ZÁPISNICA
Zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

konaného dňa 15.marca 2017

Miesto konania : Vila Košťálová, Novoveská 17,Bratislava –Devínska Nová Ves
Začiatok rokovania : Od 8:30 hod -

do 10,45 hod

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves otvoril
starosta mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Milan JAMBOR. Všetkých prítomných privítal
a konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je miestne zastupiteľstvo uznášania schopné.
Prítomných všetkých 12 poslancov

Starosta : Do programu by som chcel zaradiť ako bod č. 16 a) – Stanovisko k dodatku Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy – procesný opatrovník
Hlasovanie o zaradení bodu č .16a) do programu rokovania :
Prezentácia

Za

Proti

Zdržal sa

Nehlasoval

12

12

0

0

0

Hlasovanie o programe ako celku :
Prezentácia

Za

Proti

Zdržal sa

12

11

0

1

Nehlasoval
0

Bod č. 1 ) Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.

Návrhová komisia : Mgr. Róbert BARDAČ PhD.
Mgr. Rastislav TEŠOVIČ
Bc. Jozef TITTEL

Overovatelia zápisnice : Mgr. Jana Martanovičová
Mgr. Beata JANATOVÁ
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Zapisovateľka :

Zdenka Paďourová

Hlasovanie : Prezentácia
12

Za
12

Proti

Zdržal sa

0

0

Nehlasoval
0

Bod č.2) Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA DNV splatných do 23.2.2017, alebo trvalo plnených
UMZ : 19/3/2017
Bez rozpravy .
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

Zdržal sa

12

12

0

0

Nehlasoval
0

Bod č. 3) Informácia o činnosti MR od posledného zasadnutia
Bez rozpravy .
UMZ : 20/3/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

Zdržal sa

12

12

0

0

Nehlasoval
0

Bod č. 4) Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ
Od posledného zasadania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves boli
zrealizované tieto stretnutia a rokovania starostu :
24.1.2017
Stretnutie so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja . rokovanie o výstavbe rozhľadne.
30.1.2017
Stretnutie s predstaviteľmi DHZO DNV . Rokovanie o ďalšom rozvoji.
31.1.2017
Rokovanie so zástupcami VW Slovakia.
10.2.2017
Regionálne združenie starostov mestských časti Bratislavy.
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13.2.2017
Návšteva u primátora Brna. Rokovanie o ich skúsenostiach so zákazom hazardu.
23.2.2017
Rokovanie so zástupcami ŽSR o projekte modernizácie trate Bratislava- Devínska Nová Ves – Kúty.
Návrh riešení v oblasti Devínskeho Jazera.
2.3.2017
Rokovanie so zástupcami ŽSR o projekte TIOP 1 – výstavba vlakovej zastávky na sídlisku v DNV.
6.3.2017
Stretnutie so zástupcami vedenia Slovenskej pošty. Rokovanie o situácii na pošte v Devínskej Novej
Vsi.
8.3.2017
Stretnutie s riaditeľom magistrátu. Rokovanie o zverení vodojemu v DNV a rekonštrukcii ZUŠ na
Istrijskej ulici v Devínskej Novej Vsi.
13.3.2017 – Rokovanie so zástupcami výboru „ URBÁR“ o pozemkoch a ich vysporiadaní.

UMZ : 21/3/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

12

11

0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
1

Bod č. 5) Rozpočtové opatrenia č.1 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2017
Bez rozpravy
UMZ : 22/3/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

Zdržal sa

12

12

0

0

Nehlasoval
0

Bod č. 6) Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku registra „C“KN parc. č. 547/8
a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prevodu pozemku.
Starosta : Ide o pozemok na Kolónii, časť pozemku vedľa Kina Devín.
Bez rozpravy
UMZ : 23/3/2017
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Hlasovanie :
Prezentácia

Za

12

12

Proti
0

Zdržal sa

Nehlasoval

0

0

Bod č.7 a) Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č.2878/288- spoločnosť MADECO s.r.o.

