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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 11. novembra 2020 

 

 

 

 

 

Bod č.2 Kontrola plnenia uznesení mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

plniteľných do 02.11.2020, alebo trvalo plnených 

UMZ  č.65/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

b e r i e  n a  v e d o m i e 
plnenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves plniteľných do 02.11.2020, vrátane trvalo realizovaných uznesení z minulých 

rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly. 

 

Hlasovanie :  prítomní:7 za:7  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 

 

 

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

Devínska Nová Ves 
UMZ č. 66/11/2020 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:7 za:7  proti :0  zdržal sa:0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 4 Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová 

Ves, DNV ŠPORT, spol. s r.o. a Lokomotíva Devínska Nová Ves 

UMZ  č.67/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

návrh zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves, 

DNV ŠPORT, spol. s r.o. a Lokomotíva Devínska Nová Ves v predloženom znení. 

 

Hlasovanie :  prítomní:7 za:7  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 

 

Bod č. 5 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné  nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2019, v 

znení Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 2/2019, ktorým sa 

vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves  
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Materiál bol stiahnutý z rokovania predkladateľom. 

Bod č.6 Návrh na  schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves  

UMZ  č.68/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves v predloženom znení 

 

Hlasovanie :  prítomní:7 za:7  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 7 Návrh na schválenie odmien členom komisií - neposlancom za I. polrok 2020 

UMZ  č. 69/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

odmeny členom komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves - neposlancom za I. polrok 2020 nasledovne: 

  

Názov komisie 

Meno a Priezvisko 

Počet 

účastí 

na 

komisii 

Odmena 

za účasť 

na jednej 

komisii 

Výška 

odmeny 

za 1. 

polrok 

2020 v € 

  

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a 

kontroly 

  

  

1 Griger Jozef 1 25 25 

2 Marčák Peter 1 25 25 

3 Maruščák Igor 2 25 50 

4 Mráz Vladimír 1 25 25 

  spolu   125 

  Komisia výstavby a životného prostredia    

5 Brídzik Rudolf 1 25 25 

6 Gašparík Michal 0 25 0 

7 Guliš Peter 1 25 25 

8 Hirländer Ivan 1 25 25 

9 Kočvara Vladimír 1 25 25 

10 Kopačka Pavol 2 25 50 

11 Miler Milan 2 25 50 

12 Pokorný Fridrich 1 25 25 
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  spolu   225 

  Komisia sociálna, bytová a zdravotná    

13 Čeplíková Viera 3 25 75 

14 Čurda Michal 3 25 75 

15 Lipková Daniela 2 25 50 

16 Švandová Jana 4 25 100 

  spolu   300 

  Komisia školstva, mládeže a vzdelávania    

17 Polčic Peter 2 25 50 

18 Daneková Miroslava 2 25 50 

19 Kmeťová Anna 2 25 50 

20 Kramplová Marcela 0 25 0 

21 Németová Lenka 2 25 50 

22 Paulovičová Marcela 1 25 25 

23 Tvarožek Štefan 1 25 25 

  spolu   250 

  Komisia športu a kultúry    

24 Duraj Mikuláš 1 25 25 

25 Horný Andrej 1 25 25 

26 Klačka Jozef 2 25 50 

27 Krížik Martin 1 25 25 

28 Magula Milan 1 25 25 

39 Mozsi Roman 1 25 25 

30 Ozdín Daniel 2 25 50 

31 Petrová Ľubomíra 0 25 0 

32 Raškovič (Zlochová) Lenka 1 25 25 

  spolu   250 

  

Komisia na ochranu verejného poriadku, 

dopravy a parkovacej politiky 

  

 

33 Candrák Radko * 1 25 0* 
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34 Mošať Milan 2 25 50 

35 Rehánková Ľuba 1 25 25 

36 Glatz Metod 2 25 50 

37 Pečenka Stanislav 2 25 50 

38 Goldstein Pavol 2 25 50 

  spolu   225 

  SPOLU    1375 

 

Hlasovanie :  prítomní:7 za:7  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 
 

Bod č.8 Poriadok odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva, členov komisií 

neposlancov za ich prácu v komisiách miestneho zastupiteľstva a oceňovanie obyvateľov 

za reprezentáciu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves  

UMZ  č.70/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

Poriadok odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva, členov komisií – 

neposlancov za ich prácu v komisiách miestneho zastupiteľstva a oceňovania 

obyvateľov za reprezentáciu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na 

verejnosti s účinnosťou od 1. decembra 2020 v predloženom znení. 

