo. Tak čo nám tu rozpráva! 

 

 

Starosta Mgr. R. Z a ť o v i č :  

     Ďakujem. 
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 Pán Mikuláš. 

 

 

Poslanec JUDr. D. M i k u l á š : 

     Ja by som navrhol aby sme hlasovali teda o tom, či 

umožníme pani bývalej zástupkyni, pani Križanovej vystúpiť, 

lebo predpokladám, že má tiež niečo čo je problém. 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

     Áno. Najprv pôjdu poslanci a potom občania.  

     Ešte kto z poslancov chce vystúpiť? 

     Ešte pán Horan. 

 

 

Poslanec Ing. J. H o r a n :  

     No, po prečítaní tohto návrhu ja navrhujem proste 

k tomu sa vyjadriť jedine cez audit, proste nezávislý 

audit. 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem.  

 Pán Repík. 

 

 

Poslanec M. R e p í k :  

     Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že situácia je asi taká 

z môjho pohľadu, že naozaj 90 % nákladov, ktoré sú 

deklarované v tomto materiáli, naozaj sú energie. Tých 10 % 

sú nejaké právne subjekty, ktoré mi absolútne nič 

nehovoria. A na to, aby ten Dom kultúry vôbec v decembri 

kúril a svietil asi potrebuje tie peniaze. To je len taký 

postreh môj. Ďakujem.   
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Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem.  

     Pán Káčer. 

 

 

Poslanec Ing. J. K á č e r : 

 Ja si to len dovolím zhrnúť, lebo máme tu veľa nových 

poslancov, ktorí úplne presne nepoznajú situáciu Domu 

kultúry. S dneska myslím že rozhodovať sa o tom, či dať 50 

tisíc alebo nedať 50 tisíc je úplne irelevantné, nakoľko 

tých 50 tisíc ak dneska nedáme tak nás vypnú a zaplatíme 

ich v januári s pokutou, pretože sme zriaďovateľom ako 

mestská časť. Čiže my tie peniaze zaplatiť musíme. To je 

bod číslo 1. 

 

     Bod číslo 2 je to, že viete, keď niekomu dáte starú, 

schátralú barabizňu, do ktorej sa 12 rokov neinvestovalo 

a zároveň chcete od neho, aby produkoval nebodaj ešte na 

tej starej barabizni zisk, tak si myslím že chceme kroky 

ktoré sa vylučujú. 

 

     Ja čo som tu, tak za posledné 4 roky pani Dóšová stále 

upozorňuje na havarijný stav Domu kultúry, za znemožnenie 

prenájmu rôznych objektov, za havarijné stavy ktoré sú 

napríklad v sálach, takže my nemôžeme od nej chcieť aby 

niečo čo nikto nechce, lebo je to schátralé a spustnuté, 

prenajímala za ešte väčšie peniaze. 

 

     Čiže na to, aby my sme mohli znížiť výdavok a 

príspevok na Dom kultúry, musíme do neho najprv investovať. 

Musíme ho zatepliť tak ako povedala, dala si urobiť 

energetický audit. Vyšiel jej, že dokáže o 40 % znížiť 

náklady na energie.  
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     Ale ja hovorím, ešte by trebalo urobiť audit na 

celkový stav Domu kultúry, pretože sály sú v zlom stave. 

Viem, že kedysi si tie sály prenajímala Markíza. Dneska 

nemá zmysel, dneska nemá o ne záujem. V minulosti si 

takisto prenajímali školy na rôzne akcie tieto sály. Dneska 

sú tie sály v takom stave, že jednoducho nikto o ne nemá 

záujem. 

 

     Takže dneska polemizovať o tom, či sa dalo lepšie 

hospodáriť alebo horšie; jasné, urobme si audit, urobme si 

analýzu, nájdime si spôsob. Nakoniec sme deklarovali aj 

v našom programe že chceme zachrániť a chceme hlavne vrátiť 

dôstojnosť, lebo dneska ten kultúry stánok vôbec nebudí 

Bratislavčanov, nielen Dúbravčanov, dojem dôstojnosti. 

