
Por. číslo Názov bodu programu
Predkladateľ/navrhovateľ/spracov
ateľ

1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Krajčír/ Krajčír

2.
Informácia o  plnení uznesení miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 7.4..2021, 
alebo trvalo plnených

Krajčír/ Ing. Koprdová / Ing. 
Koprdová/

3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Krajčír/ Ing. Koprdová / Ing. 
Koprdová/

4. Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2021. Krajčír/ Ing. Koprdová 
/Ing.Dojčáková/

5.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. ..../2021, ktorým sa zrušuje 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.

Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. 
Dargajová/

6.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. ..../2021, ktorým sa mení Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky 
služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov

Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. 
Labašková/

7. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 36,00 m², miestnosti č.107 a č.108 v objekte VÚZ na ul. Š. Králika 
č.1 formou  obchodnej verejne súťaže a podmienky obchodnej verejne súťaže k prenájmu nebytového priestoru.

Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. 
Chandoga/

8.
Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 117,00 m², miestnosti č.1.14.01 a č.1.14.02 v objekte Dovina 
pasáže na ul. M.  Marečka 8- 12 formou obchodnej verejne súťaže a podmienky obchodnej verejne súťaže k prenájmu 
nebytového priestoru.

Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. 
Chandoga/

9.
Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 209,57 m², miestnosti č.1.11.01 až č.1.11.04 a 1.16.01 v objekte 
Dovina pasáže na ul.  M. Marečka 8- 12 formou obchodnej verejne súťaže a podmienky obchodnej verejne súťaže k prenájmu 
nebytového priestoru.

Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. 
Chandoga/

10. Schválenie výpožičky nebytového priestoru o výmere 34,50 m², miestnosť č.1.5.01 v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 2 
– 6, z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre  skupinu historického šermu CORVUS ARMA, o.z.

Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. 
Chandoga/

11.
 Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemkov registra „C“ KN parc.č. 891/7, 124/11, 4/1, 154, 2878/54, 2878/37, každého 
o veľkosti 2 m2 v k.ú DNV a prenájom častí týchto pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť ASEKOL SK s.r.o.

Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. 
Chandoga/

12. Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2878/288, o výmere 25 m2  v k.ú DNV a prenájom časti 
pozemku parc.č. 2878/288 z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť BRONDYS s.r.o.

Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. 
Chandoga/

13. Schválenie spôsobu a  prenájmu časti pozemkov za účelom zberu textilu pre EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z. Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. 
Chandoga/

14. Nadobudnutie umeleckého diela - bronzovej busty Rudolfa Slobodu do vlastníctva mestskej časti BA-DNV darovaním. Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. 
Chandoga/

15. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 2018 – 2022 
ku dňu 31.12.2020

Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. 
Juračková/

16. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava –Devínska Nová Ves k 31.12.2020 Krajčír/ Ing. Koprdová 
/Ing.Dojčáková/

17. Správa z kontroly vybavovania sťažnosti a petícií v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2020 Mgr. Fekiač/Mgr. Fekiač/Mgr. 
Fekiač

18. Správa z kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2020 Mgr. Fekiač/Mgr. Fekiač/Mgr. 
Fekiač

19. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.  ----

20. Rôzne  ----

21. Interpelácie Krajčír/ Krajčír / Ing. 
Koprdová

V Bratislave-Devínskej Novej Vsi, dňa 14.4.2021

P o z v á n k a

Návrh programu :

V súlade s § 18 ods. 3 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej  republiky Bratislave 

Zvolávam	riadne	zasadnutie	Miestneho	zastupiteľstva	Mestskej	časti	Bratislava-Devínska	Nová	Ves,	
ktoré	sa	bude	konať	dňa	14.	marca	2018	o	8:30	hod.	

v	sobášnej	sieni	Vily	Košťálová	na	Novoveskej	ulici	č.	17.

Zvolávam	riadne	zasadnutie	Miestneho	zastupiteľstva	Mestskej	časti	Bratislava-Devínska	Nová	Ves,	
ktoré	sa	bude	konať	dňa	12.	februára	o	15:00	hod.	

v	sobášnej	sieni	Vily	Košťálová	na	Novoveskej	ulici	č.	17.

Zvolávam	riadne	zasadnutie	Miestneho	zastupiteľstva	Mestskej	časti	Bratislava-Devínska	Nová	Ves,	
ktoré	sa	bude	konať	dňa	14.	marca	2018	o	8:30	hod.	

v	sobášnej	sieni	Vily	Košťálová	na	Novoveskej	ulici	č.	17.

Zvolávam	riadne	zasadnutie	Miestneho	zastupiteľstva	Mestskej	časti	Bratislava-Devínska	Nová	Ves,	
ktoré	sa	bude	konať	dňa	10.	apríla	o	15:00	hod.	

v	sobášnej	sieni	Vily	Košťálová	na	Novoveskej	ulici	č.	17.

