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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

Uznesenia k programu rokovania 

UMZ č.  27/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

 program rokovania podľa pozvánky. 

 

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

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022  

 

 

   

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

UMZ  č. 28/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

návrh starostu mestskej časti na doplnenie bodu rokovania 3/A s názvom 

„Bezodplatné nadobudnutie hnuteľného majetku – špeciálne vozidlo, cisternová 

automobilová striekačka malá, vrátane technickej výbavy.“  

  

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

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022  

 

 

   

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

UMZ  č. 29/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

návrh poslanca Adriána Jankoviča na doplnenie bodu rokovania 19/A s názvom 

„Odvolanie predsedu Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly“  

  

Hlasovanie :  prítomní: 8 za: 2 proti: 0   zdržal sa: 6   nehlasoval: 0 

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022  

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

UMZ  č. 30/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

návrh poslanca Adriána Jankoviča na doplnenie bodu rokovania 19/B s názvom 

„Odvolanie členov redakčnej rady miestnych novín“ 

 

Hlasovanie :  prítomní: 8 za: 2  proti: 1  zdržal sa: 5   nehlasoval: 0 

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022  

 

 

   

  v.r.        v.r. 

 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

  



Strana 5 z 45 

 

 

 

 

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

UMZ  č. 31/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

návrh poslanca Adriána Jankoviča na doplnenie bodu rokovania 19/C s názvom 

„Zmeny v Devínskonovoveskej televízii spol. s.r.o.“ 

 

Hlasovanie :  prítomní: 8 za: 1  proti: 4  zdržal sa: 3   nehlasoval: 0 

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022  

 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

Bod č. 1 Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 

UMZ  č. 32/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

1. s ch v a ľ u j e  

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Jozef Tittel, Mgr. Dana Hlaváčová Vanková, Mgr. 

Rastislav Tešovič 

 

2. s ch v a ľ u j e 

overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Beata Janatová, Peter Kolega, 

 

3. s ch v a ľ u j e 

za zapisovateľa zápisnice Zdeňku Paďourovú. 

 

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

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

Bod č. 2 Informácia o  plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 4.4.2022, alebo trvalo plnených 

UMZ  č.  33/4/2022 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 4.4.2022, vrátane trvalo realizovaných uznesení z 

minulých rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly. 

 

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

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

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

Devínska Nová Ves 

UMZ č.  34/4/2022 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: 8 za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

Bod č. 3/A Bezodplatné nadobudnutie hmotného majetku – špeciálne vozidlo, cisternová 

automobilová striekačka malí vrátane technickej výbavy  

UMZ č.  35/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

bezodplatné nadobudnutie hnuteľného majetku do vlastníctva mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves od Slovenskej republiky, zastúpenej Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava v zostatkovej hodnote 39 863,60 €: 

Názov:  cisternová automobilová striekačka malá  

(vrátane technickej výbavy) 

Druh: špeciálne vozidlo 

         Značka:     IVECO         

         Obchodný názov:    CAS 15           

         Výrobné číslo podvozku (VIN):  ZCFC170A805007088 

         Osvedčenie o evidencii:  PC 396493       

         REČ:     B44289   

         Farba:     červená       

         Rok výroby:    2015 

         Nákupná cena (vrátane doplnkov): 114 813,60 € 

   Hodnota  po odpise hmotného 

         majetku k 31.03.2022:   39 863,60 € 

 

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

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

Bod č. 4 Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2021 

UMZ č.  36/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
a) berie na vedomie Odborné stanovisko Miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava–

Devínska Nová Ves k Návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová 

Ves za rok 2021 

 

b) schvaľuje Záverečný účet Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves a celoročné 

hospodárenie Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves za rok 2021 bez výhrad. 

 

c) schvaľuje použitie prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 912 284,69 € 

zisteného podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

a územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t. j. 

bez finančných operácií) rozdeľuje Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves 

nasledovne: 

1. vylúčenie zostatku poplatku za rozvoj vo výške 248 870,82 €, 

2. vylúčenie podielu z výnosu poplatku za rozvoj za 4.Q 2021 určené pre Magistrát hlavného 

mesta SR Bratislava vo výške 189 262,72 €, 

3. vylúčenie transferu zo ŠR pre ZŠ a MŠ vo výške 75 070,00 €, 

4.vylúčenie transferu zo ŠR na sčítanie obyvateľstva vo výške 19 774,18 €, 

5. vylúčenie transferu zo ŠR – UPSVAR – stravné vo výške 120 158,50 €. 

 

Výsledok hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov je 259 148,47 €, ktorý je 

prerozdelený na tvorbu rezervného fondu vo výške 25 914,84 € a na tvorbu fondu rozvoja 

mestskej časti vo výške 233 233,63 €. 

 

d) schvaľuje použitie zostatku finančných operácií vo výške 65 287,47 € na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 6 528,75 € a na tvorbu fondu rozvoja vo výške 58 758,72 €.  

 

e) schvaľuje hospodárenie príspevkovej organizácie DENOVA za rok 2021 s hospodárskym 

výsledkom po zdanení – prebytkom vo výške 11 730,60 a jeho prevod do Rezervného fondu 

príspevkovej organizácie spolu vo výške 11 730,60 €.  

 

f) schvaľuje hospodárenie príspevkovej organizácie ISTRA CENTRUM za rok 2021 

s hospodárskym výsledkom 35 760,61 € a jeho prevod do Rezervného fondu príspevkovej 

organizácie vo výške 35 760,61 €.  

 

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

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

Bod č. 5 Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves na rok 2022 

UMZ č. 37/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
 s ch v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves na rok 2022 v nasledovnom znení: 

 

1. zvýšením príjmov na položkách: 

- 290 (Iné nedaňové príjmy), položka 292027 (Iné ostatné príjmy) vo výške 13 000,00 €, 

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

výške 30 000,00 €, 

 

a zároveň zvýšením výdavkov na položkách: 

- Program 3 (Komunikácie a doprava), podprogram 1 (Miestne komunikácie), prvok 2 

(Chodníky), položka 630 (Rutinná a štandardná údržba - chodníky) vo výške 5 000,00 €, 

 

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

(Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 630 (Všeobecný materiál) vo výške 8 000,00 €, 

 

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

(Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 630 (Tovary a služby – údržba hnuteľného 

majetku ZŠ a MŠ) vo výške 30 000,00 €, 

 

2. zvýšením príjmov na položke: 

- 454 (Prevod prostriedkov z peňažných fondov), položka 454002 (Z FOPER-u), vo výške 

305 000,00 €, 

 

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 – ZŠ a MŠ) vo výške 305 000,00 €, 

 

presun z položky (-): 

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

(Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 630 (Interiérové vybavenie) vo výške – 15 000,00 

€, 

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

(Miestny úrad, riadenie a kontrola), položka 700 (Projektové dokumentácie) vo výške – 

15 000,00 €, 

- Program 9 (Sociálne služby), podprogram 7 (Podpora neštátnych subjektov), prvok 1 

(Dotácie spoločenským organizáciám), položka 640 (Bežné transfery) vo výške – 7 000,00 €, 

 

na položku (+): 

- Program 3 (Komunikácie a doprava), podprogram 1 (Miestne komunikácie), prvok 2 

(Chodníky), položka 630 (Rutinná a štandardná údržba - chodníky) vo výške 15 000,00 €, 
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- Program 5 (Bývanie a občianska vybavenosť), podprogram 2 (Agenda – nebytové priestory), 

prvok 1 (Objekty určené na prenájom), položka 700 (Rekonštrukcia terasy M. Marečka) vo 

výške 15 000,00 €, 

- Program 9 (Sociálne služby), podprogram 5 (Sociálna pomoc a charita), prvok 1 (Občania 

v hmotnej núdzi), položka 640 (Transfery jednotlivcom – (ostatné v zmysle VZN)) vo výške 7 

000,00 €, 

  

 

 

 

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

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

Bod č. 6 Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves na rok 2022 
UMZ č. 38/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

navrhované dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 

2022 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves: 

 

a) v oblasti športu pre žiadateľov nasledovne 

Názov žiadateľa účel dotácie  

schválená 

dotácia za 

rok 2022 

Stolnotenisový klub 

Devínska Nová Ves 

Prenájom infraštruktúry, úhrada výpožičky telocvične, odmeny 

licencovaných trénerov, nákup športového vybavenia. Účasť na 

ligových a majstrovských športových podujatiach.  

