Uznesenia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
zo zasadnutia dňa 14. decembra 2016
Bod č. 2 Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA DNV splatných do 24.11.2016, alebo trvalo
plnených
UMZ č. 94/12/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves
berie na vedomie
plnenie uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
splatných do 24.11.2016, 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 MČ DNV od jej posledného zasadnutia
UMZ č. 95/12/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves
berie na vedomie
plnenie uznesení Miestnej rady Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves splatných do
24.11.2016, vrátane trvalo realizovaných uznesení z minulých rokov, podľa výsledkov vykonanej
kontroly.
Hlasovanie :

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

nehlasoval : 0

Bod č. 4 Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ DNV
UMZ č. 96/12/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves
berie na vedomie
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. 5 Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava–Devínska
Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času
výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov
UMZ č. 97/12/2016 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. 6/2016, ktorým sa
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves č.
6/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a
rekonštrukcie stavieb a bytov.
Hlasovanie :

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

nehlasoval : 0

Bod č. 6 Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves o
financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva
UMZ č. 98/12/2016 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. 7/2016 o
financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva
Hlasovanie :

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

nehlasoval : 0

Bod č.7 Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2017-2019
UMZ č. 99/12/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves
1. s ch v a ľ u je
rozpočet mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na rok 2017
v štruktúre:
bežné príjmy
6 939 626 €
kapitálové príjmy
272 500 €
finančné operácie príjmové
496 730 €
príjmy spolu
7 708 856 €
bežné výdavky
6 368 856 €
kapitálové výdavky
1 340 000 €
finančné operácie výdavkové
výdavky spolu
7 708 856 €
Celkový výsledok rozpočtu - vyrovnaný

0€
0 €,

2. b e r i e n a v e d o m i e
návrhy rozpočtov na roky 2018 a 2019 v štruktúre:
- rok 2018: celkové príjmy 7 722 856 €, celkové výdavky 7 722 856 €, celkový výsledok rozpočtu
vyrovnaný 0 €,
- rok 2019: celkové príjmy 7 014 626 €, celkové výdavky 6 612 856 €, celkový výsledok rozpočtu
prebytok 401 770 €.
3. ž i a d a
prednostu Miestneho úradu MČ BA-DNV, aby schválený rozpočet zverejnil obvyklým spôsobom.
3. u k l a d á
a) riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií MČ BA-DNV, aby spracovali rozpočty
vlastných organizácií na roky 2017 - 2019, 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:12 za:12 proti : 0 zdržal sa : 0

nehlasoval : 0

Bod č. 8 Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2016
UMZ č.100/12/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
s ch v a ľ u j e
rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
na rok 2016 a to vo forme:

a) zvýšenie príjmov na položke:
111003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve vo výške 104 263 EUR
b) zvýšenia príjmov na položkách:
- 312012 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu - Na rozvoj školstva - ZŠ vo výške 38 380 EUR
- 312012 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu - Na rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova)
výške 4 124 EUR
- 312012 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu - Na rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne)výške 24
527 EUR
c) zvýšenia príjmov na položke
312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu - Na rozvoj sociálnej sféry - DSS Seneciovovýške38
880 EUR a zároveň zvýšenia výdavkov na položke
- Program 9 (Sociálne služby), Podprogram 1 (Zariadenia sociálnych služieb), Prvok 2 (DSS
Senecio, n.o.), Položka 642 (Transfer pre DSS Senecio zo ŠR) vo výške 38 880 EUR
d) zvýšenia príjmov na položke
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva výške 5 809 EUR
e) zvýšenie príjmu na položke
311001 Granty a transfery zo štátneho rozpočtu - Projekt "Za mostom" vo výške 15 532 EUR
f) zníženie príjmu na položke
311001 Granty a transfery zo štátneho rozpočtu - Projekt "Rekonštrukcie ZŠ a MŠ" vo výške 144
000 EUR
g) zníženie príjmu na položke
341 Granty a transfery - Projekty financované z rozpočtu EÚ - Slovanské hradisko vo výške 714
280 EUR a zároveň zníženie výdavkov na položke:
- Program 7 (Kultúra a spoločenské dianie), Podprogram 5 (Pamiatková starostlivosť), Prvok 2
(Slovanské hradisko), Položka 700 (Vybudovanie slovanského hradiska) vo výške 746 000 EUR
h) zvýšenie výdavkov na položke
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Všeobecný materiál) vo výške 3000 EUR
i) zníženia výdavkov na položke:
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Tovary a služby - opravy a údržba budov ZŠ a
MŠ) vo výške 19 000 EUR a zároveň zvýšenia výdavkov na položke:
- Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1
(Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 700 (KV - Školské jedálne a kuchyne ZŠ a MŠ) vo
výške 19 000 EUR
j) zvýšenia výdavkov na položkách:
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 1 (Materské školy), Prvok 2 (Materská škola Pavla
Horova (bez jedální)), Položka 640 (Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) vo výške 5
835 EUR
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 1 (Základná škola Ivana
Bukovčana), Položka 641 (Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Bežný transfer zo ŠR
(normatívne)) vo výške 12 407 EUR
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 1 (Základná škola Ivana
Bukovčana), Položka 641 (Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Bežný transfer zo ŠR
(nenormatívne)) vo výške 10 634 EUR
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 1 (Základná škola Ivana
Bukovčana), Položka 641 (Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou Bežný transfer zo ŠR (normatívne)) vo výške 7 073 EUR
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 1 (Základná škola Ivana
Bukovčana), Položka 641 (Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)) vo výške 3 556 EUR
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 2 (Základná škola Pavla
Horova), Položka 641 (Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Bežný transfer zo ŠR
(normatívne)) vo výške 14 693 EUR
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 2 (Základná škola Pavla