Zvolávam	riadne	zasadnutie	Miestneho	zastupiteľstva	Mestskej	časti	Bratislava-Devínska	Nová	Ves,	
ktoré	sa	bude	konať	dňa	14.	marca	2018	o	8:30	hod.	

v	sobášnej	sieni	Vily	Košťálová	na	Novoveskej	ulici	č.	17.

Zvolávam	riadne	zasadnutie	Miestneho	zastupiteľstva	Mestskej	časti	Bratislava-Devínska	Nová	Ves,	
ktoré	sa	bude	konať	dňa	12.	februára	o	15:00	hod.	

v	sobášnej	sieni	Vily	Košťálová	na	Novoveskej	ulici	č.	17.

Zvolávam	riadne	zasadnutie	Miestneho	zastupiteľstva	Mestskej	časti	Bratislava-Devínska	Nová	Ves,	
ktoré	sa	bude	konať	dňa	14.	marca	2018	o	8:30	hod.	

v	sobášnej	sieni	Vily	Košťálová	na	Novoveskej	ulici	č.	17.

Zvolávam	riadne	zasadnutie	Miestneho	zastupiteľstva	Mestskej	časti	Bratislava-Devínska	Nová	Ves,	ktoré	sa	
bude	konať	dňa	16.septembra	2020	o	15:00	hod.	

vo veľkej	sále		budovy	Istra	centra	,	na	Hradištnej	ul.	č.	43,	k.u.	DNVV súlade s § 18 ods. 3 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej  republiky Bratislave 

Zvolávam	riadne	zasadnutie	Miestneho	zastupiteľstva	Mestskej	časti	Bratislava-Devínska	Nová	Ves,	
ktoré	sa	bude	konať	dňa	14.	marca	2018	o	8:30	hod.	

v	sobášnej	sieni	Vily	Košťálová	na	Novoveskej	ulici	č.	17.

Zvolávam	riadne	zasadnutie	Miestneho	zastupiteľstva	Mestskej	časti	Bratislava-Devínska	Nová	Ves,	
ktoré	sa	bude	konať	dňa	12.	februára	o	15:00	hod.	

v	sobášnej	sieni	Vily	Košťálová	na	Novoveskej	ulici	č.	17.

Zvolávam	riadne	zasadnutie	Miestneho	zastupiteľstva	Mestskej	časti	Bratislava-Devínska	Nová	Ves,	
ktoré	sa	bude	konať	dňa	14.	marca	2018	o	8:30	hod.	

v	sobášnej	sieni	Vily	Košťálová	na	Novoveskej	ulici	č.	17.

Zvolávam	riadne	zasadnutie	Miestneho	zastupiteľstva	Mestskej	časti	Bratislava-Devínska	Nová	Ves,	
ktoré	sa	bude	konať	dňa	10.	apríla	o	15:00	hod.	

v	sobášnej	sieni	Vily	Košťálová	na	Novoveskej	ulici	č.	17.

Zvolávam	riadne	zasadnutie	Miestneho	zastupiteľstva	Mestskej	časti	Bratislava-Devínska	Nová	Ves,	
ktoré	sa	bude	konať	dňa	14.	marca	2018	o	8:30	hod.	

v	sobášnej	sieni	Vily	Košťálová	na	Novoveskej	ulici	č.	17.

Zvolávam	riadne	zasadnutie	Miestneho	zastupiteľstva	Mestskej	časti	Bratislava-Devínska	Nová	Ves,	
ktoré	sa	bude	konať	dňa	12.	februára	o	15:00	hod.	

v	sobášnej	sieni	Vily	Košťálová	na	Novoveskej	ulici	č.	17.

Zvolávam	riadne	zasadnutie	Miestneho	zastupiteľstva	Mestskej	časti	Bratislava-Devínska	Nová	Ves,	ktoré	sa	
bude	konať	dňa	21.	apríla	2021	o	16:00	hod.	

videokonferenčným	hovorom	cez	aplikáciu	zoom



v.r.

                                                                                     Dárius Krajčír    
         starosta MČ BA-DNV

Poslanci MZ obdržia materiály v elektronickej forme najneskôr dňa 16.4.2021 do 15:00 hod., informácie o navrhovaných materiáloch budú v písomnej forme k dispozícii v 
poslaneckých schránkach na Miestnom úrade MČ BA DNV v rovnakom čase.

Vážená/ý občianka/občan o 17.00 h. v rámci programu miestneho zastupiteľstva v bode vystúpenie občanov máte možnosť zúčastniť sa zaslaním otázky resp. podnetu na mail 
zastupitelstvo@mudnv.sk s uvedením základných údajov:Meno a Priezvisko, adresa Vášho pobytu, otázka resp. podnet najneskôr do začiatku tohto bodu programu.


