
Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 13. decembra 2018 

  

Bod č.2 Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA-DNV splatných do 30.11.2018, alebo trvalo 
plnených 

UMZ č.6/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

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

plnenie uznesení MZ MČ BA-DNV splatných do 30.11.2018, vrátane trvalo realizovaných uznesení 
z minulých rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly. 

Hlasovanie :                prítomní :12    za:12               proti:0             zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

Bod č. 3 Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ 

UMZ č.7/12/2018 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 :12    za:12               proti :0            zdržal sa:0   nehlasoval:0 

 

Bod. č. 4    Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2019 - 2021 

UMZ č.8/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

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

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves na roky 2019 - 2021 

  

2. s ch v a ľ u j e 

rozpočet Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2019 

v štruktúre: 

bežné príjmy                                              9 497 124  € 

kapitálové príjmy                                      5 696 750  € 

finančné operácie príjmové                       2 605 000  € 

príjmy spolu                                            17 798 874  € 

  



bežné výdavky                                8 566 874  € 

kapitálové výdavky                                     9 232 000  € 

finančné operácie výdavkové                                  0  € 

výdavky spolu                                           17 798 874 € 

Celkový výsledok rozpočtu - vyrovnaný                 0 €, 

  

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

návrhy rozpočtov MČ BA-DNV na roky 2020 a 2021 v štruktúre: 

- rok 2020: celkové príjmy 16 262 124 €, celkové výdavky 16 262 124 €, celkový výsledok rozpočtu 
vyrovnaný 0 €, 

- rok 2021: celkové príjmy 20 762 124 €, celkové výdavky 20 762 124 €, celkový výsledok rozpočtu 
vyrovnaný 0 €. 

  

4. ž i a d a 

prednostku Miestneho úradu MČ BA-DNV, aby schválený rozpočet zverejnila obvyklým spôsobom 

  

5. u k l a d á 
6. a) riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií MČ BA-DNV, aby spracovali 

rozpočty vlastných organizácií na roky 2019 - 2021, ktoré zohľadňujú im stanovené hodnoty 
a ukazovatele, a zaslali ich Miestnemu úradu MČ BA-DNV do 10 dní, 

7. b) riaditeľom základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-DNV, aby 
vždy k termínu odovzdávania informácií o počte žiakov (15.9. a 15.1.) predložili túto 
informáciu aj Miestnemu úradu MČ BA-DNV za účelom úpravy rozpočtu podľa reálnych 
potrieb. 

Hlasovanie :                prítomní :12    za:12               proti :0            zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

Bod č. 5 Návrh VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o 
príspevkoch) v školách a školských zariadeniach 

UMZ č.9/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

      s ch v a ľ u j e 

všeobecné záväzné nariadenie číslo mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves č.1/2018 o 
výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, s účinnosťou od 1.januára 2019. 

Hlasovanie :                prítomní:12     za:12               proti :0            zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 



Bod č. 6 Návrh VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o 
príspevkoch) v školských jedálňach  

UMZ č.10/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves č.2/2018 o výške 
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov(o príspevkoch) v školských 
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, s 
účinnosťou od 1.januára 2019. 

Hlasovanie :                prítomní:12     za:12               proti :0            zdržal sa : 0  nehlasoval:0 

 

Bod č. 7 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o financovaní originálnych kompetencií na 
úseku školstva 

UMZ č.11/12/2018 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. 3/2018 
o  financovaní originálnych kompetencií, s účinnosťou od 1.januára 2019  

Hlasovanie :                prítomní :12                za :12  proti :0            zdržal sa : 0  nehlasoval:0 

 

Bod č.8.1 Zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves 

UMZ č.12/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

1. r u š í 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (ďalej len „MZ 
MČ BA-DNV“) UMZ č. 5/12/2014,  ktorým zriadilo odborné komisie  MZ MČ BA-DNV. 

  

2. z r i a ď u j e 

odborné komisie Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves: 

1. a) Komisia na ochranu verejného záujmu 

                          s rámcovou náplňou: posudzuje dodržiavanie ústavného zákona starostom MČ BA-
DNV a poslancami MZ MČ BA-DNV v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

  

1. b) Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly 

                           s rámcovou náplňou:  vyjadruje sa a vypracúva stanoviská k materiálom 
prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou, k najdôležitejším otázkam 



zásadného významu pre MČ BA-DNV, najmä k rozpočtu, otázkam súvisiacim s mandátom 
starostu a poslancov, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a platných právnych predpisov Slovenskej republiky 
a k nakladaniu s majetkom MČ BA-DNV a s majetkom Hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do 
správy MČ BA-DNV. 

