
Por. 

číslo Názov bodu programu
Predkladateľ/navrhovateľ/spr

acovateľ

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

2.

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2021 z ....2021, ktorým sa mení 

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

parkovaní motorových vozidiel a určení parkovacích zón v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Krajčír/ Ing. Koprdová 

/Mgr. Labašková/

3.

Návrh na zverenie majetku mestskej časti a majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Základnej škole na ulici Ivana Bukovčana 

3

Krajčír/ Ing. Koprdová 

/Mgr. Chandoga/

4. Schválenie výpožičky častí pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre DNV ŠPORT,  spol. s r.o
Krajčír/ Ing. Koprdová 

/Mgr. Chandoga/

5.

Schválenie výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa časti pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves so všetkými 

právami a záväzkami na základe protokolu č. 11 88 0440 1900 pre Základnú školu na ulici Ivana Bukovčana 3

Krajčír/ Ing. Koprdová 

/Mgr. Chandoga/

6. Schválenie výpožičky častí pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre DNV ŠPORT, spol. s r.o
Krajčír/ Ing. Koprdová 

/Mgr. Chandoga/

7. Rôzne  ----

V mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, dňa 18.5.2021

                                                               Dárius Krajčír    

                 starosta mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

P o z v á n k a

Návrh programu :

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves obdržia materiály v elektronickej forme najneskôr dňa 19.5.2021 do 

15:00 hod., informácie o navrhovaných materiáloch budú v písomnej forme k dispozícii v poslaneckých schránkach na Miestnom úrade mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves v rovnakom čase.

Zvolávam mimoriadne  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 20. mája 2021 od 9:00 hod. 

videokonferenčným hovorom cez aplikáciu Zoom