 

Hlasovanie :  prítomní:7 za:7  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 
 

Bod č. 9 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. ...../2020  z ........../2020 

UMZ  č.71/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ú h l a s í 

s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. .../2020 z ............2020 predložené listom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava zo dňa 07.10.2020. 

 

Hlasovanie :  prítomní:7 za:6  proti:0   zdržal sa:1   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 10 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. ...../2020 z 26.11.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.15/2012 o dani za užívanie 

verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020 

UMZ  č.72/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ú h l a s í  s  p r i p o m i e n k a m i 
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s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. ....../2020 z 26.11.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za 

užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020 predložené listom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava zo dňa 09.10.2020 nasledovne V návrhu VZN 

Hlavného mesta SR BA č. .../2020 z 26.11.2020 v článku I. v §6 ods. 1 písm. a) sa za 

bod 8. dopĺňa bod 9., vypustiť slová "samostatne stojace črepníky, slnečníky". 

 

Hlasovanie :  prítomní:7 za:4  proti:0   zdržal sa:2   nehlasoval:1 
 

Bod č.11 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves k návrhu Dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

UMZ  č.73/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ú h l a s í  

s návrhom Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

predloženého listom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava zo dňa 

16.10.2020 

 

Hlasovanie :  prítomní:7 za:7  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č.12 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Devínska Nová 

Ves k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. ...../2020 zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel  

UMZ  č.74/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ú h l a s í 

s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. ....../2020 zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel predložené listom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava zo dňa 16.10.2020. 

Hlasovanie :  prítomní:7 za:7  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č.14 Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru v objekte Líniového centra 

vo výmere 50.50m
2
 

UMZ  č.75/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

zámer prenájmu nebytového priestoru o výmere 50,50 m
2
, 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, vedená Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na 

LV č.1723,  katastrálne územie Devínska Nová Ves, vo vlastníctve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava a v správe mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves  v termíne od 13.11.2020 do 30.11.2020 do 09.00 hod, s uvedením účelu nájmu a 
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ponukou ceny za m
2
/rok, najmenej však za minimálnu cenu za prenájom m

2
/rok podľa 

schválených minimálnych sadzieb mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves pre 

nebytové priestory platné od 01.04.2020.  

 

Podmienky účasti: 

Ponukového konania sa môžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby-podnikatelia 

alebo fyzické osoby: 

• ktoré za posledné 2 roky neporušili Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2013 zo dňa 18.12.2013 o pravidlách času 

predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a 

bytov v platnom znení,  

• ktorých účelom nájmu nebude predaj alebo konzumácia alkoholických nápojov v 

prevádzke.  

 

Každý účastník súťaže predloží pri podaní návrhu vyhlasovateľovi: 

1. cenovú ponuku obsahujúcu cenu v Eur za m2/rok; 

2. v prípade účelu nájmu, ktorý vyžaduje oprávnenie na podnikanie - doklad o 

oprávnení podnikať nie starší ako 1 mesiac (originál alebo overenú kópiu); 

3. identifikáciu záujemcu: 

a. u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH ak bolo 

pridelené, registrácia, osoba oprávnená konať, telefónne číslo a e-mail.  

b. u fyzickej osoby - podnikateľa: meno priezvisko, dátum narodenia, adresa 

miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, DIČ, IČ DPH ak bolo 

pridelené, telefónne číslo a e-mail, 

c. u fyzickej osoby – nepodnikateľa: meno priezvisko, dátum narodenia, adresa 

trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mail; 

4. čestné prehlásenie (v prípade právnickej osoby štatutárneho zástupcu) o tom, že 

záujemca nemá záväzky voči mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, voči 

hlavnému mestu SR Bratislava, voči príslušnému daňovému úradu, nedoplatky voči 

Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. 