 

     Takže áno, poďme sa o tom rozprávať, poďme tento 

nehorázne vysoký prevádzkový náklad zastaviť, ale preto 

musíme najprv do toho objektu niečo investovať. 

 

 Ja len toľko, aby kolegovia poslanci sa zorientovali 

v danej problematike.  

     A to je všetko. Ďakujem. 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č :  

 Ešte niekto z poslancov? Nie. Ďakujem.     

     Poprosím, ešte teraz pani Križanová ako občianka chce 

vystúpiť.  

 Kto je za, aby pani Križanová vystúpila? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Je to zjavná väčšina. Ďakujem. 

 Poprosím pani Križanovú o príspevok. 
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OBČIANKA: PhDr. Matilda  K r i ž a n o v á  

     Ďakujem pekne vážení poslanci za slovo, aj vám pán 

starosta. Jednoducho som si dovolila aj ja v tejto 

súvislosti vystúpiť, a to z toho dôvodu, že som konateľ 

Dúbravskej televízie a vy ako nové zastupiteľstvo si budete 

voliť nového konateľa s novými podmienkami. 

 

     V predchádzajúcom volebnom období zastupiteľstvo 

Dúbravskej televízii rozhodne zobralo, 27 000 € znížilo 

rozpočet. Tri roky sme naozaj bojovali. Viete dobré, že 

v Dúbravke nie je toľko podnikateľov, cez ktorých by sme si 

vedeli získať reklamné vysielania, a veci podobné. Ale je 

úprimne povedané naša licencia pre Dúbravku, nechcem, je 

úžasná, je veľavravná a bola by som nerada, aby Dúbravka 

o ňu prišla.  

 

     Potrápili sme sa tri roky, zlikvidovali sme všetko, 

prežili sme, ale rok 2014 bol rokom volebným. A či chcete 

alebo nechcete troje volieb si vyžaduje rovnaký ten by som 

povedala scenár, a rovnako to stojí práca strihača, 

kameramana a ten rozpočet sa navýšil. 

 

     My sme požadovali k septembru, do septembrového 

zastupiteľstva úpravu rozpočtu, ale konateľ nemôže 

predložiť návrh na zmenu rozpočtu, ale len štatutár. 

Neprešlo to, a práve preto som si nedovolila, žiadosť na 

úrade je o úpravu rozpočtu. Ale nedovolila som si vôbec 

toto slávnostné zastupiteľstvo zaťažovať problémami, 

pretože nemáme vyplatené mzdy, október, november. Nemáme 

odvody SOZu, a podobne, a rovnako nemáme zaplatené faktúry. 

Čiže sme na tom naozaj úprimne tiež zle.  

 

     A pokiaľ nedôjde k úprave rozpočtu pre nové obdobie 

s novým konateľom, rovnako bude mať ten nový konateľ 

problém.  
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     A prečo je ten problém? 

     V roku 2009 toto zastupiteľstvo, nie toto ale 

predchádzajúce zastupiteľstvo schválilo, že Dúbravská 

televízia musí mať do týždňa dvakrát prémiové vysielanie za 

sumu, ktorú vtedy dostávali a bolo to 100 000 €. 

Samozrejme, uznesenie sa nezmenilo, dvakrát do týždňa je 

prémiové vysielanie, len peniaze odišli. 

 

     Takže ja by som skôr navrhovala, aby sme vyvolali 

spoločné rokovanie na ekonomickej komisii, pripravili 

materiál, pretože budeme pripravovať rozpočet pre ďalšie 

obdobie a tam tento problém Dúbravskej televízie sa 

jednoducho tiež musí zohľadniť.  

     Ďakujem vám pekne, že ste ma vypočuli. 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

     Ďakujem pekne.  

 Ešte nejaké, ešte niekto do rozpravy? Čiže nikto.  

 Ešte Juraj Káčer.  

 

 

Poslanec Ing. J. K á č e r : 

     Ja sa ešte ospravedlňujem, ale aby sme teda túto tému 

nejakým spôsobom uzavreli.  

