Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Zápisnica
z 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka, konaného dňa 11. mája v Dome kultúry Dúbravka, na
Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave.
________________________________________________________

máj 2020
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Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.
RNDr. Martin Zaťovič, starosta otvoril 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len “Miestne zastupiteľstvo“).
Privítal poslancov Miestneho zastupiteľstva, Ing. Ruženu Zathureckú, miestnu kontrolórku,
vedúcich pracovníkov miestneho úradu a ostatných prítomných.
Skonštatoval, že podľa počtu podpísaných poslancov Miestneho zastupiteľstva na prezenčnej
listine je Miestne zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Následne Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov:
1. 1. Mgr. Marian Podrazil
1. 2. Mgr. Matej Nagy
Hlasovanie :

prítomní : 21 za : 21

proti : 0

zdržali sa : 0 nehlasovali: 0

2. Za overovateľov zápisnice poslancov :
2. 1. JUDr. Dušan Mikuláš
2. 2. Ing. Ján Palárik
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

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 : 21

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasovali: 0

Schválený program zasadnutia
Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.
1. Schválenie
programu
zasadnutia
Miestneho
zastupiteľstva,
návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice.
2. Návrh na nájom pozemkov (k. ú. Dúbravka): parc. č. 3100/1 vo výmere 2735 m2 , par. č.
3100/2 vo výmere 461 m2 a nájom objektu so súp. č. 1877 nachádzajúceho sa na ulici
Kapitána Rašu, združeniu ASROW, o. z.
3. Návrh Dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.
4. Rôzne.
5. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva.
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Informatívny materiál
Odhad dopadu mimoriadnej situácie z dôvodu vyhlásenia pandémie COVID-19 na rozpočet
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka platná od 1.5.2020.
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
Starosta mestskej časti RNDr. Martin Zaťovič navrhol doplniť program o Všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré bolo
doručené mestskej časti v zmysle procesu tvorby všeobecne záväzných nariadení mesta a je
k nemu potrebné zaujať stanovisko na úrovni uznesenia miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie o doplnení bodu programu ako bod 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy -žiadosť o zaujatie
stanoviska.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

nehlasovali: 0

Následne bol predložený na schválenie na zaradenie do programu návrh poslanca Mgr. Mateja
Nagyho na zmenu rozpočtu 2020.
Hlasovanie o doplnení bodu programu ako bod 5 Návrh na zmenu rozpočtu 2020.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 1

nehlasovali: 0

Predložený bol aj ďalší informatívny materiál – Informácia o vybavení interpelácií poslanca
Miestneho zastupiteľstva zo 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
– Dúbravka zo dňa 11. 2. 2020.
---

K bodu č. 2: Návrh na nájom pozemkov (k. ú. Dúbravka): parc. č. 3100/1 vo výmere 2735
m2 , par. č. 3100/2 vo výmere 461 m2 a nájom objektu so súp. č. 1877 nachádzajúceho sa
na ulici Kapitána Rašu, združeniu ASROW, o. z.
Úvodné slovo predniesol vedúci právneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba a konštatoval, že
mestská časť vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na nájom pozemkov a objektu na ulici Kapitána
Rašu. V súťaži boli predložené dve ponuky, ale podmienky najnižšej ponuky splnil len jeden
uchádzač. Druhý uchádzač sa na mestskú časť obrátil listom, v ktorom zdôvodnil, že sa vo
svojej ponuke pomýlil, keď namiesto mesačného nájomného uviedol ročné nájomné. Materiál
je pripravený v troch variantoch, a to po A) uzatvoriť nájomnú zmluvu s úspešným
uchádzačom, po B) súťaž v zmysle súťažných podmienok súťaž zrušiť a vyhlásiť novú súťaž
a po C) zváženie iného využitia pozemku a nehnuteľnosti.
Predstúpil poslanec Branko Semančík so žiadosťou o minútu ticha pre zosnulého Dúbravčana
Duchoňa.
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Predstúpil poslanec Mgr. Juraj Káčer s procedurálnym návrhom, aby sa rokovalo o variante B)
návrhu uznesenia, keďže nie je optimálne dať nájom spoločnosti, ktorá dala nižšiu cenovú
ponuku. Treba sa tiež zamyslieť nad tým, že ak nevyjde táto súťaž, objekt zbúrať a následne
zrevitalizovať.
Predstúpil poslanec Mgr. Matej Nagy s tým, že bol pri otváraní obálok v rámci komisie a je
podľa jeho názoru na zodpovednosti uchádzača riadne si pozrieť podmienky súťaže a vyzval
na zaujatie stanoviska miestnu kontrolórku.
Miestna kontrolórka Ing. Ružena Záthurecká uviedla, že na určenie postupu je tu výberová
komisia, ktorá v zápisnici z vyhodnotenia ponúk uviedla, že občianske združenie ASROW, o.z.
jediné splnilo podmienky súťaže, preto by sa malo postupovať v zmysle zápisnice.
Vedúci právneho oddelenia JUDr. Ľuboslav Kašuba uviedol, že v podmienkach vyhlásenej
verejnej obchodnej súťaže je stanovené, že mestská časť môže kedykoľvek aj bez uvedenia
dôvodu súťaž zrušiť ako aj odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne zmeniť podmienky
verejnej obchodnej súťaže.
Hlasovanie o poslaneckom procedurálnom návrhu poslanca Ing. Juraja Káčera, aby sa ako
o prvej alternatíve z predloženého návrhu uznesenia hlasovalo o alternatíve B).
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 17