 

Kritériá hodnotenia ponúk: Prenajímateľ si vyhradzuje právo určiť víťaznú ponuku so 

zohľadnením  

• ponúknutej ceny v € s DPH – váha pre hodnotenie 70% 

• účel, na ktorý bude nebytový priestor prenajatý – váha pre hodnotenie 30%.  

(účel nájmu, ktorý plní verejnoprospešný účel, účel nájmu, ktorý plní potreby 

obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bude hodnotený vyšším 

počtom bodov) 

Zároveň si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenie zámeru, ako aj právo odmietnuť všetky 

ponuky. V prípade zistenia neúplnosti ponuky z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa v 

uvedených podmienkach, si vyhradzuje právo vyradiť ponuku z ponukového konania. 

 

Hlasovanie :  prítomní:7 za:7  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 
 

Bod č.15 Schválenie vyhotovenia znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty 

pozemkov  registra "C" KN parc.č. 124/6 a 113 v k.ú. DNV  za účelom možnosti  ich 

odkúpenia od spoločnosti KOI CARP SLOVAKIA s.r.o.  

UMZ  č.76/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

b e r i e   n a  v e d o m i e 
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znalecký posudok č. 39/2016, ktorý bol vyhotovený pre mestskú časť Bratislava-

Devínska Nová Ves na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra „C“KN 

parc.č. 124/13, 124/50, 124/51 v Bratislave, ktorý bude slúžiť na stanovenia 

všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č. 124/6, ostatná plocha o výmere 

432 m
2 

a parc.č.113, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 181 m
2
, pozemky zapísané 

na liste vlastníctva č. 3813, vo vlastníctve spoločnosti KOI CARP SLOVAKIA, 

s.r.o.,IČO:46 997 083, so sídlom Kudlákova 1848/7, 841 01 Bratislava za cenu 292,54 

€/m
2
, t.j. spolu pri výmere 613 m

2
 za cenu 179 327,00 € za účelom možnosti 

odkúpenia predmetných pozemkov pre ďalšie využitie plochy pre potreby mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves a jej obyvateľov. 

Hlasovanie :  prítomní:7 za:7  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 18 Petícia proti nesúhlasu s Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves,  ktoré neschválilo prevádzke FUN CAFE (žiadateľ: Transtuff, s.r.o.) 

predĺženie nájmu nebytového priestoru v Líniovom centre na Eisnerovej ulici 54/D v 

Bratislave za účelom prevádzkovania kaviarne 

UMZ  č.77/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

1. p r e r o k o v a l o  

petíciu proti nesúhlasu s Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves, ktoré neschválilo prevádzke FUN CAFE (žiadateľ: Transtuff, 

s.r.o.) predĺženie nájmu nebytového priestoru v Líniovom centre na Eisnerovej ulici 

54/D v Bratislave za účelom prevádzkovania kaviarne.  

 

2.  n e v y h o v u j e   

petícii proti nesúhlasu s Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves, ktoré neschválilo prevádzke FUN CAFE (žiadateľ: Transtuff, s.r.o.) 

predĺženie nájmu nebytového priestoru v Líniovom centre na Eisnerovej ulici 54/D v 

Bratislave za účelom prevádzkovania kaviarne. 

 

3. ž i a d a  prednostku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

o zabezpečenie administrácie a zverejnenia výsledku vybavenia  petície na webovom 

sídle mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 

85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.      

 

Hlasovanie :  prítomní:7 za:7  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 

 

Bod č. 19 Návrh harmonogramu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v roku 2020. 

UMZ  č.78/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

1. s ch v a ľ u j e 

predložený harmonogram zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Devínska nová Ves na rok 2021 s osvojeným návrhom. 

2. žiada 

predsedov komisií, aby do 30.11.2020 doručili termíny zasadnutí komisií prednostke 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

 

3. ž i a d a 
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prednostku, aby najneskoršie do 31.12.2020 zverejnila na webovom sídle mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves schválený harmonogram zasadnutí Miestnej rady 

a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislavy-Devínska Nová Ves na rok 2021, 

doplnený o termíny zasadnutí komisií. 

 

Hlasovanie :  prítomní:7 za:7  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 

Bod č.20 Správa z kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel pri vybraných bežných 

výdavkoch v roku 2018, kontrolný subjekt: mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves  

UMZ  č.79/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

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

Správu z kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel pri vybraných bežných 

výdavkoch  v roku 2018 v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 

17/A, 843 10 Bratislava 49. 

