
 
 

 

U z n e s e n i a 
 

č.   453 -  471 
 

z  24. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Dúbravka 
 

z  9. februára 2010 

________________________________________________________________________________ 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 9.2.2010 
na svojom 24.  zasadnutí  tieto body programu : 
 
 

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
2. Správa o činnosti útvaru kontroly. 
3. Informácia o úprave rozpočtu výdavkov na rok 2009 na prenesený výkon štátnej 

správy na úseku školstva. 
4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2010 s výhľadom na roky 

2011 a 2012. 
5. Informácia o plnení „Programového vyhlásenia miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka na obdobie rokov 2007-2010 v priebehu roka 2009. 
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava – Dúbravka. 
7. Návrh zadania „Urbanistická štúdia Veľká  Lúka, Bratislava-Dúbravka“. 
8. Koncepcia  rozvoja kultúry v mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2010 - 2015. 
9. Návrh Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava – Dúbravka. 
10. Informácia o realizácii projektu ESF – Inovatívne a reformné kroky na ceste do 

budúcnosti základnej školy. 
11. Žiadosť Pavla Lábskeho o odpustenie úrokov z omeškania. 
12. Návrh na prevod vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na 

spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch. 
13. Návrh na dohodu o urovnaní v znení dodatku č. 1 medzi mestskou časťou Bratislava-

Dúbravka a Bytovým podnikom Dúbravka, s. r. o. 
14. Rozčlenenie komisie školstva, mládeže , kultúry a športu na komisiu pre školstvo, 

mládež a šport a komisiu kultúry. 
      14A. Návrh na vykonanie zmien v orgánoch spoločnosti Dúbravská televízia s. r. o  

15. Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka na volebné obdobie rokov 2010-2014. 

16. Návrh odmeny starostovi mestskej časti za 4. štvrťrok 2009. 
17. Návrh odmeny miestnej kontrolórke za 4. štvrťrok 2009. 



18. Informácia o vybavovaní sťažností, pripomienok a námetov občanov z poslaneckých 
dní. 

19. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. 
20. Rôzne. 

 

Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      

navrhovateľov uznesení  poslancov :  Eva Jandošová 

                                                               Štefan Hatala  

 

overovateľov zápisnice : Doc. Ing. Michal Klimik, CSc. 

                                          Ing. Peter Fajkus, CSc. 

  

a prijalo tieto uznesenia : 

 

k bodu č. 1 : Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 

Uznesenie  MZ  č. 453/2010 
 
 
Miestne zastupiteľstvo  
A. berie na vedomie 
informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva: 
 

- uznesenie 376/2009, 
- uznesenie 409/2009/B4, 
- uznesenie 414/2009, 
- uznesenie 417/2009/B1. 

 
B. schvaľuje 
1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva 
_____________________________________________________________________ 
nositeľ plnenia                         číslo uznesenia            pôvodný             nový 
uznesenia                                                                     termín                 termín 
_____________________________________________________________________ 
1. PhDr. F. Guth                      409/2009/B17              31.12.2009          21.9.2010           
    prednosta 
_____________________________________________________________________ 
2. PhDr. F. Guth                      409/2009/B19              31.12.2009          29.6.2010           
    prednosta 
____________________________________________________________________ 
3. PhDr. F. Guth                      415/2009/B2                31.12.2009          30.3.2010    
    prednosta 
_____________________________________________________________________ 
4. Ing. J. Sandtner                    417/2009/B2               31.1.2010            30.4.2010         
    starosta 
_____________________________________________________________________ 
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2. zmenu intervalu predkladania informácie o pridelených bytoch v uznesení č. 51/1995 
z pôvodného „na každom zasadnutí MZ“ na „dvakrát ročne“. 
                                                                                                                  TK: k 30.6. a 31.12.  
                                                                                                                          počnúc 30.6.2010  

 

C. zrušuje 
1. uznesenie č. 378/2009 v znení uznesenia č. 409/2009/B12, 
2. uznesenie č. 415/2009. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 27        za : 23              proti : 0         zdržali sa :  4 
 
 
 
k bodu č. 2 : Správa o činnosti útvaru kontroly. 
 