Rozpočet projektu: 

- nákup infraštruktúry, prenájom telocvične - nákup športového 

materiálu 

- štartové a registračné poplatky 

- cestovné náklady na športové súťaže 

 4.900,-€ 

GoodSports International 

Slovensko 

Detský baseballový/športovo-výchovný program 2022  

Rozpočet projektu: 

- nájomné na telocvične  

- športová výstroj a materiál, nové dresy a šiltovky 

- súťaže - turnaje, reprezentácia MČ DNV - štartové, cestovné 

- na organizovanie akcií ( denný tábor, víkendové sústredenia) -  

- prenájom klubových priestorov - trieda  

- športové potreby 

- odmeny pre víťazov, diplomy 

- nákup dekorácií 

- nákup spoločenských hier 

- exkurzie a výlety 

- darčekové predmety 

- tlač letákov - tonery 

- nákup kancelárskych potrieb (perá, farbičky, papier) 

- náklady na ihriská 

 4.900,-€ 

FC Internacionál 

Devínska Nová Ves 

- organizovanie futbalových zápasov starých pánov, organizovanie 

futbalových turnajov, dedinského turnaja, materiálno-technické 

zabezpečenie, nákup výstroje a trofejí.  

 

Rozpočet projektu:  

- prenájom telocvične  

- preprava na zápasy 

- športové oblečenie (dresy, trenírky, tričká) 

- športový materiál (lopty, športové pomôcky) 

- dedinský turnaj 

 2.000,-€ 
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Lokomotíva Devínska 

Nová Ves 

V DNV žijeme futbalom 

Rozpočet projektu: 

- prenájom ihrísk s umelou a živou trávou, telocviční a hál a iných 

priestorov na realizáciu projektu  

- štartové na SFZ, BFZ a ObFZ, turnaje organizované inými 

subjektami, halové ligy a pod. 

- športová výzbroj a výstroj (napr.: lopty, fitlopty, balančné dosky, 

medicínbaly, dresy, trenky, štucne, tréningové tričká a trenky, 

šušťáky, rozlišovačky, ponožky, uteráky, tréningové kužele, 

tréningové bránky a pod.) 

- zdravotnícke potreby a materiál 

- doprava: diaľničné mýto, na turnaje, majstrovské zápasy,  

- pritný režim - tréningový proces a majstrovské prípravné zápasy 

- organizácia a zabezpečenie zimných a letných sústredení 

- organizácia a náklady spojené s propagáciou projektu, náklady na 

tlač letákov, plagátov a pod. 

- kancelárske potreby - toner, papier a pod... 

- ceny a spomienkové predmety pre účastníkov projektu a pre 

ostaných ocenených - medaile, poháre a pod. 

- nákup a prenájov technických prostriedkov a služieb - mikrofón, 

ozvučenie a podobne 

 12.000,-€ 

Futbalový klub mládeže 

Devínska Nová Ves 

 

Rozpočet projektu: 

- prenájom telocviční počas zimných mesiacov - prenájom veľkej 

umelej trávy počas zimných mesiacov (nie je špecifikované kde... 

- štartovné na futbalové súťaže a turnaje pre 9 kategórií 

- veo - video rekording systém pre nahrávanie súťažných ápasov 

- dokúpenie športových ruksakov 

- dokúpenie zápasových dresov 

- dokúpenie tréningových súprav 

- dokúpenie tréningových šuštiakov a búnd 

- tréningové pomôcky 

- lopty 

 12.000,-€ 

BEST BOXING CLUB 

Projekt: Box proti predsudkom a pre všetkých. Podujatie: 

Devínsko-Novoveský "VEČER BOXU" a Letný ring TON (Turnaj 

Olympijských Nádeji) a Slovenská Liga Boxu (SLB). 

 

Rozpočet projektu: 

- nájomné za priestory  

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

bandáže, chrániče, medicinbaly, expandery, závažia, športové 

gumy, konštrukcie, aparáty, atď..) 

- výroba dresov a klubových vecí, súprav 

- Medzinárodné turnaje a vrcholové reprezentačné turnaje : 

doprava 

- regenerácia (wellnes, sauna, masáže, fyzio) 

- usporiadanie galavečera VEČER BOXU a Letného ringu (TON) a 

SLB - odmeny a dary pre súťažiacich, prenájom ringu a priestorov, 

pitný režim, lavice, stoly, stoličky, osvetlenie, konštrukcia na 

osvetlenie, nákladné auto na prevoz,  

- Sústredenie: doprava, prenájom priestorov, wellnes a regenerácia  

- registračné a štartovné poplatky  

 11.000,-€ 

VARIO SK, s.r.o. 

Šachový festival o pohár starostu DNV, 5 šachových turnajov pre 

deti od 5 rokov, 2 turnaje pre dospelých. Súčasťou podujatia bude 

pre deti denný šachový tábor, simultánka s veľmajstrom.  

 

Rozpočet projektu: 

- diplomy, medaile, poháre, ceny pre víťazov 

- nájomné 

- kancelárske potreby, tonery, baterky... 

 1.500,-€ 
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Medzinárodná šachová 

akadémia Interchess 

Šachové tréningy, krúžky, turnaje pre deti, denný tábor 

 

Rozpočet projektu: 

- nákup šachový figúrok a šachníc 

- nákup šachového softvéru 

- nákup šachových kníh, učebníc 

- štartovné na turnajoch  

- doprava na turnaje 

- nákup šachových hodín 

- občerstvenie na dennom tábore 

- prenájom tréningových miestností 

- kancelárske potreby 

- nákup tlačiarne a toneru 

- nákup šachovej tabule 

 1.500,-€ 

Hokejbalový Club 

IEPURII DNV 

Reprezentácia mestskej časti DNV.  

Rozpočet projektu: 

- štartovné na turnajoch U8, U10, U14 

- nákup výstroja U08-U14 

- štartovné liga ZHbL (ShbÚ) muži 

- štartovné turnaje muži 

- nákup výstroja muži 

 4.000,-€ 

DHZ Devínska Nová Ves, 

o.z. 

Prekonám svoj strach z výšky. Účelom dotácie je: Materiálno-

technické zabezpečenie (podľa rozpočtu) chodu hasičského 

kolektívu DHZ Devínska Nová Ves - zakúpenie potrebného 

materiálu pre deti v Kolektíve hasičskej mládeže, na základe 

ktorého budeme môcť v priestoroch zbrojnice vybudovať lezeckú 

stenu o výške cca 7-8 metrov, na ktorej sa budú deti pod dozorom 

skúsených vedúcich učiť, lezeckej technike a narábať s lezeckým 

výstrojom.  

Rozpočet projektu: 

- 6x statické lano 

- 2x dynamické lano 

- 2x detský postroj 

- 2x mládežnícky postroj 

- 20x lezecké rukavice 

- 3x zachytávač 

- 6x slučka 60cm 

- 16x karabína HMS s poistkou 

- 6x karabína HMS s poistkou 

- 4x zlaňovacia brzda 

- 4x ručný blokant 

- 3x boulderka (žinienka) 

- 15x sada horolezeckých kameňov 

- 2x kladka 

Kotviaci materiál 

- 3x rebrina 

- 1x lano na šplhanie 

- 3x hrudný blokant 

- 2x skracovač lana 

 4.000,-€ 

Šachový klub Strelec 

Devínska Nová Ves 

Činnosť šachového klubu Strelec Devínska Nová Ves.  

Rozpočet projektu: 

- vklady do ligových súťaží 

- prenájom hracej miestnosti 

- tréningy mládeže 

- úhrada cestových nákladov 

- účasť na majstrovských podujatiach 

- sústredenie mládeže 

- účasť na šachových turnajoch 

 3.000,-€ 
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Klub Workout Academy  

Športové a kultúrne podujatia pre mládež a dospelých.  

