
Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

zo  zasadnutia dňa 22.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 2 Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca p. Zoroslava Smolinského 

UMZ  č. 62/9/2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
zánik poslaneckého mandátu p. Zoroslava Smolinského podľa § 25 ods. 2 písm. c) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

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

 

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 v. r. v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 
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mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

zo  zasadnutia dňa 22.09.2021 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 3 Oznámenie starostu o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte poslanca 

a zloženie sľubu nového poslanca 

UMZ  č. 63/9/2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

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

oznámenie starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves o zániku mandátu 

poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

a o nastúpení náhradníka  

 

2.  k o n š t a t u j e ,  ž e  

poslankyňa Mgr. Dana Hlaváčová Vanková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska nová Ves v súlade s § 26 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

3. v o l í  

poslankyňu Mgr. Danu Hlaváčovú Vankovú za člena Komisie legislatívy, financií, 

mandátovej a kontroly, Komisie sociálnej, bytovej zdravotnej, Komisie športu a 

kultúry, Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky,  

 

4.  o d v o l á v a 

delegovaného zástupcu zriaďovateľa p. Zoroslava Smolinského z funkcie člena Rady 

školy Základnej školy Pavla Horova 16 

 

5.  d e l e g u j e 

poslankyňu Mgr. Danu Hlaváčovú Vankovú za zástupcu zriaďovateľa do Rady školy 

Základnej školy Pavla Horova 16  

 

6.  o d v o l á v a 

p. Zoroslava Smolinského na návrh starostu v súlade s § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov a Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy čl. 18 ods. 4 

písm. i) z členstva Dozornej rady obchodnej spoločnosti DNV ŠPORT, spol. s r.o., so 

sídlom Vápencová 34, 841 07 Bratislava, IČO: 35919264 ,  

 

7.  v y m e n ú v a 

poslankyňu  Mgr. Beatu Janatovú na návrh starostu v súlade s § 15 ods. 2 písm. i) 

zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov a Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy čl. 

18 ods. 4 písm. i) za člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti DNV ŠPORT, spol. 

s r.o., so sídlom Vápencová 34, 841 07 Bratislava, IČO: 35919264 ,  

 

8.   p o v e r u j e 

v zmysle § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov ako 

sobášiacu na obradoch uzavretia manželstva v mestskej časti Bratislava-Devínska 



Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

zo  zasadnutia dňa 22.09.2021 

 

Nová Ves pred Matričným úradom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

poslankyňu  

 

 

 

Mgr. Danu Hlaváčovú Vankovú a  d o p l n i ť zoznam sobášiacich na volebné 

obdobie 2018-2022 o poslankyňu Mgr. Danu Hlaváčovú Vankovú.  

 

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

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 v. r. v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

zo  zasadnutia dňa 22.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Bod č.4. Informácia o  plnení uznesení miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 31.08.2021, alebo trvalo plnených 

UMZ  č. 64/9/2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

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

Informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves plniteľných do 31.08.2021, vrátane trvalo realizovaných uznesení 

z minulých rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly. 

 

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

 

 

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 v. r. v.r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

zo  zasadnutia dňa 22.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 5 Informácia o dôležitých rokovaniach starostu Mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves   

UMZ  č. 65 /9/2021 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:9 za:9  proti:0   zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 v. r. v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

zo  zasadnutia dňa 22.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 6 Prehľad plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za 1. 

polrok 2021 

UMZ  č. 66/9/2021 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 Mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves 

za 1.polrok 2021 

  

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

 

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 v. r. v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

zo  zasadnutia dňa 22.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 7 Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves na rok 2021 

UMZ  č. 67/9/2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves na rok 2021 v nasledovnom znení: 

1. zvýšením príjmov na položke: 

- 223 (Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb), 

položka 223001 (Poplatky – ostatné) vo výške 58 099,11 €, 

 

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, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania) vo výške 1 500,00 €, 

