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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

U z n e s e n i e 
 

č. 192   
 

z   mimoriadneho  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-
Dúbravka 

                                                             z 27. mája  2021 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 27. mája 2021 na  
svojom mimoriadnom zasadnutí tento bod programu: 
      

  Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia. 
2. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR č. 
8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

3. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva. 
4. Rôzne. 

         Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva. 
                                                            

- - - 
                                                              
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :     
                                                                                  
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov: 
 
   1. 1. Mgr. Marián Podrazil  
   1. 2. Ing. Martin Lupták 
  
Hlasovanie:      prítomní:20    za:20       proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0  
                                                                                                       
2. Za overovateľov zápisnice poslancov : 
 
    2. 1. JUDr. Dušan Mikuláš 
    2. 2. Mgr. Matej Nagy 
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Hlasovanie:      prítomní:21      za:21        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Hlasovanie o návrhu programu uvedeného na pozvánke a zverejneného na úradnej tabuli a 
webovej stránke mestskej časti. 
 
Hlasovanie:      prítomní:22      za:22        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 

- - - 
 
K bodu č. 2:  
Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR č. 8/2019 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 
 

Uznesenie MZ č. 192/2021 
zo dňa 27. 05. 2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e  
 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel s doplnením v bode 17, prílohy č. 1 ( 
Úseky miestnych komunikácii určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel a tarifné 
pásma) a prílohy č. 2 (Zóny dočasného parkovania a oblasti platnosti rezidentských, 
návštevníckych a abonentských parkovacích kariet) k všeobecne záväznému nariadeniu č. 
8/2019, a to za celé obytné územie MČ Bratislava-Dúbravka. 
 
Hlasovanie:      prítomní:23      za:23        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

- - - 

K bodu č. 11:  
Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva. 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 
 

- - - 

K bodu č. 12:  
Rôzne 
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 

RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
                                                                                                                    starosta 
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