Rozpočet projektu: 

- športové vybavenie 

- športové trofeje, medaile 

- klubové oblečenie 

- denný tábor pre deti 

- detské akcie (halloween, mikuláš) 

- street workout súťaž 

- športové doplnky do súťaží 

 3.500,-€ 

Slovenská slacklinová 

asociácia, o.z. 

Prvý slovenský festival alacklinu a lezenia na Slovensku. 

Organizácia festivalu slacklinu a lezenia. Zakúpenie technického 

materiálu, rační, karabín, závesných sietí atď... aby si verejnosť 

mohla skúsiť tento šport. Úprava a tlač propagačných materiálov, 

PR, pozvánky. Účel použitia dotácie bude:  

- slackline sety 

- popruhy rôzynch dĺžok  

- kovové komponenty (karabíny, kladkostroje, hangover, kotvítka, 

linegrip, blokanty, linescale, jumar...) 

- marketing, reklama, PR, prospekty, brožúry, pozvánky, tlač, 

grafia, preklad... 

Rozpočet projektu: 

- slackline sety 

- popruhy rôznych dĺžok 

- kovové komponenty (karabíny, kladkostroje, hangover, kotvítka, 

linegrip, blokanty, lenescale, jumar...) 

- marketing, reklama, PR, prospekty, boržúry, pozvánka, tlač, 

grafika, predklad 

 700,-€ 

Plavecká akadémia, o.z. 

Plavecké preteky pre deti. Účelom dotácie bude: Na 

zorganizovanie plaveckých pretekov pre deti so sprievodným 

programom.  

Rozpočet projektu: 

- výroba online letáku  

- plavecké pomôcky - 8x dosky 

- plavecké pomôcky - 6x slíže 

- plavecké pomôcky - 7x plutvy 

- plavecké pomôcky - 2x plavecká dráha 

- plavecké pomôcky - 6x rukávniky cherek 

- plavecké pomôcky 6x okuliare 

- sprievodný program maľovanie na tvár  

- sprievodný program nafukovací hrad 

- detské divadielko 

- medaily pre všetkých účastníkov 

- ceny pre víťazov 

- rozlišovacie pásky na ruku 

 1.200,-€ 

ŠK Albatros pri ZŠ na Ul. 

I. Bukovčana 3 

Odborná výuka rekreačného a výkonnostného tenisu pre mládež.  

Rozpočet projektu: 

- náklady na spotrebný materiál pre výuku tenisu a turnaje ako 

tenisové lopty, oblečenie, rakety, ceny 

- zabezpečenie sezónnej úpravy a údržby tenisových kurtov - 

spotrebný materiál antuka, siete, zásteny 

1.000,-€ 

Volejbalový klub Fénix 

Volejbal v Devínskej.  Účel použitia dotácie bude: Prenájom 

telocvične a športové pomôcky.  

Rozpočet projektu: 

- prenájom telocvične  

- športový materiál 

 800,-€ 
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Športová škola Galaktikos 

Rozvoj florbalu v Devínskej Novej Vsi/účasť ligových družstiev 

ako aj organizácia turnajov pre deti na ZŠ P. Horova.  

Rozpočet projektu: 

- florbalové turnaje - odmeny deťom 

- workshopy na ZŠ P. Horova - florbalové loptičky 

- účasť na záverečných turnajoch - štartovné  

- účasť na turnajoch  

- ročný prenájom haly na ZŠ P. Horova  

- materiálne vybavenie - šiltovky, súpravy 

- letný tábor, doprava, nákup medailí  

 2.000,-€ 

 

Hlasovanie :  prítomní: 9 za: 9  proti:0    zdržal sa:0    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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

Bod č. 6 Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves na rok 2022 
UMZ č. 39/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

navrhované dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 

2022 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves: 

 

b) v oblasti kultúry pre žiadateľov nasledovne:  

Názov žiadateľa účel dotácie  

schválen

á dotácia 

za rok 

2022 

Pátrač Tino 

Seminár pre učiteľov a Pátrač Tino párty - Párty v Mlyne Klepáč 

na Železnej studničke, vychádzky s odbornými sprievodcami, 

konkrétne použitie by bolo na odmeny pre deti, grafické podklady 

pre akciu - propagačné materiály (s uvedením loga MČ DNV), 

drobné občerstvenie, prenájom priestorov pre Seminár učiteľov, 

fotografické služby  

Rozpočet projektu: 

- grafická príprava propagačných materiálov 

- odmeny pre deti 

 200,-€ 

CHABIK 

35. výročie - pracovné sústredenie, príprava projektu k 35. výročiu 

založenia súboru, sústredenie 

Rozpočet projektu: 

- pracovné sústredenie 

 3.250,-€ 

Šijeme pre radosť 

Deti šijú deťom - šitie prikrývok, vankúšov, hračiek a iných 

výrobkov pre deti v nemocniciach, hospicoch alebo detských 

domovoch.  

Rozpočet projektu: 

- šijacie stroje Bernina 450 - 10ks 

- parná stanica Philips 2 ks 

- Quiltovací rám Continuum frame 8 ft 

- pomôcky - nožnice, rezacie čepele, pravítka 

- metráž, látky 

 3.300,-€ 

Miestny odbor Matice 

Slovenskej Bratislava - 

Devínska Nová Ves 

Ochrana a rozvoj národnej kultúry - financovanie nákladov na 

projekt Ochrany a rozvoja kultúry  

Rozpočet projektu: 

- prenájom a služby v Istracentre 

- beseda s osobnosťou MS a slov. kultúry 

- matičný snem s kultúrnym programom 

- literárne podujatie so slov. spisovateľom 

- beseda história v DNV a MS 

- deň ústavy - spol. podujatie v prírode 

- vianočné podujatie MS s kult. programom 

- matičná slávnostá akadémia v DNV 

 2.500,-€ 
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- zájazd za krásami Slovenska (nemôže obsahovať ubytovanie a 

stravu) 

Chorvátsky kultúrny 

spolok/Hrvatsko kulturno 

društvo Bratislava-

Devínska Nová Ves 

HRVATSKA ROSa 2002-2021 - vydanie výročných publikácií 

časopisu Hrvatska rosa 2002-2021. Ide o 4 samostatné tlačené 

zväzky 20 rokov vydávaného časopisu. Rozsah jednotlivých 

zväzkov publikácie bude cca 420 strán, formát A4, farebná tlač, 

väzba V8. Celkový rozsah tohto 4-zväzkového publikačného 

počinu bude 1556 strán vydávaných v náklade 100 kusov.  

 

Rozpočet projektu: 

- polygrafické náklady (tlač, väzba) 

 4.500,-€ 

Umelci z Istrijskej  

Umelecké sústredenie pre žiakov ZUŠ. Účelom dotácie je 

umelecké sústredenie žiakov ZUŠ, najmä súborov: Speváckeho 

zboru ZUŠkárik a detského dychového orchestra Istropolitanček, 

sláčikového komorného orchestra, tanečníkov. Príprava verejných 

podujatí k 20. výročiu školy: ZUŠ Istrijská v premenách času, Deň 

otvorených dverí, Ahoj prázdniny! Sústredenie žiakom poskytne 

priestor nielen na prácu, ale aj na relaxačné a športové aktivity. 

Deti sa budú mať možnosť viacej spoznať a nadviazať nové 

kamarátstva. Dobrý tím podáva lepšie výkony a lepšie 

spolupracuje.  

 

Rozpočet projektu: 

- umelecké sústredenie žiakov ZUŠ (1.4.2022-3.4.2022) 

 1.500,-€ 

Činoherný klub Devínska 

Nová Ves, občianske 

združenie 

Galashow k 10. výročiu Činoherného klubu.  