- Program 8 (Šport), podprogram 1 (Športové areály), prvok 1 (Prevádzka 

športovísk), položka 600 (BT – DNV ŠPORT s.r.o.) vo výške 27 014,11 €, 

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

správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 630 (Rutinná 

a štandardná údržba – prevádzkové stroje, prístroje) vo výške 3 500,00 €, 

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

správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 630 (Školenia, 

kurzy, semináre, porady, konferencie) vo výške 4 000,00 €, 

- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 3 (Služby občanom), 

prvok 1 (Matrika), položka 630 (Tovary a služby) vo výške 20,00 €, 

- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 3 (Služby občanom), 

prvok 3 (Územné rozhodovanie a stavebný poriadok – Stavebný úrad), položka 

630 (Tovary a služby) vo výške 600,00 €, 

- Program 2 (Životné prostredie), podprogram 5 (Prenesený výkon štátnej správy 

– rybárske lístky, výrub drevín), prvok 1 (Vydávanie lístkov a povolení na 

výrub drevín), položka 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania) vo výške 12 050,00 €, 

- Program 2 (Životné prostredie), podprogram 5 (Prenesený výkon štátnej správy 

– rybárske lístky, výrub drevín), prvok 1 (Vydávanie lístkov a povolení na 

výrub drevín), položka 620 (Poistné a príspevok do poisťovní) vo výške 

4 950,00 €, 

- Program 2 (Životné prostredie), podprogram 5 (Prenesený výkon štátnej správy 

– rybárske lístky, výrub drevín), prvok 1 (Vydávanie lístkov a povolení na 

výrub drevín), položka 630 (Tovary a služby) vo výške 150,00 €, 

- Program 3 (Komunikácie a doprava), podprogram 4 (Prenesený výkon štátnej 

správy), prvok 1 (Zvláštne užívanie komunikácií), položka 630 (Tovary a 

služby) vo výške 180,00 €, 
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- Program 6 (Ochrana a bezpečnosť), podprogram 2 (Požiarna ochrana), prvok 1 

(Ochrana pred požiarmi), položka 630 (Školenia, kontroly, revízie, opravy) vo 

výške 3 000,00 €, 

- Program 6 (Ochrana a bezpečnosť), podprogram 2 (Požiarna ochrana), prvok 2 

(Dobrovoľný hasičský zbor obce – DHZO) položka 630 (Tovary a služby) vo 

výške 135,00 €, 

- Program 9 (Sociálne služby), podprogram 2 (Opatrovateľská služby), prvok 1 

(Opatrovateľská služby v domácnosti občana), položka 630 (Tovary a služby) 

vo výške 1 000,00 €, 

 

2. zvýšením príjmov na položke: 

- 311 (Tuzemské bežné granty), položka 311 (Bežné granty – Dary), vo výške 

3 000,00€, 

 

a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 

- Program 6 (Ochrana a bezpečnosť), podprogram 2 (Požiarna ochrana), prvok 2 

(Dobrovoľný hasičský zbor obce – DHZO) položka 630 (Tovary a služby) vo 

výške 

- 3 000,00 €, 

 

3. zvýšením príjmov na položke: 

- 312 (Bežné transfery zo štátneho rozpočtu), položka 312012 (Na matriku) vo 

výške 1 814,66 €, 

 

a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 

- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 3 (Služby občanom), 

prvok 1 (Matrika), položka 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

vyrovnania) vo výške 1 200,00 €, 

- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 3 (Služby občanom), 

prvok 1 (Matrika), položka 620 (Poistné a príspevok do poisťovní) vo výške 

400,00 €, 

- Program 1 (Všeobecné verejné služby), podprogram 3 (Služby občanom), 

prvok 1 (Matrika), položka 630 (Tovary a služby) vo výške 214,66 €, 

 

4. zvýšením príjmov na položke:  

- 312 (Bežné transfery zo štátneho rozpočtu), položka 312012 (Na rozvoj 

školstva – ZŠ nenormatívne) vo výške 15 290,00 €, 

 

a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základne školy), prvok 1 (Základná 

škola Ivana Bukovčana – nižšie sekundárne vzdelávanie), položka 641 (Bežný 

transfer zo ŠR - nenormatívne) vo výške 6 758,00 €, 

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základne školy), prvok 2 (Základná 

škola Pavla Horova – primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou), položka 

641 (Bežný transfer zo ŠR - nenormatívne) vo výške 5 209,00 €, 

- Program 4 (Vzdelávanie), podprogram 2 (Základne školy), prvok 1 (Základná 

škola Pavla Horova – nižšie sekundárne vzdelávanie), položka 641 (Bežný 

transfer zo ŠR - nenormatívne) vo výške 3 323,00 €, 
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5. zvýšením príjmov na položke: 

