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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 11. decembra 2019 

 

 

Bod č.2 Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA-DNV plniteľných do 27.11.2019, alebo 

trvalo plnených 

UMZ č.130/12/2019 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 27.11.2019, vrátane trvalo 

realizovaných uznesení z minulých rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly. 

 

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

 

 

Bod č. 3 Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ BA-DNV 

UMZ č.131/12/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

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

informáciu o dôležitých rokovaniach starostu od posledného zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

 

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

 

 

Bod č. 4 Návrh rozpočtu MČ BA-DNV na roky 2020 – 2022 

UMZ č.132/12/2019 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 2020 - 2022 

 

2. s ch v a ľ u j e 

Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2020  

v štruktúre:  

bežné príjmy           10 716 808  € 

kapitálové príjmy            5 577 208  € 

finančné operácie príjmové                      3 657 000  € 

príjmy spolu                      19 951 016  € 

 

bežné výdavky         10 339 841  € 

kapitálové výdavky           9 611 175  € 

finančné operácie výdavkové                                  0  € 

výdavky spolu          19 951 016 € 

 

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 2021 a 2022 v štruktúre: 

- rok 2021: celkové príjmy 34 181 016 €, celkové výdavky 34 181 016 €, celkový 

výsledok rozpočtu vyrovnaný 0 €, 
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- rok 2022: celkové príjmy 12 181 016 €, celkové výdavky 12 181 016 €, 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  

a) riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií MČ BA-DNV, aby 

spracovali rozpočty vlastných organizácií na roky 2020 - 2022, 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:9 za:9  proti :0  zdržal sa:0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 5 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 

........./2019, ktorým sa ruší a nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 1/2017 zo dňa 01.02.2017 o miestnom poplatku za 

rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

UMZ č.133/12/2019 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.7/2019 

o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

v predloženom znení. 

 

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

 

 

Bod č. 6 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 

......./2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 3/2018 zo dňa 13. decembra 2018 o financovaní 

originálnych kompetencií na úseku školstva 

UMZ č.134/12/2019 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 8/2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves číslo 3/2018 zo dňa 13.decembra 2018 o financovaní originálnych 

kompetencií na úseku školstva, s účinnosťou od 1.januára 2020 

 

Hlasovanie :  prítomní:8 za:8  proti :0  zdržal sa:0   nehlasoval:0 
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Bod č. 7 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ M. Marečka 20, MŠ P. Horova 3, 

ZŠ I. Bukovčana 3, ZŠ P. Horova 16 

UMZ č.135/12/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ  I. Bukovčana 3 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ P. Horova 16 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ P. Horova 3 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ M.Marečka 20 

Súhrnnú správu  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA DNV za školský rok 

2018/2019  

 

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

 

 

Bod č. 9 Prenájom nebytových priestorov pre MPC Slovakia s.r.o. 

UMZ č.136/12/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 
prenájom nebytového priestoru (miestnosti č.18 až 23) o výmere 68,00 m2, 

nachádzajúceho sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na 

ulici Štefana Králika č.1, súp.č.6275,  LV č.1, ležiaci na pozemku parc. č.2878/80, LV 

č.1723, katastrálne územie Devínska Nová Ves, vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves  pre MPC 

Slovakia s.r.o., Devínska Nová Ves 1375, 841 07 Bratislava, IČO: 46 083 421 za cenu 

64,00 € /m2/ rok + služby spojené s užívaním nebytového priestoru na dobu neurčitú 

od 01.01.2020 za účelom prevádzkovania autoservisu. 

 

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 uznesenia 

stráca platnosť. 

 

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

 

 

Bod č. 10 Výpožička NP, veľkej telocvične v ZŠ P. Horova 16 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre FC Lokomotíva DNV 

UMZ č.137/12/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa výpožičku nebytového priestoru, veľkej 

telocvične v ZŠ P. Horova 16, súpisné číslo 6148, par.č. 2149/34, k.ú. DNV v rozsahu 

2 hodín do týždňa na obdobie od 16.12.2019 do 31.03.2020 pre Futbalový klub 

Lokomotíva DNV, Vápencová 34, 841 07 Bratislava, IČO: 30 811 465, za účelom 

využitia  nebytového priestoru  na školský klub pre deti a mládež, na zimnú prípravu 

svojich mládežníckych družstiev. Úhrada za energie spojené s užívaním nebytového 

priestoru sú 8,- eur/hodina. 

