Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka, konaného dňa 20. októbra 2020 v Dome kultúry
Dúbravka na Saratovskej 2/A.
________________________________________________________

október 2020
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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 miestneho kontrolóra Mariána Takácsa, poslancov Miestneho zastupiteľstva,
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.
Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov:
1. 1. Ing. Mário Borza
1. 2. JUDr. Dávid Béreš
Hlasovanie:

prítomní:20

za:13

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:7

proti:0

zdržali sa:1

nehlasovali:1

2. Za overovateľov zápisnice poslancov :
2. 1. Tomáš Husár
2. 2. JUDr. Dušan Mikuláš
Hlasovanie:

prítomní:19

za:17

Hlasovanie o návrhu programu uvedeného na pozvánke a zverejneného na úradnej tabuli a
webovej stránke mestskej časti.
Hlasovanie:

prítomní:20

za:20

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Schválený program zasadnutia
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Otvorenie mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.
Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia.
Oznámenie starostu o nastúpení náhradníkov po zaniknutom
mandáte
poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a zloženie
sľubu nových poslancov.
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 podľa aktuálnej situácie k 30.09.2020.
Návrh na schválenie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci ako kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19.
Návrh na odpustenie časti nájomného v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka pre športové kluby.
Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR
Bratislavy o umiestňovaní herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy.
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8. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
9. Návrh na vzatie na vedomie vzdania sa členstva v komisiách mestskej časti
Bratislava-Dúbravka poslancami miestneho zastupiteľstva.
10. Návrh na voľbu členov volebnej komisie na voľbu člena Miestnej rady Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
11. Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka a vzatie na
vedomie vzdanie sa členstva v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Mariánom Takácsom.
12. Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v prípadoch uvedených v
zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
13. Návrh na voľbu nových členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.
14. Žiadosť miestneho kontrolóra o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti
v súlade s § 18 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
15. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka v oblasti kultúry.
16. Rôzne.
17. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva.
Ukončenie mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.
---

K bodu č. 2:
Oznámenie starostu o nastúpení náhradníkov po zaniknutom mandáte poslancov
Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a zloženie sľubu
nových poslancov.
Úvodné slovo predniesla JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia.
K 01.10.2020 sa vzdali svojho mandátu poslanci Ing. Juraj Káčer a Marián Takács. Poslanci
týmto návrhom uznesenia berú na vedomie vzdanie sa poslaneckého mandátu a zároveň noví
poslanci JUDr. Miroslav Pástor a Ing. Iveta Petrušková zložili sľub poslanca a prevzali si
osvedčenie starostu.
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 149/2020
zo dňa 20.10.2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. berie na vedomie
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1.

2.

Zánik poslaneckého mandátu Ing. Juraja Káčera a Mariána Takácsa, poslancov
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka za 4. volebný
obvod, podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Oznámenie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka o nastúpení JUDr. Miroslava
Pástora a Ing. Ivety Petruškovej za poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Dúbravka, ako náhradníkov za 4. volebný obvod, s počtom hlasov
pre JUDr. Miroslava Pástora 815 a pre Ing. Ivetu Petruškovú 641.
B. konštatuje, že

•
•

JUDr. Miroslav Pástor zložil zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s §
26 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Ing. Iveta Petrušková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s §
26 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:

prítomní:23

za:23

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 3:
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 podľa aktuálnej situácie k 30.09.2020.
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že s odstupom času je
opätovne predložený návrh na úpravu rozpočtu podľa aktuálnej situácie. V súvislosti
s dôsledkami negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19
prijala vláda a parlament SR viaceré opatrenia aj pre samosprávy. Mestská časť BratislavaDúbravka sa aktívne zapojila do všetkých dostupných mechanizmov. Na strane príjmov sme
získali do bežných príjmov: dotáciu zo Sociálnej poisťovne na odvody MÚ v sume 80 000
EUR a dotáciu z ÚPAVR na mzdy pre 12 MŠ vo výške 407 000 EUR. Na základe tejto
skutočnosti sme mohli bežné výdavky navýšiť v oblasti životného prostredia, územného
rozvoja či školstva. MČ Bratislava-Dúbravka bola mimoriadne úspešná v čerpaní dotácií.
Podrobne je to rozpísané v kapitálových príjmoch a kapitálových výdavkoch v predloženom
materiály. V materiály je aj uvedená úprava rozpočtu po prijatí návratnej finančnej výpomoci
MF SR.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Libor Gula, ktorý mal pripomienku k dôvodovej správe
na str. 3 v časti Celkový návrh úpravy rozpočtu na rok 2020, konkrétne zle prepočítané
príjmy.
Po prepočítaní prednosta Ing. Rastislav Bagar uviedol, že prímy sa zvýšili o 1 023 000 EUR
zo 16 920 146 EUR na 17 943 146 EUR, po tejto oprave je prebytok vo výške 358 800 EUR.