  

1. c) Komisia výstavby a životného prostredia 

            je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom 

zastupiteľstva  mestskej    časti. 
           Komisia plní stále úlohy: 

1. poradnú - vypracováva stanoviská k materiálom, ktoré sú predmetom rokovaní Miestnej 
rady (ďalej MR) a miestneho zastupiteľstva (ďalej MZ), vyjadruje svoje stanoviská k 
dôležitým otázkam života mestskej časti (ďalej MČ) a k investičným zámerom týkajúcich 
sa MČ a pod., 

2. iniciatívnu - vypracováva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života v MČ, 
ktoré patria do oblasti jej pôsobenia a predkladá ich orgánom MČ, spolupracuje pri tvorbe 
návrhov všeobecne záväzných nariadení a ďalších materiálov, 

3. kontrolnú - kontroluje spôsob realizácie uznesení MR a MZ, kontroluje dodržiavanie 
všeobecne záväzných nariadení a uznesení, upozorňuje orgány MČ na nedostatky, ktoré 
zistí vo svojej oblasti pôsobenia a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu, dozerá na 
hospodárenie s majetkom MĆ prípadne so zvereným majetkom MĆ, dozerá na 
územnoplánovaciu, investičnú činnosť v MĆ, kontroluje vybavovanie sťažností, petícií, 
pripomienok obyvateľov MČ a pod. 

  

  

  

          Plní ďalšie úlohy: 

1. Posudzuje a navrhuje koncepcie z hľadiska rozvoja MČ, posudzuje a podieľa sa na 
obstarávaní, aktualizácii a zmien územného plánu MČ – pripomienky a návrhy, iniciuje 
obstaranie podrobnejšej dokumentácie a pod. 

2. Vyjadruje sa k návrhu územného plánu hlavného mesta a k návrhom jeho zmien 
a doplnkov. 

3. Zaoberá sa návrhmi rozvoja mestskej časti, určenia perspektívnych a neperspektívnych 
trendov rozvoja mestskej časti z hľadiska urbanistického, demografického a 
ekologického. 

4. Dáva podnety na priority trvalo udržateľného rozvoja MČ. 
5. Navrhuje spracovanie a posudzuje koncepcie ochrany prírody na území MČ. 
6. Posudzuje vlastnú investičnú činnosť MČ v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov MČ 

a rozvoja obce. 
7. Prijíma stanovisko k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku obce s ohľadom 

na účel využitia a stavebno-technického riešenia. 
8. Podieľa sa na výberových konaniach – súťažné podklady,  so zameraním na stavby 

realizované MČ. 
9. Spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia. 
10. Navrhuje a vyjadruje sa k nakladaniu s odpadmi, miestam, kde sa takáto činnosť bude 

vykonávať a pod. 



11. Spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene. Posudzuje výruby drevín a prijíma k nim 
stanoviská. 

12. Navrhuje plochy a druhové zloženie náhradnej výsadby v MČ. 
13. Koncepčná tvorba zelene – odporúča  spôsob tvorby a ochrany  
14. Vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy a spôsobu realizácie stavieb v mestskej časti 

a iniciuje podnety a návrhy z oblasti výstavby pre orgány mestskej časti. 
15. Spolupracuje s MČ pri vydávaní stanovísk k  príprave a realizácii stavieb na území MČ 

a vyjadruje sa k stavbám na území MČ. 
16. Vyjadruje sa k zámerom stavieb, územným konaniam (okrem jednoduchých stavieb 

rodinných domov, objektov na individuálnu rekreáciu), konaniam v rámci posudzovania 
vplyvov na životné prostredie (EIA), zmenám stavieb a pod., najmä v prípadoch keď môže 
prísť k zásahom do života a prostredia občanov MČ. 

