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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z  mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 8. novembra 2016 vo Veľkej 
zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
Žatevná 4. 
________________________________________________________ 
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RNDr.  Martin  Zaťovič,  starosta   pred   otvorením    mimoriadneho   zasadnutia   Miestneho  
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka  (ďalej len “miestne zastupiteľstvo“)  infor- 
moval  poslancov, že  počnúc  týmto  zasadnutím   miestneho   zastupiteľstva  budú   hlasovať 
o  návrhoch  uznesení   prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. Hlasovacie   zariadenie  má 
každý  poslanec   pred  sebou    na  stole. Súčasne   uviedol,   že   na    zasadnutí     miestneho   
zastupiteľstva  je prítomný zástupca spoločnosti, ktorá dodala predmetné  hlasovacie zariade- 
nie a bude poslancov školiť ako správne s hlasovacím zariadením pracovať.  
Po  inštruktáži   poslanci   uskutočnili   skúšobné   hlasovanie    prostredníctvo    hlasovacieho 
zariadenia.  
Následne starosta otvoril mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
 
Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
RNDr.  Martin   Zaťovič,  starosta   privítal   poslancov   miestneho    zastupiteľstva,  miestnu  
kontrolórku, vedúcich    pracovníkov   miestneho   úradu  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. 
Funkciu skrutátorov vykonávali:  
Jozef Kralovič, vedúci organizačného oddelenia a pani Anna Hajdúchová, pracovníčka 
organizačného oddelenia.  
Súčasne poslanci hlasovali i pomocou hlasovacieho zariadenia. 
                         
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :   
                                                                   
Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
1. Ing. Igora Mravca 

2. Mariána Takácsa 
 
Hlasovanie :           prítomní : 25           za : 25           proti : 0           zdržali sa : 0  
 
  
Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
1. Ing., Mgr. Petra Illého 

2. Ing. Jozefa Radošovského 
 
Hlasovanie :           prítomní : 25           za : 25           proti : 0           zdržali sa : 0  
 
Vzhľadom na novú formu hlasovania poslancov a to prostredníctvom hlasovacieho   zariadenia   
doplnil starosta  do   programu  ako  bod č. 1 materiál:  
„Návrh dodatku č. 4 k rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka.“.  
Body  uvedené  v  návrhu programu pod č. 1 a 2, sa označili ako body č. 2 a č. 3.   
    
Z dôvodu, že  materiály  zaradené  do návrhu  programu  mimoriadneho zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva pri ich spracovaní  neprešli  legislatívnym  procesom   v  zmysle   Rokovacieho 
poriadku  Miestneho  zastupiteľstva mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka, neboli  prerokované 
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v miestnej  rade  a  v  komisiách miestneho zastupiteľstva, bolo   potrebné  o  ich  zaradení  do   
programu   mimoriadneho   zasadnutia miestneho zastupiteľstva  o  každom   z  nich  osobitne 
hlasovať. 
  
Hlasovanie o zaradení materiálu č. 1 do programu: 
„Návrh dodatku č. 4 k rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka.“.  
 
Hlasovanie :           prítomní : 23           za : 23          proti : 0          zdržali sa : 0 
 
Starosta  skonštatoval, že  materiál  bol  zaradený   do   programu   mimoriadneho   zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva.   
 
Hlasovanie o zaradení materiálu č. 2 do programu: 
„Návrh dodatku  Štatútu hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmena čl. 91 ods. 1 
písm. b)  a doplnenie čl. 87 a 89.“ 
 
Hlasovanie :           prítomní : 24           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Starosta  skonštatoval, že  materiál  bol  zaradený   do   programu   mimoriadneho   zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva.   
 
Hlasovanie o zaradení materiálu č. 3 do programu: 
„Stanovisko   Miestneho   zastupiteľstva    mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka    k   návrhu   
Všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta Slovenskej  republiky Bratislavy o miest-
nom poplatku za rozvoj.“ 
 
Hlasovanie :           prítomní : 24           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Starosta  skonštatoval,  že  materiál   bol  zaradený  do  programu  mimoriadneho  zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva. 
 
Ing. Juraj Káčer,  poslanec  miestneho  zastupiteľstva  navrhol  do  programu  zaradiť  i   bod 
„Rôzne“, v ktorom navrhol rokovať o tragických udalostiach posledných dní v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka a to o dvoch požiaroch v obytných domoch. 
 
Hlasovanie :           prítomní : 24           za : 24           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Starosta  skonštatoval, že bod „Rôzne“ bol  zaradený do programu  mimoriadneho  zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva. 
 
Schválený program 
    Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
    Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, voľba návrhovej 
    komisie a overovateľov zápisnice. 
1. Návrh dodatku č. 4 k rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
    Bratislava-Dúbravka. 
2. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmena čl. 91 ods.1 
    písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89.  
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3. Stanovisko   Miestneho    zastupiteľstva   mestskej   časti  Bratislava-Dúbravka   k   návrhu 
    Všeobecne   záväzného   nariadenia    hlavného   mesta   Slovenskej   republiky   Bratislavy 
    o miestnom poplatku za rozvoj. 
4. Rôzne. 
    Stanovisko  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka  k tragickým 
    udalostiam týkajúcich sa požiarov v obytných domoch  na území  mestskej časti Bratislava- 
    Dúbravka. 
    Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva viedol RNDr. Martin Zaťovič, starosta. 
 
