ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ DNV
konaného dňa 14. decembra 2016
Miesto konania : Vila Košťálová, Novoveská 17, Bratislava Devínska Nová Ves
Začiatok rokovania : 8,30 hod do 12,00 hod.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (ďalej iba
„MČ BA DNV“) otvoril starosta MČ BA DNV Milan Jambor. Všetkých prítomných privítal a konštatoval,
že podľa prezenčnej listiny je Miestne zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Prítomných bolo všetkých
12 poslancov.
Na začiatku rokovania si všetci prítomní minutou ticha uctili pamiatku PhDr. Viliama Pokorného.
Návrh programu
1) Starosta do zaslaného návrhu programu navrhol doplniť nový bod č. 19/a – Žiadosť o zmenu účelu
dotácie na rok 2016 pre občianske združene ICHTYS.
2) Na žiadosť predsedu komisie Legislatívnej a finančnej sa navrhlo z programu vypustiť bod č. 13
s tým, že tento materiál bude predložený na ďalšie zastupiteľstvo.

Hlasovanie o upravenom programe ako o celku
Hlasovanie :
Prezentácia
12

Za

Proti

12

Zdržal sa
0

Nehlasoval

0

0

Bod č. 1 ) Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov, určenie zapisovateľa
Predsedajúci navrhol do návrhovej komisie týchto členov: Mgr. Róbert Bardač, Mgr. Rastislav Tešovič
a Bc. Jozef Tittel. Za overovateľa zápisnice navrhol Mgr. Janu Martanovičovú a Mgr. Beatu Janatovú.
Do volebnej komisie navrhol členov: Miroslav Encinger, Denis Ružovič a Mgr. Veronika Veslárová.
Za zapisovateľku určil Zdenku Paďourovú.

Hlasovanie :
Prezentácia
11

Za
11

Proti
0

1

Zdržal sa
0

Nehlasoval
0

Bod č. 2) Kontrola plnenia uznesení MZ MČ DNV splatných do 24.11.2016 ,alebo trvalo plnených
Bez rozpravy.
UMZ č. 94/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
11

Za
11

Proti
0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
0

Bod č.3 ) Informácia o činnosti MR od jej posledného zasadnutia
Bez rozpravy.
UMZ č. 95/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
12

Za
11

Proti
0

Zdržal sa
1

Nehlasoval
0

Bod č. 4 ) Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ
Starosta oboznámil prítomných o uvedených dôležitých rokovaniach. Posledné z nich bolo minulý
týždeň so ŽSR. Na rokovaní sa prejednávala situácia s pozemkami pred Železničnou stanicou, pri
športovom areáli, ktoré tiež patria ŽSR a o pozemku na sídlisku za hromadnými garážami, kde by sa
mohli robiť ďalšie parkovacie miesta.
Prehľad o ďalších rokovaniach:
Dňa 31.10.2016 Stretnutie so zástupcami Slovenského futbalového zväzu.
Dňa 2.11.2016 Odovzdanie zdravotných pomôcok zástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne pre
DSS SENECIO.
Dňa 9.11.2016 Stretnutie so starostom Dúbravky a zástupcami KOCR na Devínskej Kobyle. Rokovanie
o výstavbe rozhľadne.
Dňa 12.11.2016 Návšteva družobnej obce Sv.Ilja v Chorvátsku.
Dňa 15.11.2016 Stretnutie starostov mestských častí v povodí rieky Morava a zástupcami magistrátu.
Rokovanie o projekte BAUM.
Dňa 21.11.2016 Rokovanie na magistráte o čerpaní eurofondov v súčasnom programovom období
v rámci IROP.
Dňa 23.11.2016 Stretnutie s p. Khandlom vo veci vybudovania rozhľadne na Devínskej Kobyle
Dňa 23.11.2016 Stretnutie s odbornými pracovníkmi magistrátu vo veci projektovej dokumentácie
predĺženia Eisnerovej ulice.
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Dňa 2.12.2016 Regionálne združenie starostov mestských častí Bratislavy a stretnutie so starostom
Marcheggu - Gernotom HAUPTOM.
Bez rozpravy.
UMZ č. 96/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
12

