
Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 13. decembra 2017 

 
Bod č. 2 Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA DNV splatných do 23.11.2017 alebo trvalo 
plnených 
UMZ č.116/12/2017 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 23.11.2017, vrátane trvalo realizovaných uznesení 
z minulých rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti : 0    zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.3 Informácia o činnosti MR od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
UMZ č.117/12/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
plnenie uznesení MR MČ DNV splatných do 23.11.2017, vrátane trvalo realizovaných uznesení z 
minulých rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly. 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti:0     zdržal sa:0      nehlasoval :0 

 

Bod č.4 Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ 
UMZ č.118/12/2017 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. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:10    proti :0     zdržal sa:1      nehlasoval : 0 

 

Bod č.5 Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2018 – 2020 
UMZ č.119/12/2017 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 2018 – 2020 
 
2. s ch v a ľ u j e 
rozpočet mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na rok 2018 
v štruktúre: 
bežné príjmy                       8 521 036  € 
kapitálové príjmy                      616 750  € 
finančné operácie príjmové                       1 700 317  € 
príjmy spolu                             10 838 103  € 
 
bežné výdavky                     7 193 103 € 
kapitálové výdavky                     3 645 000 € 
finančné operácie výdavkové                                   0 € 
výdavky spolu                        10 838 103 € 
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 2019 a 2020 v štruktúre: 
-    rok 2019: celkové príjmy 8 583 749 €, celkové výdavky 8 578 103 €, celkový   výsledok rozpočtu 
prebytok 5 646 €, 
-    rok 2020: celkové príjmy 8 583 749 €, celkové výdavky 8 578 103 €, celkový výsledok rozpočtu 
prebytok 5 646 €. 
 
4. ž i a d a   
prednostu Miestneho úradu MČ BA-DNV, aby schválený rozpočet zverejnil obvyklým spôsobom 
 
5. u k l a d á 
a)    riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií MČ BA-DNV, aby spracovali rozpočty 
vlastných organizácií na roky 2018 - 2020, ktoré zohľadňujú im stanovené hodnoty a ukazovatele, 
a zaslali ich Miestnemu úradu MČ BA-DNV do 10 dní, 
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:11    za:11    proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.6 Prevádzkový poriadok pohrebiska - návrh VZN 
UMZ č.120/12/2017 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 4/2017, ktorým sa 
schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 
prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves, s účinnosťou 
od 1. januára 2018. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.7 Návrh VZN o originálnych kompetenciách 
UMZ č.121/12/2017 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. 
5/2017o  financovaní originálnych kompetencií, s účinnosťou od 1. januára 2018 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.8 Odpis a oprava vykazovania časti majetku evidovaného MČ BA-DNV 
UMZ č.122/12/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
              s ch v a ľ u j e 
odpis majetku Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves vykázaný na účtoch: 
a) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v hodnote 10 150,78 € 
b) Odberatelia v hodnote 16 567,93 €. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:7    proti :0     zdržal sa:4     nehlasoval : 0 



 