Uznesenie MZ č. 454/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
A. berie  na   vedomie    
1.  Správu   o   výsledku   kontroly   v   Základnej  škole  Sokolíkova  2.      
2.  Správu  z   kontroly  sťažností  a  petícií  za  rok  2009.                                            
                                       
B. schvaľuje  
opatrenia na nápravu nedostatkov  k Správe o výsledku kontroly v ZŠ Sokolíkova 2. 
                                                                                                                              
C. ukladá  
riaditeľovi Základnej školy Sokolíkova 2 zabezpečiť   splnenie  Opatrení  na  nápravu  
nedostatkov k Správe o výsledku kontroly. 

                                                                                                    Termíny: podľa  opatrení 
                                                                                          

Hlasovanie :        prítomní :  25       za :  25             proti : 0         zdržali sa : 0 
 
 
 
k bodu č. 3 : Informácia o úprave rozpočtu výdavkov na rok 2009 na prenesený výkon 
štátnej správy na úseku školstva. 
 

Uznesenie MZ č. 455/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
informáciu o úprave rozpočtu výdavkov na rok 2009 na prenesený výkon štátnej správy na 
úseku školstva a upravený rozpočet finančných prostriedkov základných škôl na rok 2009. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 24       za :  24             proti : 0         zdržali sa :  0 
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k bodu č. 4 : Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2010-2012. 
 

Uznesenie MZ č. 456/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
A. schvaľuje 
1. vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2010  ako záväzný    
    rozpočet 
    a) v príjmovej časti vo výške 11 681 330 €, z toho : 
           - bežné príjmy           5 076 842 € 
 - kapitálové príjmy   2 977 962 € 
 - príjmy z peňažných fondov  1 437 008 €   
 - príjem zo ŠR pre ZŠ   2 189 518 €    
    b) vo výdavkovej časti vo výške 11 681 330 €, z toho : 
 - bežné výdavky    5 929 539 € 
    v tom z peňažných fondov     852 697 €  
 - kapitálové výdavky   3 562 273 €  
              v tom z peňažných fondov     584 311 € 
             z cudzích fin.prostriedkov 2 847 962 € 
            - bežné výdavky ZŠ   2 189 518 € 
2. návrh rozpočtu základných škôl. 
3. návrh rozpočtu Domu kultúry Dúbravka, p.o.    
 
B. berie na vedomie 
návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2011 a 2012 ako orientačný.  
 
Hlasovanie :        prítomní : 28        za : 21              proti : 0         zdržali sa :  7 
 
C. ukladá prednostovi 
pravidelne štvrťročne predkladať rozbor finančného plnenia stavby bytového domu na ul. Pri 
kríži. 
                                                                                                                          T: každý štvrťrok 
 
Hlasovanie :        prítomní : 25        za : 19              proti : 0         zdržali sa :  6 
 
 
k bodu č. 5 : Informácia o plnení „Programového vyhlásenia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka na obdobie rokov 2007-2010“ v priebehu roka 2009. 
 

Uznesenie MZ č. 457/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
A.  berie na vedomie 
informáciu o plnení programového vyhlásenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka na obdobie rokov 2007 – 2010,  k 31. 12. 2009. 
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B. odporúča zástupkyni starostu  
rozpracovať úlohy  na rok 2010 z Programového vyhlásenia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka na obdobie rokov 2007 – 2010 v súlade s predloženým 
rozpočtom Mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2010 
                                                                 T: 15.3.2010 
 
Hlasovanie :        prítomní : 27       za : 23              proti : 0         zdržali sa : 4  
 
C. žiada starostu 
o predloženie analýzy ďalšieho postupu vo veci plnenia bodu 4.6. „Urnový háj“ 
programového vyhlásenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na 
obdobie rokov 2007 – 2010 na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
                                                                                                                                  T: 30.3.2010 
 
Hlasovanie :        prítomní : 28       za : 24              proti : 0         zdržali sa : 4  
 
 
k bodu č. 6 : Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 
Uznesenie MZ č. 458/2010 

 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2010 o podmienkach  
predaja  výrobkov a poskytovania služieb na trhových  miestach  v  Mestskej  časti Bratislava-
Dúbravka v znení pripomienok poslanca Fajkusa. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 24        za :  24             proti : 0         zdržali sa :  0 
 
 
k bodu č. 7 : Návrh zadania „Urbanistická štúdia Veľká lúka, Bratislava-Dúbravka“. 
 