- 312 (Bežné transfery zo štátneho rozpočtu), položka 312012 (Na ochranu 

prírody a krajiny) vo výške 76,53 €, 

 

a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 

- Program 2 (Životné prostredie), podprogram 5 (Prenesený výkon štátnej správy 

– rybárske lístky, výrub drevín), prvok 1 (Vydávanie lístkov a povolení na 

výrub drevín), položka 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania) vo výške 76,53 €, 

 

6. zvýšením príjmov na položke: 

- 312 (Bežné transfery zo štátneho rozpočtu), položka 312012 (Na PVŠS – 

sčítanie obyvateľstva) vo výške 19 774,18 €,  

 

a zároveň zvýšením výdavkov na položkách:  

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

správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 630 (Energie (el. 

energia, plyn, teplo)) vo výške 5 500,00 €, 

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

správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 630 (Interiérové 

vybavenie) vo výške 95,96 €, 

- 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 5 796,00 €, 

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

správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 630 (Propagácia, 

reklama a inzercia) vo výške 2 069,40 €, 

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

správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 630 (Všeobecné 

služby) vo výške 6 312,82 €, 

 

7. zvýšením príjmov na položke: 

- 312 (Bežné transfery zo štátneho rozpočtu), položka 312001 (Na celoplošné 

testovanie) vo výške 34 105,00 €, 

 

a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 

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

správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 630 (Všeobecný 

a ostatný materiál, ochranné prostriedky) vo výške 34 105,00 €, 

- 8. zvýšením príjmov na položke: 

- 230 (Kapitálové príjmy), položka 233001 (Príjem z predaja pozemkov) vo 

výške 4 963,00 €, 

 

a zároveň 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 4 963,00 €, 

 

9. zvýšením príjmov na položke: 
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- 321 (Granty), položka (Rekonštrukcie MŠ a ZŠ) vo výške 45 000,00 €, 

 

a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 

- Program 8 (Šport), podprogram 1 (Športové areály), prvok 6 (Ostatné 

športoviská), položka 700 (KV – Ostatné športoviská) vo výške 45 000,00 €, 

 

10. zvýšením príjmov na položke: 

- 321 (Granty), položka 322001 (Zo štátneho rozpočtu - ostatné) vo výške 18 

500,00 €, 

 

a zároveň zvýšením výdavkov na položke: 

- Program 2 (Životné prostredie), podprogram 4 (Údržba verejných 

priestranstiev), prvok 2 (Čistenie verejných priestranstiev), položka 700 (KV – 

Denova – Nákup techniky) vo výške 18 500,00 €, 

 

11. presun výdavkov z položky: 

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

správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 700 (KV – nákup 

dopravných prostriedkov) vo výške 50 000,00 €, 

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

správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 700 (KV – Park 

Charkovská) vo výške 50 000,00 €, 

 

na položku: 

- Program 2 (Životné prostredie), podprogram 4 (Údržba verejných 

priestranstiev), prvok 2 (Čistenie verejných priestranstiev), položka 700 (KV – 

Denova – Nákup techniky) vo výške 100 000,00 €, 

 

12. presun výdavkov z položky: 

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

správy), prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 630 (Všeobecný 

a ostatný materiál, ochranné prostriedky) vo výške 2 985,89 €, 

 

na položku: 

- Program 8 (Šport), podprogram 1 (Športové areály), prvok 1 (Prevádzka 

športovísk), položka 600 (BT – DNV ŠPORT s.r.o.) vo výške 2 985,89 €. 

 

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

 

 

 

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 v. r. v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 
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Bod č. 8 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy počas dní ustanovených týmto VZN č. ..../2021 z ............2021 

UMZ  č. 68/9/2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e  

pozmeňujúci návrh poslancov a poslankýň Mgr. Rastislava Tešoviča, Mgr. Veroniky 

Veslárovej, Mgr. Lenky Hlaváčovej a Petra Kolegu tak, že v  návrhu bodu rokovania 

č. 8 v odseku A vo Variante 2 sa na koniec textu dopĺňajú slová:  

- v §2 uvedeného všeobecne záväzného nariadenia budú vypustené dni: 1. máj, 8. máj, 

a 1. september; 

- v §2 uvedeného všeobecne záväzného nariadenia budú vložené dni: Veľkonočná 

sobota, Veľkonočná nedeľa, a 17. november. 