proti : 2

zdržali sa : 2

nehlasovali: 0

Uznesenie MZ č. 107/2020
zo dňa 11. 05. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Alternatíva B)
žiada
starostu mestskej časti zrušiť obchodnú verejnú súťaž a vyhlásiť novú súťaž prenájom
pozemkov parc. č. 3100/1, vo výmere 2735 m2 a pozemku parc. č. 3100/2, vo výmere 461 m2,
k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zverený do
správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, zapísaný na liste vlastníctva č. 847 a tiež prenájom
dvojpodlažného objektu, súpisné č. 1877, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
zapísaného na liste vlastníctva č. 2150, nachádzajúceho sa na ulici kpt. Rašu, s podmienkami
schválenými uznesením Miestneho zastupiteľstva č.73/2019 zo dňa 24.09.2019.
Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 17 proti : 1

zdržali sa : 3 nehlasovali: 0

Uznesenie bolo prijaté.
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
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--K bodu č. 3: Návrh Dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Úvodné slovo predniesla JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia
a konštatovala, že predložený dodatok rokovacieho poriadku len premieta prijaté legislatívne
zmeny do rokovacieho poriadku, týkajúce sa rokovania miestneho zastupiteľstva počas
mimoriadnej situácie.
K tomuto návrhu nemali poslanci žiadne pripomienky.

Uznesenie MZ č. 108/2020
zo dňa 11. 05. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. s c h v a ľ u j e
dodatok č. 6 k Rokovaciemu poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka.
B. s p l n o m o c ň u j e
starostu mestskej časti vydať úplné znenie Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0 nehlasovali: 0

Uznesenie bolo prijaté.
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--K bodu č. 4: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy -žiadosť o zaujatie stanoviska.
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar a uviedol, že súčasťou legislatívneho
procesu prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta je aj ich pripomienkovanie zo strany
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mestských častí. Pripomienky k predloženému návrhu nariadenia o odpadoch bol spracovaný
oddelením životného prostredia, referát odpadov. Materiál je veľmi obsiahli, v rámci mesta je
hlavná kompetencia vo veci odpadov na meste.
K tomuto návrhu nemali poslanci žiadne pripomienky.

