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Návrh   uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

berie na vedomie 
 
informáciu  o vybavení  interpelácií  Mgr. Mateja Nagya, poslanca  Miestneho  zastupiteľstva  
a Ing. Juraja Horana, poslanca Miestneho zastupiteľstva z 15. zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 21.09.2021.  
 

--- 
 

Informácia 
o vybavení  interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva z 15. zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka                                  
zo dňa 21. 09. 2021.  
 
 
Interpelant: Mgr. Matej Nagy, poslanec Miestneho zastupiteľstva   
 
Interpelovaný: RNDr. Martin Zaťovič, starosta 
 
Predmet interpelácie: 
 
Žiadosť o kópie zmlúv s odborne spôsobilou osobu pani Rajeckou a odborne spôsobilou osobou 
pani Borkovou, taktiež pozvánky s vratkami a komunikáciu s magistrátom a cirkvou. 
 
Odpoveď:  
 
Pracovné zmluvy, prípadne dohody o pracovnej činnosti mestská časť nezverejňuje ani 
neposkytuje v súlade s ustanoveniami Zákona o slobodnom prístupe k informáciám vo veci 
ochrany osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. 
 
Súčasťou odpovede na interpeláciu boli aj prílohy a to, písomné záznamy, ktoré máme tohto 
času k dispozícii. Ostatné záznamy sa neodkladali, rovnako ako sa nevyhotovujú prepisy 
telefonických rozhovorov. 
 

--- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Interpelant: Ing. Juraj Horan, poslanec Miestneho zastupiteľstva   
 
Interpelovaný: RNDr. Martin Zaťovič, starosta 
 
Predmet interpelácie: 
 
Žiadosť o písomnú informáciu k prechodu nákladných áut cez ulicu Hanulova. 
 
Odpoveď:  
 
Výstavba pri Inštitúte verejnej správy na ulici M. Schneidera - Trnavského 1/a  prebiehala 
v súlade s platným stavebným povolením. Na základe podnetu zo strany mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka stavebník súhlasil s vybudovaním dočasnej komunikácie z opačnej 
strany, od Inštitútu verejnej správy, resp. od križovatky Harmincova/M. Sch. Trnavského tak, 
aby nezaťažoval dopravou Hanulovu ulicu. Práce na dočasnej komunikácii budú zahájené 
pravdepodobne do konca októbra 2021, vybudovanie bude približne do 4 týždňov. 
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