 

Zmluva o výpožičke nebytového priestoru bude vypožičiavateľom  podpísaná do 30 

dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava 
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Devínska Nová Ves. V prípade, že zmluva o výpožičke nebytového priestoru nebude 

vypožičiavateľom v uvedenom termíne podpísaná, prijaté uznesenie stratí platnosť. 

 

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

 

 

Bod č. 11 Predĺženie výpožičky NP v ZŠ I. Bukovčana 3 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa pre Goodsport International Slovensko 

UMZ č.138/12/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa výpožičku nebytového priestoru  v ZŠ I. 

Bukovčana 3, súpisné číslo 6126, par.č. 2565/2, k.ú. DNV o výmere 64 m2, v rozsahu 

8 hodín do týždňa na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2021 pre občianske združenie 

GoodSports International Slovensko, Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 30 854 

610, za účelom využitia  nebytového priestoru  na  školský klub pre deti a mládež, na 

voľno časové športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity. Úhrada za energie spojené s 

užívaním nebytového priestoru sú 2,- eur/hodina. 

 

Zmluva o výpožičke nebytového priestoru bude vypožičiavateľom  podpísaná do 30 

dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava 

Devínska Nová Ves. V prípade, že zmluva o výpožičke nebytového priestoru nebude 

vypožičiavateľom v uvedenom termíne podpísaná, prijaté uznesenie stratí platnosť. 

 

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

 

 

Bod č.11/A Predĺženie výpožičky NP v ZŠ I. Bukovčana 3 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa pre Stolnotenisový klub v Devínskej Novej Vsi 

UMZ č.139/12/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e   

z dôvodu hodného osobitného zreteľa predĺženie výpožičky nebytových priestorov 

v ZŠ I. Bukovčana 3, súpisné číslo 6126, parc. Č. 2565/2, k.ú. DNV, priestor chodby 

vo výmere 300m2 a priestor herne vo výmere 200m2, a to denne vrátane víkendov 

v čase od 15:00 do 21:00, na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2021 pre občianske 

združenie Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves, Heyrovského 12, 841 03 

Bratislava, IČO: 42 170 273, za účelom využitia nebytových priestorov na účely 

výkonu športovej činnosti stolného tenisu a podpory rozvoja detí a mládeže v stolnom 

tenise. Úhrada za energie spojené s užívaním nebytového priestoru sú 1,50 eur/hodina.  

  

Dodatok k zmluve o výpožičke nebytového priestoru bude s vypožičiavateľom 

podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že dodatok k zmluve o výpožičke nebude 

vypožičiavateľom v uvedenom termíne podpísaný, prijaté uznesenie stratí platnosť. 

 

Hlasovanie :  prítomní:9 za:9  proti :0  zdržal sa:0   nehlasoval:0 
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Bod č. 13 Výpožička časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/311 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre vypožičiavateľa - Václav Mário Václav, na vybudovanie 

kontajnera na knihy 

UMZ č.140/12/2019 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 výpožičku časti pozemku  

registra „C“ KN parc.č. 2565/311 o výmere 1,38m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, celková výmera 311 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2, vo vlastníctve 

Hlavného mesta SR Bratislava, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves, v katastrálnom území Devínska Nová Ves, na dobu neurčitú od 

01.01.2020  pre vypožičiavateľa - Václav Mário Václav, IČO: 50 649 922, so sídlom 

Hlavná 221/25, 900 42 Dunajská Lužná, za účelom na predmete výpožičky umiestniť 

a využívať kontajner – zbernú nádobu na knihy, časopisy a vinylové platne. 

Navrhovanú výpožičku časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2565/311, k. ú. 

Devínska Nová Ves, pre vypožičiavateľa - Václav Mário Václav, IČO: 50 649 922, 

predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 

kontajner-zberná nádoba na knihy, časopisy a vinylové platne v danej lokalite bude 

dlhodobo umiestnený a prevádzkovaný žiadateľom a bude prínosom pre obyvateľov 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktorí budú mať možnosť vložením kníh, 

časopisov a vinylových platní do kontajnera umožniť ich ďalšie využitie. 

