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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 16. septembra 2020 

 

 

 

 

Bod č.2 Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA-DNV plniteľných do 02.09.2020, alebo 

trvalo plnených 

UMZ  č.32/9/2020 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 plniteľných do 02.09.2020, vrátane trvalo 

realizovaných uznesení z minulých rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly. 

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:10  proti:0   zdržal sa :1   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 3 Informácia o dôležitých rokovaniach starostu Mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves 
UMZ č. 33/9/2020 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:11 za:11  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č.4 Prehľad plnenia rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za 1. 

polrok 2020 

UMZ  č.34/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 b e r i e  n a  v e d o m i e 
 informáciu o prehľade plnenia rozpočtu MČ BA DNV za 1. polrok 2020. 

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:11  proti:0   zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č.5 Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves na rok 2020 
UMZ č. 35/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves na rok 2020 v nasledovnom znení: 

 

 

1. zvýšením výdavkov na položke: 

 Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej 

správy), Prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 700 (KV - MÚ a 

ostatné) vo výške 184 000 €,  

a zároveň znížením výdavkov na položkách: 
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 Program 2 (Životné prostredie), Podprogram 1 (Odpadové hospodárstvo), Prvok 

1 (Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadu), Položka 700 (KV - objekty 

Denova) vo výške 84 000 €, 

 Program 5 (Bývanie a občianska vybavenosť), Podprogram 2 (Agenda - 

nebytové priestory), Prvok 1 (Objekty určené na prenájom), Položka 700 

(Rekonštrukcie terasy M. Marečka) - vo výške 100 000 €. 

  

2. zvýšením príjmov na položke: 

 312012 Bežné transfery zo ŠR - Na rozvoj školstva - ZŠ vo výške 760 €,  

 

a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 

 Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 1 (ZŠ Ivana 

Bukovčana), Položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - normatívne) vo výške 520 €, 

 Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 2 (ZŠ Pavla 

Horova), Položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - normatívne) vo výške 240 €, 

 

3. zvýšením príjmov na položke: 

 312012 - Bežné transfery zo ŠR - Na rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne) vo 

výške 56 068 €, 

 

a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 

 Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 1 (ZŠ Ivana 

Bukovčana - primárne vzdelávanie), Položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - 

nenormatívne) - vo výške           18 829 €, 

 Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 1 (ZŠ Ivana 

Bukovčana - nižšie sekundárne vzdelávanie), Položka 641 (Bežný transfer zo 

ŠR - nenormatívne) - vo výške 10 364 €, 

 Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 2 (ZŠ Pavla 

Horova - primárne vzdelávanie), Položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - 

nenormatívne) - vo výške 16 524,5 €, 

 Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 2 (ZŠ Pavla 

Horova - nižšie sekundárne vzdelávanie), Položka 641 (Bežný transfer zo ŠR - 

nenormatívne) - vo výške 10 350,5 €. 

 

4. zvýšením výdavkov na položke: 

 Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 1 (ZŠ Ivana 

Bukovčana - nižšie sekundárne vzdelávanie), Položka 640 (Bežný transfer pre 

ZŠ - asistent učiteľa) - vo výške 1240 €, 

 

a zároveň znížením výdavkov na položke: 

 Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 2 (ZŠ Pavla 

Horova - nižšie sekundárne vzdelávanie), Položka 640 (Bežný transfer pre ZŠ - 

asistent učiteľa) - vo výške 1240 €. 

 

5. zvýšením príjmov na položke: 

 312012 Bežné transfery zo ŠR - Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova) 

vo výške 2786 €, 

 

a zároveň znížením príjmov na položke: 

 111003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve vo výške       

2 786 €. 
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6. zvýšením príjmov na položke 

 312012 Bežné transfery zo ŠR - Na školský úrad vo výške 1604 €, 

 

a zároveň znížením výdavkov na položkách: 

 111003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve vo výške 

1604 €. 

 

7. zvýšením príjmov na položke 

 -312012 Bežné transfery zo ŠR - Na PVŠS - sčítanie obyvateľstva vo výške 28 

712 €, 

 

a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 

 Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej 

správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 610 (Mzdy, platy, 

služob. príjmy a ostatné vyrovnania) vo výške 17 801,44 €, 

 Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 1 (Výdavky verejnej 

správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 620 (Poistné a 

príspevok do poisťovní) vo výške 10 910,56 €, 

 

8. zvýšením výdavkov na položke: 

 Program 9 (Sociálne služby), podprogram 7 (Podpora neštátnych subjektov), 

prvok 1 (Dotácie spoločenským organizáciám), položka 640 (Bežné transfery) 

vo výške 1782 €, 

 

a zároveň znížením výdavkov na položke: 

 Program 2 (Životné prostredie), podprogram 6 (Aktivity v oblasti životného 

prostredia miestneho významu), prvok 1 (Podpora organizácií v oblasti 

životného prostredia), položka 640 (Bežné transfery) vo výške 1782 €, 

  

Hlasovanie :  prítomní:11 za:9  proti :2  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č.6 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves na rok 2020 

UMZ  č.36/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 

1. s ch v a ľ u j e 
poskytnutie dotácií na rok 2020 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Devínska nová Ves č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves v oblasti športu pre žiadateľov nasledovne: 

 

 

 

názov žiadateľa 

 

 

účel dotácie 

výška 

schválene

j dotácie 

v € 

1. 

Lokomotíva 

Devínska 

Nová Ves 

Názov projektu: „Žijeme futbalom“ 

- prenájom umelých ihrísk, telocviční a iných 

priestorov na realizáciu projektu 7 550,- 
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- štartovné SFZ, BFZ a ObFz, turnaje organizované 

inou organizáciou, halové ligy 

- športové potreby (lopty, kužele, rebríky, svetelná 

tabuľa s ukazovateľom času a skóre na futbal, 

tabule striedacie, panáky a iné) 

- zdravotnícke potreby a materiál 

- športová výstroj na zápasy, turnaje a tréningy, 

- doprava- diaľničné mýto, poistné, PHM na turnaje, 

majstrovské, prípravné a iné zápasy, 

- kancelárske potreby, odmeny a ceny účastníkom 

projektu Žijeme futbalom, 

- organizácia zimných a letných sústredení, 

- organizácia, propagácia projektu a s tým súvisiace 

služby a práce, 

- odmeny delegovaným osobám z BFZ (rozhodcovia 

delegáti) a poplatky SFZ, BFZ, ObFZ za 

účastníkov projektu, 

- prenájom technických prostriedkov 

2. 

Futbalový 

klub mládeže 

Devínska 

Nová Ves 

Názov projektu: „Futbalový klub mládeže Devínska Nová 

Ves“ 

- prenájom tréningových plôch (telocvične a umelá 

tráva), 

- štartovné na turnajom, 

- klubové zápasové sady (dres, trenírky, štucne), 

- klubové mikiny pre deti, 

- klubové tréningové sady (2x tréningový dres 

a trenírky), 

- klubové šuštiakové bundy pre deti 3 400,- 

3. 

