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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z  mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 14. mája 2019 vo Veľkej 
zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
Žatevná 4. 
_______________________________________________________ 
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Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
RNDr.  Martin  Zaťovič, starosta   otvoril  mimoriadne  zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva   
mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len “miestne zastupiteľstvo“). 
Privítal   poslancov  miestneho   zastupiteľstva, Ing. Ruženu Zathureckú, miestnu kontrolórku,   
a ostatných prítomných. 
Skonštatoval, že podľa  počtu  podpísaných poslancov miestneho zastupiteľstva na prezenčnej 
listine  je   miestne  zastupiteľstvo  uznášaniaschopné. 
Ospravedlnil  neprítomnosť  miestnych poslancov Branka Semančíka a Tomáša Husára. 
   
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
   
Následne 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 

 
Následne starosta predložil poslancom miestneho  zastupiteľstva  na schválenie návrh  progra- 
mu  mimoriadneho  zasadnutia  miestneho  zastupiteľstva, ktorý  bol  uvedený   na   pozvánke 
a zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 21          za : 21          proti : 0          zdržali sa : 0 

    
Starosta skonštatoval, že tento program bol schválený. 

Z  dôvodu, že  materiály  uvedené  na  pozvánke, teda  materiály  pod  bodmi  č. 1, 2  a  3  pri 
spracovaní  neprešli  legislatívnym  procesom   v  zmysle Rokovacieho  poriadku  Miestneho 
zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka, neboli prerokované  v miestnej rade, bo- 
lo potrebné o ich ponechaní  v programe mimoriadneho  zasadnutia miestneho  zastupiteľstva 
o každom z nich osobitne hlasovať.      

                 

Hlasovanie o materiáli č. 1:  

„Stanovisko  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  k  návrhu   do-                            
datku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1  až 14, 
ktorým sa článok 69 dopĺňa odsekom 4.“. 
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Hlasovanie :      prítomní : 21          za : 21          proti : 0          zdržali sa : 0 

Starosta po hlasovaní skonštatoval, že materiál bol ponechaný v programe zasadnutia.  

Hlasovanie o materiáli 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 91 dopĺňa odsekom 4.“. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 19          za : 19          proti : 0          zdržali sa : 0 

Starosta po hlasovaní skonštatoval, že materiál bol ponechaný v programe zasadnutia.  

 Hlasovanie o materiáli č. 3: 

 „Stanovisko   Miestneho   zastupiteľstva   mestskej   časti   Bratislava-Dúbravka    k   návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy  o  dočas- 
nom parkovaní motorových vozidiel.“.                                       

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

Starosta po hlasovaní skonštatoval, že materiál bol ponechaný v programe zasadnutia. 
 
Starosta ešte doplnil do programu materiál s názvom „Návrh  na  spolufinancovanie  projektu  
„ Obnovy Hasičskej zbrojnice “  Dobrovoľného  hasičského zboru  obce Bratislava-Dúbravka  
z  projektu Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019.“  ako bod č. 1, s tým, že predchá -
dzajúce body  označené č. 1, 2 a 3 budú prečíslované na body č. 2, 3 a 4. 
                     
Hlasovanie :      prítomní : 20          za : 19          proti : 0          zdržal sa : 1 

Starosta po hlasovaní skonštatoval, že materiál bol zaradený  do programu  mimoriadneho za- 
sadnutia miestneho zastupiteľstva ako bod č. 1. 
 
Schválený program mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva: 
    Otvorenie mimoriadneho zasadnutia. 
    Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej 
    komisie a overovateľov zápisnice. 
1. Návrh  na  spolufinancovanie  projektu  „Obnovy Hasičskej  zbrojnice“  Dobrovoľného  ha- 
    sičského  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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Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva viedol RNDr. Martin Zaťovič, starosta. 

