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U z n e s e n i e 
 

č.  253                            
 

z    mimoriadneho   zasadnutia   Miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-
Dúbravka 

   
z 20. novembra  2017  

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 20. novembra 2017  
na svojom mimoriadnom zasadnutí tento bod programu: 
 
Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
Schválenie  programu  mimoriadneho  zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej  ko- 
misie a overovateľov zápisnice. 
1. Stanovisko  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k  návrhu dodat-   
     ku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, článok 91 – Rozpočtové určenie 
     príjmov Bratislavy a mestských častí. 
Ukončenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. Ing. Mária Borzu 

   1. 2. Ing. Petra Klepocha 
 
Hlasovanie :        prítomní : 20           za : 20           proti : 0           zdržali sa : 0  
                                                                                                  
 
 
 



2. Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
    2. 1. JUDr. Dušana Mikuláša 

    2. 2. Mariána Takácsa 
 
Hlasovanie :        prítomní : 18           za : 18           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Osobitné  hlasovanie  o  zaradení materiálu  do programu mimoriadneho zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva pod bodom č. 1 s názvom:  
„Stanovisko  Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Dúbravka k  návrhu dodatku 
Štatútu  hlavného   mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy, článok  91 – Rozpočtové  určenie 
príjmov Bratislavy a mestských častí.“. 
Materiál nebol prerokovaný v miestnej rade a ani v komisiách miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Materiál bol zaradený do programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovaním  bol  súčasne  schválený  i  program mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupi- 
teľstva, nakoľko tento bod bol ako jediný zaradený do jeho návrhu programu. 
 
 
K bodu č. 1: Stanovisko  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
k  návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, článok 91 – 
Rozpočtové určenie  príjmov Bratislavy a mestských častí. 
 

Uznesenie MZ č. 253/2017 
zo dňa 20. 11 2017 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
  

A. súhlasí 

bez pripomienok s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení a dopĺňa článok 91 – Rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí.  
 

B. žiada 
 

starostu,  
doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
  
Hlasovanie :        prítomní : 22        za : 18         proti : 0         zdržali sa : 3        nehlasoval: 1 
 

_ _ _ 
 
 
 
 
 
                                                                                                     RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
                                                                                                                  starosta 
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