Uznesenie MZ č. 459/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
A. berie na vedomie 
výrok schvaľujúceho orgánu k pripomienkam a námietkam vzneseným pri prerokovaní 
Návrhu zadania Urbanistickej štúdie zóny Veľká lúka, Bratislava-Dúbravka. 
 
B. schvaľuje 
zadanie Urbanistickej štúdie zóny Veľká lúka, Bratislava-Dúbravka. 
 
C. žiada starostu 
požiadať spracovateľa urbanistickej štúdie, aby pri riešení jedného z variantov urbanistickej 
štúdie zohľadnil výroky magistrátu Bratislavy týkajúce sa enviromentálnej štúdie, čističky 
odpadových vôd Devínska Nová Ves, koridoru veľmi vysokého napätia (VVN) a výškového 
zónovania 10 -12 podlaží. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 26        za : 22              proti : 0         zdržali sa :  3    nehlas: 1 
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k bodu č. 8 : Koncepcia rozvoja kultúry v mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 
2010-2015. 
 

Uznesenie MZ č. 460/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
A. schvaľuje  
koncepciu rozvoja kultúry mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2010 – 2015 
 
Hlasovanie :        prítomní : 24        za : 24              proti : 0         zdržali sa : 0 

 
B. ukladá prednostovi 
vypracovať ekonomickú analýzu jednotlivých možností právnej formy Domu kultúry 
Dúbravka (príspevková, rozpočtová, preddavková, nezisková, s. r. o.) a navrhnúť 
najvhodnejší variant z hľadiska minimalizácie nákladov na činnosť Domu kultúry Dúbravka 
pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka (vrátane nákladov na prevádzku, opravy a údržbu). 
                                                                                                                                  T: 21.9.2010 
 
Hlasovanie :        prítomní : 25        za : 25              proti : 0         zdržali sa : 0 
 
 
k bodu č. 9 : Návrh dodatku č. 2 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka. 
 

Uznesenie MZ č. 461/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo  
 
A. schvaľuje s účinnosťou od 22. februára 2010: 
1. Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Dúbravka. 
2. organizačnú štruktúru Miestneho úradu mestskej časti Bratislava –Dúbravka podľa prílohy 

č.1/a,  1/b. 
3. systemizáciu pracovných miest na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Dúbravka 

podľa prílohy č. 2. 
4. zrušenie pracovných  miest: 

a) 1 pracovného miesta v referáte ekonomických informácií Oddelenia ekonomického, 
b) 1 pracovného miesta  referátu organizačného v  Oddelení organizačnom, 
c) 1 pracovného miesta v Oddelení územného rozvoja, výstavby, dopravy 

a podnikateľských činností, 
d) 1 pracovného miesta referátu správy bytov a nebytových priestorov v Oddelení 

majetkovo- právnom, 
e) 1 pracovného miesta referátu informatiky s požadovanými kvalifikačnými 

predpokladmi  na úplné stredoškolské vzdelanie v Oddelení organizačnom, 
f) 1 pracovného miesta s požadovanými kvalifikačnými predpokladmi  na úplné 

stredoškolské vzdelanie v Oddelení životného prostredia. 
5. zrušenie pracovných miest  nadväzne na  presun  činností na iné organizačné tvary: 

a) 1 pracovného miesta v Oddelení ekonomickom a činnosť referátu mzdového a presun 
činností do Oddelenia  personálneho a mzdového, 

 6



b) 1 pracovného miesta v referáte ekonomiky školstva a presun činností referátu 
ekonomiky školstva pod písm. n) a o)  do Oddelenia personálneho a mzdového, 

c) 2 pracovných miest v referáte personálnom Kancelárie starostu a presun činností 
referátu personálneho do Oddelenia personálneho a mzdového, 

d) 1 pracovného miesta v Kancelárii starostu a presun činnosti správcu webovej stránky 
do referátu informatiky Oddelenia organizačného. 

6. vytvorenie pracovných  miest : 
a) 2 pracovných miest referátu informatiky s požadovanými kvalifikačnými 

predpokladmi  na vysokoškolské vzdelanie v Oddelení organizačnom, 
b) 1 pracovného miesta s požadovanými kvalifikačnými predpokladmi na vysokoškolské 

vzdelanie v Oddelení životného prostredia, 
c) 4 pracovných miest Oddelenia personálneho  a mzdového s presunom činností 

uvedených v bode 5, 
d) 2 pracovných miest pedagogických zamestnancov na MŠ Ožvoldíkova od 15.08.2010 

z dôvodu otvorenia 1 novej  triedy, 
e) 1 pracovného miesta prevádzkového zamestnanca na MŠ Pekníkova z dôvodu 

otvorenia 2 tried  v školskom roku 2009/2010. 
        