Stolnotenisový 

klub Devínska 

Nová Ves 

Názov projektu: „Deti za stolnotenisový stôl a dospelí 

tiež“ 

- cestovné náklady na mimobratislavské športové 

podujatia, 

- registračné poplatky zväzu stolného tenisu, 

- štartovné poplatky na tuzemské a zahraničné 

súťaže, 

- odmena trénerom za trénovanie detí- za 

podmienky, že nepôjde o mzdové náklady na 

príjemcu dotácie, 

- správne a administratívne poplatky banke, notárom 

a štátnej správe, 

- materiálne náklady na športovú výbavu 

a zabezpečenie výcviku 

- náklady na doprovod detí na turnaje mimo 

Bratislavy- koučing- za podmienky, že nepôjde 

o mzdové náklady na príjemcu dotácie, 

- náklady na zabezpečenie licencovaných rozhodcov 

pri zápasoch extraligy a 1. ligy- za podmienky, že 

nepôjde o vyúčtovanie mzdových nákladov na 

príjemcu dotácie, 

- nájomné a energie 3 400,- 

4. 

Šachový klub 

Strelec 

Názov projektu: „Činnosť šachového klubu Strelec 

Devínska Nová Ves“ 1 500,- 



5 

 

Devínska 

Nová Ves 

- vklady do ligových súťaží, 

- prenájom hracej miestnosti, 

- tréningy mládeže za podmienky, že nepôjde 

o vyúčtovanie mzdových nákladov na príjemcu 

dotácie, 

- úhrada cestovných nákladov, 

- účasť na majstrovských podujatiach, 

- účasť na šachových turnajoch 

5. 

Občianske 

združenie 

Mažoretky 

Tina 

Názov projektu: „Kostýmy pre kadetky a juniorky, letné 

sústredenie, Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom 

športe 2020“ 

- nákup kostýmov pre kadetky a juniorky, 

- náklady na letné sústredenie- za podmienky, že 

nepôjde o vyúčtovanie mzdových nákladov na 

príjemcu dotácie a stravovanie, 

- náklady na MSR- za podmienky, že nepôjde 

o vyúčtovanie mzdových nákladov na príjemcu 

dotácie a stravovanie 700,- 

6. 

Futbalový 

klub Starí páni 

Kontura DNV 

Názov projektu: „Medzinárodný futbalový turnaj 

futbalistov po aktívnej činnosti“ 

- reklamné predmety, ceny pre účastníkov, 

rozhodcovia, moderátor, ozvučenie, servis 

cateringu (stan, stoly, stoličky, gril, obsluha)- za 

podmienky, že nepôjde o mzdové náklady na 

príjemcu dotácie 500,- 

7. 

ŠK Albatros 

pri ZŠ na Ul. 

I. Bukovčana 

3 

Názov projektu: „Rekreačný a výkonnostný tenis v MČ 

DNV“ 

- náklady na spotrebný materiál pre výuku tenisu 

a turnaje ako lopty, rakety, oblečenie, ceny, 

- zabezpečenie sezónnej prípravy, údržby 

a prevádzkovanie tenisového areálu (antuka, siete, 

náradie, zásteny proti vetru a iné) 750,- 

8. 

GoodSports 

International 

Slovensko 

Názov projektu: „Detský baseballový/športovo-výchovný 

program 2020“ 

- nájomné na telocvične, 

- športová výstroj a materiál, nové dresy a šiltovky, 

- súťaže- štartovné, cestovné, 

- na organizovanie akcií (pobytový tábor, denný 

tábor, víkendové sústredenia), ubytovanie pre 

účastníkov pobytového tábora v Bojniciach- za 

podmienky, že nepôjde o vyúčtovanie mzdových 

nákladov na príjemcu dotácie a stravovanie, 

- prenájom klubových priestorov- trieda, 

- športové potreby, 

- odmeny pre víťazov, 

- diplomy, 

- nákup dekorácií, 

- nákup spoločenských hier, 

- exkurzie a výlety- za podmienky, že nepôjde 

o vyúčtovanie mzdových nákladov na príjemcu 

dotácie a stravovanie, 2 400,- 
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- sústredenia- za podmienky, že nepôjde 

o vyúčtovanie mzdových nákladov na príjemcu 

dotácie a stravovanie, 

- reklamné a darčekové predmety, 

- tlač letákov- tonery, 

- nákup kancelárskych potrieb (perá, farbičky, papier 

a iné), 

- náklady na ihriská 

9. 

BEST 

BOXING 

CLUB 

Názov projektu: „Box proti predsudkom a pre všetkých 

Podujatie:Devínsko-Novoveský „VEČER BOXU“ a letný 

ring 

- nájomné za priestory, 

- športový materiál a výstroj (rukavice, prilby, lapy, 

mechy, tejpy, bandáže, chrániče, medicinbaly, 

expandre, závažia, šport gumy, konštrukcie, 

aparáty a pod.) 

- výroba dresov a spoloč. Klubových vecí, 

- doprava a ubytovanie súťažiacich boxerov, 

- usporiadanie Galavečera VEČER BOXU 

a Letného ringu- odmeny a dary pre súťažiacich, 

prenájom riungu a priestorov, rozhodcovia, 

hlásateľ, zvukár, Dj a aparatúra, upratovačky, SBS, 

zdrav. Dozor, lavice, stoly, stoličky, osvetlenie, 

konštrukcia na osvetlenie, nákladné auto na 

prevoz), 

- sústredenie- ubytovanie, doprava, prenájom 

priestorov, wellnes a regenerácia, 

- registračné a štartovné súťažné poplatky 3 150,- 

10. 

Hokejbalový 

Club IEPURII 

DNV 

Názov projektu: „Reprezentácia mestskej časti DNV“ 

- štartovné na turnajoch  U8, U10, U14,, 

- nákup výstroja U08-U14, 

- prestupy a hosťovania muži, 

- štartovné liga ZHbL (ShbÚ) muži, 

- štartovné turnaje muži, 

- nákup výstroja muži 1 900,- 

11. 

FC 

Internacionál 

Devínska 

Nová ves 

Názov projektu: „Futbal, FC Internacionál Devínska Nová 

Ves“ 

- prenájom telocvične, 

- preprava na zápasy, 

- športové oblečenie /dresy, trenírky, štulpne, 

rozlišovacie tričká/, 

- športový materiál /lopty, športové pomôcky/ 500,- 

12. 

Volejbalový 

klub Fénix 

Názov projektu: „Volejbal v Devínskej“ 

- prenájom telocvične 150,- 

13. 

Tanečné 

centrum 

ELEGANZA 

Bratislava 

Názov projektu: „Materiálno-technické zabezpečenie 

detských súťažných zložiek TC Eleganza“ 

- aparatúra, 

- teplákové súpravy, 

- tréningové topánky, 

- súťažné oblečenie, 

- nájom sál, 650,- 



7 

 

- honoráre- za podmienky, že nepôjde o vyúčtovanie 

mzdových nákladov na príjemcu dotácie 

14. 

DO FÉNIX 

Bratislava V. 