 

Hlasovanie :  prítomní:7 za:7  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 
 

Bod č. 21 Správa z kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania                

s majetkom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v roku 2017, kontrolný subjekt 

Denova p.o. 

UMZ  č.80/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

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

Správu z kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v roku 2017, kontrolný subjekt Denova 

p.o. 

 

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

 

 

Bod č.22 Správa z kontroly dodržiavania interných predpisov mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves v súvislosti so zasadnutím Komisie výstavby a životného prostredia 

dňa 03.08.2020  

UMZ  č.81/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

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

Správu z kontroly dodržiavania interným predpisov mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves v súvislosti so zasadnutím Komisie výstavby a životného 

prostredia dňa 03.08.2020. 

 

Hlasovanie :  prítomní:8 za:6  proti:1   zdržal sa:1   nehlasoval:0 

 

Bod č. 24 Stratégia nakladania s odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na 

obehové hospodárstvo pre roky 2021-2026 

UMZ  č.82/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

n e s ú h l a s í   s dokumentom Stratégia nakladania s odpadmi v meste Bratislava s 

cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021-2026 z dôvodu 

nekompletného, neaktuálneho materiálu bez plnenia časovej osy i konkrétnych postupov 

zavedenia prezentovaných zámerov v MČ. 

Hlasovanie :  prítomní:8 za:8  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 
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Bod č.13 Schválenie prenájmu časti pozemku registra "C" KN parc.č. 1428/29 z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa pre p. Kusú  

UMZ  č.83/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č.1428/29 o výmere 5m
2
 z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, pozemok o celkovej výmere 2 560m
2
, druh pozemku 

ostatné plochy o výmere 2560m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č.4172, vo vlastníctve 

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

Nová Ves, za minimálnu cenu 20€/m
2
/rok, t.j. ročné nájomné predstavuje sumu 

100,00€, pre Petru Kusú, bytom Brežná č.9, 84107 Bratislava, na dobu neurčitú od 

01.01.2021, na účel stánkového predaja tlače a tabakových výrobkov v stánku 

umiestnenom na predmetnej časti pozemku.  

 

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

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Devínska nová Ves. V prípade, že 

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

stráca platnosť. 

 

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

 

Bod č.16 Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C" KN  parc. č. 1742/7 a 

predaj pozemku registra "C" KN parc.č. 1742/7 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

- p. Dušan Mellner s manželkou  

UMZ  č.84/11/2020 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. 1742/7, zastavané 

plochy a nádvorie o výmere 1 m
2
, odčleneného od pozemku registra „C“ KN parc.č. 

1742/3 geometrickým plánom č. 18/2020 zo dňa 20.04.2020, vyhotoveného geodetom 

Ing. Robertom Geissem, PhD. – A-GEO, IČO: 46500278, úradne overeného 

Okresným úradom Bratislava, odborom katastrálnym dňa 4.5.2020 pod č. 828/2020, 

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 žiadateľov: 

Ing.arch. Dušana Mellnera, trvale bytom Stárkova 1235/12 010 01 Žilina s manželkou 

Mgr. Janou Mellnerovou, rod. Šutekovou trvale bytom Námestie 6.apríla 21, 841 07 

Bratislava za minimálnu cenu 135,16 €/m
2
, t.j. pri výmere 1 m

2
 po zaokrúhlení na 

hodnotu 135,00 €. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkovoprávnom usporiadaní pozemku 

za účelom realizácie zateplenia rodinného domu súp.č. 5328, postaveného na pozemku 

registra „C“ KN parc.č. 1699 vo vlastníctve žiadateľa v k.ú. Devínska Nová Ves. 

 

2. predaj novovytvoreného pozemku registra "C" KN parc.č1742/7, zastavané 

plochy a nádvorie o výmere 1 m
2
, odčleneného od pozemku registra „C“ KN parc.č. 