Uznesenie MZ č. 150/2020
zo dňa 20.10.2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
4

schvaľuje
predložený návrh úprav rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020 podľa
aktuálnej situácie k 30.09.2020.
Hlasovanie:

prítomní:24

za:23

proti:0

zdržali sa:1

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 4:
Návrh na schválenie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci ako kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19.
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že na základe
uznesenia budeme žiadať o čerpanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci ako
kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19 na úhradu vybraných faktúr za výkon originálnych samosprávnych pôsobnosti
MČ Bratislava-Dúbravka.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Libor Gula, ktorý poďakoval miestnemu kontrolórovi
Mariánovi Takácsovi za správu k materiálu a mal pripomienku k zmluve z ministerstva, kde
je jeden nesúlad. V zmluve je uvedené, že dlh dlžníka neprekročí 50 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a v zákone je uvedených 60%. K tejto
skutočnosti sa vyjadril miestny kontrolór, ktorý uviedol, že pri prekročení 50 % je potrebné to
hlásiť Ministerstvu financií, ktoré potom sleduje samotný rozpočet a obec.

Uznesenie MZ č. 151/2020
zo dňa 20.10.2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
a) s c h v a ľ u j e
čerpanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci ako kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 na úhradu vybraných
faktúr za výkon originálnych samosprávnych pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka
vo výške 335 870,28 eur a
b) p o v e r u j e
starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej
výpomoci.
Hlasovanie:

prítomní:24

za:23

proti:0

zdržali sa:1

nehlasovali:0
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Uznesenie nebolo prijaté.
--K bodu č. 5:
Návrh na odpustenie časti nájomného v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Úvodné slovo predniesol Ing. Ignác Olexík, vedúci ekonomického oddelenia. Pre zmiernenie
vzniknutej nepriaznivej ekonomickej situácie vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR
„Schému mimoriadnej pomoci na podporu ekonomiky – dotáciu na nájomné“, ktorej účelom
je úhrada časti nákladov za nájomné za predpokladu odpustenia rovnakej časti nákladov zo
strany prenajímateľa. Týmto žiadame Miestne zastupiteľstvo o schválenie vyhlásenia verejnej
výzvy na odpustenie 50 % nájmu tým nájomcom, ktorí o to požiadajú v termíne do
20.11.2020 za splnenia podmienok uvedených v materiály a odpustenie 50 % nájmu tým
nájomcom, ktorí o to požiadajú v lehote podľa vyhlásenej výzvy a bude im schválená dotácia
na nájomné z zmysle výzvy MH SR.
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 152/2020
zo dňa 20.10.2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
a) s c h v a ľ u j e
vyhlásenie verejnej výzvy na odpustenie 50 % nájmu tým nájomcom, ktorí o to požiadajú
v termíne do 20.11.2020 za splnenia nasledujúcich podmienok:
1. nájomca mal k 29.2.2020 vyrovnané všetky záväzky voči mestskej časti BratislavaDúbravka (tak z nájomného, ako aj vyrubené dane a poplatky),
2. nájomca podá čestné vyhlásenie, že spĺňa všetky podmienky pre uplatnenie dotácie na
nájomné od Ministerstva hospodárstva SR a zadefinuje časové obdobie počas ktorého
mal zamedzené užívanie predmetu nájmu v dôsledku prijatia opatrení príslušných
orgánov, ako aj výšku nájmu za uvedené obdobie podľa platnej nájomnej zmluvy
(nájomné podľa podmienok poskytnutia dotácie nezahŕňa úhrady za plnenia spojené
s nájmom ako napr. úhrady za spotrebované energie),
3. má aktívnu elektronickú schránku na www.slovensko.sk pre elektronickú
komunikáciu s úradmi verejnej správy SR.
b) s c h v a ľ u j e
odpustenie 50 % nájmu tým nájomcom, ktorí o to požiadajú v lehote podľa vyhlásenej výzvy
a bude im schválená dotácia na nájomné v zmysle výzvy MH SR zo dňa 5.8.2020.
Hlasovanie: prítomní:23
Uznesenie bolo prijaté.