K bodu č. 1: Návrh  na  spolufinancovanie  projektu  „Obnovy  Hasičskej  zbrojnice“  Dobro- 
voľného  hasičského  zboru obce Bratislava-Dúbravka  z  projektu  Prezídia Hasičského  a zá- 
chranného zboru 2019. 
Úvodné  slovo predniesol PhDr. Mgr. Štefan Maceják, PhD., zamestnanec kancelárie starostu, 
v ktorom  uviedol, že cieľom  projektu je  získať  finančné  prostriedky  na  obnovu  Hasičskej 
zbrojnice a to za účelom skvalitnenia  poskytovania  služieb  Dobrovoľného hasičského zboru 
mestskej časti Braislava-Dúbravka. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 

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 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                             - - - 
 
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).  
Úvodné slovo predniesol RNDr. Martin Zaťovič, starosta., ktorý informoval poslancov miest- 
neho zastupiteľstva, že predmetný návrh dodatku štatútu bol vypracovaný na základe podnetu 
starostky  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v  súvislosti  so  zriadením nízko emisnej zóny 
v zmysle zákona o ovzduší, v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
K tomuto materiálu poslanci miestneho zastupiteľstva nemali vecné pripomienky. 
Ing.  Libor Gula,  M. A.,  poslanec  miestneho  zastupiteľstva  vzniesol   otázku   na   vedenie 
mestskej časti, či Dúbravka tiež uvažuje o zriadení nízko emisnej zóny. 
Starosta  uviedol, že  mestská  časť Bratislava-Dúbravka  toho  času  neuvažuje  so  zriadením  
nízko emisnej zóny v tejto mestskej časti. 
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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 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

                                                                             - - - 
 

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).  
Úvodné slovo predniesol pán Peter  Netri, zamestnanec Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, oddelenia stratégií a projektov, v ktorom uviedol, že prvotný návrh na delenie výno- 
sov z úhrad za rezidentské parkovacie karty bol 70:30 v prospech hlavného mesta, po 
pripomienkovaní mestských častí sa pomer zmenil 50:50, teda 50 pre hlavné mesto a 50 pre 
mestské časti. 
Zo strany poslancov miestneho zastupiteľstva neboli k tomuto materiálu vznesené vecné pripo- 
mienky. 

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 

Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
                                                                             

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. 
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I k tomuto  materiálu  úvodné  slovo   predniesol  pán  Peter   Netri,  zamestnanec  Magistrátu 
hlavného  mesta  SR  Bratislavy, oddelenia  stratégií  a  projektov, v ktorom uviedol,  že pred- 
metné  všeobecne  záväzné  nariadenie je  spracované v súlade so Základnými  tézami  parko- 
vacej  politiky  na  území  hlavného mesta.  Stanovuje  úseky  miestnych  komunikácií  na do- 
časné  parkovanie  motorových  vozidiel,  určuje  spôsob  zabezpečenia   prevádzky   parkova- 
cích  miest, výšku  úhrady  za  dočasné  parkovanie, spôsob jej platenia  a preukázanie  jej za- 
platenia. 
Mgr. Viera  Psotková,  poslankyňa  miestneho  zastupiteľstva predniesla pripomienku k pred- 
metnému  návrhu všeobecne záväzného  nariadenia  v  znení: “ Všeobecne   záväzné  nariade- 
nie hlavného mesta  Slovenskej  republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových  
vozidiel  bude  doplnené  o  paragraf,  ktorý  vymedzí   formu  akou  sa   mestská   časť zapojí   
do  parkovacieho systému mesta.“. 
 
Hlasovanie o pripomienke:  prítomní : 21         za : 14        proti : 0          zdržali sa :7 
 
Starosta skonštatoval, že pripomienka bola schválená. 
 
Mgr. Matej Nagy, poslanec  miestneho  zastupiteľstva   predniesol  pripomienku  k  predmet- 
nému   návrhu  všeobecne  záväzného  nariadenia  v   znení: “Vypustiť z  § 4   ods. 3 – zľava   
pre elektrické vozidlá.“. 
 
Hlasovanie o pripomienke:  prítomní : 20         za : 10        proti : 1          zdržali sa :9 
 
Starosta skonštatoval, že pripomienka nebola schválená. 
                                                                                            

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 celom uznesení:      prítomní : 21          za : 18          proti : 0         zdržali sa : 3 

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. JUDr. Dušan Mikuláš,  poslanec miestneho zastupiteľstva                

2. Mgr. Marián Podrazil,  poslanec miestneho zastupiteľstva 
     
 
 
 
 
Za správnosť zápisnice: JUDr. Jana Jakubkovič 
                                       poverená riadením organizačného oddelenia                    
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