1742/3 geometrickým plánom č. 18/2020 zo dňa 20.04.2020, vyhotoveného geodetom 

Ing. Robertom Geissem, PhD. – A-GEO, IČO: 46500278, úradne overeného 

Okresným úradom Bratislava, odborom katastrálnym dňa 4.5.2020 pod č. 828/2020, 
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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 žiadateľov: Ing. 

arch. Dušana Mellnera trvale bytom Stárkova 1235/12 010 01 Žilina s manželkou 

Mgr. Janou Mellnerovou, rod. Šutekovou trvale bytom Námestie 6.apríla 21, 841 07 

Bratislava za minimálnu cenu 135,16 €/m
2
, t.j. pri výmere 1 m

2
 po zaokrúhlení na 

hodnotu 135,00 €. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkovoprávnom usporiadaní pozemku 

za účelom realizácie zateplenia rodinného domu súp.č. 5328, postaveného na pozemku 

registra „C“ KN parc.č. 1699 vo vlastníctve žiadateľa v k.ú. Devínska 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:8 za:8  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 
 

Bod č.17 Výpožička časti pozemku registra "C"KN parc. č. 2878/11 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre vlastníkov bytov a NP bytového domu Štefana Králika 14-16 na 

vykonanie údržby trávnatej plochy okolo bytového domu pre Spoločenstvo vlastníkov 

bytov a NP "Štefana Králika 14-16"  

UMZ  č.85/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

výpožičku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa časti pozemku registra "C"KN  

parc.č. 2878/11 o výmere 286 m
2
 (ďalej ako predmet výpožičky), druh pozemku 

ostatná plocha, celková výmera pozemku 1109 m
2
, pozemok  vo vlastníctve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 1723, pre okres: Bratislava IV, obec: mestská 

časť Bratislava-Devínska Nová Ves, k. ú. Devínska Nová Ves, na dobu neurčitú od 

1.12.2020 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Štefana 

Králika 14,16, ktorých zastupuje Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov Štefana Králika 14,16, IČO:30847702, so sídlom Štefana Králika 6174/16, 

841 07 Bratislava, za účelom vykonávania údržby trávnatej plochy v okolí 

predmetného bytového domu. 
  

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

parc.č. 2878/11 o výmere 286 m² je vykonávanie údržby trávnatej plochy v okolí 

bytového domu Štefana Králika 14,16. 

 

Zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Štefana 

Králika 14,16: 

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

1 11   14   Mikloš Peter rod. Mikloš a Mikloš Pavol rod. Mikloš 

2 12   14   Ružová Zuzana rod. Ružová, Mgr. 

3 13   14   Ďuranda Karol rod. Ďuranda a Eva rod.Kotlárová  
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4 14   14   Škoda Martin rod. Škoda a Monika rod. Žišková 

5 21   14                   Vašeková Alena rod. Vašeková  

6 22   14   Czuczor Martin rod. Czuczor 

7 23   14   Šteinerová Vladimíra rod. Sojková, Mgr. 

8 24   14   Kasanický Rastislav rod. Kasanický, Ing. a Helena  

                                                      rod. Řežábková, RNDr. 

9 31   14   Slimáková Zuzana PhDr., rod.Slimáková 

10 32   14   Klagová Janka 

11 33   14   Durajová Martina rod. Ondrišová 

12 34   14   Kekelyová Helena rod. Balaščáková  

13 41   14   Valachová Slavomíra rod. Valachová, Mgr. 

14 42   14   Kováčová Hana rod. Kováčová, Ing. 

15 43   14   Lajošová Angela rod. Perbecká 

16 44   14   Žitňanová Ingrid, rod. Poleková, Ing. 

17 51   14   Masár Dušan 

18 52   14   Noskovičová Helena rod. Bilická 

19 53   14   Gönczöl Gabriel rod. Gönczöl 

20 54   14                   Fujac Peter rod. Fujac a Zuzana rod. Fúrová   

21 61   14   Slobodová Zuzana rod. Slobodová, Ing. 

22 62   14   Mendl Walter Valerián rod. Mendl a Helena rod.  

                                                      Prokopová 

23 63   14   Rendek Peter rod. Rendek a Iveta rod. Červenáková 

24 64   14   Tunegová Zuzana rod. Bučková, Mgr. 

25 71   14   Šárniková Iveta JUDr. 

26 72   14   Zábojníková Kristína, rod. Zábojníková, Kuželj  

                                                      Miroslav, rod. Kuželj, Mgr. 

