
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Dúbravka 

 

 
 

 

U z n e s e n i e 
 

č.   280  
 

z  20. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  

Bratislava–Dúbravka 

 

z  11. júna 2013 

________________________________________________________________________________ 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 11.6.2013 
na svojom 20.  zasadnutí  tieto body programu : 
 
 
            Otvorenie rokovania. 
            Schválenie programu zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o vymedzení 
úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške 
úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej 
zaplatenia. 

      Ukončenie MZ  
 

Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
overovateľov zápisnice poslancov: 
Ing. Marta Čarnogurská, 
Ing. Igor Mravec 
 

Hlasovanie :        prítomní : 21         za : 21                 proti : 0           zdržali sa : 0  

 
navrhovateľov uznesení  poslancov :  
Ing. Peter Čecho, 
Ing. Štefan Füzy 
 

Hlasovanie :    prítomní : 21       za : 20         proti : 0        zdržali sa : 0     nehlas: 1 

 
Hlasovanie o programe : 
 

Hlasovanie  :       prítomní :  21     za : 21                 proti : 0           zdržali sa : 0 



 2 

 

 

k bodu č. 1 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 

o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových 

vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe 

preukázania jej zaplatenia. 

 

Uznesenie MZ č. 280/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
 

A. neodporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schválenie: 
1. predloženého návrhu všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta SR Bratislavy 

o vymedzení úsekov miestnych komunikácii na dočasné parkovanie motorových vozidiel, 
výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej 
zaplatenia. 

2. zmluvy o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislavy. 
 

B. nesúhlasí 
 
s predloženým návrhom dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 

Hlasovanie  :       prítomní : 22      za : 18                 proti : 0           zdržali sa : 4 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ján Sandtner, v. r. 

                                                                                                              starosta      