Starosta : Je to v zmysle minimálnych sadzieb – terasa.
Poslanec Tešovič : Tieto návrhy prenájmov, ktoré sú pod bodom č.7a) a 7b), majú dané ceny s
minimálnymi sadzbami, ale pokiaľ ich máme poskytnúť na podnikateľskú činnosť, tak cena na sezónu
nie je celkom adekvátna. Dávam pozmeňujúci návrh, aby sme tých 13 Eur na m2 zvýšili na 25 Eur za m2
na rok.
Starosta : Súhlasím s Tebou a osvojujem si tento návrh. Budeme hlasovať o takto pozmeňujúcom
návrhu.
Poslankyňa Janatová: Ja by som chcela iba poprosiť pracovníkov úradu, ktorí majú na starosti tieto
prenájmy, v čase priebehu mesiaca si preveriť, či skutočne je využívaná tá plocha 5x5 m, alebo väčšia.
Starosta : Pokiaľ bude väčšia, tak sa samozrejme cena bude musieť opraviť a prenájom tomu
prispôsobiť.
UMZ : 24/3/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

12

12

0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
0

Bod č. 7b) Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č.1615/1- spoločnosť T.E.M.M,s.r.o
Starosta : To je obdobná situácia
Poslanec Tešovič : Tak ako v bode 7a), dávam pozmeňujúci návrh, aby sa cena upravila na
25 EUR m2/rok .
Starosta : Tento návrh si osvojujem a budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu.
UMZ : 25/3/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

12

12

0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
0
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Bod č. 7c )Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 349 – p. Pokorná
Starosta : To sú bývalé potraviny u Rendeka a žiadateľka si chce urobiť prístup. Nebude to využívať na
žiadnu podnikateľskú činnosť. Chce mať prístup na svoj pozemok. Je to iná situácia ako v bode 7a)
a 7b). Preto tá suma 8 Eur /m 2/rok je primeraná.

UMZ : 26/3/2017
Hlasovanie :
Prezentácia
12

Za

Proti

11

0

Zdržal sa
0

Nehlasoval
1

Bod č. 7d) Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č.1266/1- p. Veselovská

Starosta : Ide o obdobnú situáciu. Už som avizoval túto žiadosť, že príde. Je to ďalšie miesto na
parkovanie pred bývalým podnikom JAMAICA. Poprosil by som, aby sme mohli dať tú istú cenu, čo
v minulom materiáli. Tá cena bola vtedy bola 200,- Eur.
Poslankyňa Janatová : To bola aj moja pripomienka, bolo by v poriadku, aby v tejto lokalite mali všetci
rovnakú cenu.
Poslanec Bardač : Budem konzistenčný v tomto, keďže som nesúhlasil s tým predošlým návrhom
v minulosti, tak nesúhlasím ani s týmto. Je to také dielčie riešenie tej parkovacej politiky a mne sa to
nepozdáva.
Starosta : Ja si návrh na ročné nájomné 200,- Eur osvojujem. Bude to do konca júna hotové a bude to
pekné. Bude to určite lepšie, ako je to teraz.

UMZ : 27/3/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

12

11

0

Zdržal sa
1

Nehlasoval
0

Bod č.8) Zriaďovacie listiny škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves
Starosta : Máme pred sebou balík opatrení, ktoré si vyžiadala kontrola NKU a dávame určité veci do
poriadku. Mohli by sme mať spoločnú rozpravu na tieto body .
Bez rozpravy .
UMZ : 28/3/2017
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Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

Zdržal sa

12

12

0

0

Nehlasoval
0

Bod č. 9 ) Schválenie výpožičky nehnuteľného majetku v prospech ZŠ na ulici Pavla Horova č. 16 ,
Bratislava-DNV
Bez rozpravy
UMZ : 29/3/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

Zdržal sa

12

12

0

0

Nehlasoval
0

Bod č. 10) Schválenie výpožičky nehnuteľného majetku v prospech ZŠ na ulici Ivana Bukovčana č.3
Bratislava-DNV
Bez rozpravy.
UMZ : 30/3/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