 

Rozpočet projektu: 

- masky a kostýmy 

- scéna 

- propagácia 

- vytvorenie videozáznamu a dokumentu 

- vytvorenie ocenení 

- nahrávanie podkladov 

- tlač a distribúcia almanachu 

- grafiké práce (almanach) 

 2.500,-€ 

Občianske združenie FOR 

- BA Art 

FOR Bratislava + Istropolis Concert Band. Účel použitia dotácie 

bude: podpora 2 orchestrov - detského a mládežníckeho v príprave 

na nahratie spoločného CD. 21.-22.05.2022 budú obidva orchestre 

súťažiť, každý vo svojej kategórií na celoslovenskej súťaži v 

Púchove a Lednických Rovniach. 17.-19.júna bude škola a MČ BA 

Devínska Nová Ves reprezentovať, ako jediný vybraný súbor za 

celé Slovensko orchester Istropolis Concert Band na 

medzinárodnej súťaži Zlota Lira v Poľsku. Na jeseň nahrajú obidva 

orchestre spoločné CD. Podpora na - dopravu, nahrávanie CD a 

prenájom priestorov.  

Rozpočet projektu: 

- náklady na dopravu 

- náklady na nahrávanie CD  

- nájom priestorov a techniky na nahrávanie  

 2.000,-€ 

ABCedu pre vzdelanie 

Predškoláci, pripravte sa! Finančná gramotnosť pre každého žiaka.  

 

Rozpočet projektu: 

- edukačné materiály pre predškolákov 

- finančná gramotnosť - študijné materiály pre žiakov a učiteľov 

 1.000,-€ 
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"KOBYLKA" 

Pohybom k tancu. 

Rozpočet projektu: 

- police do krojárne na krojové súčasti a tyče na zavesenie krojov a 

čižiem 

- pomôcky na tréning (švihadlá, podložky na cvičenie, rebrík...) 

- reproduktor  

- prenájom priestorov na vystúpenie 

- sústredenie (doprava) 

- promo materiál o súbore (foto, grafický návrh, tlač) 

 4.250,-€ 

 

Hlasovanie :  prítomní: 8 za: 8  proti: 0    zdržal sa :0    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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

Bod č. 6 Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves na rok 2022 
UMZ č. 40/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

navrhované dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 

2022 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves: 

 
c) v sociálnej oblasti pre žiadateľov nasledovne: 

Názov žiadateľa účel dotácie  

schválen

á dotácia 

za rok 

2022 

Slovenský zväz telesne 

postihnutých 

Na dopravu, návštevu termálnych kúpeľov, návštevu kultúrnych 

podujatí. V prípade núdzového stavu rehabilitačné masáže a 

pedikúra.  

Rozpočet žiadosti: 

- doprava 

- kultúrne podujatia, výstavy 

- rekondičné pobyty vstupné 

- rehabilitačná masáž 

- rehabilitačná pedikúra 

- zdravotné ošetrenie pleti 

 2.000,-€ 

Občianske združenie 

ICHTYS 

Ichtys - komunita pomáha najslabším. Prefinancovanie energií, 

nájmu a ďalších prevádzkových nákladov v priestoroch, kde 

poskytujeme sociálno-právnu ochranu a kuratelu. Rekonštrukcia 

priestorov podľa požiadaviek zákona 448/2008 o  sociálnych 

službách. Vykonávanie komunitnej práce prosterdníctvom 

terénneho pracovníka.  

 

Rozpočet projektu: 

- energie 

- nájomné  

- rekonštrukcie priestorov 

 3.000,-€ 

Základná organizácia 

jednoty dôchodcov na 

Slovensku 

rekondično-liečebný pobyt, návšteva kultúrnych zariadení, 

zdravotné masáže, dopravné. 

 

Rozpočet projektu: 

- prepravné na RLP 

- zdravotné masáže 

- vstupenky na divadelné predstavenia 

- prepravné na výlety 

 2.000,-€ 
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Občianske združenie 

GAUDETE Devínska 

Nová Ves 

S radosťou pre deti a rodiny v Devínskej III.  

 

Rozpočet projektu: 

- stravovanie počas letného denného tábora (obedy pre všetkých 

účastníkov, pitný režim vo forme minerálky) 

- materiál na činnosť pre všetky aktivity (papiere, farbičky, 

krepové papiere, látky, kostýmym farby, flipchartove papiere, 

markery, kartridž, športové potreby...) 

- doprava (lokálna, autobusová preprava na jednodňový výlet počas 

tábora, doprava na sústredenie) 

- vstupné (hrad, jaskyňa, farma, ZOO) 

- dovybavenie priestoru pre komunitné aktivity 

- budovanie knižnice - knihy/metodické materiály 

 1.600,-€ 

Bratislavský spolok 

nepočujúcich 1930 

Sociálno rehabilitačný projekt nepočujúcich osôb za rok 2022.  

 

Rozpočet projektu: 

- zájazd - Červený Kameň, doprava, múzeum 

- darčeky ku dňu matiek a žien 

- darčeky pre otcov a deti 

- vstupné na termálne kúpalisko 

- trofeje  kartársky turnaj 

- sociálno rehabilitačný pobyt - Orava (okrem ubytovania a stravy)  

- kvety 

- prenájom miestnosti 

- mikulášske balíčky pre deti 

 1.400,-€ 

 

Hlasovanie :  prítomní: 8 za: 7  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

Bod č. 6 Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves na rok 2022 
UMZ č. 41/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

navrhované dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 

2022 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves: 

 

d) oblasť životné prostredie 

Názov žiadateľa 

účel dotácie  schválená 

dotácia 

za rok 

2022 

Slovenský zväz záhradkárov 

Základná organizácia 4-28 

Bratislava - Devínska Nová Ves 

- Pod Srdcom 

Vypracovanie projektovej dokumentácie verejného 

vodovodu - hlavný prípoj, pre všetkých vlastníkov 

pozemkov. Zabezpečenie zákonom požadovaných 

podkladov - vypracovanie a schválenie PD v rámci 

územného a stavebného konania pre budúcu realizáciu 

nového napojenia a realizácie verejného vodovodu pre 

obyvateľov DNV, ktorí majú trvalý pobyt v tejto časti 

DNV. Pozemok, kde sa nachádza súčasné napojenie v 

minulosti odpredala MČ súkromnému vlastníkovi, pričom 

dovolila na tomto pozemku postaviť stavbu RD.  

 

Rozpočet projektu: 

- projektová dokumentácia 

- inžiniering a s tým súvisiace poplatky  

 4.295,-€ 

Natália Lipová PhD. 

Živá Morava - obyvatelia pod hladinou aj na brehu. 

Dotácia bude použitá na vzdelávanie v rámci 

prírodovedného klubu Sovule.  

 

Rozpočet projektu: 

- sada plyšových modelov rýb 

- modely pavúkov 

- vývojové štádiá hmyzu (model) 

- aquaskop (pomôcka na sledovanie pod vodnou hladinou) 

 205,-€ 
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OZ Jána Jonáša DNV Bratislava 

Jarná obnova. Účelom dotácie bude:  

Obnova a revitalizácia 12ks lavičiek + stôl (sídlisko a 

detské ihrisko), spevnenie obruby okolo výsadby na 

sídlisku - zabezpečenie pred psími výkalmi, aplikovanie 

značiek zákazu pre psy. Výsadby cielených bylín pre 

opeľovače - komunitná záhrada, sídlisko. Výsadba 

cielených bylín - detské ihrisko.  

 

Rozpočet projektu: 

- obrubník 31m 

- lazúrový náter 4x5l 

- šmirgle a brúsky 30 ks 

- štetce 8 ks 

- značenia zákaz venčenia psov samolepka 

- značenie zákaz venčenia psov plast 

- akumulátorová strunová kosačka 

- cielené byliny 60 ks - sadenice 

- cielené byliny 20 ks 

- zemina 50l 

 500,-€ 

 

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

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

Bod č. 7 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava--Devínska Nová Ves č. 

XXX o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves 

UMZ č. 42/4/2022 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. 1/2022 

o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava - Devínska Nová Ves podľa osvojeného návrhu.  

 

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

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

Bod č. 8 Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci  pri rekonštrukcii terasy na ul. 