M-klub 

Názov projektu: „Škola Šeliem Devínskej Novej Vsi“ 

- prenájmy priestorov pre pravidelné tréningy 

a nácviky, 

- výroba kostýmov pre vystúpenia účastníkov 

projektu, 

- výroba prezenčných tričiek pre účastníkov 

projektu, 

- nákup cvičebných pomôcok pre účastníkov 

projektu 750,- 

15. 

KOI - 

Rybársky klub 

nepočujúcich 

Názov projektu: „CARP DEAF FEEDER 2020“ 

- prenájom jazero, 

- vecné ceny od 1. m do 3 m. naj ryba, 

- putovný pohár 200,- 

16. 

DHZ 

Devínska 

Nová Ves, o.z. 

Názov projektu: „Kolektív hasičskej mládeže“ 

- 4x džberová striekačka A110, 

- Požiarna nádrž laminátová 1 000 l, 

- Pretlakový ventil nezablombovaný, 

- 2 x hadica D25 ku džberovej striekačke, 

- CTIF bariéra 0,7 m x 2,0 m, 

- Detská sada hadíc PUR, 

- CTIF stojan s latkou 0,8m, 

- Rozdeľovač PH-šport s polospojkou, 

- 3x prúdnica pro 60m C52 DIN detská, 

- 7x CTIF nosič na hadice-Fe, 

- Špeciálny guľový rozdeľovač MINI 1 000,- 

17. 

Klub Workout 

Academy 

Názov projektu: „Športové a kultúrne podujatia pre 

mládež a dospelých“ 

- Športové vybavenie, 

- Športové trofeje a medaile, 

- Klubové oblečenie, 

- Rôzne predmety do súťaží, 

- Projektor na vzdelávanie, 

- Ubytovanie športové tábory, 

- Denný tábor pre deti- za podmienky, že nepôjde 

o vyúčtovanie stravovania, 

- Prenájom komponentov na športovú udalosť: 

stany, ozvučenie, pivné sety 

 

 

 

 

 

1 500,- 

 

 

 

 

 

 

2. s ch v a ľ u j e 

poskytnutie dotácií na rok 2020 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Devínska nová Ves č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves v oblasti kultúry pre žiadateľov nasledovne: 
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názov žiadateľa 

 

účel dotácie 

výška 

schválenej 

dotácie v 

€ 

1. 

Matica  

slovenská 

Názov projektu: „ochrana a rozvoj národnej kultúry“ 

- prenájmy a služby v Istracentre, 

- beseda s osobnosťou MS a slovenskej kultúry, 

- Matičný snem s kultúrnym programom, 

- literárne podujatie so slovenským spisovateľom, 

- beseda história DNV a MS, 

- deň ústavy – spoločenské podujatie v prírode, 

- vianočné podujatie MS s kultúrnym programom, 

- matičná slávnostná akadémia v DNV, 

- zájazd za krásami Slovenska  1.300,- 

2. 

Chorvátsky 

kultúrny 

spolok/Hrvatsko 

kulturno 

društvo 

Bratislava-

Devínska Nová 

Ves 

Názov projektu: „Príprava a vydanie publikácie: J. 

Daničová - J. Klačka – V. Pokorný, Rječník 

novosielskoga guvora / Slovník nonoveského dialektu 

Horvatskonovosielski dialekt-hrvatsko-slovački 

/Chorvátskonovoveský dialekt-korvátsko-slovenský“ 

- polygrafické náklady (tlač, väzba), 

-  príprava na tlač, sadzba, grafická úprava, PDF. 

súbory, skeny obrázkov, 

- autorské honoráre za podmienky, že nepôjde 

o mzdové náklady pre príjemcu dotácie, 

- redakčná a jazyková úprava za podmienky, že 

nepôjde o mzdové náklady pre príjemcu dotácie, 

- odborná lektúra rukopisu za podmienky, že 

nepôjde o mzdové náklady pre príjemcu dotácie  1.250,- 

3. CHABIK 

Názov projektu: „Pracovné sústredenie DFS Grbarčieta“ 

- pracovné sústredenie za podmienky, že nebude 

vyúčtované stravovanie.  1.500,- 

4. 

Občianske 

združenie Črip 

Názov projektu: „Minorita pre majoritu – zachovávanie 

a rozvíjanie tradícií Devínskej Novej Vsi“ 

- materiál na výrobu krojov, 

- doprava, 

- materiál pre výuku (noty, učebnice), 

- servis nástrojov, 

- krojové doplnky (čižmy, klobúky, ...), 

- nástroje a nástrojové doplnky (struny, ...)  900,- 

5. "KOBYLKA" 

Názov projektu: „Príprava programu k 30. Výročiu 

založenia súboru“ 

- hudobná úprava novej choreografie k 30. 

výročiu: oblasť Trenčiansko – Peter Obuch, 

- krojové zabezpečenie novej choreografie k 30. 

výročiu: oblasť Ponitrie: 

o dievčenské blúzky (30 ks), chlapčenské 

košele (10 ks), 

o kašmírové sukne (10 ks), 

o biele sukne (5 ks), 

o dievčenské lajblíky (10 ks), 

o biele zásterky (10 ks), 

o chlapčenské lajble (10 ks),  1.500,- 
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o krojové 

- zabezpečenie novej choreografie k 30. výročiu: 

oblasť Trenčiansko: 

o chlapčenské košele (10 ks), 

o široké nohavice (3 ks), 

o dievčenské kabátiky (15 ks), 

- videozáznam výročného vystúpenia, 

- fotodokumentácia výročného vystúpenia 

6. 

Činoherný klub 

Devínska Nová 

Ves, občianske 

združenie 

Názov projektu: „Srdečne vás vítame (divadelné 

predstavenie)“ 

- kostýmy, 

- rekvizity, 

- scéna, 

- honoráre za podmienky, že nepôjde o mzdové 

náklady pre príjemcu dotácie, 

- propagačné materiály  1.000,- 

7. 

Umelci z 

Istrijskej 

Názov projektu: „Umelecké sústredenie pre žiakov 

ZUŠ“ 

- doprava autobusom, 

- ubytovanie, 

- spotrebný materiál  1.200,- 

8. 