 

Hlasovanie :  prítomní:9 za:8  proti:0   zdržal sa :1   nehlasoval:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v. r. v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 
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Bod č. 8 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy počas dní ustanovených týmto VZN č. ..../2021 z ............2021 

UMZ  č. 69/9/2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

1. s ú h l a s í   s   p r i p o m i e n k a m i 

s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným 

nariadením č. .../2021 z ......2021 nasledovne: 

- v §2 uvedeného všeobecne záväzného nariadenia budú vypustené dni: 1. máj, 8. máj, 

a 1. september; 

- v §2 uvedeného všeobecne záväzného nariadenia budú vložené dni: Veľkonočná 

sobota, Veľkonočná nedeľa, a 17. november. 

 

 

2. ž i a d a   

starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves doručiť uznesenie miestneho 

zastupiteľstva týkajúceho sa stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných 

hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených 

týmto všeobecne záväzným nariadením č. .../2021 z ......2021 v lehote do 24.09.2021. 

 

Hlasovanie :  prítomní:9 za:7  proti:0   zdržal sa :2   nehlasoval:0 

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 v. r. v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

zo  zasadnutia dňa 22.09.2021 

 

 

 

 

Bod č. 9 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok 

UMZ  č. 70/9/2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

trvalé upustenie od vymáhania nasledovných pohľadávok mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves, vrátane príslušenstva:  

 

1.  Na základe vykonateľného exekučného titulu - Rozhodnutie č. 2010/1225/D-

17/PL zo dňa 22.11.2010, ktorý vydala mestská časť Bratislava-Devínska Nová 

Ves a na základe Upovedomenia o začatí exekúcie, ktorý vydal Exekútorský 

úrad Košice, Moyzesova 34, 040 01 Košice, súdny exekútor JUDr. Denisa 

Regináčová Mihalová sp. zn EX 81/2011-16 v exekučnej veci oprávneného: 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 

Braislava, IČO: 00 603 392 proti povinnému: LITES, s.r.o., Jána Poničana 9, 

841 07 Bratislava, IČO: 44 043 295 zo dňa 05.05.2011 nasledovne: 

 istina v sume 33.000,00 EUR 

 trovy právneho zastúpenia v exekúcii v sume 501,11 EUR; 

 

2. na základe vykonateľného exekučného titulu - Rozhodnutie č. 3034/2011 zo dňa 

07.04.2011, ktorý vydala mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves a na 

základe exekučného príkazu, ktorý vydal Exekútorský úrad Bratislava, 

Podunajská 23/D, 821 06 Bratislava,  súdny exekútor Mgr. Miloš Dubovec sp. 

zn. EX 1547/2011 v exekučnej veci oprávneného: Mestská časť Bratislava-

Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Braislava, IČO: 00 603 392 

proti povinnému: LITES, s.r.o., Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava, IČO: 44 

043 295 zo dňa 30.03.2012 nasledovne: 

 istina v sume 300,00 EUR 

 súdny poplatok za vydanie poverenia v sume 16,50 EUR; 

 

3. na základe vykonateľného exekučného titulu - Rozhodnutie č. 3170/2011 zo dňa 

21.04.2011, ktorý vydala mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves a na 

základe Upovedomenia o začatí exekúcie, ktorý vydal Exekútorský úrad 

Bratislava, Podunajská 23/D, 821 06 Bratislava,  súdny exekútor Mgr. Miloš 

Dubovec sp. zn. EX 1548/2011-4 v exekučnej veci oprávneného: Mestská časť 

Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Braislava, IČO: 

00 603 392 proti povinnému: LITES, s.r.o., Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava, 

IČO: 44 043 295 zo dňa 04.01.2012 nasledovne: 

 istina v sume 400,00 EUR 

 súdny poplatok za vydanie poverenia v sume 16,50 EUR; 

 

