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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 10. júna 2020 

 

 

 

 

Bod č.2 Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA-DNV plniteľných do 27.05.2020, alebo 

trvalo plnených 

UMZ  č.17/6/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

plnenie uznesení MZ MČ BA-DNV splatných do 27.05.2020, vrátane trvalo 

realizovaných uznesení z minulých rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly. 

 

Hlasovanie :  prítomní:10 za:10  proti:0   zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 3 Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ BA-DNV 

UMZ č. 18/6/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 b e r i e  n a  v e d o m i e 

informáciu o dôležitých rokovaniach starostu od posledného zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

 

Hlasovanie :  prítomní:10 za:10  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č.4 Záverečný účet MČ BA-DNV za rok 2019  

UMZ č. 19/6/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

1. b e r i e  n a  v e d o m i e 

Správu nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky k 31.12.2019 

 

2. b e r i e  n a  v e d o m i e 

odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislavy-Devínska Nová Ves za rok 2019 

 

3. s ch v a ľ u j e 

záverečný účet mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a celoročné hospodárenie 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2019 t.j. výsledok rozpočtového 

hospodárenia prebytok vo výške 551.789,42 Eur bez výhrad. 

 

4. s ch v a ľ u j e 

4.1.vysporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves 

A) tvorba rezervného fondu 54.089,67 Eur 

B) tvorba fondu rozvoja MČ BA-DNV 153.533,88 Eur 

             Konečný výsledok rozpočtu je vyrovnaný 0,-Eur 

 

4.2 hospodárenie príspevkovej organizácie DENOVA za rok 2019 s hospodárskym      

výsledkom po zdanení – prebytkom vo výške 1.970,27 Eur z hlavnej činnosti 
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a 3.149,69 Eur z podnikateľskej činnosti a jeho prevod do Rezervného fondu 

príspevkovej organizácie spolu vo výške 5.116,96 Eur. 

 

4.3. hospodárenie príspevkovej organizácie Istra Centrum za rok 2019   s vyrovnaným 

hospodárskym výsledkom.  
 

5.  b e r i e  n a  v e d o m i e 

  saldo finančných operácii pre rok 2019 vo výške 35.658,88 Eur. 

 

Hlasovanie :  prítomní:10 za:9  proti :0  zdržal sa :1   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 5 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 

_/2020 zo dňa__.__. 2020, o poskytovaní sociálnych služieb a  úhradách za ich 

poskytovanie   

UMZ č. 20/6/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 2/2020 

zo dňa 10.06.2020, o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za ich poskytovanie. 

 

Hlasovanie :  prítomní:10 za:10  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 6 Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves 2018 – 2022 ku dňu 31.12. 2019 

UMZ č.21/6/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 b e r i e  n a  v e d o m i e 

Informatívnu správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves 2018 – 2022 ku dňu 31.12. 2019. 

 

Hlasovanie :  prítomní:10 za:10  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 7 Návrh na zrušenie uznesenia UMZ č.5/5/2016 

UMZ č.22/6/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 r u š í 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

UMZč.5/2/2016. 

 

Hlasovanie :  prítomní:10 za:9  proti :1  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 9 Predĺženie prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1834/1 z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa o výmere 30 m2 – pre vjazd do garáže –– p. Mekesova 

UMZ č.23 /6/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

ako prípad  hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predĺženie nájomnej zmluvy na 

prenájom časti pozemku registra "C" KN parc.č. 1834/1 o výmere 30 m2 pre vjazd do 

garáže, postavenej na pozemku parc.č. 1834/3 vo vlastníctve nájomníčky: Zlatice 
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Mekesovej, bytom Prímoravská 12, 841 07 Bratislava, na dobu neurčitú od 01.07.2020 

za minimálnu cenu 4,11 €/m2/rok na základe minimálnych sadzieb prenájmov NP 

a pozemkov platných od 1.4.2020, t. j. za minimálne ročné nájomné v hodnote 123,30 

€. 

Pozemok parc.č. 1834/1 je vedený na liste vlastníctva č.1, vo vlastníctve hlavného mesta 

SR Bratislavy, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 3 063 m2.    

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v pokračovaní využívania vybudovaného 

vjazdu do garáže vo vlastníctve nájomníčky, postavenej na susednom pozemku parc.č. 

1834/3, ktorý bol podmienkou stavebného konania a dokladovanie vzťahu k pozemku 

upravovala nájomná zmluva, ktorej platnosť končí dňa 30.6.2020. 