Šijeme pre 

radosť 

Názov projektu: „Deti šijú deťom“ 

- metráž látky, 

- galantérny tovar – stuhy, nite, gombíky a iné, 

- výplň prikrývok a hračiek, 

- pomôcky, rezacie pravítka, rezače, čepele  850,- 

9. Pátrač Tino 

Názov projektu: „Pátrač Tino spoznáva Devínsku Novú 

Ves“ 

- Nová Brožúrka (náklad 500 ks), vychádzky 

a odmeny počas šk. roka 2019/2020: 

o Grafika a tlač – brožúrka, 

o fotografie, grafika a tlač – podporné 

materiály (diplomy, letáky), 

o odmeny pre deti – vecné ceny (odznaky, 

zápisníčky, sladkosti a pod.), 

o animátori za podmienky, že nepôjde 

o mzdové náklady pre príjemcu dotácie, 

o MHD cestovné lístky pre deti, 

o sprievodcovské služby, vstupy do múzeí, 

- Pátrač Tino párty (september 2020): 

o grafika a tlač pozvánok, plagátov, 

o prenájom priestorov a techniky, 

o odmeny pre účinkujúcich za podmienky, 

že nepôjde o mzdové náklady pre 

príjemcu dotácie, 

o odmeny pre deti (vecné ceny), 

o foto/videozáznam, 

- Seminár pre učiteľov (september 2020): 

o grafika a tlač pozvánok, programu, 

o prenájom priestorov, 

- Obrázková súťaž (september 2020): 

o prenájom priestorov,  500,- 
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o dozor za podmienky, že nepôjde 

o mzdové náklady pre príjemcu dotácie, 

o grafika a tlač pozvánok, plagátov, 

výherných prác, 

o odmeny (víťazné práce – vecné ceny) 

 

3.  s ch v a ľ u j e 
 poskytnutie dotácií na rok 2020 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Devínska nová Ves č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves v oblasti sociálnej pre žiadateľov nasledovne: 

 

názov žiadateľa 

 

 

účel dotácie 

výška 

schválenej 

dotácie v 

€ 

1. 

Slovenský zväz 

telesne 

postihnutých 

DNV 

Názov projektu: „Návšteva kúpeľov, ozdravovacích 

centier, rehabilitácia a história“ 

- doprava na termálne kúpele, 

- vstupy na termálne kúpele, 

- doprava na poznávacie zájazdy, 

- rehabilitácia masáž, 

- rehabilitácia pedikúra  2.000,- 

2. 

Jednota 

dôchodcov 

Názov projektu: „Návšteva divadla, výstav, monitoring 

zdravotného stavu a jeho zlepšenie“ 

- prednášky zo sociálnej a zdravotnej oblasti, 

- masáže – nákup poukážok, 

- kultúra – návšteva divadla a výstav, 

- poznávacie zájazdy za podmienky, že nebude 

vyúčtované stravovanie, 

- športové pomôcky, 

- zdravotné pomôcky  1.800,- 

3. 

Občianske 

združenie 

ICHTYS 

Názov projektu: „ICHTYS – už nielen nízkoprah pre deti 

a mládež!“ 

- energie, 

- nájomné, 

- kancelárske potreby, 

- športové potreby, 

- hrový materiál, 

- náradie a spotrebný materiál pre údržbu  1.444,- 

4. 

Občianske 

združenie 

GAUDETE 

Devínska Nová 

Ves 

Názov projektu: „S radosťou pre deti a rodiny 

v Devínskej“ 

- Dovybavovanie školiacej miestnosti – polica na 

knihy, sedacie vaky, „fatboy“, 

- zebezpečenie kurzu prevej pomoci pre mladých 

animátorov za podmienky, že nebude vyúčtované 

stravovanie a nepôjde o mzdové náklady pre 

príjemcu dotácie, 

- honorár pre lektorov jednotlivých aktivít (10 

prednášok/3hod., víkendové sústredenie 3 lektori, 

hlavný vedúci a dospelí animátori počas letného  1.000,- 
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programu) za podmienky, že nepôjde o mzdové 

náklady pre príjemcu dotácie, 

- úhrada ubytovania počas víkendového 

sústredenia, 

- materiál na činnosť pre všetky aktivity (papiere, 

farbičky, krepové papiere, látky, kostýmy, farby, 

flipchartové papiere, markery, ...), 

- športové potreby (lopty, švihadlá, softbalové 

rakety), 

- doprava (lokálna, autobusová preprava na 

jednodňový výlet počas tábora, 

- doprava na sústredenie), 

- vstupné (hrad, jaskyňa, farma, ZOO) 

5. 

Bratislavský 

spolok 

nepočujúcich 

1930 

Názov projektu: „Sociálno-rehabilitačný kurz 

nepočujúcich osôb za rok 2020“ 

- trofeje pre šachový turnaj (muži a ženy), 

- zájazd do Maďarska (doprava autobusom, 

tlmočenie, vstupné), 

- trofeje na šípkarský turnaj (muži a ženy), 

- víkendový liečebný pobyt v Piešťanoch za 

podmienky, 

- že nebude vyúčtované stravovanie, 

- darčeky ku Dňu matiek, 

- darčeky ku Dňu otcov a Dňu detí, 

- vstupné na termálne kúpalisko, 

- sociálno-rehabilitačný pobyt na Liptove za 

podmienky, že nebude vyúčtované stravovanie, 

- trofeje pre kartársky turnaj (muži a ženy), 

- kvety pre seniorov ku Dňu úcty k starším, 

- prenájom miestnosti pre slávnostnú zábavu, 

- honoráre pre hudobnú kapelu pri príležitosti 

slávnostnej zábavy, 

- Mikulášske balíčky  638,- 

6. 

Asociácia pre 

mládež, vedu a 

techniku 

Názov projektu: „Letný tábor pre znevýhodnené deti 

z Devínskej Novej Vsi“ 

- náklady na ubytovanie, náklady na dopravu 

a poistenie liečebných nákladov pre 20 detí a 4 

táborových vedúcich, 

- materiálne zabezpečenie  500,- 

7. 

ABCedu pre 

vzdelanie 

Názov projektu: „Ako sa naučiť správne hospodáriť 

s peniazmi“ 

- študijné materiály pre žiakov a učiteľov, 

- príprava prednášky, 

- príprava vedomostný kvíz, 

- odmena pre výhercov  400,- 

4. s ch v a ľ u j e 
 poskytnutie dotácií na rok 2020 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Devínska nová Ves č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves v oblasti životného prostredia pre žiadateľov 

nasledovne: 
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názov žiadateľa 

 

 

účel dotácie 

výška 

schválenej 

dotácie v € 

1. 

Mgr. Vladimír Nemček - 

SOVULE 

Názov projektu: „Naši susedia 

v lesoch a poliach“ 

- Stretnutia a podujatia 

v rámci prírodovedného 

klubu Sovule  118,- 

2. DEVÍNSKE JAZERO 

Názov projektu: „Záchrana 

netopierov“ 

- zakúpenie 3 druhov 

netopierych úkrytov, 

- montáž netopierych úkrytov 

a fotopascí – práca vo 

výškach, 

- zakúpenie a osadenie 

fotopascí zaznamenajúcich 

denný a nočný záznam  1.000,- 

3. OZ Jána Jonáša DNV Bratislava 

Názov projektu: „ 

- nákup stromov, 

- vytyčovanie sieti SPP + 

elektrina, 

- materiál na výsadbu, 

podporné koly, drenáž, 

zemina, hnojivo, pracovný 

materiál  1.100,- 

4. "POMOC MAČKÁM" 

Názov projektu: „ 

- odchyt mačiek, 

- kúpa návnad, 

- kastrácia mačiek, 

- veterinárne ošetrenie 

vrátane liečiv, 

- odčervenie a parazity, 

- prikrmovanie  1.000,- 

 

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

 

 

Bod č. 7 Spolufinancovanie sanácie podmáčania suterénu budovy bývalej Základnej 

školy Charkovská 1 
UMZ č.37/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

1. s ch v a ľ u j e 
spolufinancovanie sanácie podmáčania budovy a vlhnutia suterénnych priestorov 

budovy bývalej ZŠ Charkovská 1 vo výške 15.000,-€ v zmysle zmluvy o združenej 

investícii, 

2. ž  i a d a  

starostu MČ BA-DNV o rokovanie s CVTI SR, IČO:151 882, štatutárny zástupca Prof. 