     My ako novozvolené zastupiteľstvo si uvedomujeme, že 

v tej Dúbravke je naozaj veľa problémov. To nie je len 

Dúbravská televízia, to nie je len Dom kultúry, to je 

takisto havarijný stav na niektorých školách, to sú takisto 

zničené nevybudované chodníky, to je parkovanie. 

 

     My si uvedomujeme, že tých problémov je naozaj veľa. 

My môžeme tak akurát sľúbiť, že sa s nimi budeme zaoberať. 

Dneska ich nedokážeme všetky vyriešiť, ale chcem sa 
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poďakovať aj jednej pani riaditeľke, aj druhej pani 

riaditeľke že zvládli situáciu, že tento rok dokázali 

prežiť. A my im sľubujeme, že sa týmto problémom budeme 

zaoberať. Tak len toľko. Ďakujem.   

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem za príspevok.  

 Tak môžeme ísť k hlasovaniu, k uzneseniu.  

     Ja si osvojujem tento bod ako Martin Zaťovič, 

starosta, a poprosím návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: M. T a k á c s  

 Neprišli žiadne písomné návrhy, takže  

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Dúbravka   

     po A. s c h v a ľ u j e (podľa predloženého materiálu) 

 

1. Zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka 

z dôvodu mimoriadnej udalosti, s odvolaním na § 14 ods. 3 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, a to: 

prekročenie bežných výdavkov v položke č. 08 20 641 001 

(program 8.3.) – príspevok na prevádzku Domu kultúry 

Dúbravka o čiastku + 50 000,- € (z 200 000,- € na 250 000,- 

€). 

Mimoriadna udalosť – nepriaznivá finančná situácia vznikla 

schválením výšky príspevku, ktorý nezabezpečil vyrovnaný 

rozpočet Domu kultúry Dúbravka na rok 2014. 
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2. Úpravu – zvýšenie príspevku na prevádzku Domu kultúry 

Dúbravka (účel – úhrada faktúr)o čiastku + 50 000,- € na 

rok 2014. 

 

 

     po B.  ž i a d a   (podľa predloženého materiálu bez 

zmien) 

             starostu mestskej časti 

 

1.Zabezpečiť vykonanie úpravy rozpočtu v zmysle platných  

   predpisov.  

2.Zabezpečiť prevod čiastky vo výške 50 000,- € jednorázovo 

  na účet Domu kultúry následne po schválení v miestnom 

zastupiteľstve. 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č :  

     Ďakujem. 

 Poprosím hlasovať; kto je za návrh takéhoto uznesenia? 

      

     (Hlasovanie.) 

 Za:                 19 poslancov. 

     Zdržal sa niekto?    6 

     Je niekto proti?     0 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 

     Verím, že v budúcom roku budeme hospodáriť lepšie 

a nebude treba takéto veci na záver roka.     

 Posledným bodom programu je bod rôzne. 

 

 

 

BOD 12: 

R ô z n e 
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Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č :   

     Ak niekto chce vystúpiť, nech sa páči. 

 Ešte predtým mám ja pár veci: 

     Poprosím, aby ste nezabudli, ak ste dostali oznámenie 

o vykonaní funkcií, zamestnaní, činnosti a zamestnaneckých 

pomerov, treba to do 15. januára odovzdať; nezabudnite, aby 

neboli z toho problémy. Čiže vyplňte si to a odovzdať do 

15. januára.  

 

     Ešte jedna vec pre zamestnancov úradu: 

Zajtra o 9,00 hod. sa stretneme vo veľkej sále všetci 

zamestnanci úradu;  vás poprosím na pol hodinky.  

     Ďakujem.  

     A teraz už bod rôzne; nech sa páči. 

     Pán Hanulík sa hlásil ako prvý. 

 

 

Poslanec Ing. P. H a n u l í k :  

 Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel iba jednu jedinú 

vec.  

     Tu, kúsok odtiaľ je reštaurácia Sloník.   

     A ja som sa dopočul, že v poslednom čase sa im nejako 

moc nedarí a chcú z toho spraviť herňu. 