 

Dodatok k nájomnej zmluve bude s nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia 

uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V 

prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude s nájomcom v uvedenom termíne 

podpísaný, toto uznesenia stráca platnosť. 

 

Hlasovanie :  prítomní:10 za:10  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č.10 Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1834/1 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa o výmere 15 m2  pre vjazd na nehnuteľnosť –– p. Zemanová 

UMZ č.24/6/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

ako prípad  hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra "C" KN 

parc.č. 1834/1 o výmere 15 m2 pre vjazd na vlastné nehnuteľnosti pre žiadateľku  

Zuzanu Zemanovú , bytom Slovinec 20, 841 07 Bratislava, na dobu neurčitú od  

01.07.2020 za minimálnu cenu 4,11 €/m2/rok na základe minimálnych sadzieb 

prenájmov NP a pozemkov platných od 1.4.2020, t. j. za minimálne ročné nájomné 

v hodnote 61,65 €. Pozemok parc. č. 1834/1 je vedený na liste vlastníctva č.1, vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 3 

063 m2.    

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva vo vybudovaní vjazdu na nehnuteľnosti vo 

vlastníctve žiadateľky – záhrada a rodinný dom s dvorom, ležiace na susedných 

pozemkoch parc. č. 1869/2 a 1869/3 v k. ú. Devínska Nová Ves, pričom dokladovanie 

vzťahu k zabratému pozemku je nutnosťou v dodatočnom stavebnom konaní.   

 

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 

Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že 

nájomná zmluva nebude s nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenia 

stráca platnosť. 

 

Hlasovanie :  prítomní:10 za:10  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 
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Bod č. 11 Prenájom častí pozemku registra „C“ KN parc. č. 1834/1 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa o výmere 16,73 m2  a 14,65 m2 pre vjazdy na nehnuteľnosť –– p. 

Mišíková. 

UMZ č.25/6/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

ako prípad  hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemku registra "C" KN 

parc.č. 1834/1 o výmere 16,73 m2 pre vjazd č. 1 do budúcej garáže, prislúchajúcej 

k prvej bytovej jednotke a o výmere 14,65 m2 pre vjazd č.2 na parkovacie stojisko, 

prislúchajúce k druhej bytovej jednotke rodinného domu, ktorý plánujú žiadatelia: 

Miroslav Mišík a Janka Mišíková, obaja bytom Štefana Králika 8, 841 07 Bratislava, 

postaviť na susednom pozemku parc.č. 1869/1, na dobu neurčitú od 01.07.2020 za 

minimálnu cenu 4,11 €/m2/rok na základe minimálnych sadzieb prenájmov NP 

a pozemkov platných od 1.4.2020, t. j. za minimálne ročné nájomné v hodnote 128,97 

€. Pozemok parc.č. 1834/1 je vedený na liste vlastníctva č.1, vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 3 063 m2.    

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva vo vybudovaní č. 1 do budúcej garáže, 

prislúchajúcej k prvej bytovej jednotke a  vjazdu č.2 na parkovacie stojisko, 

prislúchajúce k druhej bytovej jednotke  rodinného domu, ktorý plánujú žiadatelia 

postaviť na susednom pozemku parc.č. 1869/1 v k.ú. Devínska Nová Ves, pričom 

dokladovanie vzťahu k zabratému pozemku je nutnosťou v spojenom územnom a 

stavebnom konaní.  

 

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 

Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že 

nájomná zmluva nebude s nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenia 

stráca platnosť. 

 

Hlasovanie :  prítomní:10 za:10  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č.12 Prenájom nebytového priestoru o výmere 85,83 m2 v Dovina pasáži  z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa pre OZ Šijeme pre radosť. 

UMZ č.26/6/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

z dôvodu osobitného zreteľa prenájom nebytového priestoru o výmere 85,83 m2, 

nachádzajúceho sa na 1. nadzemnom podlaží bytového domu na ulici M. Marečka 2-6, 

súpisné číslo domu 6107, parcelné číslo 2565/67, vedený Okresným úradom Bratislava, 

katastrálnym odborom, zapísaný na  LV č. 3439, katastrálne územie Devínska Nová 

Ves, pre občianske združenie Šijeme pre radosť, Ivana Bukovčana 3, 841 08 Bratislava, 

IČO: 50 072 951, za cenu 10,00 €/m2/ rok  + služby spojené s užívaním nebytového 

priestoru, na dobu neurčitú od 01.09.2020 za účelom "tvorivé šitie detí vo veku 6 - 15 

rokov". Prenajímateľ je správcom objektu a pozemku, ktoré sú vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislava.  