Za
12

Proti
0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
0

Bod č. 5) Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, ktorým sa
mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie MČ Bratislava - Devínska Nová Ves č.6/2013
o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb
a bytov
Úvodné slovo predniesol starosta. Materiál bol upravený v zmysle pripomienok z MR a komisií.
Rozprava :
Poslankyňa Janatová : Na komisii sme mali pripomienky k tomu času, ja by som chcela dať
pozmeňovací návrh k § 4, bod č. 1 . V písmene a) navrhujem zmeniť čas na 8,00 hod do 20,00 hod. V
sobotu v čase od 9,00 hod do 18,00 hod. Sobota a nedeľa je skutočne čas, kedysi si môžu občania
pospať a budiť ich buchotom hneď od rána nepovažujem za normálne.
Starosta : S týmto návrhom sa stotožňujem a osvojujem si ho.
Poslanec Tešovič : Tento návrh sme tiež prerokovali v Komisii verejného poriadku, pripomienky boli
z väčšej časti zapracované. Do odseku jeden iba treba vložiť dôvetok, že vo vonkajšom prostredí.
Aj toto doplnenie si starosta osvojil.
Poslankyňa Martanovičová : Návrh k §4, bod č. 2 – Špecifikovať, aby tam boli zahrnuté aj kosačky na
trávu. Hluk býva jedným z najčastejším dôvodom susedských sporoch. Buď v nedeľu nulovú
toleranciu, alebo to upraviť, tak že sa vyhradí určitý čas.
Faktická pripomienka - poslanec Tešovič : My do nášho VZN môžeme dať len také práva
a povinnosti, ktoré majú oporu v zákone a zákon ich predvída a predpokladá. Pokiaľ zákonné
splnomocnenie nás oprávňuje, aby sme vedeli regulovať čas prevádzky služieb, je dosť problém
ukladať práva a povinnosti fyzickým osobám. My musíme ísť striktne v rámci toho, čo je v súlade
s právnym poriadkom.
Faktická pripomienka – poslanec Bardač : Ja by som nadviazal na pani Martanovičovú. Obec určuje
nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a správy trhoviska. Obec
zabezpečuje verejný poriadok v obci. Nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je
zakázané , alebo obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste. U nás je takto nastavený právny
poriadok.
Starosta : Pokiaľ je vôľa, že by sme vyhodili stavebné a ostali by tam iba činnosti tak si to viem takto
predstaviť aj osvojiť.
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Faktická pripomienka - poslanec Tešovič : Je dobré to ešte preskúmať, ale bo by sme mali zvážiť, či si
to nenecháme na budúce MZ, o nič neprídeme, skúsme to širšie pozrieť, lebo sú aj prípady z iných
obcí, kde sa dá aj pozrieť, ako k tomu pristupujú. Aby sme jedným nevylučovali druhé. Pokiaľ bude
vôľa, môžeme to dopracovať neskôr.
Starosta : Súhlasím. Tak ak by ste dovolili , tak tie stavebné činnosti tam ostanú tak ako sú a ten
problém, ktorý nastal by sme riešili ďalšou úpravou. Všetky tieto pripomienky čo boli doteraz si
osvojujem.
UMZ č.97/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
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
Starosta : V dôvodovej správe je všetko popísané. Ide hlavne o nárast mzdových nákladov na
pedagogických zamestnancov .
Bez rozpravy.
UMZ č. 98/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
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
Starosta: Predkladám návrh rozpočtu na ďalšie roky s tým, že sme sa snažili dať tam naozaj maximum
toho, čo by sme chceli robiť. Všetko je podrobne popísané v dôvodovej správe. Máme tam množstvo
investičných akcií. Chceme pokračovať v oprave a rekonštrukcii chodníkov, ciest, máme tam park
Charkovská, rekonštrukciu terasy na Marečka. Naozaj máme ambiciózne ciele. Verím, že sa nám to
podarí naplniť tak, ako v tomto roku, aj v budúcom roku.
Poslanec Tešovič : Vítam spoluprácu na zámeroch, ktoré sú premietnuté v rozpočte. Chcel by som sa
iba uistiť, nakoľko na minulej MR sa robili niektoré korektúry a všimol som si, že nie sú ešte
zapracované. Bol som si istý, že už budeme schvaľovať poslednú verziu.
Starosta: My sme to hovorili šéfovi ekonomického, ak sa to nestalo, ospravedlňujem sa. Môžeme sa
dohodnúť, ak je to Tvoj pozmeňujúci návrh, tak to presúvame z tej položky tak, ako to bolo
dohodnuté na MR. S týmto sa stotožňujem a osvojujem si to.
Poslanec Encinger: Ja by som poprosil vo výdavkovej časti v oblasti kultúry o presun 3 tisíc Eur
smerom na bežné transfery, to je na ,, Podpora kultúrnych organizácií“. Na Komisii kultúry sme
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odsúhlasili mierne navýšenie. V tejto oblasti máme veľa tých organizácií , ktoré sa nám uchádzajú
o granty. Bolo by to tak aj v súlade s hlasovaním komisie a s odporúčaním pre Miestny úrad.
Starosta : Tento návrh si osvojujem a budeme hlasovať o ňom, ako v rámci toho pôvodného návrhu.
UMZ č. 99/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
12

