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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z  mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 9. augusta 2018 vo Veľkej 
zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
Žatevná 4. 
________________________________________________________ 
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Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
RNDr. Martin Zaťovič,  starosta  otvoril    mimoriadne  zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva   
mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len“miestne zastupiteľstvo“). 
Privítal  poslancov  miestneho   zastupiteľstva,  vedúcich oddelení   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 Klepocha, Mgr. Ale- 
xeja Dobroľubova, Mgr. Mariána Podrazila, Ing. Jozefa Radošovského a Mgr. Miroslava Sed-   
láka. Z  dôvodu  čerpania  dovolenky  ďalej  ospravedlnil  Ing. Rastislava  Bagára,  prednostu 
miestneho úradu a Ing. Ruženu Zathureckú, miestnu kontrolórku. 
Následne miestne zastupiteľstvo zvolilo :   
                                                                                                                                                  
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1.  Mgr. Mateja Nagya  
   1. 2.  Mariána Takácsa 
 
Hlasovanie :      prítomní : 17        za : 15         proti : 0        zdržali sa : 0         nehlasovali: 2 
 
                                                                                       
2. Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
    2. 1. Ing. Libora Gulu, M.A. 
    2. 2. Branka Semančíka 
 
Hlasovanie :       prítomní : 16         za : 15         proti : 0         zdržali sa : 0         nehlasoval: 1 
 
Z  dôvodu, že  materiály  zaradené  do  návrhu  programu   mimoriadneho  zasadnutia   miest- 
neho  zastupiteľstva  pri ich spracovaní  neprešli  legislatívnym  procesom v zmysle  Rokova- 
cieho poriadku  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka,  neboli   pre- 
rokované  v  miestnej  rade, bolo   potrebné   o   ich   zaradení  do   programu  mimoriadneho  
zasadnutia miestneho zastupiteľstva  osobitne  hlasovať. 
 
Osobitné  hlasovanie  o  zaradení materiálu  do programu  mimoriadneho zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva uvedeného na pozvánke pod bodom č. 1 s názvom: „Návrh na určenie rozsahu 
výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2018 – 
2022.“.  
 
Hlasovanie :      prítomní : 17           za : 17           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že tento materiál bol zaradený do programu mimoriadneho 
zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
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Osobitné  hlasovanie  o  zaradení  materiálu  do  programu mimoriadneho  zasadnutia   miest- 
neho  zastupiteľstva  uvedeného na  pozvánke pod bodom č. 2  s  názvom: „Návrh  na  schvá- 
lenie  realizácie  a  spolufinancovanie  projektu  „Realizácia  extenzívnej  vegetačnej  strechy 
Materskej školy  Galbavého 5“ v rámci  výzvy  s  kódom   OPKZP-PO2-SC211-2018-40  na 
riadiaci orgán - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.“. 
 
Hlasovanie :       prítomní : 17         za : 16         proti : 0         zdržali sa : 0         nehlasoval: 1 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že tento materiál bol zaradený do programu mimoriadneho 
zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
Schválením o zaradení obidvoch  materiálov do programu  mimoriadneho  zasadnutia   miest- 
neho zastupiteľstva  bol   schválený  i jeho program, nakoľko v návrhu programu boli  zarade- 
né iba tieto dva body.  
       
Schválený program 
    Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
    Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, voľba návrhovej 
    komisie a overovateľov zápisnice. 
1. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na vo- 
    lebné obdobie rokov 2018 – 2022. 
2. Návrh  na  schválenie realizácie a spolufinancovanie projektu „Realizácia extenzívnej vege- 
    tačnej strechy Materskej školy Galbavého 5“  v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211- 
    2018-40 na riadiaci orgán - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.“. 
    Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 
Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva viedol RNDr. Martin Zaťovič, starosta. 
 

- - - 
 
K bodu č. 1: Návrh  na  určenie  rozsahu  výkonu  funkcie  starostu  mestskej časti Bratislava-
Dúbravka na volebné obdobie rokov 2018 – 2022. 
 
Úvodné  slovo  predniesol  Mgr. Jozef  Kralovič, vedúci  organizačného  oddelenia. 
K predmetnému materiálu zo strany poslancov miestneho zastupiteľstva neboli vznesené 
pripomienky. 
 