Zdržal sa

12

12

0

0

Nehlasoval
0

Bod č. 11) Schválenie výpožičky nehnuteľného majetku v prospech MŠ na ulici Pavla Horova č.3,
Bratislava-DNV
Bez rozpravy
UMZ : 31/3/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

Zdržal sa

12

12

0

0

Nehlasoval
0

Bod č. 12) Schválenie výpožičky ehnuteľného majetku v prospech MŠ na ulici Milana Marečka č.20,
Bratislava-DNV
Bez rozpravy
UMZ : 32/3/2017
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Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

Zdržal sa

12

12

0

0

Nehlasoval
0

Bod č.13) Schválenie zverenia do správy hnuteľného majetku ZŠ Pavla Horova 16, Bratislava-DNV
Bez rozpravy .
UMZ : 33/3/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

Zdržal sa

12

12

0

0

Nehlasoval
0

Bod č. 14) Schválenie zverenia do správy hnuteľného majetku ZŠ Ivana Bukovčana č. 3 , BratislavaDNV
Poslankyňa Janatová : Prosím o úpravu v bode 3, kde je napísané, že „výmena 3 kotlov“. Malo by tam
byť len 3 kotle. Výmena kotlov je úkon, nie vec.
Starosta : Áno, osvojujem si a budeme hlasovať o pozmenenom návrhu uznesenia. Bude tam „Tri kotle
v ZŠ Ivana Bukovčana“.
UMZ : 34/3/2017
Hlasovanie :
Prezentácia
12

Za
12

Proti
0

Zdržal sa

Nehlasoval

0

0

Bod č.15) Schválenie zverenia do správy hnuteľného majetku MŠ Pavla Horova č.3, Bratislava-DNV
Bez rozpravy
UMZ : 35/3/2017
Hlasovanie :
Prezentácia
12

Za
12

Proti
0

Zdržal sa

Nehlasoval

0

0

Bod č. 16 ) Schválenie zverenia do správy hnuteľného majetku MŠ Milana Marečka č.20 BratislavaDNV
Bez rozpravy
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UMZ : 36 /3/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

Zdržal sa

12

12

0

0

Nehlasoval
0

Bod č. 16 a) Stanovisko k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – procesný
opatrovník
Úvodné slovo- prednosta : Iba stručne. Vieme, že minulý rok vstúpila do platnosti nová legislatíva čo
sa týka nahradenia Občianskeho súdneho poriadku Civilným sporovým a mimosporovým poriadkom.
Tieto legislatívne zmeny sa teraz premietli aj v Štatútu hl. mesta SR Bratislavy.
Bez rozpravy
UMZ 37/3/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

Zdržal sa

12

12

0

0

Nehlasoval
0

Bod č. 17) Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2017
pre športové, kultúrne a sociálne organizácie

Starosta : Tento materiál sme pripravili presne v duchu stanovísk všetkých odborných komisií.
Poslankyňa Janatová : V podstate tak, ako sme sa dohodli. Všetci hľadáme tie zázračné kľúče podľa
ktorých by sme to chceli spravodlivo rozdeliť, ale mám pocit, že už niektoré kluby prišli na to, že čím
viacej žiadajú, tým viacej dostanú. O tom by to nemalo byť. Malo by to o posúdení toho, o koľko detí,
mládeže sa starajú. Aká tá činnosť prospešná v rámci mestskej časti je. Zmysluplne sa starať
o voľnočasové aktivity detí a mládeže. Podľa nášho VZN je dané, že rezervné finančné prostriedky čo
ostanú, budú pre novovzniknuté kluby, alebo občianske združenia, pokiaľ by si v priebehu roka
požiadali o dotáciu.
Poslanec Tešovič : Nemám rád tento čas, keď sa práve riešia tieto dotácie a podpory týmto spolkom,
pretože aj pri najlepšej vôli je to vždy v podstate o značnej miere subjektivity. Malo by to byť o zbieraní
bodov a kreditov po celý rok. Dalo by sa to do nejakej tabuľky a vznikne nám nejaká váha. Dáme si
kritériá hodnotiace a potom už na samý záver nezávislá komisia povie, že tuná sa niečo robilo, tu je
treba dať. Vyzývam na to, aby sme sa do ďalšieho roku vynasnažili to tak viacej zobjektivizovať a urobiť
nejaké normálne hodnotiace kritériá. Aby to bolo objektívne.
Poslanec Bardač : Stotožňujem sa s pánom Tešovičom. Je tu rozhodne čo zlepšovať. Určité zlepšené
kritériá by tomu pomohli.