B. ukladá prednostovi miestneho úradu: 
1. zabezpečiť zmeny podľa Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka, zmeny Organizačnej štruktúry Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava–Dúbravka podľa prílohy č.1/a, 1/b. a systemizácie pracovných 
miest na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Dúbravka podľa prílohy č. 2  
s účinnosťou od 22. februára 2010. 

2. zabezpečiť organizačné, priestorové a materiálne podmienky na prácu organizačných 
útvarov miestneho úradu nadväzne na schválené zmeny. 

                                                                                                                             T: do 28.2.2010 
3. zabezpečiť vydanie úplného znenia Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka vrátane všetkých doteraz schválených zmien, zverejnenia 
úplného znenia Organizačného poriadku na webovej stránke Mestskej časti Bratislava –
Dúbravka. 

                    T: do 28.2.2010 
 

C. žiada starostu mestskej časti  
zabezpečiť personálne riešenie zmien podľa Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Dúbravka, zmien Organizačnej štruktúry 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava –Dúbravka podľa prílohy č. 1/a,  1/b a 
systemizácie pracovných miest na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Dúbravka 
podľa prílohy č. 2  s účinnosťou od 22. februára 2010. 

                                                                                                                         TK: 30.4.2010 
 
Hlasovanie :        prítomní : 24        za : 22              proti : 0         zdržali sa : 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



 
k bodu č. 10 : Informácia o realizácii projektu Európskeho sociálneho fondu –
Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy. 

 
Uznesenie MZ č. 462/2010 

 
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
informácia o realizácii projektu Európskeho sociálneho fondu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka –Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy 
 
Hlasovanie :        prítomní : 26        za : 26              proti : 0         zdržali sa :  0 
 
 
 
k bodu č. 11 : Žiadosť Pavla Lábskeho o odpustenie úroku z omeškania. 
 

Uznesenie MZ č. 463/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje 
odpustenie  úroku z omeškania v sume 286,18 € Pavlovi Lábskemu, Drobného 20, Bratislava, 
ktorý mu vznikol za rok 1998 z oneskorenej  úhrady nájomného za nebytový priestor v dome 
na ulici Kpt. Rašu 21 v Dúbravke, z nájomnej zmluvy č. 529/93 v znení Dodatku 1/95.   
 
Hlasovanie :        prítomní : 24        za :  24             proti : 0         zdržali sa : 0  
 
 
 
k bodu č. 12 : Návrh na schválenie prevodov vlastníctva obecných bytov 
a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve domu 
a na zastavaných pozemkoch 
 

Uznesenie MZ č. 464/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje 

prevody vlastníctva obecných bytov a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach, zariadeniach, príslušenstve domu a na zastavaných pozemkoch podľa predloženého 
zoznamu žiadateľov: 

 

1. Mgr. Libor Meravý a Mgr. Jana Meravá, Damborského 8, byt č. 1, 3-izbový. 

2. Bc. Jana Jaššová, Talichova 12, byt č. 6, 1-izbový, 

3. Andrea Zápražná, Pod záhradami 2, byt č. 13, 3-izbový, 

4. Ing. Oľga Haasová, Saratovská 8, byt č. 11, 1-izbový. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 27        za :  27             proti : 0         zdržali sa : 0  
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k bodu č. 13 : návrh na Dohodu o urovnaní v znení Dodatku č. 1 medzi mestskou časťou 
Bratislava-Dúbravka a Bytovým podnikom Dúbravka, s. r. o. 

 
 

Uznesenie MZ č. 465/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje 
návrh na Dohodu o urovnaní zo dňa 3.12.2009 v znení Dodatku č. 1 medzi mestskou časťou 
Bratislava-Dúbravka a Bytovým podnikom Dúbravka, s. r. o. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 27        za : 18             proti : 4         zdržali sa :  5 
Menovité hlasovanie je uvedené v prílohe č.1. 
 
 
 
k bodu č. 14 : Rozčlenenie komisie školstva, mládeže, kultúry a športu na komisiu pre 
školstvo, mládež a šport a komisiu kultúry. 