Horova), Položka 641 (Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Bežný transfer zo ŠR
(nenormatívne)) vo výške 4 946 EUR
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 2 (Základná škola Pavla
Horova), Položka 641 (Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou Bežný transfer zo ŠR (normatívne)) vo výške 4 207 EUR
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 2 (Základná škola Pavla
Horova), Položka 641 (Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou Bežný transfer zo ŠR (nenormatívne)) vo výške 5 091 EUR
k) zvýšenia výdavkov na položkách:
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok 5 (Školská jedáleň pri ZŠ
I.Bukovčana 1), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby)) vo výške 353
EUR
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok 6 (Školská jedáleň pri ZŠ
I.Bukovčana 3), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby)) vo výške 1 259
EUR
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok 7 (Školská jedáleň pri ZŠ
P. Horova), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - Primárne vzdelávanie
s bežnou starostlivosťou)) vo výške 945 EUR
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok 7 (Školská jedáleň pri ZŠ
P. Horova), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby - Nižšie sekundárne
vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou)) vo výške 945 EUR
l) zvýšenia výdavkov na položkách:
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 4 (Školské kluby pri ZŠ), Prvok 1 (Školský klub pri ZŠ I.
Bukovčana), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) vo výške 2 978 EUR
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 4 (Školské kluby pri ZŠ), Prvok 2 (Školský klub pri ZŠ P.
Horova), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) vo výške 4 730 EUR
a zároveň zníženia výdavkov na položke:
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 4 (Školské kluby pri ZŠ), Prvok 2 (Školský klub pri ZŠ P.
Horova), Položka 600 (Mzdy a poistné - navýšenie 2016) vo výške 3 397 EUR
m) zvýšenia výdavkov na položke:
- Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 6 (Prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad), Prvok
1 (Spoločný školský úrad (DNV + Záhorská Bystrica)), Položka 640 (Nemocenské dávky) vo výške
100 EUR
n) zníženia výdavkov na položkách:
- Program 8 (Šport), Podprogram 2 (Športové aktivity miestneho významu), Prvok 1 (Športové
podujatia), Položka 630 (Tovary a služby - športové podujatia) vo výške 2 000 EUR
- Program 8 (Šport), Podprogram 2 (Športové aktivity miestneho významu), Prvok 2 (Podpora
športových organizácií), Položka 640 (Bežné transfery) vo výške 11 700 EUR
a zároveň zvýšenia výdavkov na položke:
- Program 8 (Šport), Podprogram 1 (Športové areály), Projekt 2 (Areál "Vápencová"), Položka 700
(Tréningové ihrisko) vo výške 13 700 EUR
o) zvýšenia výdavkov na položke
- Program 9 (Sociálne služby), Podprogram 3 (Rodina a deti), Prvok 2 (Príspevok pri narodení
dieťaťa), Položka 642 (Transfery jednotlivcom) vo výške 1 000 EUR.
Hlasovanie :

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

nehlasoval : 0

Bod č. 9 Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou
závierkou k 31.12.2015
UMZ č.101/12/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
berie na vedomie
Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou závierkou k
31.12.2015.