8

Starosta : Ja môžem povedať, za mestskú časť, že sa takémuto nebránime a vítame to. Znamená to aj
zmenu VZN, ale keď príde podnet od Vás poslancov, radi to uvítame.
Poslanec Tittel : Ja sa tiež pridám k svojim predrečníkom. Som v Komisii športu už šiesty rok a snažíme
sa to rozhodnúť čo najobjektívnejšie a čo najspravodlivejšie. Ja by som videl túto cestu skôr
v investíciách. Že nie priamo dotovať tie kluby. Ja viem, že im to pomôže a som rád, že môžem
podporovať tieto kluby, ale v investíciách. Postavíme ihrisko, alebo halu a podobne.
Starosta : Myslím si pán poslanec, že sa v tomto nemáme za čo hanbiť. Len teraz investujeme desiatky
tisíc eur do tréningového futbalového ihriska. Cez leto sa ide za päťdesiat tisíc opravovať podlaha na
ZŠ Pavla Horova. To znamená, že sa zase dostaneme do inej ligy. Bude tam drevená palubovka
vynikajúcej kvality. Myslím, že v tomto tu naozaj nemáme žiadny dlh a investujeme enormné
prostriedky.
Faktická – poslankyňa Janatová : Bolo by vhodné už len to, že keby sme dostali vyúčtovanie tej
dotácie, aby sme presne videli na čo ten klub tú dotáciu od mestskej časti využil. To by sme poprosili
pre budúcnosť.
Starosta : To určite dostanete. Je to vynikajúci nápad. Tak, ako ste teraz dostali všetci poslanci všetky
žiadosti, tak si myslím, že je úplne logické, aby všetci poslanci dostali všetky vyúčtovania, aby to bolo
transparentné.
Poslanci udelili slovo pánu Smolinskému, ktorý vystúpil s rozhorčením, že už druhý rok nebola
opätovne doporučená dotácia pre FCL DNV. Uviedol, že dôvodom mali byť podlžnosti a nevyrovnané
účty voči ZŠ Horova a ZŠ Bukovčana. Dlh ZŠ Horova vyrovnali a s riaditeľkou ZŠ Bukovčana majú
splátkový kalendár. V školách trénujú iba deti. Je ich asi 160. Vysvetlil všetky okolnosti a uviedol, že
ako mládež i seniori reprezentujú Devínsku Novú Ves s výbornými výsledkami. Predseda klubu FCL
prejavil prianie, aby sa už konečne urobila hrubá čiara za nezrovnalosťami a aby FCL začala s mestskou
časťou spolupracovať.
Faktická – poslanec Tittel: Ja sa vyjadrím ako predseda Komisie športu. Aj keby sme akceptovali
splátkový kalendár o ktorom hovoríte, tak nespĺňate druhú podmienku a to je odovzdanie žiadosti.
Komisia neodporučila Vašu žiadosť a ani MZ nebude môcť schváliť Vašu žiadosť, nakoľko Vy ste ju
podali neúplnú. Nie podľa náležitosti. Ináč nemôžte povedať, že sa nesnažíme o podporu futbalu.
Starosta : Ja sa len pridám k slovám pána poslanca Tittela. Ak niekto podá žiadosť nepodpísanú, to už
o niečom svedčí. Aj keby sme spolu s poslancami chceli hlasovať, jednoducho to nemôžme spraviť,
pretože by sme išli v rozpore so zákonom. My investujeme rádovo desať tisíce do rozvoja futbalu