Pharm. Dr. J. Kyselovič o bezplatnom poskytnutí priestorov bývalej ZŠ Charkovská pre 

spoločensko-kultúrne podujatia organizované Mestskou časťou Bratislava-Devínska 

Nová Ves. 

 

Hlasovanie :  prítomní:10 za:8  proti :0  zdržal sa :1 nehlasoval:1 
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Bod č.8 Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves č. ..../2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, prevádzkovaného Rímskokatolíckou 

cirkvou, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves 

UMZ  č.38/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 3/2020, 

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves, prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava-

Devínska Nová Ves v predloženom znení 

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:11  proti:0   zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava–Devínska Nová Ves č. 5/2014 zo dňa 15.12.2014 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 13/2015 zo dňa 04.11.2015 o miestnych daniach na území Mestskej časti 

Bratislava–Devínska Nová Ves 
UMZ č. 39/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 4/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–

Devínska Nová Ves č. 5/2014 o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava–

Devínska Nová Ves zo dňa 15.12.2014 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 

13/2015 zo dňa 04.11.2015 v predloženom znení po zapracovaní osvojeného návrhu 

 

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

 

Bod č.10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves č. .../2020, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

UMZ  č. 40/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 5/2020, 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves v predloženom znení. 

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:11  proti:0   zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

Bod č. 11Návrh na zmenu UMZ č. 37/2/2019, ktorým sa určil počet členov komisií a 

vykonala voľba členov komisií miestneho zastupiteľstva 
UMZ č. 41/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 1. b e r i e   n a   v e d o m i e 
vzdanie sa členstva v Komisii športu a kultúry p. Aleny Kurilovej. 

 

2. m e n í 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves UMZ 

č. 37/2/2019 v bode 1, v ktorom sa určuje počet členov komisií nasledovne: 5. Komisia 

športu a kultúry: 13 členov. 

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:11  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 
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Bod č.12 Návrh na zmenu štatútu miestnych novín mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves 

UMZ  č.42/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

1. s ch v a ľ u j e 
Dodatok č. 1 k Štatútu miestnych novín mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves UMZ č. 102/8/2019 zo dňa 22.08.2019 v predloženom znení po zapracovaní 

a  osvojení pozmeňujúceho návrhu poslanca Mgr. Rastislava Tešoviča. 

 

2.  b e r i e   n a  v e d o m i e  
vzdanie sa členstva v Redakčnej rade  p. Moniky Debnárovej. 

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:11  proti:0   zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 13 Zmluva o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves a 

hlavným mestom SR Bratislava 
UMZ č. 43/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 
Zmluvu o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves a hlavným 

mestom SR Bratislava v predloženom znení. 

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:11  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č.14 Rozhodnutie vo veci ochrany verejného záujmu – Zoroslav Smolinský 

UMZ  č.44/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

1. k o n š t a t u j e 

v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom 

z vlastnej iniciatívy na základe uznesenia č. 29/6/2020 zo dňa 10.éž.2020 podľa čl.9 

ods.2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2020 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcii verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. 

(ďalej len „ústavný zákon“) že Zoroslav Smolinský, poslanec miestneho zastupiteľstva 

porušil svoju povinnosť ustanovenú v čl. 7 ústavného zákona tým, že nepodal 

oznámenie podľa č. 7 ods.1 v spojení s čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona v lehote 

stanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, po ujatí sa verejnej funkcie do 27.12.2018 

a taktiež ani počas jej výkonu do 31. marca 2019, 

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

že Zoroslav Smolinský, poslanec miestneho zastupiteľstva, podľa zistení Komisie na 

ochranu verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves zo dňa 01.062020 nepodal tejto komisii ako orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písm. 

b) ústavného zákona v lehote stanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, po ujatí sa 

verejnej funkcie do 27.12.2018 a taktiež ani počas jej výkonu do 31. marca 2019, kedy 

uplynuli lehoty stanovené v čl.7 ods.1 ústavného zákona, 

3. s ch v a ľ u j e 

rozhodnutie podľa čl.9 ústavného zákona, ktoré je uvedené v prílohe č.1 k tomuto 

uzneseniu, 
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4. o z n a m u j e 

že proti rozhodnutiu miestneho zastupiteľstva podľa časti 3 tohto uznesenia môže 

Zoroslav Smolinský, poslanec miestneho zastupiteľstva, podať návrh na jeho 

preskúmanie na ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní odo dňa doručenia 

tohto rozhodnutia a že podanie takéhoto návrhu má odkladný účinok podľa čl.10 ods.3 

ústavného zákona, 

5. p o v e r u j e 

predsedníčku Komisie  na ochranu verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves podpísaním písomného rozhodnutia podľa časti 3. 

tohto uznesenia a jeho doručením v súčinnosti s miestnym úradom Mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves Zoroslavovi Smolinskému, poslancovi miestneho 

zastupiteľstva a starostovi Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 

6. ž i a d a 

starostu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, aby poskytol súčinnosť 

predsedníčke Komisie na ochranu verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves pri plnení úloh uvedených v časti 5 tohto uznesenia. 

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:10  proti:0   zdržal sa :1   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 15 Schválenie spôsobu prevodu pozemkov registra "C"KN parc. č. 467/1, 468 

a predaj pozemkov registra "C"KN parc. č. 467/1,468 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa – p. Uhlár s manželkou 

UMZ č.45/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

zámer predaja novovytvorených pozemkov registra „C“ KN 

 parc.č. 467/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2, 
 parc.č. 468, záhrada o výmere 141 m2, 

pozemky odčlenené od pozemku registra „E“ KN parc.č. 3798/280 geometrickým 

plánom č. 42/2018 zo dňa 21.6.2018, vyhotoveného geodetom Ing. Ivanom Paulenom, 

Páričkova 13, 821 08 Bratislava, IČO: 30154669, autorizačne overeného Ing. Tomášom 

Kozárom, úradne overeného Okresným úradom Bratislava, odborom katastrálnym dňa 

2.7.2018 pod č. 1443/2018, pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, vo 

vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves na základe zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991, ako prevod 

majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech Ing. 