Hlasovanie :

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

nehlasoval : 0

Bod č. 10 Zásady rozpočtového hospodárenia MČ BA-DNV
UMZ č.102/12/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
s ch v a ľ u j e
1. Zásady rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves s
účinnosťou od 1.1.2017,
2. zrušenie všetkých mimorozpočtových fondov ku dňu 31.12.2016 s výnimkou:
- Rezervného fondu
- Sociálneho fondu
- Fondu pre rozvoj Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (FOPER),
s presunom zostatku všetkých zrušených fondov ku dňu 31.12.2016 do Fondu pre rozvoj
Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (FOPER).
Hlasovanie :

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

nehlasoval : 0

Bod č. 11 Odpis a oprava vykazovania časti majetku evidovaného MČ BA-DNV
UMZ č.103/12/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
s ch v a ľ u j e
odpísanie majetku Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves vykázaného na účtoch:
a) Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v hodnote 82 875,88 €
b) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v hodnote 285 152,28 €.
Hlasovanie :

prítomní:12 za:10 proti : 0 zdržal sa : 2

nehlasoval : 0

Bod č. 12 Voľba veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce
UMZ č.104/12/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
1. o d v o l á v a
p. Gustáva Dudeka z funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava–
Devínska Nová Ves (DHZO) na vlastnú žiadosť k 14.12.2016.
2. m e n u j e
p. Pavla Goldsteina do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti BratislavaDevínska Nová Ves (DHZO) od 15.12.2016, pričom zaradený na výkon bude až po absolvovaní
overenia odbornej spôsobilosti veliteľa DHZO. Počas tejto doby bude výkon zabezpečovať určený
zástupca.
Hlasovanie :

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

nehlasoval : 0

Bod č. 14 Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č.1266/1 –p. Jombík
UMZ č.105/12/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
1. s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku registra "C" KN parc. č. 1266/1 o rozmere 2,20m x 5,50m, t.j. o výmere

12,10 m2, pozemok o celkovej výmere 3320 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na liste vlastníctva č.1, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy
Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves, za ročné nájomné 200,- €, pre Emila Jombíka,
bytom Ivana Bukovčana 22, 841 08 Bratislava a Karin Jombíkovú, bytom Vajka nad Žitavou 373,
951 88 Nitra, na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2017, za účelom vybudovania si na vlastné
náklady jedného parkovacieho miesta pre osobné motorové vozidlo, ktoré bude prislúchať k bytu
č.2 na 1.poschodí rodinného domu so súp. č. 5044, potrebné ku stavebnému povoleniu.
Nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva
nebude nájomcami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenia stráca platnosť.
2. ž i a d a
starostu mestskej časti predložiť zámer funkčného využitia ulice Na Vyhliadke so zameraním na
statickú dopravu v termíne do 30.06.2017.
Hlasovanie :

prítomní:11 za:9 proti : 0 zdržal sa : 2

nehlasoval : 0

Bod č. 15 Predĺženie nájmu NP v ZŠ I. Bukovčana 3 pre MUDr. Z. Kollárová
UMZ č.106/12/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
s ch v a ľ u j e
z dôvodu hodného osobitného zreteľa predĺženie nájmu nebytového priestoru o výmere 32,07m2,
nachádzajúceho sa v objekte Základnej školy Ivana Bukovčana 3 súpisné číslo č. 6126, zapísaný
na LV č. 2328, ležiaci na parcele č. 2565/2, ktorá je zapísaná na LV č.2, katastrálne územie
Devínska Nová Ves, za cenu 41,00€/m2/rok + služby spojené s užívaním nebytového priestoru,
pre MUDr. Zuzanu Kollárovú, Istrijská 14, 84107 Bratislava, IČO: 31762468, na dobu určitú od
01.01.2017 do 31.12.2026, za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti
stomatológie.
Budova je vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves a pozemok je vo
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, v správe zriaďovateľa Mestskej časti BratislavaDevínska Nová Ves.
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves. V prípade, že nájomná zmluva
nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie :

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

nehlasoval : 0

Bod č. 16 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v ktorom sa dopĺňajú články
73,74,80,87,91 štatútu v súvislosti so zavádzaním parkovacej politiky na území hlavného mesta
SR Bratislavy.
UMZ č.107/12/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
nesúhlasí
s predloženým návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú
články 73,74,80,87 a 91 Štatútu v súvislosti so zavádzaním parkovacej politiky na území hlavného
mesta SR Bratislavy.
Hlasovanie :