 
 

Uznesenie MZ č. 466/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
A. zrušuje 
komisiu školstva, mládeže, kultúry a športu. 
 
B. zriaďuje 
1. komisiu pre školstvo, mládež a šport, 
2. komisiu kultúry. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 25        za : 19             proti : 4         zdržali sa :  2 
 
C. odvoláva z komisie školstva, mládeže, kultúry a športu 

1. predsedu komisie RNDr. Martina Zaťoviča 
2. členov komisie poslancov: Mgr. Olivera Mikšíka 

                                                          Karola Zruneka 
                                                          Mgr. Libora Meravého 
                                                          Ing. Petra Hanulíka 
                                                          Ing. Štefana Bednára 

3. členov komisie neposlancov: PaeDr. Eugéniu Braunovú 
                                                              MUDr. Dagmar Urbanovú 
                                                              Doc. Ing. Juraja Veselského, CSc. 
                                                              Mgr. Katarínu Cigáňovú 
  
Hlasovanie :        prítomní : 26        za : 22             proti : 2         zdržali sa :  2 
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D. volí 

1a) za predsedu komisie pre školstvo, mládež a šport 
      poslanca Ing. Petra Hanulíka 
 

Hlasovanie :        prítomní : 25        za : 18             proti : 2         zdržali sa :  5 
 
1b) za členov - poslancov komisie pre školstvo, mládež a šport 
      Ing. Štefana Bednára, 
      Mgr. Libora Meravého, 
      Mgr. Olivera Mikšíka, 
      RNDr. Martina Zaťoviča. 
 
1c) za členov – neposlancov komisie pre školstvo, mládež a šport 
       Mgr. Katarínu Cigáňovú, 
       Mgr. Evu Považanovú 
       Doc. Ing. Juraja Veselského, CSc. 
 

Hlasovanie :        prítomní : 26        za : 23             proti : 0         zdržali sa :  3 
 
 
2a) za predsedu komisie kultúry 
      poslanca Milana Hlinku. 
 

Hlasovanie :        prítomní : 26        za : 19             proti : 4         zdržali sa :  3 
 
2b) za členov poslancov komisie kultúry 
      Evu Jandošovú, 
      JUDr. Lukáša Machalu, 
      Ing. Miroslava Kováča, 
      Karola Zruneka. 
 
2c) za členov – neposlancov komisie kultúry 
       Ing. Emana Reháka, 
       Mgr. Kvetoslavu Slyškovú, 
       MUDr. Dagmar Urbanovú. 

 
Hlasovanie :        prítomní : 25        za : 19             proti : 0         zdržali sa :  6 
 
 
E. ukladá 
novozvoleným predsedom komisie školstva , mládeže a športu a komisie kultúry v spolupráci 
s tajomníkmi komisií predložiť plán zasadaní príslušnej komisie na rok 2010. 
                                                                                                                                 T: 28.2.2010 
 
Hlasovanie :        prítomní : 26        za :  22             proti : 0         zdržali sa :  4 
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k bodu č. 14A: Návrh na vykonanie zmien v orgánoch spoločnosti Dúbravská televízia, s. 
r. o. 
 

Uznesenie MZ č. 467/2010 
 

 
A. schvaľuje 
1. 1.  odvolanie z funkcie konateľa spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o. MVDr. 

Miroslava Špejla, bytom Galbavého 3, Bratislava 841 01 s účinnosťou k 28.02.2010. 
1. 2.  menovanie do funkcie konateľa spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o. PhDr. 

Matildy Križanovej, bytom Húščavova 3, Bratislava 841 01 s účinnosťou 
k 01.03.2010. 

 
2. 1.    odvolanie z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o. na 

vlastnú žiadosť  Ing. Jany Pifflovej Špankovej, bytom Nejedlého 63, Bratislava 841 02 
s účinnosťou k 28.02.2010. 

2. 2.    menovanie do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o. 
Ing. Jozefíny Baranovej, bytom Ožvoldíkova 5, Bratislava 841 02 s účinnosťou 
k 01.03.2010. 

 
B. žiada starostu 
vykonať ako valné zhromaždenie spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o. potrebné úkony 
za účelom realizácie schválených zmien a ich zápise do obchodného registra.  
 