Štefana Uhlára s manželkou Ing. Janou Uhlárovou, obaja bytom Vápencová 24, 841 07 

Bratislava za minimálnu cenu 39,26 €/m2 pre pozemok parc.č. 467/1 a za minimálnu 

cenu 29,44 €/m2 pre pozemok parc.č. 468, spolu po zaokrúhlení  za minimálnu  cenu 

6 500,- € určenú primátorom hlavného mesta SR na základe aktuálneho znaleckého 

posudku č.54/2020. Minimálna cenu bude navýšená o cenu dvojročného  nájomného  za 

prevádzané pozemky vo výške 4,11 €/m2/rok, čo spoločne pri výmere 201m2 

predstavuje hodnotu 1 652,22 €, t.j.  celková minimálnu kúpna cena bude predstavovať 

hodnotu 8 152,22 €. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkovoprávnom vysporiadania pozem-

kov, ktoré sú umiestnené medzi dvoma pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, čím vstup 

na pozemky je možný len z pozemkov žiadateľa.  
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2. predaj novovytvorených pozemkov registra "C" KN: 

 parc.č. 467/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2, 
 parc.č. 468, záhrada o výmere 141 m2, 

pozemky odčlenené od pozemku registra „E“ KN parc.č. 3798/280 geometrickým 

plánom č. 42/2018 zo dňa 21.6.2018, vyhotoveného geodetom Ing. Ivanom Paulenom, 

Páričkova 13, 821 08 Bratislava, IČO: 30154669, autorizačne overeného Ing. Tomášom 

Kozárom, úradne overeného Okresným úradom Bratislava, odborom katastrálnym dňa 

2.7.2018 pod č. 1443/2018, pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, vo 

vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves na základe zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991, ako prevod 

majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech Ing. 

Štefana Uhlára s manželkou Ing. Janou Uhlárovou, obaja bytom Vápencová 24, 841 07 

Bratislava za minimálnu cenu 39,26 €/m2 pre pozemok parc.č. 467/1 a za minimálnu 

cenu 29,44 €/m2 pre pozemok parc.č. 468, spolu po zaokrúhlení  za cenu 6 500,- € 

určenú primátorom hlavného mesta SR na základe aktuálneho znaleckého posudku č. 

54/2020. Minimálna cenu bude navýšená o cenu dvojročného  nájomného  za 

prevádzané pozemky vo výške 4,11 €/m2/rok, čo spoločne pri výmere 201m2 

predstavuje hodnotu 1 652,22 €, t.j.  celková minimálnu kúpna cena bude predstavovať 

hodnotu 8 152,22 €. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkovoprávnom vysporiadania pozem-

kov, ktoré sú umiestnené medzi dvoma pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, čím vstup 

na pozemky je možný len z pozemkov žiadateľa. 
 

Kúpna zmluva bude s kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 

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

kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, prijaté uznesenie 

stratí platnosť. 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:11  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č.16 Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 465 a predaj 

pozemku registra "C"KN parc. č. 465 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Trnovský 

UMZ  č.46/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

1. zámer predaja novovytvoreného pozemku registra "C" KN parc.č. 465, záhrada o 

výmere 186 m2, odčleneného od pozemku registra „E“ KN parc.č. 3798/280 

geometrickým plánom č. 184/2019 zo dňa 12.12.2019, vyhotoveného geodetom Ing. 

Zoltánom Horváthom, Ing. Peter Šturcel – Geokart, IČO: 3454 1063, úradne overeného 

Okresným úradom Bratislava, odborom katastrálnym dňa 3.1.2020 pod č. 2794/2019, 

pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe 

zverovacieho protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991, ako prevod majetku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech žiadateľa: Dušana 

Trnovského, bytom Vápencová 22, 841 07 Bratislava za minimálnu cenu 29,44 €/m2, 

t.j. pri výmere 186 m2 po zaokrúhlení na hodnotu 5 500,- €. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkovoprávnom usporiadaní pozemku za 

účelom spevnenia a zabezpečenia pozemku ako strmého svahu proti zosuvu na dom žia-

dateľa, postaveného na susednom vlastnom pozemku žiadateľa parc.č. 464 v k.ú. De-

vínska Nová Ves. 

 

2. predaj novovytvoreného pozemku registra "C" KN parc.č. 465, záhrada o výmere 

186 m2, odčleneného od pozemku registra „E“ KN parc.č. 3798/280 geometrickým 

plánom č. 184/2019 zo dňa 12.12.2019, vyhotoveného geodetom Ing. Zoltánom 

Horváthom, Ing. Peter Šturcel – Geokart, IČO: 3454 1063, úradne overeného Okresným 

úradom Bratislava, odborom katastrálnym dňa 3.1.2020 pod č. 2794/2019, pozemok 

zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 

zverený mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe zverovacieho 

protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991, ako prevod majetku z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov v prospech žiadateľa: Dušana Trnovského, bytom 

Vápencová 22, 841 07 Bratislava za minimálnu cenu 29,44 €/ m2, t.j. pri výmere 186 m2 

po zaokrúhlení na hodnotu 5 500,- €. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkovoprávnom usporiadaní pozemku za 

účelom spevnenia a zabezpečenia pozemku ako strmého svahu proti zosuvu na dom žia-

dateľa, postaveného na susednom vlastnom pozemku žiadateľa parc.č. 464 v k.ú. De-

vínska Nová Ves. 

 

Kúpna zmluva bude s kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 

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

kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, prijaté uznesenie 

stratí platnosť. 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:11  proti:0   zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č.17 Informácia o stave a realizácii investičných akcií z rozpočtu Mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves 

UMZ č. 47/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

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

 informáciu o stave príprav a realizácií investičných akcií z rozpočtu MČ BA-DNV. 

 

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

 

Bod č.18 Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru v objekte športového areálu 

na Vápencovej ul. č. 34, súp. č. 6215 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky 

obchodnej verejnej  súťaže k prenájmu nebytového priestoru. 

UMZ  č. 48/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

  s ch v a ľ u j e 
1.zámer prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa na 1. nadzemnom podlaží v 

objekte branno-športového areálu na Vápencovej ul. č. 34, súp.č. 6215, postaveného na 

pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 478/2, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie, vo výmere 376 m2, katastrálne územie Devínska Nová Ves, evidovaného na 

liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a zvereného do 

správy MČ BA-DNV, ktorá uvedené priestory dala do užívania DNV Športu, spol. s.r.o 
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na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 30.04.2015, uzavretej medzi MČ BA-DNV a 

DNV Šport, spol. s.r.o v členení bar vo výmere 44,25 m2, sklad vo výmere 3,35 m2, 

spolu vo výmere 47,60 m2. Nájomca bude vybratý na základe podmienok obchodnej 

verejnej súťaže. 

 

2. podmienky "obchodnej verejnej súťaže" podľa § 9a ods. 1 písm. a ods. 9  zákona 

Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a Zásad hospodárenia s majetkom na 

výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenajatia 

nebytových priestorov v  objekte branno-športového areálu na Vápencovej ul. č. 34, súp. 

