
Odpis uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

 

 

 

U z n e s e n i e 
 

č. 128/2020 
 

z   10.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka 
                                                            z 22. septembra  2020 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 22. september 
2020 na  svojom 10. zasadnutí tento bod programu: 
 
Bod č. 3 
 
Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka tajným hlasovaním. 
 

Uznesenie MZ č. 128/2020 
zo dňa 22. 09. 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A. Berie na vedomie 
 
Výsledky posúdenia náležitostí podaných prihlášok kandidátov na funkciu miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka komisiou zriadenou Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka, v zmysle ktorých náležitosti podanej 
prihlášky, aby sa mohli uchádzať o kandidatúru na funkciu miestneho kontrolóra, splnili títo 
kandidáti v tomto abecednom poradí: 
 
 



1. JUDr. Tomáš Buzinger 
2. Mgr. Ján Horecký 
3. Ing. Peter Ondriš 
4. Ing. Juraj Strempek 
5. Mgr. Soňa Štefanová 
6. Marián Takács 
7. JUDr. Juraj Vondrášek 
 
a v zmysle ktorých náležitosti podanej prihlášky, aby sa mohli uchádzať o kandidatúru na 
funkciu miestneho kontrolóra, nesplnili títo kandidáti v tomto abecednom poradí: 
 
1. JUDr. Bibiana Bartosovičová 
2. Jana Belanová 
3. Ing. et Ing. Andrea Bulková 
4. Mgr. Rastislav Dubovský 
5. PhDr. Mgr. Jozef Lintner 
 

B. Zvolilo  
 

na základe výsledkov tajného hlasovania do funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka Mariána Takácsa s nástupom od 01.10.2020. 
 

C. Určuje 
 

Od 01.10.2020 Mariánovi Takácsovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-
Dúbravka mesačný plat v sume 2 447,- (slovom: dvetisícštyristoštyridsaťsedem) EUR . 
 
Hlasovanie:      prítomní:19      za:18        proti:0        zdržali sa:0       nehlasovali:1  

  
  
 
        JUDr. Jana Jakubkovič 
                    vedúca organizačného oddelenia 

 
Bratislava, dňa 30.09.2020 
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