  

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v 

Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že 

nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenia 

stráca platnosť. 
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Hlasovanie :  prítomní:10 za:10  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č.13 Výpožička časti pozemku registra „C“KN parc.č. 99/1 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre vlastníkov bytov a NP bytového domu Kalištná 13-19 na 

vybudovanie uzatvoreného kontajnerového stojiska - Spoločenstvo vlastníkov bytov 

Kalištná 13,15,17,19. 

UMZ č.27/6/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

ako prípad  hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov výpožičku  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa časti pozemku registra "C"KN  parc.č. 99/1 o výmere 7,70 m2 (ďalej 

ako predmet výpožičky), druh pozemku ostatné plochy, celková výmera pozemku 1215 

m2, pozemok  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 1723, pre okres: 

Bratislava IV, obec: Bratislava-m. č. Devínska Nová Ves, k. ú. Devínska Nová Ves, na 

dobu neurčitú od 1.7.2020 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom 

dome Kalištná 13,15,17,19, ktorých zastupuje Spoločenstvo vlastníkov bytov Kalištná 

13,15,17,19, IČO:30853494, Kalištná 17, 841 07 Bratislava, za účelom vybudovania 

uzatvoreného kontajnerového stojiska na domový odpad pre vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov bytového domu Kalištná 13,15,17,19. 

  

Dôvodom hodného osobitného zreteľa pri výpožičke časti pozemku registra „C“ KN  

parc.č. 99/1 o výmere 7,70 m² je vybudovanie uzatvoreného kontajnerového stojiska na 

domový odpad pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Kalištná 

13,15,17,19. 

 

Zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Kalištná13,15,17,19: 

P.č. číslo bytu  číslo vchodu  Priezvisko, meno, titl. 

1 11   13   Mišík Jozef, Ing., Mišíková Gabriela, rod. Navarová,   

                                                           Ing. 

2 12   13   Šverha Jan 

3 13   13   Vallová Bibiana, Mgr.  

4 22   13   Jankovič Martin 

5 21   13                   Blatnický Jaroslav a Kristína, rod. Panáčková   

6 23   13   Sökeová Beatrix, rod. Mináriková 

7 31   13   Straková Katarína, Bednárová Karin 

8 32   13   Madžo Peter, Ing., Madžo Milan 

9 33   13   Capek Miroslav, Ing. 

10 42   13   Rehorčík Peter a Janka, rod. Ondrejková, RNDr. 

11 41   13   Grnja Milan, Grnja Anka, rod. Nosalj, Mgr., PaedDr. 

12 43   13   Lengyel Koloman, Lengyel Adrián, Mader Jaroslav,    

                                                        Belgacemová Fatma Jenniffer 

13 11   15   Krčmár Jaroslav a Diana, rod. Mašeková 

14 13   15   Krug Juraj 

15 12   15   Kralovičová Mária, rod. Baroková 

16 21   15   Vráblik Juraj, Ing.  

17 22   15   Drančak Patrik 

18 23   15   Granecová Mária, rod. Ščepánová 
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19 31   15   Ludvig Daniel a Jana, rod. Hojzáková 

20 32   15                   Pažítka Michal a Veronika, rod. Veselovská    

21 33   15   Tejová Katarína, Ing., Halabrín Boris  

22 41   15   Ščepánová Eva, rod. Tazberíková, Ing. 

23 42   15   Paszmárová Lívia, rod. Paszmárová 

24 43   15   Števková Denisa, rod. Števková 

25 11   17   Gaváčová Silvia, rod. Fulopová 

26 12   17   Kostolanský Peter a Mária, rod. Encingerová 

27 21   17   Ferenčák Rudolf, Ing. a Jarmila, rod. Ficová 

28 22   17   Jeck Jozef a Viera, rod. Rímková 

29 31   17   Pleška Milan, Ing. a Viera, rod. Poláková, Ing. 

30 32   17   Mihalovičová Božena, rod. Svobodová 

31 41   17   Suríni Pavol a Dana, rod. Klištincová 

32 42   17   Banovič Karol a Cecília, rod. Frantová 

33 11   19   Juran Milan a Mária, rod. Vizinová 

34 12   19   Mundiová Janka, rod. Vlasová 

35 22   19   Glatz Matúš a Katarína, rod.Bôbiková 

36 21   19   Arpáš Peter  

37 32   19   Skočdopolová Emília, rod. Krutá 

38 31   19   Fabuš Ivan, Fabušová Jana, rod. Hrubová 

39 41   19   Preisinger Miroslav, Valentovičová Darina, Preisinger  

                                                        Miroslav, Preisingerová Katarína, Preisinger Štefan 

40 42   19                   Mak Róbert a Eva, rod. Kurilová    

 

P.č. číslo NP  číslo vchodu  Priezvisko, meno, titl. 