č. 6215, postaveného na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 478/2 katastrálne 

územie Devínska Nová Ves v užívaní DNV ŠPORT, s.r.o. Účelom nájmu bude 

prevádzkovanie nebytového priestoru ako kaviareň-bistro. Podmienky obchodnej 

verejnej súťaže: 

 

 

1. Identifikácia Prenajímateľa / vyhlasovateľa  

 

Názov : DNV  Šport  spol. s.r.o.,  

Sídlo: Vápencová 34, 841 07 Bratislava 

IČO: 35919264  

IBAN: SK05 0200 0000 0019 5881 1455 

V zastúpení: Andrei Kiszel, konateľ 

Kontaktná osoba: Andrei Kiszel tel. č. 0917 985 367  

 

2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže  

Predmetom súťaže je prenajatie majetku, ktorý je v  správe vyhlasovateľa:  

nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. NP v zrekonštruovanom objekte branno-

športového areálu súp.č. 6215 postaveného na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 

478/2 katastrálne územie Devínska Nová Ves evidovaná na liste vlastníctva č. 1 vo 

vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy MČ BA DNV, ktorá 

uvedené priestory dala do užívania DNV Športu, s.r.o na základe zmluvy o výpožičke 

zo dňa 30.04.2015 uzavretej medzi MČ BA- DNV a DNV Šport, spol. s.r.o v členení 

bar vo výmere 44,25 m2, sklad vo výmere 3,35 m2, spolu vo výmere 47,60 m2 (ďalej 

len „predmet nájmu“).  

 

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa a obhliadka predmetu súťaže 

Oboznámenie sa s predmetom ponuky je možné na základe osobnej prehliadky. 

Nahlásenie záujmu o osobnú prehliadku záujemca realizuje dohodnutím termínu na 

kontaktom telefónnom čísle vyhlasovateľa v zastúpení p. Andrei Kiszel tel. č. 0917 

985 367, najneskôr 3 dni pred ukončením lehoty na predkladanie návrhov.  

 

4. Doba nájmu  

Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú od 01.01.2021 v zmysle zákona 

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov. 

 

5. Účel nájmu  

5.1 Účelom nájmu bude prevádzkovanie nebytového priestoru ako  kaviareň - bistro. 

5.2 V letnej sezóne máj - september je možnosť zriadenia sezónneho exteriérového 

sedenia pri dodržaní podmienok Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti 

Bratislava - Devínska Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času 
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prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov.  

 

6. Výška nájomného 

Minimálna výška nájomného je 68,- Eur/m2/rok bez služieb spojených s užívaním 

predmetu nájmu. 

               

7. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy 

Súťažný návrh  musí obsahovať najmä: 

7.1 identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie 

bankového spojenia. 

7.2 Identifikačné údaje účastníka súťaže - nájomcu 

7.2.1 ak ide o právnickú osobu : obchodné meno, meno a priezvisko štatutára,  

adresu sídla, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukazovaná cena 

za nájom, číslo telefónu, e-mail;  

7.2.2 ak ide o fyzickú osobu podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, 

adresu podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového 

spojenia, z ktorého bude poukazovaná cena za nájom, číslo telefónu, e-mail;  

7.3 Predmet obchodnej verejnej súťaže. 

7.4 Ponuku výšky nájomného v Euro za  m2/rok plochy nebytového priestoru. 

7.5 Účel využitia nebytového priestoru. 

7.6 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 9.  

 

8. Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský. 

 

9. Podmienky účasti v súťaži 

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby. Každý 

účastník súťaže predloží pri podaní návrhu vyhlasovateľovi:   

9.1 Čestné prehlásenie, že navrhovateľ nemá záväzky voči Mestskej časti 

Bratislava – DNV, príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek  zo 

zdravotných poisťovní, nie je v likvidácii ani v konkurze, ani že voči nemu nie je 

vedené žiadne exekučné konanie. 

9.4      Čestné prehlásenie s uvedením názvu, sídla a dĺžky doby prevádzkovania 

podobného reštauračno–kaviarenského zariadenia. 

9.5 Zloženie finančnej zábezpeky na účet vyhlasovateľa IBAN: SK05 0200 0000 

0019 5881 1455 vo výške 1.000,- Eur, pričom v prípade úspešnosti navrhovateľa bude 

zábezpeka započítaná do ceny nájmu. Neúspešným uchádzačom bude zábezpeka 

vrátená v lehote 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže. V prípade, že úspešný 

uchádzač od  nájmu ustúpi, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. 

 

10. Súťažné podmienky 

Súťažné  podmienky a podklady bude možné získať : 

na internetovej stránke DNV ŠPORT, spol. s.r.o., na internetovej stránke Mestskej 

časti Bratislava – Devínska Nová Ves a taktiež osobne v sídle Mestskej časti Bratislava 

– Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava. 

 

11. Spôsob podávania súťažných návrhov 

Navrhovatelia môžu súťažný návrh  doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu 

Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava v 

zalepenej obálke s uvedením obchodného mena a sídla právnickej osoby zapísanej v 

obchodnom registri, fyzickej osoby zapísanej v živnostenskom registri s uvedením 

poštovej adresy s nápisom „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“ s heslom nájom NP v 

športovom areáli. V prípade doručenia návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu 
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považuje deň doručenia poštovej zásielky Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves. 

 

12. Lehota na podávanie súťažných návrhov 

Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v termíne od 12.10.2020  do 27.10.2020 do 

12:00 hod. Pri záväzných súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci 

dátum podateľne mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.  

12.1 Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na 

predkladanie súťažných návrhov. 

12.2 Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce 

podané návrhy. 

12.3 Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí 

lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

12.4 Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú 

doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.  

12.5 Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v 

súťaži. 

 

13. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov 

13.1 - Najvyššia ponúknutá cena za nájom- váha 80 % 

            - Predchádzajúce skúsenosti s prevádzkovaním obdobného reštauračno-

kaviarenského zariadenia- váha 20% 

13.2 Overené čestné prehlásenie s uvedením  názvu, sídla  a dĺžky doby 

prevádzkovania podobného reštauračno–kaviarenského zariadenia. 

 

14. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy  

14.1 Obálky s predloženými návrhmi sa otvoria u vyhlasovateľa bez účasti 

navrhovateľov dňa 09.11.2020. Vyhodnotenie súťaže je neverejné. Vyhlasovateľ pri 

vyhodnocovaní návrhu môže požiadať navrhovateľa o písomné zdôvodnenie sporných 

otázok vyplývajúcich z vyhodnocovania návrhu, prípadne ho prizvať na rokovanie. 

Zdôvodňovanie sporných otázok nesmie byť bez súhlasu vyhlasovateľa nad rámec 

podmienok vyhlásených v obchodnej verejnej súťaži.  

14.2 Návrh na zmenu podaného návrhu nájomnej zmluvy môže byť prijatý, ak s tým 

vyhlasovateľ súhlasí. 

14.3 Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia 

súťaže odoslaný  list s oznámením o prijatí návrhu nájomnej zmluvy. Zmluva o nájme 

nebytových priestorov bude uzatvorená najneskôr do 30 dní od zverejnenia výsledkov 

súťaže. 

14.4 Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti 

upovedomení písomne. 

 

15. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa  

15.1 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a 

podpisu  nájomnej zmluvy zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú 

účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude 

zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa a úradnej tabuli Mestskej časti 

Bratislava – Devínska Nová Ves. 