Za
12

Proti
0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
0

Bod č. 8 ) Rozpočtové opatrenia č.3 k schválenému rozpočtu MČ Bratislava – DNV na rok 2016
Starosta : Sú tu rozličné presuny, hlavne z dôvodov zvyšovania peňazí na školy.
Bez rozpravy.
UMZ č. 100/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
12

Za
12

Proti

Zdržal sa

0

0

Nehlasoval
0

Bod č. 9 ) Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou
závierkou k 31.12.2015
Bez rozpravy.
UMZ č. 101/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
12

Za
12

Proti
0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
0

Bod č. 10) Zásady rozpočtového hospodárenia MČ Bratislava–Devínska Nová Ves
Starosta : Je to jeden z materiálov, ako výsledok odporúčaní NKÚ. Z tých návrhov, ktoré prišli
od komisií, sme zapracovali najmä návrhy komisie KLaF.
Bez rozpravy.
UMZ č. 102/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
12

Za
12

Proti
0

Zdržal sa
0
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Nehlasoval
0

Bod. č.11) Odpis a oprava vykazovania časti majetku evidovaného MČ BA-DNV
Starosta : Nerád by som sa vracal do minulosti. Ja by som sa v tomto bode rád poďakoval všetkým
kolegom, hlavne na odbore ekonomiky a správy majetku, ktorí popri svojich pracovných činnostiach
našli toľko sily a času na to, aby spravili poriadok tam, kde poriadok doteraz nebol. Všetci vieme , že
ten náš úrad nie je nijak predimenzovaný, skôr naopak.
Bez rozpravy.
UMZ č. 103/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
12

Za
10

Proti

Zdržal sa

0

2

Nehlasoval
0

Bod č. 12) Voľba veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce.
Starosta : Bola nám doručená žiadosť pod pána Gustáva Dudeka o uvoľnenie z funkcie veliteľa DHZ
zo zdravotných dôvodov. Predkladám Vám preto návrh, ktorý korešponduje s tým, čo nám na
zasadnutí výboru DHZ navrhli samotní hasiči. Za veliteľa navrhli svojho člena, pána Pavla Goldsteina.
Rozprava :
Poslankyňa Janatová : Som rada, že ten zbor začína fungovať, ale sú tu aj nejaké zákonné
požiadavky, preto navrhujem zmeniť ustanovenie, ktoré máme v bode 2 a doplniť ho pokračovaním
vety: „pričom zaradený na výkon funkcie bude až po absolvovaní overenia odbornej spôsobilosti
veliteľa DHZO. Počas tejto doby bude výkon zabezpečovať určený zástupca.“
Starosta : Ja sa s týmto stotožňujem a tento návrh si osvojujem.
Faktická pripomienka - poslanec Tešovič : Chcem sa iba spýtať. Kto určí toho zástupcu? Aha, on je už
určený. Tak dobre.
Starosta : Budeme hlasovať o takto zmenenom návrhu uznesenia.

