Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Uznesenia
č. 319 - 320
z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka
z 9. augusta 2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 9. augusta 2018
na svojom mimoriadnom zasadnutí tieto body programu:
Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
1. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
na volebné obdobie rokov 2018 – 2022.
2. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovanie projektu „Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy Materskej školy Galbavého 5“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC2112018-40 na riadiaci orgán - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Ukončenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov:
1. 1. Mgr. Mateja Nagya
1. 2. Mariána Takácsa
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 15

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasovali: 2
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2. Za overovateľov zápisnice poslancov :
2. 1. Ing. Libora Gulu, M.A.
2. 2. Branka Semančíka
Hlasovanie :

prítomní : 16

za : 15

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasoval: 1

Osobitné hlasovanie o zaradení materiálu do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva
uvedeného na pozvánke pod bodom č. 1 s názvom: „Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie
starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2018 – 2022.“.
Materiál nebol prerokovaný v miestnej rade.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 0

Osobitné hlasovanie o zaradení materiálu do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva
uvedeného na pozvánke pod bodom č. 2 s názvom: „Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovanie projektu „Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy Materskej školy Galbavého
5“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na riadiaci orgán - Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky.“.
Materiál nebol prerokovaný v miestnej rade.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 16

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasoval: 1

Obidva materiály boli zaradené do programu mimoriadneho zasadnutia miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovaním bol súčasne schválený i program mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, nakoľko iba tieto dva body boli zaradené do jeho návrhu programu.
--K bodu č. 1: Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2018 – 2022.

Uznesenie MZ č. 319/2018
zo dňa . 8. 2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
určuje
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov výkon funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na celé volebné obdobie
rokov 2018 – 2022 na plný úväzok.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 0
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K bodu č. 2: Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovanie projektu „Realizácia
extenzívnej vegetačnej strechy Materskej školy Galbavého 5“ v rámci výzvy s kódom
OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na riadiaci orgán - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Uznesenie MZ č. 320/2018
zo dňa . 8. 2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Realizácia extenzívnej
vegetačnej strechy Materskej školy Galbavého 5“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2SC211-2018-40 na RO.
2. Zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
vo výške 6 799,55 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 135 990,94 EUR.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 0

RNDr. Martin Zaťovič, v. r.
starosta
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