Bod č.9Výpožička časti pozemku registra „C“KN parc.č. 34 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa pre  vlastníkov bytov bytového domu Hradištná č. 31, 33 a 35 na vybudovanie 
uzatvoreného kontajnerového stojiska - DOMING, s.r.o. 
UMZ č.123/12/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
        s ch v a ľ u j e 
výpožičku z dôvodu hodného osobitného zreteľa časti pozemku registra "C"KN  parc.č.34 o 
výmere 20m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, celková výmera pozemku 33m2, 
pozemok  vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zapísaný na liste vlastníctva č. 2, v správe 
Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, k.ú. Devínska Nová Ves, na dobu neurčitú od 
2.1.2018, pre vlastníkov bytov bytového domu Hradištná 31,33 a 35 - zastúpených spoločnosťou 
DOMING, spol. s r.o., IČO: 35790768, so sídlom Nejedlého 51, 841 02 Bratislava, za účelom 
vybudovania uzatvoreného kontajnerového stojiska na domový odpad pre vlastníkov bytov 
bytového domu Hradištná 31, 33 a 35. 
Zoznam vlastníkov bytov v bytovom dome Hradištná 31, 33 a 35 
P.č.    číslo číslo        Priezvisko, meno, titl. 
    bytu        vchodu 
1    1        31    Lenčéš Marián 
2    2        31    Longauer Matej 
3    3        31    RybárRadoslava Lívia Rybárová r.  Bučičová 
4    11        31    Kováč Peter 
5    12        31    Stavebné bytové družstvo Bratislava IV. 
6    13        31    Sedláčková Juliana r. Šimeková 
7    21        31    Ebringer Viliam 
8    22        31    Streďanská Eva 
9    23        31    Magdolenová Simona r. Gašparíková 
10    31        31    Ministerstvo vnútra SR 
11    32        31    Pallová Adriana, Mgr. 
12    33        31    Kuruc Andrej Ing. A Anna r. Jesenská 
13    1        33    Neumahrová Gabriela rod. Erosová 
14    2        33    Turner Milan 
15    11        33    Kučerová Jarmila r. Vlašičová a Albín Kučera 
16    12        33    Klepochová Karin 
17    21        33    Džugas Radovan Ing. a Vladimíra Džugasová, 
                Závadská 
18    22        33    Matejička Peter 
19    31        33    Hučalová Mária r. Kaderová 
20    32        33    Kubalová Petronela r. Kralovičová 
21    1        35    Jakub Ladislav 
22    2        35    Benedek Tomáš a Benedeková Anna r. Kočišová 
23    3        35    Čikelová Eva, Ing. 
24    11        35    Sýkorová Alica 
25    12        35    Kováč Michal 
26    13        35    Beseda Martin a Veronika r. Petrášová 
27    21        35    Glatz Matúš 
28    22        35    Kiss Vladimír, Ing. 
29    23        35    Martanovič Peter, Rambalová Patrícia 
30    31        35    Pirohár Radoslav 
31    32        35    Holzmannová Lenka r. Ďurišková 
32    33        35    Dvorčákova Zuzana a  Dávidek Peter 
 
Zmluva o výpožičke bude s vypožičiavateľom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 
Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že zmluva o 
výpožičke nebude vypožičiavateľom v uvedenom termíne podpísaná, prijaté uznesenie stratí 



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

 

Bod č.10 Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra „C“KN parc.č.1428/90 a predaj 
pozemku registra „C“ KN parc.č.1428/90 z dôvodu osobitného zreteľa –p- Zahradníková 
UMZ č.124/12/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
    s ch v a ľ u j e 
1. zámer predaja pozemku registra "C" KN: 
•    novovytvoreného pozemku registra „C“KN parc.č. 1428/90, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 2 m2 , vytvoreného z pozemku registra „C“ KN parc.č. 1428/30 geometrickým plánom č. 
96/2017 zo dňa 2.8.2017, vyhotoveného geodetom Petrom Šidlíkom, ZEMEMER,s.r.o., Šándorova 
13, 821 03 Bratislava, IČO: 44200641, autorizačne overeného Ing. Igorom Šašinkom, úradne 
overeného pod č. 1802/2017 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, pozemok 
zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený 
Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe zverovacieho protokolu č. 647/11 zo 
dňa 6.2.2012 
 
ako prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech MUDr. 
Miroslavy Zahradníkovej s manželom, bytom Pustá 3, 841 04 Bratislava za minimálnu cenu 
310,00 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že  pri zateplení domu súp.č. 1544, postavenom 
na parcele 1644 vo vlastníctve žiadateľky, vznikol pri vyrovnávaní starých nerovností domu 
presah na parcelu č. 1428/30. Majetkoprávne vysporiadanie časti zabratého pozemku je 
súčasťou kolaudačného konania. 
 
2. predaj novovytvoreného pozemku registra „C“KN parc.č. 1428/90, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2 m2 , vytvoreného z pozemku registra „C“ KN parc.č. 1428/30 geometrickým plánom č. 
96/2017 zo dňa 2.8.2017, vyhotoveného geodetom Petrom Šidlíkom, ZEMEMER,s.r.o., Šándorova 
13, 821 03 Bratislava, IČO: 44200641, autorizačne overeného Ing. Igorom Šašinkom, úradne 
overeného pod č. 1802/2017 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, pozemok 
zapísaný na liste vlastníctva č. 4172, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený 
Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe zverovacieho protokolu č. 647/11 zo 
dňa 6.2.2012 v prospech MUDr. Miroslavy Zahradníkovej s manželom, bytom Pustá 3, 841 04 
Bratislava za minimálnu cenu 310,00 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 
ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pri zateplení domu súp.č. 1544, postavenom 
na parcele 1644 vo vlastníctve žiadateľky, vznikol pri vyrovnávaní starých nerovností domu 
presah na parcelu č. 1428/30. Majetkoprávne vysporiadanie časti zabratého pozemku je 
súčasťou kolaudačného konania. 
 