Milana Marečka  medzi hlavným mestom SR Bratislava a mestskou časťou Bratislava-

Devínska Nová Ves 

UMZ č. 43/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s c h v a ľ u j e 
Zmluvu o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves, 

Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, IČO: 00 603 392 a hlavným mestom SR 

Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 48 predmetom ktorej 

je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri výkone spolupráce v 

súvislosti s realizáciou diela ako výsledku verejného obstarávania s názvom 

„TERASA PRED BD - Milana Marečka“, uvedenej v prílohe, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

  

Príloha uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves UMZ č. 43/4/2022 

 

Zmluva o spolupráci  
uzavretá podľa ust. §  51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a §§ 20 

– 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami: 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
sídlo:  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
IČO:  00 603 481 
DIČ: 2020372596 
zastúpené:  Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora na základe Podpisového poriadku 

účinného ku dňu podpisu tejto zmluvy 
IBAN:   
peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a.s. 
kontaktná osoba:   
(ďalej len „Účastník 1“) 
 
a 
 
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves  
sídlo: Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Slovenská republika,  
IČO:  00 603 392 
DIČ: 2020919109 
zastúpená:  Dáriusom Krajčírom, starostom 
peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN:  SK31 0200 0000 0000 0162 4042 
kontaktná osoba:  Dárius Krajčír, starosta@mudnv.sk, +421 260 201 444,  

mailto:starosta@mudnv.sk
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kontaktná osoba vo veciach právnych: Mgr. Monika Dargajová, pravne@mudnv.sk, +421 260 201 402,  
kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Katarína Macáková, katarina.macakova@mudnv.sk, 

+421 206 201 434 
(ďalej len „Účastník 2“) 
 
(Účastník 1 a Účastník 2 ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“) 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že za podmienok stanovených v tejto zmluve vyvinú spoločnú aktivitu na 

dosiahnutie spoločného účelu dojednaného v zmluve. 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany, uvedomujúc si potrebu zabezpečiť bezpečnosť pre svojich obyvateľov 
a návštevníkov, ako aj potrebu zabezpečiť adekvátny technický stav verejných priestranstiev, ktoré sú ich 
obyvateľmi a návštevníkmi využívané, majú spoločný záujem spolupracovať na oprave a rekonštrukcii verejných 
priestranstiev nachádzajúcich sa v katastrálnom území Devínska Nová Ves. V záujme rýchlejšieho a 
efektívnejšieho dosiahnutia vyššie uvedených cieľov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy.  

2. Zmluvné strany konštatujú, že realizácia predmetu tejto zmluvy je spoločným záujmom Účastníka 1 
ako aj Účastníka 2. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy prejavujú vážny záujem realizovať predmet zmluvy v 
súlade s touto zmluvou, v rozsahu a spôsobom podľa tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú na predmete zmluvy podieľať podľa dohodnutej spoluúčasti 
za podmienok stanovených touto zmluvou. 

4.  Uzatvorenie tejto zmluvy bolo v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválené uznesením miestneho zastupiteľstva Účastníka 2 č. 
xxx zo dňa xxx a  uznesením mestského zastupiteľstva Účastníka 1 č. xxx zo dňa xxx. 

 
Článok II. 

Účel a predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri výkone 
spolupráce v súvislosti s realizáciou diela ako výsledku verejného obstarávania s názvom „TERASA PRED BD - 
Milana Marečka“ zverejnenej na profile obstarávateľa „Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves“ v časti 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435476?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-
dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-
1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=6559 (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „dielo“). 

2. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si pri plnení predmetu zmluvy vzájomnú súčinnosť. 

3. Predmetom diela je rekonštrukcia stavby terasy, nachádzajúca sa na ulici Milana Marečka v 
katastrálnom území Devínska Nová Ves, obec Mestská časť Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV, umiestnená 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2565/65, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1887 m2, 
zapísanom na liste vlastníctva č. 2 pre okres Bratislava IV, obec Mestská časť Devínska Nová Ves, katastrálne 
územie Devínska Nová Ves (ďalej ako „stavba“). 

4. Bližšia špecifikácia predmetu diela je uvedená v prílohe č. 1 zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú 
súčasť. 

5. Stavba je vo vlastníctve Účastníka 1 a zverená do správy Účastníkovi 2 na základe Protokolu o 
zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy Mestskej časti DEVÍNSKA NOVÁ VES číslo 36/92 zo dňa 
30.04.1992. 

Článok III. 
Záväzky zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebníkom rekonštrukcie stavby bude Účastník 2. Účastník 2 
vyhlasuje, že v čase podpisu tejto zmluvy už požiadal o vydanie stavebného povolenia. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú na zhotovenie diela poskytnúť tieto finančné prostriedky a činnosti 
v nasledovnom rozsahu:  

mailto:pravne@mudnv.sk
mailto:katarina.macakova@mudnv.sk
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435476?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=6559
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435476?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=6559
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435476?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=6559
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a) Účastník 1 poskytne finančné prostriedky vo výške 350.000,- € (slovom: tristopäťdesiattisíc eur). 
Poskytnutím sa rozumie moment pripísania finančných prostriedkov vo výške 350.000,- € (slovom 
tristopäťdesiattisíc eur) v prospech bankového účtu Účastníka 2 uvedeného v záhlaví tejto zmluvy z účtu Účastníka 
1 uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Výška poskytnutej sumy zo strany Účastníka 1 je finálna a konečná; 

b) Účastník 2: 

1. zrealizuje výber generálneho dodávateľa stavby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

2. zabezpečí celkovú a riadnu realizáciu diela; 

3. poskytne finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi celkovou cenou za kompletné vykonanie 
diela stanovenej ako výsledok verejného obstarávania: „TERASA PRED BD - Milana Marečka“ v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a cenou, ktorú poskytne Účastník 1 podľa čl. III ods. 2 písm. a) tejto zmluvy z vlastných zdrojov. Pre vylúčenie 
pochybností sa celkovou cenou za kompletné vykonanie diela rozumie zmluvná cena za dielo vrátane naviac prác, 
zmeny prác, dodávok a materiálov. 

 
Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

1. Zmluvné strany sú povinné postupovať a konať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby zámer tejto zmluvy bol 
riadne naplnený. 

2. Každá zmluvná strana má právo najmä, nie však výlučne:  

a) požadovať od druhej zmluvnej strany informácie alebo vysvetlenia ohľadom akejkoľvek veci, resp. 
záležitosti súvisiacej predmetom zmluvy, informácie o hospodárení s finančnými prostriedkami, ktoré boli na 
predmet zmluvy poskytnuté; 

b) zúčastňovať sa kontrolných dní pri realizácii diela; 
c) nahliadať do spoločných dokladov. 

3. Každá zmluvná strana má povinnosť, najmä: 

a) zdržať sa akýchkoľvek aktivít, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie predmetu zmluvy; 
b) vzájomne informovať druhú zmluvnú stranu o právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať 

významný vplyv na plnenie povinností určených touto zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu zmluvy; 
c) plniť si svoje povinnosti vo vzťahu k tretím osobám, ktoré im vyplynú z realizácie predmetu zmluvy tak, 

aby na ťarchu druhej zmluvnej strane nevznikli voči tretím osobám záväzky. 

4. Oprávnenia Účastníka 1 a Účastníka 2 pred, počas a po realizácii predmetu zmluvy sú uvedené v prílohe č. 
2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

 
Článok V. 

Finančné a organizačné zabezpečenie 

1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli: 

a) Účastník 1 poskytne finančné prostriedky vo výške a spôsobom podľa článku III ods. 2 písm. a) tejto 
zmluvy najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,  

b) Účastník 2 bude vykonávať a uhrádzať všetky náklady a práce súvisiace s prípravou a realizáciou 
predmetu zmluvy. 

2. Účastník 2 doručí Účastníkovi 1 právoplatné stavebné povolenie k realizácii diela do 20 
(dvadsiatich) pracovných dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že správu finančných prostriedkov poskytnutých na plnenie predmetu 
zmluvy bude vykonávať Účastník 2. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky poskytnuté Účastníkom 1 budú použité na 
realizáciu predmetu zmluvy najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo uzatvorenej 
medzi Účastníkom 2 ako objednávateľom a zhotoviteľom diela ako výsledok predmetu zákazky s názvom 
„TERASA PRED BD - Milana Marečka“ (ďalej len „zmluva o dielo“). Finančné prostriedky nepoužité v lehote podľa 
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predchádzajúcej vety tohto článku V ods. 4 zmluvy, ktoré poskytne Účastník 1, je potrebné do 30 dní vrátiť na 
bankový účet Účastníka 1, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov 
poskytnutých Účastníkom 1 zabezpečí Účastník 2. 