17. Posudzuje všetky stavby MČ vrátane chodníkov, ciest, parkovacích miest a pod. 
18. Vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu MČ v danej oblasti. 
19. Spolupracuje pri riešení sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo 

nepovolených zmien stavieb. 
20. Prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i finančnom plnení. 
21. Vyjadruje sa k architektonickej úprave verejných priestranstiev. 
22. Posudzuje prípadné návrhy strategických stavieb na území MČ. 
23. Posudzuje a kontroluje umiestnenie reklamných, informačných a propagačných tabúľ na 

území MČ z hľadiska ich vhodnosti umiestnenia. 
24. V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami miestneho zastupiteľstva. 
25. Podáva podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v 

prípadoch, ak dochádza k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov, 
všeobecne záväzných nariadení obce, ohrozenia životného prostredia alebo oprávneného 
podnetu občanov. 

  

1. d) Komisia sociálna, bytová a zdravotná 

s rámcovou náplňou: 

 vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou 
radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti sociálnej, bytovej a zdravotnej, vrátane otázok 
poskytovania príspevkov sociálnej pomoci, žiadostí o nájom bytov okrem obecných 
nájomných bytov, 

 vypracúva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok v oblasti sociálnej, bytovej a 
zdravotnej pre miestne zastupiteľstvo, miestnu radu a starostu, 

 podieľa sa na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho zastupiteľstva, 
dodržiavania nariadení MČ BA-DNV a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností 
a petícií obyvateľov MČ BA-DNV v oblasti sociálnej, bytovej a zdravotnej 

  

1. e) Komisia školstva, mládeže a vzdelávania 

                je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom zastupiteľstva 

MČ. 
Komisia plní stále úlohy: 

1. poradnú - vypracováva stanoviská k materiálom, ktoré sú predmetom rokovaní Miestnej 
rady (ďalej MR) a miestneho zastupiteľstva (ďalej MZ), vyjadruje svoje stanoviská k 



dôležitým otázkam týkajúcim sa vzdelávania, voľnočasových aktivít detí a mládeže 
mestskej časti (ďalej MČ) a k investičným zámerom týkajúcich sa školských zariadení 
a voľnočasových aktivít pre deti a mládež MČ a pod., 

2. iniciatívnu - vypracováva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok školstva, 
vzdelávania, prevádzkovania stavieb na tieto účely v MČ, ktoré patria do oblasti jej 
pôsobenia a predkladá ich orgánom MČ, spolupracuje pri tvorbe návrhov všeobecne 
záväzných nariadení a ďalších materiálov, 

3. kontrolnú - kontroluje spôsob realizácie uznesení MR a MZ, kontroluje dodržiavanie 
všeobecne záväzných nariadení a uznesení, upozorňuje orgány MČ na nedostatky, ktoré 
zistí vo svojej oblasti pôsobenia a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu, dozerá na 
hospodárenie s majetkom MĆ, ktorý je zverený školským zariadeniam, dozerá na 
investičnú činnosť v školských zariadeniach a zariadeniach určených na voľnočasové 
aktivity MĆ, kontroluje vybavovanie sťažností, petícií, pripomienok obyvateľov MČ a pod. 

         

1. Spolupracuje s odborom školstva, školskými radami a vedením školských zariadení za 
účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu. 

2. Posudzuje správy o činnosti a ďalšie dôležité dokumenty ohľadne školstva a mládeže. 
3. Vyjadruje sa k návrhu na zriadenie, zrušenie škôl a školských zariadení. 
4. Sleduje investičný rozvoj škôl a ich zariadení ako aj objektov a priestorov na voľnočasové 

aktivity detí a mládeže. 
5. Vyjadruje sa k mládežníckym aktivitám a k aktivitám samosprávy zameraných na deti 

a mládež. 
6. Zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií, územného plánu a projektov dotýkajúcich sa 

oblasti školstva a využívania voľného času. 
7. Sleduje na území obce potrebu a účelné vytváranie možností pre výstavbu, dostavbu 

a prevádzku týchto zariadení. 
8. Posudzuje návrhy na vykonávanie hospodárskej činnosti v oblasti školstva a využívania 

voľného času. 
9. Zaujíma stanoviská k návrhom na zriadenie, zakladanie a zrušovanie organizácií 

a zariadení MČ pôsobiacich v oblasti školstva a voľného času detí a mládeže. 
10. Vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu MČ v danej oblasti. 
11. Metodicky usmerňuje a odporúča prerozdelenie finančných dotácií pre organizácie 

zabezpečujúce voľnočasové aktivity na území MČ. 
12. V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami miestneho zastupiteľstva. 