Kúpna zmluva bude s kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, prijaté uznesenie stratí platnosť. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 



Bod č.11 Žiadosť o príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska Ľubovníková, Mečíková 
UMZ č.125/12/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
        s ch v a ľ u j e 
príspevok na oplotenie  kontajnerového stojiska pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
bytového domu Mečíková 57, 59, 61 a Ľubovníková 30, 32, 34, Bratislava vo výške 500 €. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.12 Darovanie náučnej tabule „Slovanské hradisko“ od VW Slovakia 
UMZ č.126/12/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
        s ch v a ľ u j e 
prijatie daru od spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. do majetku mestskej časti, informačnú 
tabuľu s tematikou "Slovania", ktorá bola osadená pod Sandbergom v CHKO Devínska Kobyla v 
rámci akcie Zelená spolupráca v októbri 2017. Hodnota informačnej tabule je určená podľa 
priloženej faktúry pre spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. vo výške 4.486,44 €. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.13 Voľba kandidátov na funkciu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na obdobie 
2018-2022 
UMZ č.127/12/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
1.    v o l í 
v súlade so zákonom č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich  v znení neskorších noviel na 
obdobie rokov 2018-2022  za prísediaceho Okresného súdu Bratislava IV Mgr. Miroslava Antala, 
narodeného 21.10.1973 bytom Ivana Bukovčana 20,   841 08 Bratislava, 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:9    proti :1    zdržal sa:1      nehlasoval : 0 

 

2.    v o l í 
v súlade so zákonom č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich  v znení neskorších noviel na 
obdobie rokov 2018-2022  za prísediaceho Okresného súdu Bratislava IV Ing. Štefana Migaľu, 
bytom Štefana Králika 12, 841 07 Bratislava na základe  jeho žiadosti. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.14 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ I. Bukovčana 3 
UMZ č.128/12/2017 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 2016/2017. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 



Bod č.15 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ P. Horova 16 
UMZ č.129/12/2017 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 2016/2017. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.16 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ P. Horova 3 
UMZ č.130/12/2017 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 2016/2017. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.17 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ M. Marečka 20 
UMZ č.131/12/2017 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 2016/2017. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.18 Súhrnná Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
UMZ č.132/12/2017 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 2016/2017. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.19 Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou 
závierkou k 31.12.2016 
UMZ č.133/12/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
        b e r i e  n a  v e d o mi e 
Dodatok správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej výročnej správy zostavenej za rok 
2016. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:8    proti :0     zdržal sa:3      nehlasoval : 0 

 

Bod č.20 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves č. 106/11/2017 



UMZ č.134/12/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
z r u š u j e 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č.106/11/2017 
zo dňa 8.11.2017. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:6    proti :1     zdržal sa:4      nehlasoval : 0 

 

Bod č.21 Návrh harmonogramu zasadnutí MR a MZ mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves v roku 2018 
UMZ č.135/12/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
1.    s ch v a ľ u j e 
predložený harmonogram zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves na rok 2018, 
 
2.    u k l a d á 
predsedom komisií, aby do 15.1.2018 v spolupráci s prednostom Miestnemu úradu MČ BA DNV 
naplánovali zasadnutia komisií MZ v roku 2018, pričom do rovnakého termínu navrhnú 
predsedovia poslaneckých klubov, alebo jednotliví poslanci, dátumy a miesta pre stretnutia 
poslancov s občanmi v roku 2018, 
 
3.    ž i a d a 
prednostu, aby do 19.1.2018 zverejnil na webovom sídle MČ BA DNV schválený harmonogram 
zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
na rok 2018, doplnený o termíny zasadnutí komisií a stretnutí poslancov s občanmi. 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

Bod č.22 Správa o výsledku kontroly efektívnosti, hospodárnosti a zákonnosti doterajších 
výdavkov vynaložených v súvislosti so zámerom Park Charkovská 
UMZ č.136/12/2017 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
        b e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu o výsledku kontroly efektívnosti, hospodárnosti a zákonnosti doterajších výdavkov 
vynaložených v súvislosti so zámerom Park Charkovská v mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves 
 
Hlasovanie :        prítomní:11    za:11    proti :0     zdržal sa:0      nehlasoval : 0 

 

 
V Bratislave 13. decembra 2017 
 
   Milan Jambor                                                Ing. Ignác Olexík, PhD. 
     starosta mestskej časti                            prednosta Miestneho úradu 
Bratislava-Devínska Nová Ves               mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 