5. Účastník 2 sa zaväzuje, že finančné prostriedky poskytnuté Účastníkom 1 bude čerpať výlučne za 
účelom realizácie predmetu zmluvy a vzhľadom na to, že ide o verejné prostriedky, pri nakladaní s nimi bude 
dodržiavať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri nakladaní s 
týmito prostriedkami bude dodržiavať maximálnu hospodárnosť a efektívnosť. 

6. Riadnym ukončením realizácie predmetu zmluvy sa rozumie podanie žiadosti o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na dielo zo strany Účastníka 2. Riadne ukončenie realizácie predmetu zmluvy sa 
Účastník 2 zaväzuje uskutočniť do 13 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.  

7. Účastník 2 vyúčtuje poskytnuté finančné prostriedky do 30 (tridsiatich) dní od uhradenia ceny za 
dielo zhotoviteľovi stavby na základe záverečnej faktúry. Účastník 2 doručí takéto vyúčtovanie, a to vrátane 
všetkých kópií dokladov Účastníkovi 1 bezodkladne, najneskôr však do 10 (desiatich) dní od vyúčtovania.  

8. Účastník 2 umožní Účastníkovi 1 vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov zo 
strany Účastníka 1 podľa platných predpisov, na žiadosť Účastníka 1, najviac však jedenkrát v priebehu troch 
mesiacov počas trvania zmluvného vzťahu. 

 
Článok VI. 

Usporiadanie vlastníckych vzťahov 

1. Po riadnom ukončení realizácie rekonštrukcie stavby bude výlučným vlastníkom stavby Účastník 1, 
t. j. spoluvlastnícky podiel Účastníka 1 k stavbe bude v podiele 1/1 a správcom stavby bude Účastník 2 v zmysle 
Protokolu o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy Mestskej časti DEVÍNSKA NOVÁ VES číslo 
36/92 zo dňa 30.04.1992. 

2. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie je Účastník 2 povinný doručiť Účastníkovi 1 do desiatich (10) 
dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. 

 
Článok VII. 

Zánik zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán; 
b) písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia zmluvných záväzkov, v prípade že 

zmluvná strana porušujúca záväzky podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom nezjedná nápravu ani po 
opakovanom oznámení porušenia povinností podľa tejto zmluvy. 

2. Obidve zmluvné strany sa zhodujú, že účinná doba zjednania nápravy je 20 pracovných dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy na zjednanie nápravy jednou zo zmluvných strán. Ak po uplynutí lehoty podľa 
predchádzajúcej vety nedôjde k náprave, zmluvná strana, ktorá výzvu na zjednanie nápravy doručila druhej 
zmluvnej strane, môže od tejto zmluvy odstúpiť. 

3. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V 
prípade ukončenia zmluvy sú zmluvné strany povinné vysporiadať si vzájomné práva a povinnosti ku dňu 
ukončenia  zmluvy, v prípade finančných nárokov sú zmluvné strany povinné tieto nároky vysporiadať do 15 
pracovných dní odo dňa skončenia zmluvy. 

 

Článok VIII. 
Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník 1 sa okrem finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom 
zmluvy, nebude podieľať na ďalších finančných záväzkoch, ktoré vzniknú počas a po realizácii predmetu zmluvy. 
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2. Zmluvné strany majú právo vyžadovať náhradu škody, ktorá im preukázateľne vznikla nedodržaním 
podmienok tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

3. Účastník 1 má právo žiadať vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov od Účastníka 2, ak sa 
nevyužívajú v súlade s predmetom zmluvy, alebo ak sa preukáže ich nehospodárne využívanie. Účastník 2 je v 
takomto prípade povinný vrátiť finančné prostriedky v poskytnutom rozsahu do 14 (štrnástich) dní od doručenia 
žiadosti Účastníkom 1. 

 
Článok IX. 

Zmluvné pokuty 

1. V prípade, ak počas realizácie predmetu zmluvy a v súvislosti s ňou vznikne Účastníkovi 1 
povinnosť uhradiť tretej osobe sankciu, za porušenie zmluvných povinností alebo vyhlásení výlučne na strane 
Účastníka 2, je Účastník 1 oprávnený účtovať Účastníkovi 2 zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške sankcie, 
ktorú tretej osobe Účastník 1 uhradil. 

2. V prípade, ak počas realizácie predmetu zmluvy a v súvislosti s ňou vznikne Účastníkovi 2 
povinnosť uhradiť tretej osobe akúkoľvek sankciu, za porušenie zmluvných povinností alebo vyhlásení výlučne na 
strane Účastníka 1, je Účastník 2 oprávnený účtovať Účastníkovi 1 zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške 
sankcie, ktorú tretej osobe Účastník 2 uhradil. 

3. Akákoľvek zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy je splatná do 15 dní odo dňa jej uplatnenia. 

4. Uplatnením zmluvnej pokuty  a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poškodenej 
zmluvnej strany uplatňovať náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom výšku uhradenej zmluvnej pokuty spôsobenú 
porušením povinností druhej zmluvnej strany, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

5. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady 
škody nezbavuje povinnosť ďalej plniť zabezpečenú zmluvnou pokutou. 

 
Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami prijatými po dohode obidvoma 
zmluvnými stranami.  

2. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Občianskeho 
zákonníka, prípadne iných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, zánik, výklad alebo 
zrušenie, budú riešené najskôr osobným rokovaním zástupcov zmluvných strán. Pokiaľ toto rokovanie nebude 
úspešné je možné vzniknutý rozpor riešiť súdnou cestou na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej 
republiky.  

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z toho 2 (dve) vyhotovenia obdrží Účastník 
1 a 2 (dve) vyhotovenia obdrží Účastník 2.  

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia  podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. 

6. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje 
neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo 
neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú 
od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto zmluvy 
nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto 
zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú 
považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z 
tejto zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob 
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riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné 
súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva. 

8. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

a) príloha č. 1 – bližšia špecifikácia predmetu diela; 

b) príloha č. 2 - oprávnenia Účastníka 1 a Účastníka 2 počas trvania zmluvy. 

9. V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto zmluvy a ustanoveniami akejkoľvek prílohy tejto 
zmluvy majú vždy prednosť ustanovenia textu zmluvy. 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, s jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme námietky, či 
výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 
V Bratislave, dňa ............... 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Ing. Tatiana Kratochvílová 
1. námestníčka primátora 

V Bratislave, dňa ............... 
 
 
 
 
 
____________________________________ 

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 
                  Dárius Krajčír 
                     starosta 
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Príloha č. 1 
Bližšia špecifikácia predmetu diela 

 

Identifikačné údaje 
Názov stavby: Rekonštrukcia terasy na ulici Milana Marečka (sanácia) 
Miesto stavby: Parcela č. 2565/65, k.ú. Devínska Nová Ves, Novoveská 5457/17/A, 
obec Bratislava IV 
Investor: Mestská časť Devínska Nová Ves - Bratislava 
 
Základné údaje charakterizujúce stavbu 
Celková plocha: 1 230 m2 
plocha terasy 530 m2 
plocha chodníkov/ rámp 570 m2 
plocha schodísk 130 m2 
 
Opis súčasného stavu 
Riešené územie sa nachádza na parcelách č. 2565/65 k.ú. Devínska Nová Ves, Novoveská 5457/17/A, obec 
Bratislava IV. Územie je tvorené bytovým domom s malým rozsahom občianskej vybavenosti. Terasa využívaná na 
pešiu komunikáciu pre obyvateľov domu je v zmysle statického posudku v nevyhovujúcim stave. 
Existujúce základy nie sú podrobne obhliadnuté a ani nie je k dispozícii projektová dokumentácia, pravdepodobne sa 
jedná o železobetónové pätky. Keďže stavba nevykazuje známky sadania, predpokladám že základové konštrukcie sú 
vyhovujúce, pričom prebehla aj konsolidácia podložia pod nimi a nie je dôvod na ďalšie sadanie. 
 