UMZ č. 104/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
12

Za
12

Proti

Zdržal sa

0

0

Bod č. 13 ) Zmena minimálnych sadzieb nebytových priestorov a pozemkov
Bod bol stiahnutý z rokovania.
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Nehlasoval
0

Bod č. 14) Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. Č. 1266/1 – p. JOMBÍK
Starosta: Prosím o podporu tohto materiálu z viacerých dôvodov. Situácia na tej ulici nie je
momentálne ideálna. Vzdialenosť medzi krajom vozovky je 340 cm. To parkovacie miesto síce má
mať podľa normy určitú šírku, ale ja si viem predstaviť že by sa to spravilo komplexne. Vedeli by sme
tam spraviť aj chodník. To miesto je trochu užšie, ale i tak by to nemal byť problém. To jej jedna
možnosť. Druhá je tá, že by sme tam hore spravili prechod a dali by sme to na tú druhú stranu. Je to
priestor, ktorý tak či tak budeme musieť skrášliť a spraviť, lebo tá situácia, ktorá je momentálne, je
maximálne nevyhovujúca. Otázka je, či to nechať tak, ako to je teraz, alebo sa dohodneme s tými
ľuďmi, ktorí tam bývajú. Vyjsť im v ústrety a zároveň ten priestor skrášliť tak, aby sme sa zaňho
nemuseli hanbiť.
Poslankyňa Janatová : Ja som skôr za tú variantu, aby sa zúžilo to miesto a aby tam ostal chodník,
pretože ľudia z Vyhliadky používajú túto komunikáciu. Mojím návrhom je, pokiaľ sa tento pozemok
prenajme, aby bola v zmluve jasne daná požiadavka, že jeho miesto bude oddelené od ostatných
vyvýšeným obrubníkom. Aby sa nestalo to, že mu 2,20 m prenajmeme, ale on zaberie pri parkovaní
šírku 2,5 m, alebo väčšiu a tým pádom by nám ten chodník bol nanič.
Starosta: Preto som si aj myslel, že to budeme robiť s ľuďmi. Dohodneme sa a spravíme to tak, aby
mali ľudia kade chodiť. Nikto si nám zatiaľ nesťažoval na nový chodník. Vždy je to lepšie
a bezpečnejšie, ako chodiť po ceste.
Poslanec Tešovič: Toto je taký základný nešvár všetkých väčších miest. Autá nám stoja na chodníkoch
a ľudia chodia po ceste. Robme systémové riešenia , nerobme to iba pre jednotlivcov. Dohodnime sa
s miestnymi obyvateľmi. Na jednej strane nech stoja auta a na druhej strane bezbariérový chodník
a všetci budú spokojní. Toto je cesta, po ktorej by sme sa mali uberať.
Poslankyňa Janatová : Tie miesta si budú vytvárať obyvatelia samy. Preto chcem, aby sa do zmluvy
dostala požiadavka, že vyvýšený obrubník tam musí byť, pretože bude oddeľovať chodník a
parkovacie miesto.
Starosta: Budeme to oddeľovať. Robili sme už veľa takýchto parkovacích miest. Krásne to fungovalo.
Nevidím dôvod, prečo by to nemalo fungovať aj tu. Určite to bude lepšie, ako je to teraz.
Faktická pripomienka – Poslanec Tešovič : Smerujeme k spoločnému záujmu, ale chcel by som si
ujasniť, že ako, kedy a kto. Nemám úplnú predstavu. Chce to také systémové riešenie.
Starosta: Ja na to odpoviem. V úvode som povedal, že sa nám prihlásil aj ďalší vlastník vedľajšieho
domu smerom dole k rybníku, ktorý má taký istý záujem. To je to systémové riešenie. Keď to budeme