  

1. f) Komisia športu a kultúry 

                        s rámcovou náplňou: 

 vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou 
radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti športu a kultúry, 

 vypracúva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok v oblasti športu a kultúry pre 
miestne zastupiteľstvo, miestnu radu a starostu, 

 podieľa sa na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho zastupiteľstva, 
dodržiavania nariadení MČ BA-DNV a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností 
a petícií obyvateľov MČ BA-DNV v oblasti športu a kultúry 

  

1. g) Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky 



s rámcovou náplňou: 

 vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou 
radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti verejného poriadku, dopravy a parkovacej 
politiky, 

 vypracúva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok v oblasti verejného poriadku, 
dopravy a parkovacej politiky pre miestne zastupiteľstvo, miestnu radu a starostu, 

 podieľa sa na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho zastupiteľstva, 
dodržiavania nariadení MČ BA-DNV a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností 
a petícií obyvateľov MČ BA-DNV v oblasti verejného poriadku, dopravy a parkovacej 
politiky 

  

1. h) Komisia pre dotácie 

s rámcovou náplňou: 

 vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou 
radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti dotácií, vrátane otázky podmienok pre 
udeľovanie dotácií a oprávnenosti žiadostí o ich udelenie, 

 vypracúva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok v oblasti dotácií pre miestne 
zastupiteľstvo, miestnu radu a starostu, 

 podieľa sa na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho zastupiteľstva, 
dodržiavania nariadení MČ BA-DNV a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností 
a petícií obyvateľov MČ BA-DNV v oblasti dotácií 

  

Hlasovanie :                prítomní:12     za:12               proti :0            zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

Bod č. 8.2 Voľba predsedov a podpredsedov komisií Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves 

UMZ č. 13/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

      v o l í 

1. v Komisii na ochranu verejného záujmu 

           za predsedu Mgr. Lenka Hlaváčová              s počtom hlasov 12 

     za podpredsedu Ing. Ján Žatko                     s počtom hlasov 12 

  

2. v Komisii legislatívy, financií, mandátovej a kontroly 

              za predsedu Mgr. Rastislav Tešovič             s počtom hlasov 12 

        za podpredsedu Mgr. Beata Janatová          s počtom hlasov 12 

  



3. v Komisii výstavby a životného prostredia 

      za predsedu Mgr. Beata Janatová                 s počtom hlasov 12 

      za podpredsedu Andrej Kovarik                   s počtom hlasov 12 

  

4. v Komisii sociálnej, bytovej a zdravotnej 

      za predsedu Mgr. Veronika Veslárová          s počtom hlasov 12 

      za podpredsedu Bronislava Kraváriková      s počtom hlasov 12 

  

5. v Komisii školstva, mládeže a vzdelávania 

      za predsedu Mgr. Beata Janatová                 s počtom hlasov 12 

      za podpredsedu Mgr. Miroslav Antal           s počtom hlasov 12 

  

6. v Komisii športu a kultúry  

za predsedu Bc. Jozef Tittel                           s počtom hlasov 12 

      za podpredsedu Peter Kolega                        s počtom hlasov 12 

  

7. v Komisii. na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky 

      za predsedu  Mgr. Miroslav Antal                 s počtom hlasov 12 

      za podpredsedu Ing. Ján Žatko                     s počtom hlasov 12 

  

8. v Komisii pre dotácie 

      za predsedu  Andrej Kovarík                        s počtom hlasov 12 

      za podpredsedu Adrián Jankovič                  s počtom hlasov 12 

  

 

Bod č.8.3 Určenie počtu členov  komisií Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves 

UMZ č.14/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

u r č u j e 

počet členov pre jednotlivé komisie nasledovne: 

            pre Komisiu na ochranu verejného záujmu počet členov:5 



Hlasovanie :                prítomní :12    za :12              proti :0            zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 

Bod č.9.1 Určenie počtu členov miestnej rady MČ BA-DNV 

UMZ č.15/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

u s t a n o v u j e, 

že Miestna rada Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves má 
4  členov, vrátane zástupcu starostu. 