prítomní:12 za:11 proti : 0 zdržal sa : 0

nehlasoval : 1

Bod č. 17 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 2292/115, 2292/901, 2292/902 a
2292/906 v k.ú.DNV v prospech spoločnosti Devínska invest, s.r.o.
UMZ č.108/12/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
s ch v a ľ u je :
a) zriadenie práva vecného bremena na pozemky parcela registra „C“ KN č. 2292/115 vo
výmere 4010 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria , parcela registra „C“ KN č.
2292/901 vo výmere 78 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“
KN č. 2292/902 vo výmere 29 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcela registra
„C“ KN č.2292/906 vo výmere 74 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria (ďalej len
„Zaťažené nehnuteľnosti“) zapísané na liste vlastníctva č. 2328, pre katastrálne územie Devínska
Nová Ves, okres Bratislava IV, obec Bratislava- Devínska Nová Ves v prospech Mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava, PSČ 843 10, SR v podiele 1/1 ako
povinného z vecného bremena.
b) Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech spoločnosti Devínska invest s.r.o. so sídlom Vápenka
4, 841 07 Bratislava, IČO 36 622 486 ako oprávneného z vecného bremena.
c) Predmetom vecného bremena je povinnosť vlastníka Zaťažených nehnuteľností t.j.
Povinného z vecného bremena strpieť prevádzku a údržbu inžinierskych sietí (VN a NN rozvody a
plynárenské zariadenie) na Zaťažených nehnuteľnostiach v prospech Oprávneného z vecného
bremena ako vlastníka inžinierskych sietí a súčasne obsahom vecného
bremena bude povinnosť každého vlastníka Zaťažených nehnuteľností ako aj akejkoľvek osoby,
ktorá v budúcnosti nadobudne vlastnícke právo k Zaťaženým nehnuteľnostiam alebo
ich časti, strpieť prevádzku a údržbu inžinierskych sietí (VN a NN rozvody a plynárenské
zariadenie) na Zaťažených nehnuteľnostiach v prospech Oprávneného z vecného bremena ako
vlastníka inžinierskych sietí ako aj akejkoľvek osoby, ktorá v budúcnosti nadobudne vlastnícke
právo k inžinierskym sieťam alebo ich časti počas trvania vecného bremena.
d) Vecné bremeno sa zriaďuje bez časového obmedzenia a bezodplatne.
Zmluva o zriadení práva vecného bremena bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v
Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že zmluva o
zriadení práva vecného bremena nebude v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stratí
platnosť.
Hlasovanie :

prítomní:10 za:9 proti : 0 zdržal sa : 1

nehlasoval : 0

Bod č. 18 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA DNV za školský rok 2015/2016
UMZ č.109/12/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
berie na vedomi e
Súhrnnú správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA DNV za školský rok 2015/2016.
Hlasovanie :

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

nehlasoval : 0

Bod č. 19 Voľba miestneho kontrolóra
UMZ č.110/12/2016 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
1. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu komisie na posudzovanie prihlášok uchádzačov na funkciu miestneho kontrolóra o
výsledku vyhodnotenia všetkých doručených prihlášok.
2. k o n š t a t u j e,

že voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves sa zúčastnili títo
kandidáti: Dana Alexandrová, Mgr. Tomáš Bachratý, RNDr. Pavol Beňuška, RNDr. Ladislav Čeplík,
Ing. Bystrík Fronc, Ing. Jana Nejedlíková, Ing. Milan Slezák.
3. b e r i e n a v e d o m i e,
že v druhom kole za miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na
obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2022 bol zvolený kandidát Ing. Milan Slezák, ktorý získal najväčší
počet hlasov, t.j. 7 hlasov.
Hlasovanie :

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

nehlasoval : 0

Bod č. 19/A Žiadosť o zmenu účelu dotácie na rok 2016 pre občianske združenie ICHTYS
Materiál bol prerokovaný bez prijatia uznesenia.

Bod č. 20 Návrh harmonogramu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava - Devínska Nová Ves v roku 2017
UMZ č.111/12/2016 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 2017,
2. u k l a d á
predsedom komisií, aby do 16.1.2017 v spolupráci s prednostom Miestnemu úradu MČ BA DNV
naplánovali zasadnutia komisií MZ v roku 2017, pričom do rovnakého termínu navrhnú
predsedovia poslaneckých klubov, alebo jednotliví poslanci, dátumy a miesta pre stretnutia
poslancov s občanmi v roku 2017,
3. ž i a d a
prednostu, aby do 20.1.2017 zverejnil na webovom sídle MČ BA DNV schválený harmonogram
zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
na rok 2017, doplnený o termíny zasadnutí komisií a stretnutí poslancov s občanmi.
Hlasovanie :

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

V Bratislave 14.12.2016.
Milan Jambor
starosta Mestskej časti

Ing. Ignác Olexík, PhD.
prednosta Miestneho úradu

nehlasoval : 0