Projektované zmeny 
Nakoľko súčasný stav terasy z hľadiska statiky nie je vo vyhovujúcom stave, dôjde z hľadiska bezpečnosti k 
odstráneniu ako vrchných vrstiev terasy, tak aj rámp a priľahlých nástupných plôch. Z architektonického hľadiska je 
navrhnuté odstránenie rušivých prvkov terasy, oceľové prvky, obklady. 
V novom stave je navrhnutá nová skladba terasy a prislúchajúcich rámp. V priestoroch suterénu budú doplnené 
oceľové stĺpy spriahnuté oceľovými prievlakmi. Túto oceľovú konštrukciu treba chápať ako "poistnú", pretože ju nie je 
možné vopred plne "aktivovať". Jej aktivizácia by nastala až v momente náhodného porušenia existujúcej priečle alebo 
stĺpa. Pôvodné obklady budú odstránené v celom rozsahu, tieto budú nahradené mikrocementovou omietkou. Oceľové 
zábradlie bude doplnené podľa ostávajúcich častí. Navrhovaná povrchová úprava RAL 7037. 
 
Elektroinštalácia 
Rozvádzač terasy ,,RT“ 
Elektroinštalácia v priestore terasy bude napojená z el. rozvádzača ozn. „RT“. Rozvádzač RT je napojený z 
elektromerového rozvádzača RE, ktorý je umiestnený v jeho blízkosti a PD ho nerieši. Prístroje v rozvádzači budú 
rozmiestnené tak, aby bol vynechaný modulárny priestor pre prípadné doplnenie prístrojov pri operatívnych zmenách 
počas realizácie (prevádzky) v rozsahu asi 20-30%. Schéma zapojenia je vo výkresovej časti. 
 
Umelé osvetlenie 
Osvetlenie jednotlivých častí objektu je riešené v súvislosti s danou miestnosťou. Stanovenie intenzity a rovnomernosti 
osvetlenia, ako aj ostatných svetelno-technických ukazovateľov bude v zmysle STN EN 12464-1 a podľa požiadaviek 
investora. Osvetlenie priestorov objektu je navrhnuté úspornými LED svietidlami. Spínanie osvetlenia je dané typom 
priestoru. Je použité spínanie cez centrálny systém ovládania inštalovaný v rozvádzači. Inverstor je povinný návrh a 
rozmiestnenie svietidiel konzultovať so svetelnotechnickým štúdiom. 
 
Káblové rozvody 
Inštalácia je navrhnutá celoplastovými káblami CYKY-J. Kabeláž bude vedená na povrchu v HDPE rúrkach v priestore 
1.PP. Pre svietidlá na terase viesť kabeláž v ochranných rúrkach v drážkach. 
 
Inštalácia vo vonkajších priestoroch 
V priestoroch s prostredím vlhkým a prostredím pod prístreškom je možné inštalovať elektrické stroje, prístroje a 
svietidlá s min. krytím aspoň IP44. V priestoroch s prostredím vonkajším podľa STN EN 33 2000-7-714 čl.714.5 je 
možné inštalovať elektrické stroje, prístroje a svietidlá s min. krytím aspoň IPx4 rsp.IP44. Pokiaľ sa vo vonkajškom 
priestore použije svetelné zariadenie triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou , potom sa nesmie 
sa zriadiť nijaký ochranný vodič a vodivé časti stĺpov osvetlenia nesmú byť zámerne spojené s uzemňovacou sústavou 
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Požiarna ochrana 
V zmysle §98 ods. (2) vyhl. MV SR č.94/2004 sa v stavbách, v ktorých sa protipožiarna bezpečnosť navrhla a 
realizovala do 30. septembra 2000, vrátane stavieb, ktorých projektová dokumentácia bola vypracovaná podľa §101, 
sa zmeny stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti môžu navrhnúť podľa technickej normy v súlade s 
podmienkami ustanovenými v § 8 a 9. 
 
Zatriedenie stavby, určenie konštrukčného celku stavby, požiarnej výšky stavby, počtu požiarnych podlaží 
Stavba sa nachádza v bezprostrednej blízkosti bytového domu – nadväzuje naň. Z hľadiska podlažnosti je stavba je 
vyvýšená oproti priľahlému terénu, avšak nemá úžitkové podlažie v zmysle čl.3.1.7. 
Na základe použitých konštrukčných prvkov, nosných a požiarnych deliacich konštrukcií , nosných konštrukcií strechy, 
je konštrukčný celok posudzovanej „terasy“ klasifikovaný s nehorľavými nosnými a požiarno deliacimi 
konštrukciami. 
 
Projekt organizácie výstavby 
Koncepcia postupu výstavby 
Stavba sa bude realizovať dodávateľským spôsobom. Stavenisko pre výstavbu bude odovzdané stavebníkom a 
prevzaté zhotoviteľom stavby v celom rozsahu a v jednom termíne. Pri odovzdaní staveniska zabezpečí stavebník 
miesto odberu vody - MOV a miesto odberu elektriky - MOE, ktoré si budúci zhotoviteľ opatrí vlastným meraním. S 
prekládkou inžinierskych sietí sa neuvažuje. 
Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu nie sú. Výstavba objektu (rekonštrukcia) bude prebiehať v etapách. Etapy 
sa prelínajú časovo a priestorovo: 
1. etapa: búracie práce 
2. etapa: dostavovacie práce (oceľové stĺpy spriahnuté oceľovými prievlakmi) 
3. etapa: realizácia nových vrstiev na terasách a rampách 
4. etapa: osadenie oceľových zábradlí a lavičiek 
Poznámka: 

 Demolácie stavebných konštrukcií určených na odstránenie budú prevádzané postupne smerom od 
horných podlaží dolu malou stavebnou mechanizáciou, príp. ručne. 

 Prísne dodržiavať bezpečnostné predpisy – vyhláška č.374/90 časť búracie práce 

 Cez jestvujúce trhliny realizovať sadrové monitorovacie terče 

 Strhávanie blokov stien sa vyslovene zakazuje ! 

 Stavebnú suť priebežne deponovať do krytého kontajnera. 

 Prašnosť eliminovať kropením. 

 Pred zahájením a počas búracích prác kontaktovať statika 
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Príloha č. 2 
Oprávnenia Účastníka 1 a Účastníka 2 počas trvania zmluvy 

 
1. Účastník 1 má právo, aby mu Účastník 2 na vyžiadanie poskytol: 

a) zmluvu o dielo k dielu, 
b) prieskumy, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia k predmetnému dielu, 
c) vstup na stavbu pri realizácii diela. 

 
2. Účastník 1 má oprávnenie vykonávať kontrolu pred, po a počas celej realizácie diela. Táto kontrola zahŕňa 

najmä, nie však výlučne: 
a) pripomienkovanie zadania pre výber generálneho dodávateľa diela, 
b) účasť pri výbere generálneho dodávateľa diela, 
c) pripomienkovanie zmluvy o dielo k dielu, 
d) pripomienkovanie dodatkov k zmluve o dielo k dielu. 