K bodu č. 1: Návrh dodatku č. 4 k rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. 
 
Úvodné slovo predniesol Mgr. Jozef Kralovič, vedúci organizačného oddelenia. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nevzniesli žiadne pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č.168/2016 
zo dňa 8. 11. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

dodatok č. 4 k rokovaciemu poriadku Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti Bratislava-
Dúbravka. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 25           za : 25           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Po hlasovaní starosta  skonštatoval,  že  uznesenie  bolo  schválené. 
 

- - - 
 
K bodu č. 2: Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmena čl. 
91 ods.1  písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89. 
 
Úvodné slovo predniesol JUDr. Ľuboslav Kašuba, vedúci majetkovoprávneho a legislatívneho 
oddelenia. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nevzniesli žiadne pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č.169/2016 
zo dňa 8. 11. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. súhlasí 

bez pripomienok s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení čl. 91 ods. 1 písm. b)  a  dopĺňa  čl. 87 a  89. 



5 
 

B. žiada 
 

 starostu   
 doručiť toto uznesenie primátorovi hlavého mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
Hlasovanie :           prítomní : 25          za : 24           proti : 0           zdržal sa : 1 
 
Starosta  skonštatoval,  že  návrh uznesenia bol schválený. 
 

- - - 
 
K bodu č. 3: Stanovisko  Miestneho    zastupiteľstva   mestskej   časti  Bratislava-Dúbravka   
k návrhu Všeobecne   záväzného   nariadenia   hlavného   mesta   Slovenskej   republiky 
Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj.  
 
Úvodné  slovo   predniesol  predniesol   JUDr. Ľuboslav Kašuba,  vedúci  majetkovoprávneho 
a legislatívneho oddelenia. 
K  tomuto  materiálu  vystúpili   viacerí  poslanci  miestneho  zastupiteľstva, z  ktorých viacerí 
vyjadrili  svoj  nesúhlas  s  predmetným návrhom Všeobecne záväzného  nariadenia  hlavného   
mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
        

Uznesenie MZ č. 170/2016 
zo dňa 8. 11. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. nesúhlasí 
 
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o miestnom poplatku za rozvoj. 

    B. žiada 
 

 starostu  
 doručiť toto uznesenie primátorovi hlavého mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 
Hlasovanie :           prítomní : 22           za : 21           proti : 0            zdržal sa : 1 
 
Starosta  skonštatoval,  že  návrh uznesenia bol schválený. 
 

- - - 
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K bodu č. 4: Rôzne. 
                     Stanovisko   Miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka  
k tragickým udalostiam týkajúcich sa požiarov v obytných domoch  na území  mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 
 
Ing. Juraj  Káčer, poslanec  miestneho  zastupiteľstva  prítomných  informoval  o tragických 
udalostiach súvisiacich z dvoma požiarmi v obytných domoch  v  Dúbravke,  ktoré  sa udiali 
krátko po sebe a súčasne navrhol miestnemu zastupiteľstvu schváliť ním navrhované uznese-
nie. 
V rozprave vystúpili viacerí  poslanci  miestneho  zastupiteľstva  s  podporou navrhovaného 
uznesenia. 
 

Uznesenie MZ č. 171/2016 
zo dňa 8. 11. 2016 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

žiada 
 
starostu 
1. V spolupráci s Hasičskou jednotkou Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti 
    Bratislava-Dúbravka pripraviť špeciálnu prílohu v Dúbravských novinách, ako sa správať a 
    chrániť pred požiarom, respektíve počas požiaru. 
2. V spolupráci s Hasičskou jednotkou Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti 
    Bratislava-Dúbravka  pripraviť v kluboch dôchodcov školenia ako sa chrániť pred požiarom 
    a ako sa správať, keď začne horieť. 
3. Využiť Dom kultúry Dúbravka na zorganizovanie podujatia pre všetkých Dúbravčanov  
    v rámci šírenia osvety ako sa správať a chrániť pred požiarom, respektíve počas požiaru. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 16           za : 16           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Starosta  skonštatoval,  že  návrh uznesenia bol schválený. 
 
Ďalej v tomto bode vystúpil Ing. Peter Hanulík, poslanec miestneho  zastupiteľstva s návrhom 
vybudovať  na  území  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  najväčšie detské ihrisko v Bratis- 
lave. Súčasne  navrhol, aby sa tento areál  vybudoval  na miestne terajšieho športového areálu 
na Bilíkovej ulici. Jeho  výstavba  by  sa  financovala zo združených finančných prostriedkov 
a mestská časť Bratislava-Dúbravka by prispela svojimi financiami na jeho výstavbu. 
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RNDr. Martin   Zaťovič,  starosta   po  prerokovaní   schváleného  programu   mimoriadneho 
zasadnutia  miestneho  zastupiteľstva poďakoval prítomným poslancom za ich aktívnu účasť 
a následne mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Rastislav Bagar, v. r.                                                   RNDr. Martin Zaťovič, v. r. 
      prednosta miestneho úradu                                                                 starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
1. Ing., Mgr. Peter Illý, v. r.,  poslanec miestneho zastupiteľstva                

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