povoľovať v rámci stavebného konania, tak vie, že musí postupovať rovnako. Predpokladám, že takto
na ďalšom zastupiteľstve budeme schvaľovať presne to isté, len o jedno miesto vyššie. Takto tam
spravíme chodník a vedľa neho parkovacie miesta. To bude systémové riešenie, nie divoké
parkovanie. Keď sa pýtaš kedy, urobíme to na budúci rok. Budeme mať z prenájmu príjem a ešte tam
bude spravený aj chodník. Ja pevne verím, že sa to dá spraviť tak, aby boli všetci spokojní.
Faktická pripomienka - Poslankyňa Martanovičová: Bolo by fajn, keby sme vedeli tú účelnosť spojiť
aj s tým, aby bolo pekne v našej mestskej časti. Preto či by nestálo za úvahu vypracovať taký projekt,
ktorého garantom by bol pán architekt. Že by celá mestská časť bola obsiahnutá v takomto návrhu
a riešila by všetky tieto záležitosti. Prihováram sa, aby sme našli riešenie, ktoré sleduje nejakú víziu.
Starosta: To boli krásne slová, ale urobiť taký projekt na celú Devínsku, to je robota na niekoľko
rokov.
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Faktická pripomienka – Poslanec Tešovič : Ja sa chcem vrátiť k bodu č. 11. Máme tu projektov plný
šuflík. Naše kapacity sú obmedzené a my musíme vedieť kto, kedy, ako a za čo to urobí. Takýchto
projektov tu už bolo.
Starosta : Nedá sa s Tebou nesúhlasiť, projektov už bolo dosť, poďme niečo robiť.
Poslanec Bardač : Chcem sa pripojiť k tomu, čo hovorila pani Martanovičová. Ja osobne som z tohto
návrhu nešťastný. Nepovažujem za správne, aby sa takáto vec riešila formou nájomnej zmluvy. Keby
ten nájomný vzťah bol fixovaný na nejakú dobu životnosti toho domu, 80 – 100 rokov, prosím. Pokiaľ
by odkúpili žiadatelia ten pozemok za účelom vybudovania parkovacieho miesta, zdalo by sa mi to
o veľa schodnejšie, ako riešiť to formou nájomnej zmluvy. Ja osobne tento návrh nepodporím.
Starosta: Pán poslanec, pokiaľ sa dohodneme, že to bude na dobu určitú tak dobre. Myslím si, že by
nebolo vhodné, aby sme ten pozemok predávali. To si neviem dosť dobre predstaviť. Ak máš nejaký
pozmeňujúci návrh na dobu určitú tak prosím. Ak vznikne spoločná dohoda, tak to zmeníme.
Poslankyňa Martanovičová: Ja súhlasím s pánom starostom. Chcela by som poprosiť o vyjadrenie
pána architekta, čo si o tom myslí. Nemám nič proti tomu, aby sa vychádzalo ľuďom v ústrety, ale
chcem, aby to bolo nie len užitočné, ale i pekné. Aby sme bývali v peknom prostredí.
Starosta: Ja Ti garantujem pani poslankyňa svojim slovom, že to bude oveľa lepšie, ako doteraz a
bude to pekné.
Poslankyňa Hlaváčová: Ja by som mala taký návrh, že dajme to na rok. Akýkoľvek príjem pre mestskú
časť je dobrý. Po roku keď by sa to vybudovalo môžeme to potom riešiť ďalej.
Starosta: Tam by mohol byť problém s kolaudáciou. Ale aj to sa dá riešiť. Navrhni pani poslankyňa
zmenu toho uznesenia, ja si to osvojím. Dáme to na rok a v kolaudácii to ošetríme. Budeme hlasovať
o pozmenenom návrhu.
UMZ č. 105/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
11