4. na základe vykonateľného exekučného titulu - Rozhodnutie č. 2727/2011 zo dňa 

21.04.2011 , ktorý vydala mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves a na 

základe Upovedomenia o začatí exekúcie, ktorý vydal Exekútorský úrad 

Bratislava, Podunajská 23/D, 821 06 Bratislava,  súdny exekútor Mgr. Miloš 

Dubovec sp. zn. EX 1549/2011-2 v exekučnej veci oprávneného: Mestská časť 

Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Braislava, IČO: 
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00 603 392 proti povinnému: LITES, s.r.o., Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava, 

IČO: 44 043 295 zo dňa 04.01.2012 nasledovne: 

 istina v sume 500,00 EUR 

 súdny poplatok za vydanie poverenia v sume 16,50 EUR; 

 

(v)  na základe vykonateľného exekučného titulu – Rozsudok sp. zn. 

24C/136/2012-64, zo dňa 05.04.2013, ktorý vydal Okresný súd Bratislava IV a 

na základe Upovedomenia o začatí exekúcie, ktorý vydal Exekútorský úrad 

Bratislava, Opletalova 96, 841 07 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Hana 

Cibulková sp. zn. EX 441/16 v exekučnej veci oprávneného: Mestská časť 

Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Braislava, IČO: 

00 603 392 proti povinnému: Dagmar Matúšek, rod. xxxxxxxxx, xxxx 

xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx zo dňa 06.12.2018 

nasledovne: 

 istina v sume 528,00 EUR 

 trovy konania v sume 37,10 EUR 

 súdny poplatok za vydanie poverenia v sume 16,50 EUR; 

 

a ich odpis z účtovnej evidencie. 

 

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

 

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 v. r. v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 
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Bod č. 10 Návrh na schválenie odmien členom komisií - neposlancom za I. polrok 2021 

UMZ  č.71/9/2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

odmeny členom komisií- neposlancom za I. polrok 2021 nasledovne: 

 

  

Názov komisie 
Počet 

účastí na 

komisii 

Odmena za 

účasť na 

jednej komisii 

v € 

Výška 

odmeny za I. 

polrok 2021 

v € 
Meno a Priezvisko 

  
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a 

kontroly 
      

1 Griger Jozef 2 25 50 

2 Marčák Peter 4 25 100 

3 Maruščák Igor 5 25 125 

4 Mráz Vladimír 3 25 75 

  spolu 14 25 350 

  Komisia výstavby a životného prostredia       

5 Brídzik Rudolf 2 25 50 

6 Gašparík Michal 0 25 0 

7 Guliš Peter 2 25 50 

8 Hirländer Ivan 2 25 50 

9 Kočvara Vladimír 2 25 50 

10 Kopačka Pavol 2 25 50 

11 Miler Milan 1 25 25 

12 Pokorný Fridrich 0 25 0 

  spolu 11 25 275 

  Komisia sociálna, bytová a zdravotná       

13 Čeplíková Viera 4 25 100 

14 Čurda Michal 2 25 50 

15 Lipková Daniela 4 25 100 

16 Švandová Jana 4 25 100 

  spolu 14 25 350 

  Komisia školstva, mládeže a vzdelávania       

17 Polčic Peter 2 25 50 

18 Daneková Miroslava 2 25 50 

19 Kmeťová Anna 1 25 25 

20 Kramplová Marcela 0 25 0 

21 Németová Lenka 1 25 25 

22 Paulovičová Marcela 2 25 50 
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23 Tvarožek Štefan 0 25 0 

  spolu 8 25 200 

  Komisia športu a kultúry       

24 Duraj Mikuláš 0 25 0 

25 Horný Andrej 0 25 0 

26 Klačka Jozef 0 25 0 

27 Krížik Martin 0 25 0 

28 Magula Milan 0 25 0 

29 Mozsi Roman 1 25 25 

30 Ozdín Daniel 1 25 25 

31 Petrová Ľubomíra 1 25 25 

32 Raškovič (Zlochová) Lenka 1 25 25 

  spolu 4 25 100 

  
Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky 
      

33 Candrák Radko 4 0 0 

34 Mošať Milan 2 25 50 

35 Rehánková Ľuba 4 25 100 

36 Glatz Metod 3 25 75 

37 Pečenka Stanislav 4 25 100 

38 Goldstein Pavol 4 25 100 

  spolu 21 25 425 

  SPOLU      1700 

 

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

 

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 v. r. v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

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

vykonala voľba členov komisií miestneho zastupiteľstva  

UMZ  č. 72/9/2021 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 výstavby a životného prostredia p. Michala Gašparíka 

 

2. v o l í 

poslanca Petra Kolegu za člena Komisie výstavby a životného prostredia.  