Uznesenie MZ č. 109/2020
zo dňa 11. 05. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť návrh
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy s nasledovnými pripomienkami:
1. K § 2 ods. 1
navrhujeme vypustiť vetu „a je poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa osobitného predpisu“ Pôvodca odpadu je každý koho činnosťou odpad vzniká bez
ohľadu na to, či je poplatník alebo nie je.
2. K § 2 ods. 5 písm. k) k definícií drobných stavebných odpadov - ako chce mesto určovať
čo je drobný stavebný odpad a čo už nie?
V zmysle § 12 ods. 6 zákona o odpadoch môžu fyzické osoby nakladať s drobným
stavebným odpadom, s odpadom z jednoduchých stavieb (napr. rodinných domov) a z
drobných stavieb. Ako chce hlavné mesto rozlišovať čo je drobný stavebný odpad – odpad
s kat. č. 20 03 08 a čo je stavebný odpad skupiny 17, teda odpad pochádzajúci z jednoduchej
alebo drobnej stavby? Vrátane nahlasovania nezákonne umiestneného drobného stavebného
odpadu a následnej povinnosti jeho likvidácie obcou v rámci konania podľa § 15 zákona
o odpadoch keď nebude vedieť rozlíšiť čo je odpad skupiny 20 a čo je odpad skupiny 17?
3. K §14 ods. 6 mesto nemá právo určovať, či bude v rámci zabezpečovania nakladania
s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom na území hlavného mesta obyvateľom
v komplexnej bytovej zástavbe ponúkať iba kompostovací zásobník.
Nakoľko § 14 ods. 8 písm. b) bod 1 a 2 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch umožňuje obyvateľovi, ktorý býva
v komplexnej bytovej zástavbe s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo
vlastníctve vlastníka bytového domu alebo bytu vybrať si či má záujem buď
o kompostovací zásobník alebo o nádobu na biologicky rozložiteľný komunálny odpad tak
ako obyvateľ v individuálnej bytovej výstavbe.
Prečo sú vo VZN úplne vyčlenení obyvatelia ktorí využili inštitút tzv. „adopcie zelene“,
prečo na nich neplatia pravidlá rovnaké ako napríklad pri komunitnom kompostovaní?
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4. K § 18 mesto by sa malo zaviazať, že bude zoznam oprávnených osôb na nakladanie
s komunálnym odpadom na území Bratislavy pravidelne a v stanovených intervaloch
aktualizovať, vrátane miest určených na spätný zber elektroodpadu a použitých prenosných
batérií a akumulátorov, nakoľko hlavné mesto sa vo VZN odvoláva na tieto zoznamy.
5. Mesto by malo upraviť ako má obyvateľ nakladať s použitými odpadovými pneumatikami
a vo VZN zadefinovať, či ju môže držiteľ odovzdať aj na zbernom dvore alebo výlučne
formou spätného zberu u distribútora pneumatík.
Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 20 proti : 0