 

     Takže ja by som chcel veľmi poprosiť, nakoľko všetci 

by asi na tej Gallayovej a Fedákovej kto tam blízko býva, 

nikto tam nechce herňu, tam je detské ihrisko, atď. Proste 

asi tá reštaurácia nerobila také kvalitné služby, aby možno 

mohla prežiť, možno to chce nového.  

 

     Ale na to, aby mohli zmeniť na tú herňu potrebujú 

zmenu účelu využitia. A to má vlastne jedinú takú páku 

úrad, ktorý by mohol týmto zabrániť aby bola tá herňa. 
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Minimálne aby dal aspoň na verejnú diskusiu, aby tam 

neprišlo k nejakej zmene, ktorú nikto nebude chcieť.  

     Ďakujem. To je všetko.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

     Ďakujem za podnet. 

 Ďalej pán Takács. 

 

 

Poslanec M. T a k á c s : 

     Ďakujem. Ja by som chcel poprosiť, tak ako minulé 

volebné obdobie som žiadal materiály do zastupiteľstva 

v elektronickej podobe. A teda budem rád ak organizačné 

oddelenie pripraví dotazník e-mailový, ktorý pošle, aby sa 

mohli pridať aj ostatní poslanci s tým, že či chcú 

elektronicky na USB kľúči, alebo či chcú papierové 

materiály? Ja tie papierové materiály si neberiem 3 roky 

kvôli tomu, že sú to haldy papierov a je to úplne zbytočné 

tlačiť ak si to vieme pozrieť. 

 

     Preto by som potom ich ešte požiadal aby dali vlastne 

heslo na WIFI, ktoré tu je pre poslancov v tejto miestnosti 

a prístup do dokumentov elektronických, ktoré sú na webovej 

stránke. Ďakujem.  

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č :  

     Ďakujem.  

 Dobrý nápad; ste ma predbehli.     

     Je tu ďalšia pripomienka do bodu rôzne? Občania? 

 Ešte niekto z poslancov? 

 

     Ešte pán Káčer z poslancov, potom dáme slovo pani 

Slyškovej.  
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Poslanec Ing. J. K á č e r : 

    Ja sa ospravedlňujem, že stále rečním, len nedovolí mi 

tento čas nepopriať vám všetkým kolegom poslancom, ale 

takisto aj zamestnancom úradu, a takisto cteným občanom 

Dúbravky ktorí prišli na toto zastupiteľstvo. 

 

 Dovolím si vám všetkým popriať požehnané sviatky, nech 

sa tu všetci takto môžeme stretnúť aj v januári. Nech 

prežijeme naozaj v kruhu svojej rodiny tie najkrajšie 

chvíle v roku, ktorými podľa mňa vianočné sviatky určite 

sú. 

     Takže všetkým vám prajem všetko dobré. 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem.  

 Pani Slyšková, ako občianka sa hlási.  

 

 

OBČIANKA: Mgr. K. S l y š k o v á    

 Ďakujem pekne. Čakala som poctivo na hlasovanie. 

(Netreba.)      

     Vážený pán nový starosta, v prvom rade dovoľ, aby som 

Tebe aj tuná všetkým novým poslancom zablahoželala v mene 

vyše 100-člennej organizácie Matice slovenskej do vašej 

funkcie. 

 

     Troška som zaskočená, a možno že ako ženu ma mrzí, že 

ste atraktívne zastupiteľstvo možno že v celom 

Bratislavskom kraji, pretože ste sami muži. Ja predpokladám 

že ako sami muži budete aj tak vládnuť, aby vám ženy do 

toho „nekafrali“, a aby skutočne tak ako doposiaľ sa vám 

predpokladám že ešte lepšie bude dariť. 
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     Zároveň keďže som nielen predsedníčkou Matice 

slovenskej v Dúbravke, ale i kronikárkou Dúbravky, dovoľte 

mi, aby som zložila svoje účty za 8 rokov písania 

Dúbravskej kroniky, do ktorej som napísala vyše 1 000 strán 

vlastnou rukou. 

 

     Poviem vám úprimne, že práca kronikárky ak ju chcete 

poctivo robiť a nestranne, je náročná.  