v Devínskej Novej Vsi. Dovolím si tvrdiť, že také podmienky ako má FCL v Devínskej Novej Vsi nemá
žiadny klub v tej lige, ktorú hráte. Ak áno, pôjdem sa tam rád pozrieť. Nemáte ani zaplatené nájomné
za ihrisko Vápencová a to je iba 1 Euro. Toto sú elementárne veci. Ak niekto nepodpíše žiadosť,
nezaplatí 1 Euro nájom a potom bude niečo vyčítať vedeniu MČ a poslancom, tak to sa mi zdá byť
pokrytecké. Čo sa týka vzťahu s DNV šport. Máme tu dozornú radu DNV športu, sú v nej poslanci. Ja si
myslím, ak máš nejaký problém, treba im napísať, sadnúť si. Toto je normálne štandardná platforma
na riešenie nejakých sporov.
Poslanec Tittel : Ja úplne súhlasím s tým, čo si povedal pán starosta. Je to absolútna pravda. Aby som
nebol iba negatívny tak poviem, že ak prídete pán Smolinský tento rok skôr ako je 15. októbra, ja
osobne Ti rád so žiadosťou pomôžem tak, aby bola priechodná.
Poslankyňa Janatová : V podstate pán Smolinský, to čo ste povedali, že ste nemohli zaplatiť školám tak
tým ste chceli povedať, že tí čo nedostanú dotáciu nemusia platiť nájomné ? Nakoniec navyše Vy
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neplatíte nájomné. Vy platíte iba za vykurovanie a elektrinu, nejaké upratovanie. Ďalšia vec. Ja som
práve preto chcela, aby bola vytvorená finančná rezerva pre Komisiu športu, pretože ja odporúčam
rodičom, ktorí majú deti futbalistov, aby založili občianske združenie a to bude nový klub, ktorý môže
ešte tento rok požiadať o dotáciu a myslím si, že nikto s tým nebude mať žiadny problém.
Poslanci opätovne udelili slovo pánu Smolinskému, ktorý požiadal o korektné jednanie, aby prestali
trenice medzi Klubom FCL a DNV šport. Nálada medzi mestskou časťou a FCL ozaj nie je dobrá a
povedal, že klub má úsilie a snahu aby sa to celé napravilo a dalo na správnu mieru.
Starosta : Nedá mi nepovedať, že ja si myslím a väčšina tu v miestnosti si myslí, že staráme sa o Vás
ozaj nadštandardne a ak je zlá situácia, tak pretože nerešpektujete správcu.
Poslanec Encinger : Ja iba v záujme objektívnosti chcem upozorniť na to, že v roku 2016 tak isto
z oblasti kultúry nedostali financie ani Chorváti, ani Matica. Práve z týchto istých dôvodov. Nie je
mestská časť zameraná proti nikomu. Samozrejme nedostali nič, nebolo im ani nič doplácané. Tento
rok podali žiadosti v súlade s VZN, napriek tomu sa tam muselo krátiť, pretože tam chceli činnosti,
ktoré sa nemôžu s obecných peňazí vykrývať. Tento rok sa poučili a dali žiadosti v dostatočnom
predstihu.
Poslanec Ružovič : Ako vidím, ako sa to tu všetko vyvíja ,tak si myslím, že pán Smolinský a pán Zukal
by mali zvážiť svoje trvanie vo funkcii.
Starosta ukončil rozpravu.
UMZ : 38 /3/2017
Hlasovanie :
Prezentácia