zdržali sa : 2 nehlasovali: 1

Uznesenie bolo prijaté.
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--K bodu č. 5: Návrh na úpravu rozpočtu 2020.
Úvodné slovo predniesol poslanec Mgr. Matej Nagy s tým, že sa jedná o jednoduchú úpravu
rozpočtu, kde sa z položky prepravné presunie tritisíc EUR do položky dotácie a pomoc, ako
predseda sociálnej komisie som si dovolil predložiť vám tento návrh, ako pomoc pre ľudí, ktorí
pre vzniknutú situáciu trpia chudobou. Vzniknutá situácia sa priamo dotýka aj organizácií
pracujúcich v treťom sektore, podľa ktorých prudko stúpa počet osôb dotknutých chudobou.
Sociálna komisia by pripravila výzvu, na základe ktorej by sa mohli tieto organizácie do nej
zapojiť s projektami pomoci pre ľudí postihnutých chudobou. Ide naozaj len o tritisíc EUR,
myslím, že toto by mohlo pomôcť aj našej organizácii, Centrum rodiny a Depaul.
Reagoval prednosta Ing. Rastislav Bagar, dovolím si zhrnúť aktivity sociálneho oddelenia od
vzniku korona krízy; bola zriadená špeciálna linka mobilná, pevná ako aj e-mailová adresa.
Zbierali sa podnety od seniorov vo veci rúšok, nákupov a obedov. Najväčší záujem bol o rúška.
V apríli už bol záujem nižší. Celkovo sme mali 80 dopytov na rúška, 16 na donášku liekov, 57
dopytov na nákupy a 18 na dovoz obedov. Oddelenie sociálne rieši nie len seniorov, ale aj
sociálne slabšie rodiny. Čo sa týka pomoci ohrozených detí alebo sociálne slabších rodín, na
ich pomoc sú v rozpočte každý rok vyčlenené prostriedky.
Vystúpil Maroš Repík, ak som to správne pochopil, máme ešte nejaký balík peňazí, ktorý je
ešte nevyčerpaný a máme tu ľudí – bezdomovcov a deti z Fortuny, ktorí nevedia, kde o pomoc
požiadať. Myšlienka je správna, avšak neviem či sa návrh predkladá v správnom čase, keď
nevieme ako na tom budeme s financiami.
Odpovedal poslanec Mgr. Matej Nagy, ekonomický dopad prijatej zmeny nie je nejak
radikálny. Podľa predloženého návrhu by malo vzniknúť koordinačné centrum, keďže máme
nejaké nevyčerpané prostriedky určené na pomoc a ľudia nemajú možnosť dostať sa k týmto
informáciám, ale napríklad Centrum rodiny pracuje s týmito ľuďmi a potrebuje nejaké finančné
prostriedky pre poskytovanie pomoci, preto potrebujeme nejaké koordinačné centrum, ktoré to
zastreší.
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Reagoval poslanec JUDr. Dušan Mikuláš, neotvárajme teraz rozpočet, keďže ho ešte budeme
o mesiac otvárať. Ak som to správne pochopil tieto peniaze majú ísť pre organizácie, ktoré
poskytujú takú pomoc, ktorú poskytuje aj miestny úrad. Navrhujem skôr komplexne posúdiť
a vyriešiť zmenu rozpočtu.
Reagoval poslanec Ing. Juraj Káčer s tým, že často dobré myšlienky narazia na zlý spôsob
realizácie. Určite tu pôsobia organizácie, ktoré sú v týchto časoch nápomocné, avšak toto treba
posúdiť komplexne. Momentálne nemáme konkrétne čísla výpadkov príjmov s ohľadom na
vzniknutú situáciu, myslím si, že prijatím takéhoto návrhu sa proces pomoci môže skôr
spomaliť. Ja daný návrh podporím, avšak bude musieť prísť k jeho úplnej zmene. Že kríza
prináša chudobu je jednoznačné, preto neviem, či práve tritisíc EUR pomôže, ja by som navrhol
aj desaťtisíc EUR, avšak dnes nevieme dopady na náš rozpočet, ale tritisíc EUR podľa mňa
nepomôže riešiť vzniknutý problém s chudobou.
Starosta RNDr. Martin Zaťovič sa opýtal poslanca Mgr. Mateja Nagyho, že ako má vyhlásiť
dotačnú výzvu, keď tá nie je ešte pripravená. Podľa môjho názoru postačuje sociálna komisia
a plní úlohy koordinačného centra.
Odpovedal poslanec Mgr. Matej Nagy, že je tu mnoho ľudí, ktorí sa so žiadosťou o pomoc
neobrátia na úrad, ale napríklad na Centrum rodiny alebo Depaul a preto je potrebné takéto
koordinačné centrum. Čo sa týka tej výzvy, tú pripraví sociálna komisia a následne sa môže
vyhlásiť.
Reagoval poslanec Maroš Repík, že predložený návrh je naozaj dobrá myšlienka, ale tritisíc
EUR je veľmi málo, ale ako mám podporiť nedotiahnutý projekt. Zase schvaľujeme niečo, čo
nemáme dotiahnuté. Nesúhlasím s tým, aby tretí sektor vstupoval do nejakých rozhodovacích
kompetencií, na to má schopnú sociálnu komisiu.
Predstúpila poslankyňa Mgr. art. Magdaléna Škrovanová, ktorá uviedla, že by sa mala mestská
časť rovnako starať o všetkých svojich občanov a nie len o seniorov, ale aj o rodiny, sociálne
slabších a bezdomovcov. Ja by som uvítala, aby sociálne oddelenie toto riešilo a vytvorilo
takúto pracovnú skupinu, keďže v teréne máme akurát opatrovateľky seniorov. Nemáme ani
vstupné údaje na to, ako pomôcť ľuďom ohrozených chudobou, treba využiť vedomosti
organizácií, ktoré tu pôsobia v teréne. Uvítala by som, keby mestská časť koordinovala činnosť
organizácií tu pôsobiacich.
Odpovedal prednosta Ing. Rastislav Bagar s tým, že nie je pravdou, že sa sociálne oddelenie
venuje len seniorom; máme viac ako dvetisíc na základných školách a vyše tisíc detí na
materských školách, preto aby sme s týmito deťmi, ktoré pochádzajú z rôznych sociálnych
skupín, z Fortuny, vedeli pracovať, tak sme prijali detského psychológa na sociálne oddelenia
a denne rieši tieto deti a rodiny. Oblasť bezdomovcov nie je u nás uchopiteľná, venuje sa im
magistrát. Robia sa však práce v teréne a túto skupinu neopomíname, pracujeme v rámci našich
možností. Máme tu Depaul, pracovali tu u nás pracovné skupiny, mestská časť im platila
koordinátora, obedy a prácu.
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Reagovala poslankyňa Mgr. art. Magdaléna Škrovanová s tým, že určite robí miestny úrad
rôzne aktivity, avšak to nie je dostačujúce, jednak z finančného hľadiska aj personálneho.
Nemáme žiadne čísla, koľko detí potrebuje pomoc, koľko je týraných.