za:22

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:1
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--K bodu č. 6:
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka pre športové kluby.
Úvodné slovo predniesla JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia, ktorá
uviedla, že tento materiál je do Miestneho zastupiteľstva predložený na podnet oddelenia
kontroly. Tieto žiadosti boli vo výške 3000 EUR a 5000 EUR, žiaľ rozpočet nie je k tomu
uvoľnený. Pán starosta RNDr. Martin Zaťovič navrhol zmenu uznesenia a to, že Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka schvaľuje poskytnutie nenávratnej
finančnej dotácie pre športové kluby, s tým, že Komisia športu neodporúča schváliť
požadované sumu.
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 153/2020
zo dňa 20.10.2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka pre nasledujúce športové kluby:
1. OZ Pohyb bez bariér vo výške 3000,- EUR
2. OZ Academy 4 you vo výške 5000,- EUR
Hlasovanie:

prítomní:24

za:4

proti:13

zdržali sa:6

nehlasovali:1

Uznesenie nebolo prijaté.
--K bodu č. 7:
Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR
Bratislavy o umiestňovaní herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Úvodné slovo predniesla JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia, ktorá
uviedla, že hlavné mesto SR Bratislavy požiadalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Dúbravka o stanovisko k Všeobecne záväznému nariadeniu o zákaze
umiestňovania herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislava (VZN je prílohou
materiálu).
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Do diskusie sa prihlásil zástupca starostu PhDr. Ľuboš Krajčír, ktorý apeluje na poslancov
o zahlasovanie za tento návrh uznesenia. V Dúbravke je dlhodobý problém s herňami, je to
jasný signál s nepodporovaním herní a kasín.

Uznesenie MZ č. 154/2020
zo dňa 20.10.2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
súhlasí
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o zákaze umiestňovania herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy bez
pripomienok.
Hlasovanie:

prítomní:25

za:24

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:1

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 8:
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar, ktorý uviedol, že k 30.09.2020
skončila funkcia miestnej kontrolórke Ing. Ružene Zathureckej, okrem poďakovania jej bola
navrhnutá odmena vo výške 20 % zo súčtu mesačných platov za obdobie od 01.01.2020 do
30.09.2020.
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 155/2020
zo dňa 20.10.2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
Ing. Ružene Zathureckej, miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorej
skončila funkcia miestneho kontrolóra ku dňu 30.09.2020, v zmysle zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za obdobie 01.01.2020 –
30.09.2020, vo výške 20% zo súčtu mesačných platov za toto obdobie.
Hlasovanie:

prítomní:25

za:19

proti:0

zdržali sa:4

nehlasovali:2

Uznesenie bolo prijaté.
---
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K bodu č. 9:
Návrh na vzatie na vedomie vzdania sa členstva v komisiách mestskej časti BratislavaDúbravka poslancami miestneho zastupiteľstva.
Úvodné slovo predniesla JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia, kde
uviedla, že sa jedná o informatívny materiál, v ktorom Miestne zastupiteľstvo berie na
vedomie vzdanie sa členstva poslancom Ing. Jurajom Káčerom v Ekonomickej komisii
a v Komisii územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít a vzdanie sa
členstva Mariánom Takácsom v Komisii školstva, v Komisii ŽP, bezpečnosti a poriadku
a v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov.
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 156/2020
zo dňa 20.10.2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A) berie na vedomie
vzdanie sa členstva v Ekonomickej komisii a v komisii územného rozvoja, výstavby, dopravy
a podnikateľských aktivít ku dňu 01.10.2020 Ing. Jurajom Káčerom.
B) berie na vedomie
vzdanie sa členstva v Komisii školstva, v Komisii životného prostredia, bezpečnosti
a poriadku, a v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov
ku dňu 30.09.2020 Mariánom Takácsom.
Hlasovanie:

prítomní:25

za:25

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 10:
Návrh na voľbu členov volebnej komisie na voľbu člena Miestnej rady Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Úvodné slovo predniesla JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia, uviedla,
že vzdaním sa poslaneckého mandátu Mariánom Takácsom zanikol aj mandát v Miestnej
rade. Počet členov miestnej rady je navrhnutý v počte 8 vrátane zástupcu starostu. V zložení
miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických, strán, politických hnutí a nezávislých
poslancov v miestnom zastupiteľstve. V rokovacom poriadku Miestneho zastupiteľstva je
uvedené, že členov miestnej rady z radov poslancov do stanoveného počtu miestne
zastupiteľstvo volí a odvoláva tajným hlasovaním.
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Do diskusie sa prihlásil Ing. Ján Palárik, ktorý navrhol, aby bola verejná voľba člena miestnej
rady.

Uznesenie MZ č. 157/2020
zo dňa 20.10.2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
verejnú voľbu člena Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka.
Hlasovanie:

prítomní:25

za:24

proti:0

zdržali sa:1

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 11:
Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka a vzatie na
vedomie vzdanie sa členstva v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Mariánom Takácsom.
Úvodné slovo predniesla JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia, ktorá
navrhla zmeniť návrh uznesenia v bode č. 11 vzhľadom na to, že prebehla verejná voľba člena
miestnej rady a to takto: Bod A zostáva nezmenení a bod B „ Miestne zastupiteľstvo MČ
Bratislava-Dúbravka volí za člena miestnej rady poslanca...“
Do diskusie sa prihlásil Ing. Ján Palárik, ktorý uviedol, že medzi poslancami prebehla
diskusia mailovou formou a zhodli sa, že členom miestnej rady by sa mal stať poslanec Ing.
Juraj Horan. Poslanec Ing. Juraj Horan prijal kandidatúru.

Uznesenie MZ č. 158/2020
zo dňa 20.10.2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. Berie na vedomie
vzdanie sa členstva v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Dúbravka Mariánom Takácsom
ku dňu 30.09.2020.
B. volí
za člena miestnej rady poslanca Ing. Juraja Horana.
Hlasovanie:

prítomní:23

za:22

proti:0

zdržali sa:1

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu č. 12:
Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v prípadoch uvedených v zákone SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Úvodné slovo predniesla JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia, ktorá
uviedla, že návrh je pripravený v dôsledku vzdania sa mandátu poslanca Mariána Takácsa,
ktorý bol povereným poslancom oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho
zastupiteľstva v prípadoch uvedených v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Do diskusie sa prihlásili poslanci MUDr. Juraj Štekláč, PhD., JUDr. Dávid Béreš, ktorí sa
zhodli na kandidatúre poslanca Tomáša Husára, s odôvodnením, že je zodpovedný a zaslúži si
šancu. Poslanec Tomáš Husár kandidatúru prijal.

Uznesenie MZ č. 159/2020
zo dňa 20.10.2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
poveruje
Tomáš Husára, poslanca miestneho zastupiteľstva zvolávaním a vedením zasadnutí
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvej vety, ods. 3 tretej vety, ods. 5 piatej vety a ods. 6 tretej vety zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:

prítomní:24

za:24

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 13:
Návrh na voľbu nových členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.
Úvodné slovo predniesla JUDr. Jana Jakubkovič, vedúca organizačného oddelenia, ktorá
uviedla, že predložený materiál reflektuje záujem poslancov v jednotlivých komisiách a to
takto:
- Mgr. Marcel Burkert - Komisia školstva a mládeže
- JUDr. Miroslav Pástor - Ekonomická komisia, Komisia ŽP, bezpečnosti a poriadku
- Ing. Iveta Petrušková - Komisia kultúry, Komisia na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných činiteľov
- Mgr. Viera Psotková - Komisia územného rozvoja, výstavby, dopravy
a podnikateľských aktivít.
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.
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Uznesenie MZ č. 160/2020
zo dňa 20.10.2020

