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Návrh  uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. Berie na vedomie 
 
vzdanie sa členstva v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Dúbravka Mariánom Takácsom 
ku dňu 30.09.2020. 
 

B. zvolilo  
 

na základe výsledkov tajného hlasovania za člena miestnej rady poslanca 
 
1. .................................... 

 
 

Dôvodová správa 
 

 
   V zmysle § 7 ods. 2 písm. a)  zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov orgánom miestneho zastupiteľstva je 
miestna rada. 
   V zmysle § 18 vyššie uvedeného zákona počet členov miestnej rady určí miestne 
zastupiteľstvo tak, aby tvoril najviac  jednu  tretinu počtu  poslancov  miestneho zastupiteľstva. 
   Počet členov miestnej rady je navrhnutý v počte 8 vrátane zástupcu starostu, ktorým  v zmysle 
platnej právnej úpravy môže byť len poslanec a je členom miestnej rady ( § 13b zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
    V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí 
a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve. 
 
 Ku dňu 30.09.2020 sa člen miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka Marián 
Takács vzdal svojho členstva v miestnej rade mestskej časti Bratislava-Dúbravka, je preto 
potrebné obsadiť uvoľnené miesto v tomto orgáne miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 
 
     V zmysle Čl. 10  ods. 1 písm. a) Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka  členov miestnej rady z radov svojich poslancov do stanoveného 
počtu miestne zastupiteľstvo volí a odvoláva tajným hlasovaním. 
     V zmysle  Čl. 10 ods. 3  vyššie  uvedeného  rokovacieho poriadku  na návrh poslanca môže  
miestne zastupiteľstvo zmeniť spôsob hlasovania voľby členov miestnej rady.  
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