 

Hlasovanie :  prítomní:9 za:8  proti:0   zdržal sa :1   nehlasoval:0 

 

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 v. r. v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 
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Bod č.12 Schválenie nájmu poľnohospodárskych pozemkov o celkovej výmere 69 534 m
2
 

Družstvu podielnikov Devín  

UMZ  č. 73/9/2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

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

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom častí poľnohospodárskych 

pozemkov nachádzajúcich sa v okrese Bratislava IV, obci  Bratislava – m.č. Devínska  

Nová Ves, k. ú. Devínska Nová Ves, a to : 

A. pozemkov  registra  „E“  KN  vo  vlastníctve  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  v 

správe mestskej  časti  Bratislava-Devínska  Nová  Ves  na  základe  zverovacieho 

protokolu  č. 91/91 zo dňa 30.9.1991: 

- parc. č. 3074, druh   pozemku   ostatná  plocha,  výmera  2 145  m
2
, vlastnícky podiel              

  z výmery pre nájom 1 711 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,    

- parc. č. 3102,  druh   pozemku   ostatná   plocha,  výmera  936  m
2
, vlastnícky  podiel   

  z výmery pre nájom 936 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,    

- parc. č. 3163,  druh   pozemku   orná  pôda,  výmera  3 525  m
2
,  vlastnícky   podiel     

  z výmery pre nájom 1 188 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,    

- parc. č. 3179, druh   pozemku   ostatná  plocha,  výmera  3 900  m
2
, vlastnícky podiel               

   z výmery pre nájom 3 700 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,    

- parc. č. 3234, druh   pozemku   ostatná  plocha,  výmera  464  m
2
, vlastnícky  podiel   

  z výmery pre nájom 464 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,    

- parc. č. 5899, druh  pozemku   trvalý trávnatý porast,  výmera  23 959  m
2
, vlastnícky                  

  podiel z výmery pre nájom 18 194 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, 

- parc. č. 5901, druh   pozemku   trvalý trávnatý porast,  výmera  9 448  m
2
, vlastnícky   

  podiel z výmery pre nájom 8 784 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, 

- parc. č. 5902, druh   pozemku   trvalý trávnatý porast,  výmera  4 985  m
2
, vlastnícky                                                                                        

  podiel z výmery pre nájom 4 534 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, 

- parc. č. 5903, druh   pozemku   ostatná  plocha,  výmera  2 351  m
2
, vlastnícky podiel              

  z výmery pre nájom 465 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,  

- parc. č. 5904, druh   pozemku   vodná  plocha,  výmera  3 607  m
2
, vlastnícky  podiel   

  z výmery pre nájom 3 379 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,   

- parc. č. 5905, druh   pozemku   vodná  plocha,  výmera  15 181  m
2
, vlastnícky 

podiel  

  z výmery pre nájom 14 740 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, 

- parc. č. 3104/1, druh pozemku ostatná  plocha,  výmera  1 676  m
2
, vlastnícky  podiel   

  z výmery pre nájom 1 676 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, 

- parc. č. 3105/1, druh pozemku ostatná  plocha,  výmera  1065 m
2
, vlastnícky  podiel  

  z výmery pre nájom 447 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,  

- parc. č. 3105/2, druh  pozemku  ostatná  plocha,  výmera  323  m
2
, vlastnícky  podiel  

  z výmery pre nájom 288 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, 

- parc. č. 3213/3, druh pozemku  trvalý trávnatý porast,  výmera  1 734  m
2
, vlastnícky 

  podiel z výmery pre nájom 1 700 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,  

- parc. č. 3226/2, druh pozemku ostatná  plocha,  výmera 1 511  m
2
, vlastnícky  podiel  

  z výmery pre nájom 533 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,  

- parc. č. 3227/1, druh  pozemku ostatná plocha, výmera  2 897  m
2
, vlastnícky podiel  

  podiel z výmery pre nájom 1 474 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, 
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- parc. č.  3226/22,  druh pozemku ostatná plocha, výmera 2 716 m
2
, vlastnícky podiel   

  podiel z výmery pre nájom 2 716 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172,  

