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Zápisnica 
 

z  mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 20. novembra 2017 vo Veľkej 
zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
Žatevná 4. 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

november  2017 
 



 
Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
RNDr. Martin Zaťovič,  starosta  otvoril    mimoriadne  zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva   
mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len“miestne zastupiteľstvo“). 
Privítal  poslancov  miestneho   zastupiteľstva,  miestnu kontrolórku  a ostatných prítomných. 
Skonštatoval, že podľa počtu podpísaných  poslancov miestneho zastupiteľstva na prezenčnej 
listine  je   miestne  zastupiteľstvo  uznášaniaschopné. Prezenčná   listina  tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zápisnice. 
Starosta z  neprítomnosti  na  tomto  zasadnutí   ospravedlnil   Ing. Perta Hanulíka, Ing. Juraja   
Káčera a Vladimíra Straku.  
Následne 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 
 
Z  dôvodu, že  materiál  zaradený  do  návrhu  programu  mimoriadneho zasadnutia miestneho  
zastupiteľstva pri jeho spracovaní  neprešiel  legislatívnym  procesom v zmysle   Rokovacieho 
poriadku  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka, nebol  prerokovaný 
v  miestnej  rade  a  v komisiách  miestneho  zastupiteľstva, bolo   potrebné   o  jeho   zaradení  
do   programu  mimoriadneho  zasadnutia miestneho zastupiteľstva  osobitne hlasovať. 
 
Osobitné  hlasovanie  o  zaradení materiálu  do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
pod bodom č. 1: 
„Stanovisko  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej  časti Bratislava-Dúbravka k  návrhu dodat-   
   ku  Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky Bratislavy,  čl. 91 – Rozpočtové určenie 
   príjmov Bratislavy a mestských častí.“. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 21           za : 21           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Starosta  skonštatoval, že  materiál  bol  zaradený   do   programu   mimoriadneho   zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva.   
 
Schválením  o  zaradení  tohto  materiálu do programu  mimoriadneho  zasadnutia   miestneho 
zastupiteľstva  bol   schválený  i program mimoriadneho zasadnutia  miestneho zastupiteľstva, 
nakoľko v návrhu programu bol zaradený iba tento bod.  
       
 



 
Schválený program 
    Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
    Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, voľba návrhovej 
    komisie a overovateľov zápisnice. 
1. Stanovisko  Miestneho zastupiteľstva  mestskej  časti Bratislava-Dúbravka k  návrhu dodat-   
    ku  Štatútu  hlavného  mesta  Slovenske j republiky Bratislavy, čl. 91 – Rozpočtové určenie 
    príjmov Bratislavy a mestských častí. 
    Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva viedol RNDr. Martin Zaťovič, starosta. 
 
K bodu č. 1: Stanovisko  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návr- 
hu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, článok. 91 – Rozpočtové 
určenie príjmov Bratislavy a mestských častí. 
 
Úvodné  slovo predniesol  RNDr. Martin  Zaťovič, starosta, v ktorom zdôraznil podstatu pred- 
loženého materiálu  a to prerozdelenie príjmov medzi mesto a sedemnásť mestských častí 
v nasledujúcom roku. 
Mgr. Ľuboš Krajčír, zástupca starostu prítomných informoval, že Ing. Peter Hanulík, ktorý je i 
mestským poslancom, na zasadnutí mestského zastupiteľstva nepodporil  tento návrh dodatku 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy..  
Ďalej k predmetnému materiálu zo strany poslancov miestneho zastupiteľstva vystúpil Ing. Li- 
bor Gula, M.A., MUDr. Juraj Štekláč, PhD. a Ing. Peter Klepoch. 
 

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 
 

_ _ _ 
 
Po hlasovaní starosta  skonštatoval,  že  uznesenie  bolo  schválené. 
 

- - - 
 
 



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


	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