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
volí
1. Mgr. Marcela Burkerta, za člena Komisie školstva a mládeže Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
2. JUDr. Miroslava Pástora, za člena
Ekonomickej komisie a Komisie životného
prostredia, bezpečnosti a poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka.
3. Ing. Ivetu Petruškovú, za členku Komisie kultúry a Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.
4. Mgr. Vieru Psotkovú, za členku Komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy
a podnikateľských aktivít Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka.
Hlasovanie:

prítomní:25

za:24

proti:0

zdržali sa:0

nehlasovali:1

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 14:
Žiadosť miestneho kontrolóra o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti v súlade
s § 18 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Úvodné slovo predniesol prednosta Ing. Rastislav Bagar. Tento materiál je predkladaný na
návrh miestneho kontrolóra Mariána Takácsa, ktorý žiada o udelenia súhlasu Miestneho
zastupiteľstva s vykonávaním inej zárobkovej činnosti popri činnosti miestneho kontrolóra,
ktorá spočíva v ponechaní si a v pokračovaní viazaného živnostenského oprávnenia na
výkon konzultačnej činnosti v oblasti technika požiarnej ochrany a autorizovaného
bezpečnostného technika.
Do diskusie sa prihlásil miestny kontrolór aj poslanec Ing. Libor Gula, kde obaja
skonštatovali že tento príjem je vedľajší popri činnosti miestneho kontrolóra.

Uznesenie MZ č. 161/2020
zo dňa 20.10.2020

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
súhlasí
v súlade s ustanovením § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov s vykonávaním inej zárobkovej činnosti miestnym kontrolórom
Mariánom Takácsom, popri činnosti miestneho kontrolóra, ktorá spočíva v ponechaní si a v
pokračovaní viazaného živnostenského oprávnenia na výkon konzultačnej činnosti v oblasti
technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika.
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Hlasovanie:

prítomní:25

za:20

proti:0

zdržali sa:5

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 15:
Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka v oblasti kultúry.
Úvodné slovo predniesol predseda Komisie kultúry, poslanec Maroš Repík, ktorý uviedol, že
Komisia kultúry odporúča schváliť návrh uznesenia, jedná sa o dva projekty a to, ART
galéria na školskej chodbe (Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ Pri kríži) a Dúbravský
dôchodca – Teta Margit a spol. (výroba audiovizuálnych diel).
K tomuto materiálu poslanci Miestneho zastupiteľstva nemali pripomienky.

Uznesenie MZ č. 162/2020
zo dňa 20.10.2020

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka v oblasti kultúry na projekty:
1. ART galéria na školskej chodbe v sume 1000,- EUR (Združenie rodičov a priateľov
pri Základnej škole Pri kríži),
2. Dúbravský dôchodca – Teta Margit a spol. (výroba audiovizuálnych diel) v sume
1000,- EUR (Studio 9, s.r.o.).
Hlasovanie:

prítomní:24

za:22

proti:0

zdržali sa:2

nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.
--K bodu č. 16:
Rôzne.
Starosta RNDr. Martin Zaťovič informoval poslancov Miestneho zastupiteľstva o realizácií
celoplošného testovania COVID-19, zároveň poprosil poslancov o spoluprácu
v dobrovoľníckej činnosti.
Do diskusie sa prihlásil Ing. Juraj Horan, ktorý konštatoval, že prebieha rekonštrukcia
Hanulova-Sokolíkova, vzhľadom na pretrvávajúce práce je ulica Hanulova v dezolátnom
stave a preto pán poslanec navrhol po zime ulicu zrekonštruovať.
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva.
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--K bodu č. 17:
Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva
V tomto bode nebolo schválené žiadne uznesenie Miestneho zastupiteľstva.
--Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Overovatelia:
1. Tomáš Husár, poslanec Miestneho zastupiteľstva
2. JUDr. Dušan Mikuláš, poslanec Miestneho zastupiteľstva

Za správnosť zápisnice:
JUDr. Jana Jakubkovič
vedúca organizačného oddelenia
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