 
3. Účastník 1 má pred, po a počas realizácie diela najmä, nie však výlučne tieto oprávnenia: 

a) účasť pri odovzdaní a prevzatí diela, 
b) účasť na kontrolných dňoch,  
c) účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom diela pred zahájením prác, 
d) hlásiť archeologické nálezy,  
e) spolupracovať s pracovníkmi zhotoviteľa diela pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo na 

obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 
f) kontrolovať spôsob a postup uskutočnenia diela v súlade so zachovaním BOZP a v súlade s OŽP,  
g) sledovať priebeh výstavby diela z hľadiska dodržiavania technologických postupov montáže, 
h) kontrolovať uskutočňovania diela v súlade s harmonogramom prác a upozorňovanie zhotoviteľa 

diela na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatnenie majetkových 
sankcií podľa uzatvorenej zmluvy o dielo so zhotoviteľom, 

i)  kontrolovať vhodnosť použitia stavebných materiálov, výrobkov, hmôt, strojov a zariadení z 
hľadiska STN, 

j)  kontrolovať súlad s STN a STN EN,  
k) kontrolovať, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcii a 

prác, kontrola ich výsledkov a vyžiadaní dokladov, ktoré preukazujú kvalitu realizovaných prác a 
dodávok (atesty, protokoly a pod.), 

l) kontrolovať tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, 
m) kontrolovať súlad rozpočtu a cenou diela, 
n) kontrolovať čerpanie nákladov diela, 
o) kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a faktúr zhotoviteľa diela, 

ich súlad s podmienkami zmlúv o dielo a ich predkladanie k likvidácii objednávateľovi v zmysle 
zmluvy o dielo, 

p) predkladať návrhy prípadných opatrení k zníženiu nákladov realizácie, 
q)  prerokovať dodatky a zmeny projektu diela, ktoré nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú 

kvalitu diela, 
r) starostlivosť o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa dielo realizuje a evidovanie 

dokumentácie dokončených častí diela, 
s) posúdiť oprávnenosti a účelnosti prípadných prác naviac, 
t) kontrolovať vedenie stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami uvedenými v 

príslušných zmluvách,  
u) kontrolovať zmenové listy a práce naviac, 
v) kontrolovať odstraňovanie vád a nedorobkov zistených pri preberaní diela v dohodnutých termínoch, 
w) účasť pri odovzdaní a prevzatí stavby. 

 
4. Účastník 1 má po dokončení diela najmä, nie však výlučne tieto oprávnenia: 

a) pripraviť podklady na odovzdanie diela do užívania Účastníkovi 2 a záverečné zhodnotenie diela v 
priebehu realizácie,  

b) spolupracovať so Účastníkom 2 pri záverečnom vyúčtovaní diela,  
c) účasť na kolaudačnom konaní, 
d) priebežne vyhotovovať fotodokumentáciu. 
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5. Účastník 2 má povinnosť: 
a) informovať o priebehu výstavby diela Účastníka 1, 
b) informovať Účastníka 1 bezodkladne o všetkých závažných okolnostiach. 
 

 

 

 

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

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

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

Nová Ves č. ...../2022,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 9/2019 zo dňa 11.12.2019, ktorým sa upravujú 

podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves 

UMZ č. 44/4/2022 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. 

2/2022,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves č. 9/2019 zo dňa 11.12.2019, ktorým sa upravujú 

podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves v predloženom znení 

 

 

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

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

Bod č. 10 Schválenie zámeru odkúpenia pozemkov registra "C" KN parc. č. 3450 a č. 

3451 v k.ú. Devínska Nová Ves od SR - Okresný úrad Bratislava  

UMZ č. 45/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

zámer odkúpenia parciel registra "C" KN parc.č. 3450 ostatná plocha o výmere 5520 

m
2
 a parc.č. 3451 ostatná plocha o výmere 4602 m

2
, parcely  zapísané  na liste 

vlastníctva č. 4130 v k.ú. Devínska Nová Ves, obe vo výlučnom vlastníctve 

Slovenskej republiky v dočasnej správe Okresného úradu Bratislava, so sídlom 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, číselný identifikátor: 00 151 866 001 za 

navrhovanú cenu 18,59 €/m
2
, t.j. po zaokrúhlení spolu pri výmere 10 122 m

2
 za kúpnu 

cenu 188 000,00 €. 

Kúpna zmluva podlieha schváleniu Ministerstvom financií SR, dňom udelenia súhlasu 

kúpna zmluva v zmysle § 11 ods.4 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku 

štátu v znení neskorších predpisov nadobúda platnosť.  

  

Hlasovanie :  prítomní: 8 za: 7  proti: 0    zdržal sa: 1    nehlasoval: 0 

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

Bod č. 11 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome 

Pavla Horova 19 vlastníkom bytov a nebytových priestorov 

UMZ č. 46/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

 prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku registra „C“ KN parc.č. 2149/17, 

druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 199 m
2
, parc.č. 2149/16, druh 

pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera 368 m
2
, zapísaného na liste 

vlastníctva č. 6231, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do 

správy Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves  na základe zverovacieho 

protokolu č. 8/93 zo dňa 1.9.1992, patriaceho k bytom a nebytovým priestorom v 

obytnom dome Pavla Horova 17,19, zapísaný na LV č. 3418, sa realizuje v zmysle 

zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov, všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 

6/1995 v znení neskorších zmien do vlastníctva: 

Adam Sokol, bytom Pavla Horova 19, byt č. 62, 6.podl., spoluvlastnícky podiel na 

pozemku o veľkosti 6998/302655, cena pozemku 652,76 €, s tým, že správne poplatky 

za vklad vlastníckeho práva znášajú kupujúci. 

  

 

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

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

Bod č. 12 Prenájom časti pozemku registra "C" KN parc. č. 233/10 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa o výmere 61,50 m² za účelom predzáhradky pre p. Zuzanu 

Kirschnerovú 

UMZ č. 47/4/2022 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 nájom časti pozemku registra "C" KN 

parc.č. 233/10 o výmere 61,50 m
2 

pre Zuzanu Kirschnerovú, bytom ul. 1. Mája 35, 841 

07 Bratislava za účelom využívania pozemku ako predzáhradku k stavbe bytového 

domu súp. č. 5535, ktorý je postavený na susednom pozemku registra „C“ KN parc.č. 

234, o výmere 563 m
2
, bytový dom a pozemok sú v podielovom spoluvlastníctve 

žiadateľky, na dobu neurčitú od 01.05.2022 za cenu 5,30 €/m
2
/rok na základe 

minimálnych sadzieb prenájmov NP a pozemkov platných od 01.04.2022, t. j. za ročné 

nájomné v sume 325,95 €. Pozemok parc.č. 233/10, druh pozemku ostatná plocha o 

celkovej výmere 242 m
2
, je zapísaný na  liste vlastníctva č.1, vedený Okresným 

úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres: Bratislava IV, obec: Bratislava 

m.č. Devínska Nová Ves, k. ú. Devínska Nová Ves, vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o časť pozemku, 

ktorý bezprostredne susedí s pozemkom a bytovým domom, ktoré sú v podielovom 

spoluvlastníctve žiadateľky. 

 

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

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

Bod č. 13 Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome 

Pavla Horova 18, vlastníkom bytov a nebytových priestorov 

UMZ č. 48/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

b e r i e  n a v e d o m i e  
informáciu o prevode podielu na pozemku v obytnom dome na ulici Pavla Horova 18, 

ktorý je postavený na pozemku registra „C“ KN parc.č. 2149/21, druh pozemku – 

zastavané plochy a nádvoria, výmera 396 m
2
, zapísaný na liste vlastníctva č. 6275, k.ú. 

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

Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves  na základe zverovacieho protokolu č. 

8/93 zo dňa 1.9.1992, do vlastníctva: 

Mgr. Angelika Švecová, byt č. 104, 10.podl., spoluvlastnícky podiel na pozemku o 

veľkosti 6536/341966, cena pozemku 1,25 € s tým, že správne poplatky za vklad 

vlastníckeho práva znášajú kupujúci. 

  

 

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

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

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

Devínska Nová Ves k 31.12.2021  

UMZ č. 49/4/2022 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 31.12.2021 

 

 

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

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

Bod č. 15 Informatívna správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves k 31.12.2021  

UMZ č. 50/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

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

Správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves k 31.12.2021 

 

 

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

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

Bod č. 16 Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves 2018-2022 ku dňu 31.12.2021 

UMZ č. 51/4/2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

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

Informatívnu správu o plnení Komunitného plánu Mestskej časti Bratislava–Devínska 

Nová Ves 2018-2022 ku dňu 31.12.2021.  

 

 

 

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

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

Bod č. 17 Správa z kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2020 

UMZ č. 52/4/2022 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 mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves za rok 2020 

 

 

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

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

 

 

  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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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 27. apríla 2022 

 

 

 

 

Bod č. 18 Správa z kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2021 

UMZ č.53/4/2022 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 plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2021 

 

 

 

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

 

 

 

V Bratislave 27. apríla 2022 

 

 

 

 

  v.r.        v.r. 

 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

 