Uznesenie MZ č. 110/2020
zo dňa 11. 05. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
a) schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2020
nasledovne:

- v časti Bežné výdavky v kapitole sociálne služby

1. zníženie bežných výdavkov
RP 10.2.0. 634 004 12.4. – Prepravné – výlety autobusom

- 3.000,-€

2. zvýšenie bežných výdavkov
RP 10.7.0. 642 002 12.2. – Poskytnutie sociálnej výpomoci a dotácií podľa VZN

+ 3.000,-€

Celkový návrh rozpočtu na rok 2020 po úprave bežného rozpočtu sa nezmení.
b) žiada starostu
o vyhlásenie mimoriadnej dotačnej výzvy na pomoc ohrozeným chudobou v dôsledku
koronakrízy.
c) žiada starostu
o vytvorenie koordinačného výboru pre pomoc ohrozeným chudobou.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 19

proti : 1

zdržali sa : 4 nehlasovali: 0

Uznesenie bolo prijaté.
Po hlasovaní starosta skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
---

9

K bodu č. 6: Rôzne
Odhad dopadu mimoriadnej situácie z dôvodu vyhlásenia pandémie COVID-19 na
rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, koronakríza priniesla aj priame
dopady na rozpočty samospráv, keďže hlavným príjmom je daň z príjmu fyzických osôb, táto
daň sa delí v pomere 30% na vyššie územné celky a 70% na obce, pričom kritériom je počet
obyvateľov. Dochádza k závažnému výpadu v príjmoch. Priamy dopad na náš rozpočet je vo
viacerých rovinách, a to výpadok dane z príjmu fyzických osôb, pokles ostatných miestnych
daní a ďalšie príjmy, napríklad príjmy z prenájmu a poplatky za prevádzku v materských
školách. Predpokladáme výpadok na dani z príjmu fyzických osôb vo výške 600 tisíc EUR, iné
dane vo výške 70 tisíc EUR, príjmy z prenájmov (DKD, KC Fontána..) 140 tisíc EUR, pokles
z príjmu z kultúrnych podujatí 77 tisíc EUR a z prevádzkových poplatkov na materské školy
80 tisíc EUR. Celkový výpadok príjmov odhadujeme na 973 EUR. Naopak nám rastú výdavky,
predovšetkým čistiace a hygienické pomôcky. Na kultúrnu činnosť bude vynaložených menej
financií. Celkový nárast výdavkov odhadujeme na 130 tisíc EUR. Celkovo tak budeme musieť
vykryť stratu okolo jedného milióna EUR.
Reagoval poslanec Ing. Igor Mravec s otázkou, že zachytil, že práve z európskych fondov sa
budú čerpať prostriedky na platy učiteľov, či máme k tmu nejaké informácie bližšie.
Reagoval Ing. Rastislav Bagar, áno vieme o tom, avšak známe je len verejné vyhlásenie, že by
malo byť pokrytých 80% platov učiteľov materských škôl, ale žiadne iné informácie.
K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.
-

- -

Informácia o zmene organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti BratislavaDúbravka platnej od 01.05.2020.
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, dlhodobo sa snažíme čo
najefektívnejšie zabezpečovať práce v teréne na zeleni, teda prijímame troch terénnych
pracovníkov na oddelenie životného prostredia. Naopak činnosť knižnice je obmedzená, zo
štyroch pracovníkov je jeden pracovník dlhodobo práceneschopný, preto tu rušíme jedno
miesto. Vytvárame jedno miesto na oddelení územného rozvoja, kde už budeme mať troch
kvalifikovaných pracovníkov.

Uznesenie MZ č. 111/2020
zo dňa 11. 05. 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
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Organizačnú štruktúru Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka platnú od
01.05.2020.
Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0 nehlasovali: 0

Uznesenie bolo prijaté.
-

- -

Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.
Poslanec Mgr. Matej Nagy poďakoval za predchádzajúce vybavenie interpelácií a podal
písomne dve interpelácie.
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva.

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Overovatelia:
1. JUDr. Dušan Mikuláš poslanec, Miestneho zastupiteľstva
2. Ing. Ján Palárik, poslanec Miestneho zastupiteľstva

Za správnosť zápisnice:
JUDr. Jana Jakubkovič
vedúca organizačného oddelenia
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