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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

U z n e s e n i a 
 

č.  47 - 50 
 
 

z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
                                                                  zo 14. mája  2019 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 14. mája 2019 
na  svojom mimoriadnom zasadnutí tieto body programu: 
      
Otvorenie mimoriadneho zasadnutia. 
    Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej 
    komisie a overovateľov zápisnice. 
1. Návrh  na  spolufinancovanie  projektu  „Obnovy Hasičskej zbrojnice“  Dobrovoľného hasič- 
    ského zboru obce Bratislava-Dúbravka  z  projektu Prezídia Hasičského a záchranného zboru 
    2019. 
2. Stanovisko  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka  k  návrhu dodatku 
    Štatútu  hlavného  mesta Slovenskej  republiky Bratislavy  v znení dodatkov  1 až 14, ktorým 
    sa článok 69 dopĺňa odsekom 4 (vymedzenie pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so 
    zriadením nízko emisnej zóny). 
3. Stanovisko  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka  k  návrhu dodatku 
    Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy v znení dodatkov 1 až 14, ktorým 
    sa článok 91 dopĺňa odsekom 4 (určenie príjmov Bratislavy a mestských častí). 
4. Stanovisko  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  k  návrhu Všeo- 
    becne záväzného nariadenia  hlavného mesta  Slovenskej  republiky Bratislavy  o  dočasnom 
    parkovaní motorových vozidiel. 
     Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 
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Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. Ing. Juraja Káčera 
   1. 2. Mgr. Mateja Nagya 
 
Hlasovanie :      prítomní : 20          za : 20          proti : 0          zdržali sa : 0    
      
                                                                                                       
2. Za overovateľov zápisnice  poslancov : 
 
    2. 1. JUDr. Dušana Mikuláša 
    2. 2. Mgr. Mariána Podrazila 
 
Hlasovanie :      prítomní : 19          za : 19          proti : 0          zdržali sa : 0 
 
 
Hlasovanie  o  návrhu  programu  uvedeného  na  pozvánke  a  zverejneného na úradnej tabuli a 
webovej stránke mestskej časti. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21          za : 21          proti : 0          zdržali sa : 0 
 
Osobitné  hlasovanie  o  ponechaní materiálu  v programe mimoriadneho zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva pod bodom č. 2 s názvom: „Stanovisko  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka  k  návrhu dodatku Štatútu  hlavného  mesta Slovenskej  republiky 
Bratislavy  v znení dodatkov  1 až 14, ktorým sa článok 69 dopĺňa odsekom 4.“, (vymedzenie 
pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením nízko emisnej zóny), nakoľko materiál 
neprerokovala miestna rada. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21          za : 21          proti : 0          zdržali sa : 0 
 
Osobitné  hlasovanie  o  ponechaní materiálu  v programe mimoriadneho zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva pod bodom č. 3 s názvom: „Stanovisko  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka  k  návrhu dodatku Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  
Bratislavy v znení dodatkov 1 až 14, ktorým sa článok 91 dopĺňa odsekom 4.“, (určenie príjmov 
Bratislavy a mestských častí), nakoľko materiál neprerokovala miestna rada. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 19          za : 19          proti : 0          zdržali sa : 0 
 
Osobitné  hlasovanie  o  ponechaní materiálu  v programe mimoriadneho zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva pod bodom č. 4 s názvom: „Stanovisko Miestneho zastupiteľstva  mestskej  časti  
Bratislava-Dúbravka  k  návrhu  Všeobecne  záväzného nariadenia  hlavného mesta  Slovenskej  
republiky Bratislavy  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.“, nakoľko  materiál neprero- 
kovala miestna rada. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21          za : 21          proti : 0          zdržali sa : 0 
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Osobitné  hlasovanie  o  doplnení materiálu do programu mimoriadneho zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva pod bodom č. 1 s názvom: „Návrh  na  spolufinancovanie  projektu  „Obnovy 
Hasičskej zbrojnice“  Dobrovoľného hasičského zboru obce Bratislava-Dúbravka  z  projektu 
Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019.“. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 20          za : 19          proti : 0          zdržal sa : 1 
 

                                                                             - - - 
 

K bodu č. 1: Návrh na spolufinancovanie projektu „Obnovy Hasičskej zbrojnice“ Dobro- 
voľného hasičského  zboru  obce  Bratislava-Dúbravka  z  projektu  Prezídia  Hasičského 
a záchranného zboru 2019. 
 