Hlasovanie :                prítomní :12                za:12   proti :0            zdržal sa : 0  nehlasoval:0 

 

Bod č.9.2 Voľba členov Miestnej rady MČ BA-DNV 

UMZ č.16/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

1. r u š í 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves UMZ č. 
6/12/2014 zo dňa 16.12.2014, ktorým boli za členov Miestnej rady mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves zvolení Bc. Jozef Tittel a  Mgr. Rastislav Tešovič za členov Miestnej rady 
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

2. v o l í 

za členov Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe tajného 
hlasovania týchto členov: 

Mgr. Rastislav Tešovič s počtom hlasov 11 

Mgr. Miroslav Antal s počtom hlasov 11 

Bc. Jozef Tittel  s počtom hlasov 11 

Hlasovanie :                prítomní :12                za :11  proti :0            zdržal sa : 0  nehlasoval:1 

 

Bod č.10 Zápis do kroniky 

UMZ č. 17/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

Zápis do kroniky za rok 2008 a 2009 podľa návrhu. 

Hlasovanie :                prítomní :11                za:11   proti :0            zdržal sa : 0  nehlasoval:0 

 

Bod č.11.1Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ M. Marečka 20 

UMZ č.18/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 



      s ch v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy M. 
Marečka  20 za školský rok 2017/2018. 

Hlasovanie :                prítomní :11                za :11  proti :0            zdržal sa:0   nehlasoval:0 

 

Bod č.11.2Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ P. Horova 3 

UMZ č. 19/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy P. Horova 
3  za školský rok 2017/2018. 

Hlasovanie :                prítomní :11                za :11  proti :0            zdržal sa : 0  nehlasoval:0 

 

Bod č.11.3 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ I. Bukovčana 3 

UMZ č. 20/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy I. Bukovčana 
3 za školský rok 2017/2018. 

Hlasovanie :                prítomní :11                za :11  proti :0            zdržal sa : 0  nehlasoval:0 

 

Bod č.11.4 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ P. Horova16 

UMZ č.21/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy P. Horova 16 
za školský rok 2017/2018. 

Hlasovanie :                prítomní :11                za:11   proti :0            zdržal sa : 0  nehlasoval:0 

 

Bod č.11.5 Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

UMZ č. 22/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e            

Súhrnnú správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-DNV za školský rok 2017/2018 

Hlasovanie :                prítomní :12      za :12            proti :0            zdržal sa :0   nehlasoval:0 

 



Bod č.12 Prevádzkový poriadok na zber odpadov príspevkovej organizácii DENOVA 

UMZ č. 23/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

prevádzkový poriadok na zber odpadov príspevkovej organizácii DENOVA 

Hlasovanie :                prítomní :12    za :12  proti :0            zdržal sa : 0       nehlasoval:0 

 

Bod č.13 Operačný plán zimnej údržby príspevkovej organizácii DENOVA 

UMZ č.24/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

Operačný plán zimnej údržby príspevkovej organizácii DENOVA podľa predloženého návrhu 
v prílohe materiálu a podľa prijatých zmien na miestnom zastupiteľstve sa dopĺňa do II. stupňa 
v týždni kopec ku kostolu 

Hlasovanie :                prítomní :12    za :11  proti :0            zdržal sa : 1  nehlasoval:0 

 

Bod č.14 Schválenie doplnenia bodu do osvedčenia o živnostenskom oprávnení zo dňa 
17.4.2015 príspevkovej organizácii DENOVA 

UMZ č.25/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

žiadosť na doplnenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení zo dňa 17.4.2015 príspevkovej 
organizácii DENOVA na základe zriaďovacej listiny, schválenej uznesením č. 53/3/2015 t.j. 

  

 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). 

Hlasovanie :                prítomní :12    za :12  proti :0            zdržal sa : 0  nehlasoval:0 

 

Bod č.15 Informácia o Správe nezávislého audítora z overovania konsolidovanej účtovnej 
závierky a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2017 

UMZ č.26/12/2018 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 overovania konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej 
výročnej správy k 31.12.2017 

Hlasovanie :                prítomní:12     za :12              proti :0            zdržal sa : 0  nehlasoval:0 

 



Bod č.16 Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a iných 
právnych noriem súvisiacich so správou miestnych daní v r. 2017 

UMZ č. 27/12/2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

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

Správu z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a iných právnych 
noriem súvisiacich so správou miestnych daní v r. 2017 v Mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves, Novoveská 17/A, 84310 Bratislava 49, IČO: 00603392 

2. ž i a d a 

starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves informovať MZ MČ BA-DNV o realizácii 
nápravných opatrení do 31.3.2019 

Hlasovanie :                prítomní:12     za :12  proti :0            zdržal sa : 0                nehlasoval:0 

  

V Bratislave 13. decembra 2018 

 