 

Zmluva o výpožičke bude s vypožičiavateľom podpísaná do 30 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:9 za:9  proti :0  zdržal sa:0   nehlasoval:0 

 

 

Bod č. 14 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 

......../2019, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

UMZ č.141/12/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s c h v a ľ u j e 

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

9/2019, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

 

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

 

Bod č. 15 Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov 

Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

UMZ č.142/12/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

„Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves“ podľa predloženého návrhu.  

 

Hlasovanie :  prítomní:9 za:9  proti :0  zdržal sa:0   nehlasoval:0 
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Bod č.16 Žiadosť o odpustenie časti dlhu - p. Mráz 

UMZ č.143/12/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e 

Ing. Vladimírovi Mrázovi odpustenie časti dlhu vo výške úrokov z omeškania za 

podmienky uzatvorenia a podpísania dohody o odpustení časti dlhu do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves. 

Úrok z omeškania 9 % ročne zo sumy 16 752,13 € od 25.01.2011 do zaplatenia, ku 

dňu 30.11.2019 je vyčíslený vo výške 13.342,05€.  

 

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

 

Bod č.17 Žiadosť o povolenie splátok dlhu a splátkového kalendára - p. Duraj 

UMZ č.144/12/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 schvaľuje  

povolenie splátok na obdobie 12 mesiacov JUDr. Jánovi Durajovi podľa predloženého 

návrhu 

splatnosť čiastka 

 15.01.2020 1016,00 € 

 15.02.2020 1000,00 € 

 15.03.2020 1000,00 € 

 15.04.2020 1000,00 € 

 15.05.2020 1000,00 € 

 15.06.2020 1000,00 € 

 15.07.2020 1000,00 € 

 15.08.2020 1000,00 € 

 15.09.2020 1000,00 € 

 15.10.2020 1000,00 € 

 15.11.2020 1000,00 € 

 15.12.2020 1000,00 € 

 

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

 

Bod č. 18 Určenie nových názvov ulíc 

UMZ č.145/12/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
1. o d p o r ú č a 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť názvy nových ulíc  

 ulica označená v situácii č.1 a č.7 – Ulica Antona Moyša 

 ulica označená v situácii č.2         –  Ulica Tomislava P. Kolakoviča 

 ulica označená v situácii č.3         –  Ulica Zdenky Schelingovej 

 ulica označená v situácii č.4         –  Ulica Mateja Encingera 

 ulica označená v situácii č.5         –  Ulica Michala Bučiča 

 ulica označená v situácii č.6         –  Ulica Na sútoku 

 predĺženie Eisnerovej ul.              –  Ulica Pod Rakytami 

2. b e r i e  n a  v e d o m i e 
pomenovanie ulíc prechádzajúcich cez viacero katastrov v lokalite Bory, a to Ul. Vladimíra 

Jukla, Ul. Dominika Tatarku, Ul. Jána Langoša, Ul. Hany Ponickej 
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Hlasovanie :  prítomní:9 za:9  proti :0  zdržal sa:0   nehlasoval:0 

Bod č. 19 Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu Mestskej časti Bratislava – Devínska 

Nová Ves v roku 2019 

UMZ č.146/12/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 berie na vedomie 

Správu z kontroly stavu a vývoja dlhu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 

v roku 2019 
 

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

 

Bod č. 20 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Devínska Nová Ves na obdobie 1. polrok 2020 

UMZ č.147/12/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 1.  s ch v a ľ u j e 

plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska 

Nová Ves na obdobie 1. polrok 2020 

 

2.  p o v e r u j e 

miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na výkon kontrol 

v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polrok 2020. 

  

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

 

Bod č.21 Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ BA DNV za 3. 

štvrťrok r. 2019 

UMZ č.148/12/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 s ch v a ľ u j e  

miestnemu kontrolórovi odmenu za III. štvrťrok 2019 vo výške 30% jeho určenej 

hrubej mzdy. 

 

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

 

Bod č. 22 Informácia o správe nezávislého audítora z overovania konsolidovanej 

účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2018 

UMZ č.149/12/2019 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 31.12.2018. 

 

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

 

 

 

 

 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

V Bratislave 13.decembra 2019  