- parc. č.  1478,  druh  pozemku  trvalý  trávnatý  porast, výmera  366  m
2
, vlastnícky 

  podiel z výmery pre nájom 140 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4512, 

 

B. pozemku   registra  „C“ KN  vo  vlastníctve   hlavného  mesta  SR  Bratislava,  

v   správe mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe zverovacieho 

protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991: 

            - parc. č. 2791/11,  druh   pozemku   orná  pôda,  výmera  2 441  m
2
,  vlastnícky podiel  

              z výmery pre nájom 2441 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, 

  pre Družstvo podielnikov Devín, IČO:00 190 802, so sídlom Čsl. Tankistov 300/A, 

843 53 Bratislava,  na dobu určitú  5 rokov, počnúc dňom nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy za cenu 59,26 €/hektár/rok, čo pri prenajatej výmere 69 534,00 m
2
 

predstavuje ročné nájomné v hodnote 412,06 €, z dôvodu vykonávania 

poľnohospodárskej činnosti na prenajatých pozemkoch a obhospodarovania ich 

v súlade s podmienkami správnej farmárskej praxe. 

 

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

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

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

stráca platnosť. 

  

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

 

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 v. r. v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 
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Bod č. 13 Darovanie záhradného traktora Solo by AL-KO T 23 s kosiacim zariadením a 

príslušenstvom z dôvodu hodného osobitného zreteľa DNV Šport s.r.o. 

UMZ  č. 74/9/2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa darovanie záhradného traktora Solo by AL-KO 

T23-125,6 HD V2 žiatec 105 s kosiacim zariadením a príslušenstvom v obstarávacej 

cene 4 290,00 EUR  organizácii DNV ŠPORT, spol. s r.o. Vápencová 34, 841 07 

Bratislava, IČO : 35 919 264. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je zjednodušenie 

správy tohto vozidla v súvislosti s údržbou a hospodárením, nakoľko uvedené vozidlo 

využíva výlučne organizácia DNV Šport s.r.o. pre vlastné potreby. 

Darovacia zmluva bude  podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 

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

zmluva nebude v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť. 

 

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

 

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 v. r. v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

zo  zasadnutia dňa 22.09.2021 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 14 Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–

Devínska Nová Ves k 30.6.2021 

UMZ  č. 75/9/2021 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 rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves k 30.6.2021. 

  

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

 

 

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 v. r. v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

zo  zasadnutia dňa 22.09.2021 

 

 

 

 

 

Bod č.15 Návrh na zverejnenie archívu Devexu  

UMZ  č. 76/9/2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

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

predbežný harmonogram zdigitalizovania zväzkov Devexu vydaných do roku 2008 

nasledovne: 

- do 30/09/2021 zdigitalizovať 2 zväzky Devexu  

- do 31/10/2021 zdigitalizovať 5 zväzkov Devexu  

- do 30/11/2021 zdigitalizovať ďalších 5 zväzkov Devexu  

- do 31/12/2021 zdigitalizovať posledných 5 zväzkov Devexu  

 

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

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 v. r. v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

zo  zasadnutia dňa 22.09.2021 

 

 

 

 

 

Bod č. 16 Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves za I. polrok 2021 

UMZ  č. 77/9/2021 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 stavu a vývoja dlhu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za 

1. polrok 2021. 

 

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

 

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 v. r. v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

zo  zasadnutia dňa 22.09.2021 

 

 

 

 

 

Bod č.17 Správa z kontroly vybraných výdavkov v roku 2020  

UMZ  č.78/9/2021 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 vybraných výdavkov za rok 2020. 

 

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

 

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 v. r. v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

zo  zasadnutia dňa 22.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 18 Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves 

UMZ  č. 79/9/2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

Miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Mgr. 

Vlastimírovi Fekiačovi odmenu za 1. polrok 2021 vo výške 30% z jeho určeného 

mesačného platu za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.  

 

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

 

 

V Bratislave 22. septembra 2021 

 

 

 

 

 

 v. r.  v. r. 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 