Za
9

Proti

Zdržal sa

0

2

Nehlasoval
0

Bod č. 15 ) Predĺženie nájmu NP v ZŠ I. Bukovčana 3 pre MUDr. Z KOLLÁROVÁ
Bez rozpravy.
UMZ č. 106/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
12

Za
12

Proti
0

Zdržal sa
0
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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 hl. mesta SR
Bratislavy
Starosta : Momentálne bola prijatá na meste parkovacia politika. Myslím, že budúcnosť ukáže, ako to
dopadne. Ja som deklaroval ten postoj našej MČ, že my sa do toho nezapojíme. V tomto duchu je aj
návrh uznesenia, že nesúhlasíme.
Bez rozpravy.
UMZ č. 107/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
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
a2292/906 v k. ú. DNV v prospech spoločnosti Devínska invest s .r. o.
Starosta : Mali sme zriadené vecné bremeno pre firmu Presskam. Dostali sme žiadosť o presun tohto
bremena na inú firmu. My sme v súvislosti rokovali s uvedenou firmou aj o možnosti osvetlenia na
Ľubovníkovej ulici.
Poslanec Tešovič : Chcel by som sa spýtať pána prednostu , keby vedel nejak podrobnejšie opísať tie
vlastnícke vzťahy. Aby to bolo všetkým jasné.
Starosta : Vysvetlím to ja. Pred piatimi-šiestimi rokmi sme riešili tú nešťastnú cestu a všetky siete,
ktoré k tomu boli. Po dlhých rokovaniach sa nám podarilo dosiahnuť to, že tie nešťastné panely, ktoré
tam delili ľudí na dve geta a po ktorých sa nedalo ani prejsť autom sa nahradili normálnou cestou. Tak
a teraz tá firma končí a chce previesť všetky veci na ďalšiu firmu. Je to len presun tých práv.
Samozrejme aj my chceme mať istotu, že tie cesty sú naše, ale je tam to vecné bremeno. Keby sa
čokoľvek stalo s tými sieťami, bude to musieť táto firma riešiť. Voda, kanalizácia je už odovzdaná BVS.
S tým už problém nemáme. A čo sa týka toho osvetlenia, to zapojíme my.
UMZ č. 108/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
10

Za

Proti

Zdržal sa

9

0

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
Bez rozpravy.
UMZ č. 109/12/2016
Hlasovanie :
9

Prezentácia
12

Za

Proti

12

0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
0

Bod č. 19) Voľba miestneho kontrolóra
Starosta : Máme zvolenú volebnú komisiu. Navrhujem, aby sa ujala svojej funkcie. Nech si zvolí
svojho predsedu.
Za predsedu volebnej komisie bol zvolený Miroslav Encinger, členmi boli Denis Ružovič a Mgr.
Veronika Veslárová.
Voľby miestneho kontrolóra MČ BA DNV sa zúčastnili títo kandidáti: Dana Alexandrová, Mgr. Tomáš
Bachratý, RNDr. Pavol Beňuška, RNDr. Ladislav Čeplík, Ing. Bystrík Fronc, Ing. Jana Nejedlíková a Ing.
Milan Slezák. Do druhého kola postúpili dvaja kandidáti Ing. Bystrík Fronc a Ing. Milan Slezák.
Miestnym kontrolórom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bol v druhom kole hlasovania,
s počtom hlasov 7, zvolený Ing. Milan SLEZÁK.
Následne poslanci navrhli deklaračné uznesenie o vykonanej voľbe miestneho kontrolóra.
UMZ č. 110/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
12

Za
12

Proti

Zdržal sa

0

0

Nehlasoval
0

Bod č.19/A ) Žiadosť o zmenu účelu dotácie na rok 2016 pre občianske združenie ICHTYS
Starosta : Dostali sme tu žiadosť, kde o.z. Ichtys navrhuje zmeniť účel použitia poskytnutej dotácie.
Poslankyňa Janatová : Vo VZN, ktoré máme schválené ohľadne dotácií takúto možnosť nemáme.
Neviem, či môžeme o niečom takom rokovať, aby sme neporušili vlastné VZN. Tam je povedané, že
musí byť presne povedané na aký účel. Treba to zvážiť.
Starosta : My sme dostali žiadosť, ktorú sme Vám predložili a pokiaľ s tým nie ste stotožnení, treba
hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia.
Hlasovanie :
Prezentácia
11

Za

Proti

Zdržal sa

0

2

8

Neschválené
Materiál prerokovaný bez prijatia uznesenia.
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Nehlasoval
1