Hlasovanie :        prítomní : 24        za : 23              proti : 0         zdržali sa : 1  
 
 
 
 
k bodu č. 15 : Návrh – Určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2010 – 2014. 
 

Uznesenie MZ č. 468/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
určuje 
podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov a podľa zákona č. 377/1990 Zb. o hlavom meste Bratislave v znení neskorších 
predpisov pre volebné obdobie rokov 2010 – 2014 (6. volebné obdobie) do Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Dúbravka  v 4 volebných obvodoch 25 poslancov 
nasledovne: 

- v 1. volebnom obvode 6 poslancov, 
- v 2. volebnom obvode 7 poslancov, 
- v 3. volebnom obvode 6 poslancov, 
- vo 4. volebnom obvode 6 poslancov. 

 
Hlasovanie :        prítomní : 25        za : 25              proti : 0        zdržali sa : 0  
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k bodu č. 16 : Návrh na odmenu za 4. štvrťrok 2009 starostovi mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 

 
Uznesenie MZ č. 469/2010 

 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje 
odmenu Ing. Jánovi Sandtnerovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka za 4. štvrťrok 
2009 vo výške 50% zo súčtu platov za obdobie 4. štvrťroka 2009. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 23        za : 19              proti : 3         zdržali sa : 1  
 
 
k bodu č. 17 : Návrh na odmenu za 4. štvrťrok 2009 miestnej kontrolórke mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 
 

Uznesenie MZ č. 470/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje  
odmenu za 4. štvrťrok 2009 Ing. Ružene Zathureckej, miestnej kontrolórke mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, vo výške 30% z priznaného platu za príslušné obdobie. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 26        za : 22              proti : 0         zdržali sa : 4  
 
 
k bodu č. 18 : Poslanecké dni – sťažnosti, pripomienky a námety občanov 
 

Uznesenie MZ č. 471/2010 
 
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
informáciu o vybavení sťažností, pripomienok a námetov občanov z poslaneckých dní bez 
pripomienok 
 
Hlasovanie :        prítomní : 26        za : 26              proti : 0         zdržali sa : 0  
 
   
k bodu č. 19 : Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva 
 
Nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
 
k bodu č. 20 : Rôzne 
 
Nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
 
 
 
                                                                                                            Ing. Ján Sandtner, v. r. 

                       starosta  
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                                                                                                                                   Príloha č. 1 
 
Hlasovanie k bodu č. 13: Návrh na Dohodu o urovnaní v znení Dodatku č. 1 medzi 
mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a Bytovým podnikom Dúbravka, s. r. o.  
   
           Meno a priezvisko      za      proti zdržal sa  
 
   1. Ing. Augustín Ján 
 

/   

   2. Ing. Bednár Štefan 
 

/   

   3. Mgr. Čajka Igor 
 

/   

   4. Ing. Čarnogurská Marta 
 

/   

   5. Ing. Čecho Peter 
 

/   

   6. Ing. Danková Magda 
 

 /  

   7. Ing. Fajkus Peter 
 

/   

   8. Gál Branislav 
 

 /  

   9. Guzy Andrej 
 

 /  

10. Ing. Hanulík Peter 
 

/   

11. Hatala Štefan 
 

/   

12. Hlinka Milan 
 

/   

13. Ing. Hradecký Boris 
 

/   

14. Ing. Hudcovská Jelena 
 

/   

15. Jandošová Eva 
 

/   

16. MUDr. Jarábek Karol 
 

- - - 

17. Doc. Ing. Klimik Michal 
 

/   

18. Ing. Kováč Miroslav 
 

  / 

19. Ing. arch. Králik Pavol 
 

  / 

20. Kremmerová Anna 
 

/   

21. RNDr.Križanová Matilda 
 

/   
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22. Ing. Liptovský Albert 
 

  / 

23. JUDr. Machala Lukáš 
 

/   

24. Mgr. Meravý Libor 
 

/   

25. Mgr. Mikšík Oliver 
 

  / 

26. Petruška Daniel 
 

- - - 

27. Ing. Pifflová-Španková 
 

- - - 

28. MUDr. Šimo Ján 
 

- - - 

29. Zach Miroslav 
 

/   

30. RNDr. Zaťovič Martin 
 

 /  

31. Zrunek Karol 
 

  / 

 
            

Za :        18 
    
Proti :     4 
     
Zdržal :   5 
  
 
Spolu :  27 
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