Uznesenie MZ č. 47/2019 
zo dňa 14. 5. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

1. Spolufinancovanie projektu  „Obnovy Hasičskej zbrojnice“  Dobrovoľného hasičského zboru 
    obce Bratislava-Dúbravka  z  projektu Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019  na 
    predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 
    kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
    Jedná sa o projekt v maximálnej výške 30 000.- EUR, na ktorom sa mestská časť Bratislava- 
    Dúbravka bude podieľať spolufinancovaním  5%, čo znamená maximálnu  výšku spoluúčasti  
    vo výške 1 500.- EUR. 
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  
    vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade  
    s podmienkami poskytnutia pomoci, a to v hodnote maximálne 1 500.- EUR, čo predstavuje 
    5% celkových oprávnených výdavkov projektu. 
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

Hlasovanie :      prítomní : 21          za : 19          proti : 0          zdržali sa : 2 
 

                                                                             - - - 
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K bodu č. 2: Stanovisko  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
k návrhu dodatku Štatútu hlavného  mesta Slovenskej  republiky Bratislavy v znení 
dodatkov 1 až 14, ktorým sa článok 69 dopĺňa odsekom 4 (vymedzenie pôsobnosti mestskej  
časti v súvislosti so zriadením nízko emisnej zóny).  
 

Uznesenie MZ č. 48/2019 
zo dňa 14. 5. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

A. súhlasí 

s návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa 
článok 69 odsekom 4, bez pripomienok. 

 
B. žiada  

starostu 
doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21          za : 17          proti : 0          zdržali sa : 4 
 

                                                                             - - - 
 

K bodu č. 3: Stanovisko  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
k návrhu dodatku Štatútu hlavného  mesta Slovenskej  republiky Bratislavy v znení 
dodatkov  1  až 14, ktorým  sa  článok  91 dopĺňa odsekom 4 (určenie príjmov Bratislavy a 
mestských častí).  
 

Uznesenie MZ č. 49/2019 
zo dňa 14. 5. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

A. súhlasí 

s návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa 
článok 91 odsekom 4, bez pripomienok. 

 
B. žiada  

starostu 
doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 
Hlasovanie :      prítomní : 21          za : 21          proti : 0          zdržali sa : 0 
 

                                                                             - - - 
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K bodu č. 4:  Stanovisko  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
k  návrhu Všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratis- 
lavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 
 

Uznesenie MZ č. 50/2019 
zo dňa 14. 5. 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

A. súhlasí 

s  návrhom  Všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratisla- 
vy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel,  s nasledujúcou pripomienkou v znení: „Všeo- 
becne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parko- 
vaní  motorových vozidiel bude doplnené o paragraf, ktorý vymedzí  formu  akou  sa  mestská  
časť zapojí do parkovacieho systému mesta.“. 
 

B. žiada  
starostu 
doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
                                                                                                                              T: 18. 5. 2019 
 
 
Hlasovanie o pripomienke uvedenej v časti A tohto uznesenia:  prítomní : 21    
                                                                                                     za : 14                     
                                                                                                     proti : 0 
                                                                                                    zdržali sa :7 
 
 
Hlasovanie o celom uznesení:      prítomní : 21          za : 18          proti : 0         zdržali sa : 3 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        RNDr. Martin  Zaťovič 
                                                                                                                     starosta 
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