Bod č. 20) Návrh harmonogramu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava – Devínska Nová Ves v roku 2017
Bez úvodného slova.
Poslanec Tešovič : V súvislosti s týmto harmonogramom by som chcel nadviazať na to, na čom sme
sa dohodli na MR a teda aby sme bližšie komunikovali s občanmi. Nemalo by sa to robiť len na úrovni
jednotlivcov, alebo klubu, preto navrhujem, aby sme do harmonogramu zapracovali pravidelné
kontaktné hodiny. Vždy nejaký poslanec, alebo dvaja budú mať službu. Podľa rozpisu na internete
budú mať občania možnosť vedieť, kedy určitého poslanca na úrade zastihnú.
Starosta : Ja to samozrejme vítam, že to tam môžeme zapracovať.
UMZ č. 111/12/2016
Hlasovanie :
Prezentácia
12

Za
11

Proti
0

Zdržal sa
1

Nehlasoval
0

Bod č. 21) Rôzne
Poslanec Encinger : Ja by som sa v mojom príspevku chcel dotknúť akcie ,,Vianočná ulička“. Celá
stredná Európa vychádza z kresťanských princípov. Po sťažnostiach občanov, aj podľa môjho názoru,
bol výber programov pre toto podujatie neadekvátny. Žánrovo bol vzdialený Vianociam. Miestami to
pripomínalo rockový koncert. Odhliadnuc od toho, že sa táto zábava deje práve v časoch
prebiehajúcich bohoslužieb. Výber programov nebol nikdy prerokovaný v Komisii kultúry. Poprosil by
som, ak to má niečo spoločné s Vianocami, tak aby to aj žánrovo ladilo. Ak nie, tak nech sa názov
,,Vianočná ulička“ zmení na nejaký iný. A do budúcna žiadam, aby toto podujatie bolo konzultované
v Komisii kultúry, mládeže a vzdelávania.
Starosta : Vieme si spoločne na to sadnúť aj s organizátormi a s Tebou.
Faktická pripomienka - Poslanec Tešovič : Ja som zaskočený tým, prečo sa tieto veci neriešili na
Komisii kultúry.
Starosta : Určite to vieme nastaviť.
Poslanci odsúhlasili udelenie slova pre občana - Ing. Poradová : Najprv zagratulovala novému
kontrolórovi k zvoleniu a následne predstavila svoje pripomienky k priebehu volieb a aj k ich
vyhláseniu. Podľa nej zánik funkcie bývalého kontrolóra nebol v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Rovnako podľa Ing. Poradovej bol porušený aj rokovací poriadok a preto podá
podnet na preskúmanie celej voľby miestneho kontrolóra. Následne vyjadrila svoj názor k takmer
všetkým prerokovaným bodom programu.
Faktická pripomienka – Poslanec Bardač : Ja chcem poďakovať pani Ing. Poradovej za
zrekapitulovanie dnešného dopoludnia.
Faktická pripomienka - Poslankyňa Janatová : Dotklo sa ma, že my tu hlasujeme veľmi jednoducho,
že my sme tie materiály nepreverili, že sme ich neskúmali. No všetko realizujeme už na komisiách
a dávno pred zastupiteľstvom. Takže to čo je tu na zastupiteľstve, je iba výsledok našej práce.
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Poslanec Encingerer : Chcem iba odpovedať na otázku, prečo som sa každého kandidáta pýtal na
hazard a drogy. Podľa mňa drogy a hazard považujem za oblasť, cez ktorú sú najviac vydierateľní
funkcionári, alebo volení predstavitelia samospráv. Pre mňa je toto zásadná hodnotová otázka každej
osobnosti.

Bod č. 22) Interpelácie
Prednosta : Neboli predložené žiadne interpelácie poslancov.
Starosta o 12,00 hod. poďakoval prítomným za účasť a poprial všetkým krásny advent a pokojné
Vianoce. Následne rokovanie MZ ukončil.

Zapísala : Zdenka Paďourová

Ing. Ignác OLEXÍK PhD., v.r.

Milan JAMBOR, v.r.

prednosta MÚ MČ BA-Devínska Nová Ves

starosta MČ Bratislava Devínska Nová Ves

Overovatelia :

Mgr. Jana Martanovičová, v.r.

Mgr. Beata Janatová, v.r.

Prílohy k zápisnici ( založené na sekretariáte ST )
- Pozvánka na rokovanie
- Prezenčná listina
- Uznesenie MZ
- Uznesenie MZ (čistopis)
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