15.3 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 

Do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže odošle vyhlasovateľ 

navrhovateľom oznámenie o neúspešnosti predložených návrhov. 

15.4 V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek 
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vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradí návrh z obchodnej verejnej 

súťaže. 

15.5 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného 

súťažného návrhu. 

15.6 V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z 

dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s 

navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako 

ďalší v poradí. 

15.7 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade,  ak tento 

je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti, resp. v ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť. 

 

Nájomná  zmluva bude víťazným uchádzačom podpísaná do 30 dní od zverejnenia 

Výsledkov súťaže. V prípade, že nájomná  zmluva nebude víťazným uchádzačom v 

uvedenom termíne podpísaná, vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže (ďalej len 

OVS) uzavrie zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa po vyhodnotení OVS umiestnil ako 

druhý v poradí v lehote 30 dní. 

 

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

 

 

Bod č. 19 Prenájom nebytového priestoru v objekte VÚZ pre Annu Čierňavovú 

UMZ č.49/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 
prenájom nebytového priestoru (miestnosť č.6) o výmere 38,61 m2, nachádzajúceho sa 

na 1. nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika 

č.1, súp.č.6275,  LV č.1, ležiaci na pozemku parc. č.2878/80, LV č.1723, katastrálne 

územie Devínska Nová Ves, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do 

správy Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves pre Annu Čierňavovú, I. 

Bukovčana 24, 841 08 Bratislava, IČO: 48 127 957 za cenu 53,00 € /m2/ rok + služby 

spojené s užívaním nebytového priestoru na dobu neurčitú od 15.10.2020 za účelom 

prevádzkovania pedikúry. 

 

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 uznesenie 

stráca platnosť. 

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:10  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:1 

 

 

Bod č.20 Prenájom nebytového priestoru v Dovina pasáži pre Evu Brauneisovú 

UMZ  č.50/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 
prenájom nebytového priestoru o výmere 26,60 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí v 

objekte bytového domu na ulici Milana Marečka 10, súpisné č. 6108  v Bratislave, 

postavenom na parcele č. 2565/66, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. Objekt 

a parcela sú evidované na Okresnom úrade Bratislava, katastrálnom odbore na LV č. 

3398, katastrálne územie Devínska Nová Ves, vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy, zverené do správy Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves pre: Evu 

Brauneisovú – KADERNÍCTVO EVA, Jána Smreka 10, 841 07 Bratislava, IČO: 35 032 
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685, za sumu 56,39 €/ m2/rok + služby spojené s užívaním nebytového priestoru na dobu 

neurčitú od 01.10.2020 za účelom prevádzkovania kaderníctva. 

 

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 uznesenie 

stráca platnosť. 

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:11  proti:0   zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č.21 Prenájom nebytového priestoru v objekte Líniového centra pre Transtuff, s.r.o. 
UMZ č.51/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 n e s ch v a ľ u j e 
prenájom nebytového priestoru o výmere 50,50 m2, nachádzajúci sa v objekte Líniového 

centra na ulici Eisnerova 54/D, súpisné č. 6297, vedený Okresným úradom Bratislava, 

katastrálnym odborom na LV č.2328 vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Devínska 

Nová Ves, katastrálne územie Devínska Nová Ves, ležiaci na parcele č.2878/299, 

vedenej Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na LV č.1723,  katastrálne 

územie Devínska Nová Ves, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava a v správe 

Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves pre Transtuff, s.r.o., Devínska Nová Ves 

7238, 841 07 Bratislava, IČO: 47 693 096, za cenu 83,19 €/m2/rok + služby spojené s 

užívaním nebytového priestoru na dobu neurčitú od 06.02.2021 za účelom 

prevádzkovania kaviarne. 

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:11  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 22 Žiadosť o príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom J. 

Poničana 5 a 7, Bratislava 
UMZ č. 52/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 schvaľuje 

príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov J. Poničana 5 a 7, Bratislava v celkovej výške 500,-€.  

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:10  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:1 

 

 

Bod č.23 Návrh na voľbu člena dozornej rady DSS Senecio n.o. 

Bod č. 30 Návrh na voľbu člena správnej rady DSS Senecio n.o. 

UMZ  č. 53/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

o d p o r ú č a 
starostovi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, aby predložil správnej rade 

Domu sociálnych služieb Senecio, n.o. návrh na kandidáta Ing. Jána Žatka na uvoľnenú 

funkciu člena dozornej rady Domu sociálnych služieb Senecio, n.o.   

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:10  proti:0   zdržal sa :1   nehlasoval:0 
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UMZ  č. 54/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

o d p o r ú č a 
starostovi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, aby predložil správnej rade 

Domu sociálnych služieb Senecio, n.o. návrh na kandidátku Mgr. Veroniku Veslárovú 

na uvoľnenú funkciu člena správnej rady Domu sociálnych služieb Senecio, n.o.   

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:10  proti:0   zdržal sa :0   nehlasoval:1 

 

 

Bod č.24 Návrh na zmenu začiatkov zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
UMZ č.55/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

začiatky zasadnutí miestneho zastupiteľstva spravidla na 16:00 hodinu od 1.1.2021. 

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:11  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č.25 Žiadosť o vykonanie kontroly dodržiavania interných predpisov 

UMZ  č. 56/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 ž i a d a 
 miestneho kontrolóra o 

1. vykonanie kontroly dodržiavania interných predpisov mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves v súvislosti so zasadnutím Komisie výstavby a životného 

prostredia dňa 3.8.2020. 

2. predloženie výsledku kontroly na najbližšie riadne zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva dňa 11.11.2020. 

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:8  proti:0   zdržal sa :3  nehlasoval:0 

 

 

Bod č.26 Stanoviská miestneho zastupiteľstva k návrhom VZN Bratislavy 
Uznesenie k prerokovanému bodu nebolo prijaté. 

 

Bod č.27 Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a 

iných právnych noriem súvisiacich s prideľovaním vyhradených parkovacích miest 

UMZ č.57/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 berie na vedomie 

Správu z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a iných 

právnych noriem súvisiacich s prideľovaním vyhradených parkovacích miest v roku 

2019 v Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 

Bratislava, IČO: 00603392 z 02.09.2020.    

Hlasovanie :  prítomní:11 za:11  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č.28 Žiadosť o úpravu otváracích hodín - terasa FUN CAFE 

UMZ  č.58/9/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

berie na vedomie  

uznesenie Miestne rady mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 61/9/2020, 

ktorým neodporúča vydať povolenie prevádzkovej doby nad rámec ustanovených v § 3 

a §4 VZN MČ BA-DNV číslo 6/2013 zo dňa 18. decembra 2013 o pravidlách času 
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predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a 

bytov a to nasledovne  pre prevádzku a exteriérové sedenie FUN CAFE, Eisnerova 

6295, Bratislava:   pondelok – nedeľa od 06:00 do 20:00. 

 

Hlasovanie :  prítomní:11 za:11  proti:0   zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

 

V Bratislave 16. septembra 2020 

 

 

 

 

 

 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

 

 