Uznesenie MZ č. 319/2018 
zo dňa 8. 6. 2017 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

určuje 

podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov výkon funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  na celé volebné obdobie 
rokov 2018 – 2022 na plný úväzok.  
 
Hlasovanie :      prítomní : 17           za : 17           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
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K bodu č. 2: Návrh  na  schválenie realizácie a spolufinancovanie projektu „Realizácia exten- 
zívnej  vegetačnej  strechy  Materskej  školy  Galbavého 5“  v rámci výzvy s kódom OPKZP-
PO2-SC211-2018-40 na riadiaci orgán - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej  repub- 
liky.“ 
Úvodné slovo predniesol PhDr. Ľuboš Krajčír, zástupca starostu, v  ktorom  prítomných  obo- 
známil s účelom predmetného  materiálu  a to so získaním finančných prostriedkov  na  reali- 
záciu extenzívnej vegetačnej strechy Materskej  školy  Galbavého  5, s výškou celkových  ná- 
kladov-135 990,94 EUR  ako i  so skutočnosťou, že mestská  časť Bratislava-Dúbravka bude 
tento projekt zabezpečovať spolufinancovaním vo výške 6 799,55 EUR.  
V diskusii k materiálu vystúpili viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva. 
Ing. Libor Gula, M.A. v úvode svojho vystúpenia uviedol, že je predsedom rady v tejto mater- 
skej škole. Podľa jeho informácií, pani riaditeľka predmetnej materskej školy nevedela, že pro- 
jekt extenzívnej vegetačnej strechy sa bude realizovať u nich, pýtal sa na dôvody, prečo bola  
vybraná  práve  táto materská škola, ako bude prebiehať údržba vegatačnej strechy a to hlavne 
v zime, či nebude opäť zatekať do strechy a následne či nebude padať omietka a tak ohrozovať 
deti. 
Ing. Juraj Káčer vyslovil prianie, že pri  získavaní  finančných prostriedkov na predmetný pro- 
jekt bude mestská časť Bratislava-Dúbravka úspešná a projekt sa zrealizuje. Je to prvá 
lastovička a bude rád, keď  strechy i na ostatných materských školách budú riešené týmto  spô- 
sobom, čím sa vylepší vzhľad materských škôl po estetickej stránke a prispeje sa čiastočne 
k riešeniu klímy, nakoľko v mestách je o 2-3 stupne vyššia ako na ostatných miestach. Súčasne 
uviedol, že verí stavebnému úradu ako i odborníkom, ktorí budú extenzívnu vegetačnú strechu 
na Materskej škole Galbavého 5  realizovať. 
Ing. Pavel Vladovič uviedol, že verí vedeniu mestskej časti pri výbere  materskej školy vhodnej 
na realizáciu predloženého projektu. 
MUDr. Juraj Štekláč, PhD. a PhDr. Ľuboš Krajčír taktiež svojími vystúpeniami podporili tento 
projekt. 
 

Uznesenie MZ č. 320/2018 
zo dňa 8. 6. 2017 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

schvaľuje 

1.  Predloženie  žiadosti  o nenávratný finančný príspevok s  názvom „Realizácia extenzívnej 
     vegetačnej  strechy  Materskej  školy  Galbavého 5“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2- 
     SC211-2018-40 na RO. 
2.  Zabezpečenie  maximálneho  celkového spolufinancovania  projektu  zo strany  žiadateľa  
     vo  výške 6 799,55 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške  135 990,94  EUR. 

Hlasovanie :      prítomní :17           za : 17          proti : 0           zdržali sa : 0 
 
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
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RNDr. Martin   Zaťovič,  starosta   po  prerokovaní   schváleného  programu   mimoriadneho 
zasadnutia  miestneho  zastupiteľstva poďakoval prítomným poslancom za ich  účasť a následne 
mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
           Ing. Rastislav Bagar                                                           RNDr. Martin Zaťovič 
      prednosta miestneho úradu                                                                 starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
1. Ing. Libor Gula, M.A., poslanec miestneho zastupiteľstva              

2. Branko Semančík,  poslanec miestneho zastupiteľstva 
     
 
 
 
Za správnosť zápisnice: Mgr. Jozef Kralovič, vedúci organizačného oddelenia                    
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