41 1    13   Ďuriš Emil, Ing. a Irena, rod. Obrimčáková  

42 2    13   Püspöky Magdaléna rod. Háblyová, Ing. 

43 3    13   Mišík Jozef, Ing., Mišíková Gabriela, rod. Navarová,  

                                              Ing. 

44 4    13   Čuchran Ján, Doc.Ing.CSc. a Darina, rod. Pavelková,  

                                              PhDr.CSc. 

45 5    15   Sobota Michal a Antónia, rod. Balgová 

46 6    15   Gaváčová Silvia, rod. Fulopová 

47 7    15   Ščepánová Eva, rod. Tazberíková, Ing. 

48 8    15   Graus Rastislav, Mgr. A Mária, rod. Vindišová, Mgr. 

49 9    19   Ondrejkovič Robert, Mgr. A Jelena, rod. Nechezina,  

                                                 Mgr. 

50 10  19  Kochan Stanislav , Ing. a Eva, rod. Humeníková, Ing. 

  51 11  19  Guba Peter, Mgr.Phd. a Paula, rod. Vačková 

 

Zmluva o výpožičke bude s vypožičiavateľom podpísaná do 60 dní od schválenia 

uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V 

prípade, že zmluva o výpožičke nebude s vypožičiavateľom v uvedenom termíne 

podpísaná, prijaté uznesenie stratí platnosť. 

 

Hlasovanie :  prítomní:10 za:10  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 
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Bod č.14 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2020  

UMZ č. 28/6/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves na obdobie 2. polrok 2020 a súčasne odporúča poveriť miestneho kontrolóra na 

výkon kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polrok 

2020. 

 

Hlasovanie :  prítomní:10 za:10  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 15/A Návrh na začatie konania o ochrane verejného záujmu – Zoroslav 

Smolinský 

UMZ č. 29/6/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

1. z a č í n a 

z vlastnej iniciatívy konanie podľa čl. 9 ods.2 písm. a) zákona č. 357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) voči Zoroslavovi Smolinskému, 

poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves, 

pretože doterajšie zistenia nasvedčujú tomu, že porušil svoju povinnosť podať 

oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona 

po ujatí sa verejnej funkcie a taktiež aj počas jej výkonu do 31.marca 2019. 

 

2. v y z ý v a 

podľa čl. 9. ods. 4 ústavného zákona poslanca miestneho zastupiteľstva uvedeného 

v bode 1 tohto uznesenia, aby sa vyjadril, prečo nepodal oznámenie podľa čl. 7 

ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona po ujatí sa verejnej 

funkcie a taktiež aj počas jej výkonu do 31.marca 2019, a aby toto vyjadrenie zaslal 

Komisii na ochranu verejného záujmu miestneho zastupiteľstva. 

T: do 30 dní od doručenia výzvy v písomnej forme. 

 

3. p o v e r u j e 

Komisiu na ochranu verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves, aby v prípade, ak je to potrebné, v mene miestneho 

zastupiteľstva vykonala ďalšie dokazovanie v súlade s článkom 9 ods.4 ústavného 

zákona v konaní, ktoré sa začína podľa bodu 1 tohto uznesenia, 

 

4. u k l a d á 

komisii na ochranu verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves, aby predložila na rokovanie miestneho zastupiteľstva 

návrh rozhodnutia vo veci, v ktorej sa začína konanie podľa bodu 1 tohto uznesenia. 

T: do 92 dní odo dňa schválenia uznesenia miestneho zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie :  prítomní:10 za:10  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 
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Bod č. 16 Rôzne 

UMZ č. 30/6/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 ž i a d a 

starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, aby zaradil na najbližšie 

zasadnutie miestneho zastupiteľstva samostatný bod informáciu o stave príprav 

a realizácii investičných akcií z rozpočtu mestskej časti. 

 

Hlasovanie :  prítomní:9 za:9  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

UMZ č.31/6/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 ž i a d a 

starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, aby zabezpečil zverejnenie 

výšky platu starostu mestskej časti a odmien poslancov miestneho zastupiteľstva 

pôsobiacich v súčasnom volebnom období na webovom sídle mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves 

 

Hlasovanie :  prítomní:9 za:9  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

 

 

 

V Bratislave 10. júna 2020 

 

 

 

 

 

 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

 