27 73   14   Mazáčková Karin rod. Mazáčková 

28 74   14   Petrovič Ján Ing. 

29 81   14   Suchá Milada rod. Hricková, Hricka Vladimír rod.  

                                                      Hricka, Ing., Hricková Daniela rod. Arpášová, RNDr. 

30 82   14   Hanták Patrik rod. Hanták 

31 83   14   Janitor Martin rod. Janitor, PhD. a Vanda rod.  

                                                      Obertová, RNDr. 

32 84   14   Priczel Robert rod. Priczel a Patrícia rod. Hutirová 

33 11   16   Vondrová Božena r. Jakubovičová 

34 12   16   Tvrdý Peter Ing. a Katarína rod.Kohútová Ing. 

35 13   16   Vrana Branislav Ing. a Janka rod. Furdová Ing. 

36 14   16   Horváthová Jana rod.Nováková 

37 21   16   Vojtek Pavel rod. Vojtek 

38 22   16   Mihaleová Lucia rod. Ivaničková, MUDr. 

39 23   16   Takáčová Marcela rod. Korfová  

40 24   16                   Csőlleiová Jana rod. Gécová    

41 31   16   Malá Zuzana a Jiří 

42 32   16   Ďuriš Marián, rod. Ďuriš, Mgr. 

43 33   16   Albrecht Roman rod. Albrecht  

44 34   16   Čecho Branislav rod. Čecho, Mgr. 

45 41   16   Csikosová Sofrónia rod. Csonková 
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46 42   16   Sólya Ján rod. Sólya a Gizela rod. Szelepcsényiová 

47 43   16   Vargová Veronika rod. Vargová 

48 44   16   Kostický Štefan a Františka rod.Stixová 

49 51   16   Csomor Ladislav a Iveta rod.Blahovská  

50 52   16   Dudziková Andrea rod. Dudziková 

51 53   16   Malovec Jozef rod. Malovec a Eva rod. Galliková, Ing. 

52 54   16   Martinka Ján MUDr. a Mária MUDr., rod.Štefíková 

53 61   16                   Bereczová Ingrid rod. Polláková    

54 62   16   Jurčík Jaroslav 

55 63   16   Fraštacká Irena rod. Forgáčová, Fraštacký Roman rod.  

                                                      Fraštacký, Pluhárová Beata rod. Fraštacká 

56 64   16   Čizmazia Marian rod. Čizmazia, Ing. a Lucia  

                                                      Čizmaziová  rod. Ballová, Mgr. 

57 71   16   Světlík Jan Ing.CSc. a Angela, rod.Matusová 

58 72   16   Huran Vladimír, rod. Huran, Huranová Marcela, rod.  

                                                      Kanisová, Mgr. 

59 73   16   Géci Gabriel rod. Géci 

60 74   16   Kočiš Ladislav rod. Kočiš, Ing., Beláková Martina rod.  

                                                      Beláková, Ing. 

61 81   16   Komora Karol Ing. a Magdaléna Ing., rod.Koleková 

62 82   16   Farkaš Zdeněk PhDr. a Marta 

63 83   16   Girizovski Bojan rod. Girizovski 

64 84   16   Tóth Dezider a Rita rod.Drongová 

 

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

uznesenia Miestnym zastupiteľstvom 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:8 za:8  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 24/A Rozpočtové opatrenia č. 4 k schválenému rozpočtu  mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2020 

UMZ  č. 86/11/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

Rozpočtové opatrenia č.4 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves na rok 2020 v nasledovnom znení: 

1. Znížením výdavkov na položke: 

- Program 3 (Komunikácie a doprava) podprogram 1 (Miestne komunikácie) prvok 

1 (Miestne komunikácie – cesty), položka 700 (Kapitálové výdavky) vo výške 

100. 000,-€ 

a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 

- Program 3 (Komunikácie a doprava), podprogram 1 ( Miestne komunikácie), 

prvok 2 (Chodníky), položka 700 (Kapitálové výdavky) vo výške 100.000,-€. 

 

Hlasovanie :  prítomní:8 za:8  proti:0   zdržal sa:0   nehlasoval:0 
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V Bratislave 11. novembra 2020 

 

 

                     v.r.        v.r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 
 