 

     A keďže 31. 12. mi končí moje funkčné obdobie, chcela 

by som odovzdať Kroniku novému starostovi, samozrejme až 

toho 31. 12. A starú Kroniku tú hrubú, velikánsku, ktorú 

som vláčila občas so sebou, potom neskoršie už som len 

vlepovala papieriky, tak tú som už dala zaprotokolovať do 

archívu. 

 

 Teda ešte raz: Prajem vám krásne sviatky, nech sa vám 

v tejto nie ľahkej práci veľmi darí. A nech potom keď 

budete hodnotiť svoje obdobie, nech ho môžete hodnotiť len 

kladne.  

 Ďakujem vám. Všetko najlepšie.  

     (Potlesk.) 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem veľmi pekne. A ja sa chcem opýtať pani 

Sklyškovej, či nechce pokračovať v budúcom roku, či naozaj 

končí, a či nechce pokračovať keď je naozaj v tom dobrá 

a skúsená. To sa opýtam, či by takúto ponuku prijala? 

 

 

OBČIANKA – Kronikárka Mgr. K. S l y š k o v á : 
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     Ja vám veľmi pekne ďakujem. 8 rokov je dlhá doba 

a poviem vám úprimne, že snažím sa prácu predsedníčky 

Matice slovenskej robiť dobré. A ja vás veľmi budem 

potrebovať, aj starostu, aj všetkých, aby ste nám mohli 

pomôcť, pretože ide 200. výročie Ľ. Štúra a my chceme 

k tomu jeden projekt robiť, kde poprosíme aj o vašu pomoc.  

     A ja predpokladám, že tak ako sa nám kedysi pomáhalo, 

že teraz sa nám bude ešte viac pomáhať.  

 

     A ak si nájdete lepšieho, mladšieho, pretože ja už mám 

svoje roky. A okrem toho mám dosť rodinné problémy. A okrem 

toho mám ešte dosť iných povinností, pretože ja som takýto 

dopisovateľ všelikade a všade kde mi uverejnia. 

 Takže, ak si nájdete lepšieho, budem veľmi rada. 

 

 Ďakujem, ale aj tak veľmi ďakujem starostovi za 

ponuku. 

 

 

Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

 Ďakujem pekne za odpoveď. 

     A ešte tým dievčatám, k tým ženám v našom zbore. 

V našom sú sami chlapi, o to viac žien je na úrade, tak sa 

to vyrovná a bude 1:1, dúfam. A verím, že o pár rokov tu 

budú aj ženy nejaké.   

 K bodu rôzne má ešte niekto nejaké vystúpenie?  

 

 Keď nikto nič, len chcem informovať poslancov, že 

najbližšie zastupiteľstvo bude podľa plánu 24. februára 

2015 o 14,00 hod. Zatiaľ bude zastupiteľstvo po obede aby 

mohli prísť občania. 

 

 

 

UKONČENIE USTANOVUJÚCEHO MZ 
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Starosta RNDr. M. Z a ť o v i č : 

     Chcem popriať v mene mojom, v mene poslancov, v mene 

mestskej časti všetkým šťastné a veselé sviatky, nový rok. 

A nech 2015 sa nám darí. Poprosím, tuná vzadu je naliate 

nejaké šampanské, tak si zoberte kto má chuť na taký malý 

prípitok, aj občania, a pripijeme si šťastné a veselé 

sviatky, nový rok.  

     A vidíme sa vo februári a budeme riešiť problémy 

Dúbravky celý rok. 

     Ďakujem pekne za účasť. Do videnia.  

 (Potlesk.) 

 

 

(Ukončenie o 17,00 hod.) 

 

 

                        x               x 

 

 

 

                                         v. r. 

.........................       ........................... 

zástupca prednostu                starosta RNDr. M. Zaťovič                                  

Ing. G. Kosnáč 

 

 

OVEROVATELIA:  

poslanec Ing. J. Káčer           .......................... 

poslanec Bc. M. Filípek          ..........................   

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu 

Ing. M. Bahnová, komor. stenogr. .......................... 
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