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Návrh  uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

  berie  na  vedomie 
 
A) priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

1. 16/2011 zo dňa 18.01.2011 
2. 60/2015 časť B bod 1 zo dňa 20. 5. 2015 
3. 109/2015 časť B bod 2 zo dňa 15.12.2015. 

 
B) Jednorázové plnené uznesenie miestneho zastupiteľstva: 
 

1. 242/2021 časť B zo 14.12.2021 
 

 
--- 

 
Informácia o plnení uznesení  Miestneho zastupiteľstva  

________________________________________________________________ 
 
 

Priebežne plnené uznesenia: 
 

Uznesenie MZ č. 16/2011 
      zo dňa 18. 1. 2011 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
  
                                                                   ukladá 
 
prednostovi miestneho úradu, aby zabezpečil štvrťročné zverejňovanie čerpania rozpočtu na 
webovej stránke mestskej časti v termíne od 3.1.2011.                                        
                                                                                                    T:    od 3. 1. 2011 trvalo 
                                                                                                    TK: k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 
 
Priebežné plnenie uznesenia MZ č.16/2011 
Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov je priebežne zverejňované                        
na elektronickej tabuli mestskej časti Bratislava - Dúbravka, v časti Samospráva - Rozpočet 
a na stránke Transparentná samospráva - Rozpočet.  
Za 4Q/2021 bolo plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2021 zverejnené na webovej 
stránke mestskej časti v zmysle platnej legislatívy. 
 

--- 
  
 
 
 



 
 

Uznesenie MZ č. 60/2015 
zo dňa 5. 5. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

B. ukladá 
 
prednostovi miestneho úradu   
1. Zverejňovať na webovom sídle (internetovej stránke) mestskej časti Bratislava-Dúbravka   
    na hlavnej internetovej stránke webového sídla informácie o mzde, plate, alebo platových 
    pomeroch a ďalších finančných náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon 
    pracovnej činnosti starostu, zástupcu starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej 
    časti  Bratislava-Dúbravka uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
    za každý kalendárny mesiac jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, v jednom 
    súbore vo formáte uvedenom v § 19 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky  
    č.  55/2014  Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení  
    za kalendárny rok, a to v rozsahu: 
    a) titul, meno, priezvisko, 
    b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, resp. pracovné zaradenie a 
        deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, 
    c) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie 
        alebo za výkon pracovnej činnosti. 

                                                                                                    T: trvale, od 20. 5. 2015 
                                                                                                          TK: polročne, od 1. 5. 2015 
 
Plnenie: Úloha sa priebežne plní. 
Informácie v zmysle vyššie uvedeného uznesenia miestneho zastupiteľstva sa 
pravidelne mesačne, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca zverejňujú na hlavnej 
internetovej  stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka v časti Samospráva - Miestne 
zastupiteľstvo. 
 

--- 
 
 

Uznesenie MZ č. 109/2015 
zo dňa 15. 12. 2015 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. schvaľuje 
 

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka  na roky 2016-2020.  
 

B. žiada 
 
starostu 
1. Vychádzajúc z analýzy súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb dopracovať akčný   
plán opatrení prioritných úloh na jednotlivé roky vymedzeného obdobia, ich finančné náklady 
a zdroje čerpania. 
                                                                                                                   T: marec 2016 



 
 

 
2. Pravidelne raz ročne predkladať miestnemu zastupiteľstvu informáciu o stave poskytovania 
sociálnych služieb a plnenie prioritných úloh na daný rok. 
                                                                                                                   T: 1 x ročne 
                                                                                                                        do konca decembra 
Priebežné plnenie uznesenia MZ č.109/2015 
Na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva dňa 22.03.2022 je predložená informácia o stave 
poskytovania sociálnych služieb a plnení prioritných úloh v zmysle uznesenia č. 109/2015 časti 
B bodu 2 zo dňa 15.12.2015. 
 

--- 
 

Jednorázové plnené uznesenie: 
 

Uznesenie MZ  č. 242/2021 
zo dňa 14.12.2021 

 
Miestne zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. berie na vedomie 
 
plán zasadnutí  Miestnej rady  a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
na rok 2022. 

B. ukladá 
 

predsedom komisií miestneho zastupiteľstva 
predložiť v spolupráci s tajomníkmi komisií miestneho zastupiteľstva organizačnému 
oddeleniu plán zasadnutí príslušnej komisie miestneho zastupiteľstva na rok 2022. 
 
                                                                                                                              T: 31. 01. 2022 

 
Plnenie: Uznesenie bolo splnené. 
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