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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 
 

z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 27. mája 2021 v Dome kultúry 
Dúbravka na Saratovskej 2/A. 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

máj 2021 
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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, vedúcich  pracovníkov miestneho  úradu, 
miestneho kontrolóra Mariána Takácsa a ostatných prítomných. 
Ospravedlnil poslancov Mgr. Mária Borzu. 
Skonštatoval, že podľa  počtu  podpísaných poslancov Miestneho zastupiteľstva na 
prezenčnej listine  je   Miestne  zastupiteľstvo  uznášaniaschopné. 
   
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
                                                                                 
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 
                                                                                                                                      
 Hlasovanie:      prítomní:21      za:21        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Následne starosta predložil poslancom Miestneho  zastupiteľstva  na schválenie návrh  
programu zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva, ktorý  bol  uvedený   na   pozvánke 
a zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
Hlasovanie:      prítomní:22      za:22        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Schválený program zasadnutia 
 

  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. 

- - - 
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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. 

Úvodné slovo predniesol starosta RNDr. Martin Zaťovič, ktorý uviedol, že predložený 
materiál bol prejednaný na komisii územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských 
aktivít. Mestská časť Bratislava-Dúbravka sa chce prihlásiť k parkovacej politike s tarifou C. 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh s doplnením  v bode 
17, prílohy č. 1 (Úseky miestnych komunikácií 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. Vzhľadom na to, 
podal poslanec miestneho zastupiteľstva Mgr. Marián Podrazil návrh na doplnenie 
navrhnutého uznesenia.  

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 bode rôzne sa diskutovalo na témy: 

- Urbanistická štúdia Pod záhradami. 
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V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva. 

- - - 

Ing. Rastislav  Bagar                                                                      RNDr. Martin  Zaťovič 
          prednosta                                                                                            starosta 
    miestneho úradu                                        
                                                                                                                                                                                                 
 
 
 

Overovatelia: 

    1. JUDr. Dušan Mikuláš, poslanec miestneho zastupiteľstva 
    2. Mgr. Matej Nagy, poslanec miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
Za správnosť zápisnice:  
Kristína Štajerová 
organizačné oddelenie 
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