Za

Proti

Zdržal sa

12

11

0

1

Nehlasoval
0

Bod č. 18 ) Rôzne.

Starosta: Hlási sa o slovo pani Poradová.
Poslanci udelili slovo Ing. Poradovej, ktorá zareagovala na predchádzajúci bod. Znova vyslovila svoj
názor, že poslanci schválili dotácie v rozpore so zákonom. Podľa nej nebolo všetko tak, ako to bolo
povedané. Domnieva sa, že dátumom 15.10. nie je predkladanie žiadosti o dotácie všetko ukončené.
Podľa nej sa má zo zákona vyzvať subjekt, aby si doplnil chýbajúce náležitosti. Dotácia Matice sa
schválila v rozpore so zákonom, nakoľko štatutár Matice je vedúci zamestnanec Miestneho úradu. Čo
sa týka FCL podotkla, že je to smutné počúvať, pretože tu ide o mládež a o deti z Devínskej Novej Vsi.
Všetko by sa dalo zvládnuť, keby bola poslaná výzva. Navyše podľa nej je tam viacej žiadateľov, ktorí
nesplnili a dotácie nedostanú. Povinnosti si samozrejme každý musí plniť, ale toto sa jej nepáči.
Poslanec Tittel : Ťažko hodnotiť tento výstup. Chýbali mi argumenty.
Poslanec Encinger : Ja len zareagujem na istú nepresnosť , ktorá tu odznela od pani Poradovej. Štatutár
miestnej pobočky Matice Slovenskej je síce zamestnancom našej mestskej časti, ale konflikt záujmov
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by mal v prípade, že by sa uchádzal o verejnú funkciu. Účasti a výkonu v občianskom združení
v štatutárnej polohe občianskeho združenia mu nebránia, aby žiadal o dotácie. Ja tento názor mám aj
odkonzultovaný. Každý občan má právo byť členom akéhokoľvek občianskeho združenia a nezadáva
to dôvod na to, aby mal konflikt záujmov v prípade, keď žiada o nejakú dotáciu.
Starosta : Ešte sa hlási jeden občan.
Poslanci udelili slovo pánu Godarskému, ktorý vystúpil ako zástupca prípravky detí FCL a chcel si
vypočuť argumenty oboch strán. Povedal, že z pohľadu rodičov detí sú v konečnom dôsledku
rukojemníkom celej situácie deti a trpia tým, že peniaze na šport nie sú. Tak sa chcel opýtať, čo s touto
situáciou do budúcna bude.
Starosta : Ja si myslím, že všetky tie návrhy, ktoré tu zazneli, sú riešením tej situácie, ale ak máte
záujem, veľmi rád sa s Vami stretnem a preberieme si to osobne. Ste u mňa vítaný. Tak isto vítam
každého rodiča, ak máte záujem to riešiť.
Faktická - poslanec Tešovič : Ja som bol na výbore FCL. Pre mňa sú podstatné tri veci. Riadne a včas
podaná žiadosť, kladné stanovisko komisie a aby boli splnené zákonné podmienky a aby boli splnené
podmienky podľa VZN .
Faktická – poslanec Bardač : Ja som chcel iba doplniť, že žiadateľ Lokomotíva FCL DNV nebol jediný
žiadateľ, ktorému sme neposkytli dotáciu. Každý kto nesplnil podmienky ju nedostal. Nie je to jediný
subjekt.
Faktická - poslanec Encinger : Ja iba jednu nepresnosť, ktorá od Vás odznela. Hovoríte, že nemáte
z čoho vyplácať honoráre pre trénerov. V žiadnom prípade sa z dotácií MČ nedajú vyplácať žiadne
honoráre. Občianske združenia, ktoré vo svojej činnosti používajú vyplácanie trénerov, alebo
dirigentov atď., tak musia preukázať z druhej strany, kto to zaplatí. Dotácie nemôžu slúžiť na platy v
organizáciách, ktoré MČ sama nezaložila.
Poslankyňa Janatová : Mňa to mrzí, že sa to posunulo do tej roviny záští apod. Pretože to tak nie je.
Poslanec Ružovič : To nie je o sympatiách a antipatiách. Ja mám pána Smolinského rád a viem, že to
robí najlepšie, ako vie, ale bohužiaľ na toto nemá. Môj návrh je, aby rezignovali na svoju funkciu
a nechali tam nejakých, ozaj šikovných, ktorí budú mať záujem o naše deti a o rozvoj športu.

Bod č. 19) Interpelácie
Prednosta : Na minulom zastupiteľstve 1.2.2017 bolo podaných sedem interpelácií od pána poslanca
Gašparíka. Na všetky bolo písomne odpovedané v zákonnom termíne.
Poslanec Gašparík : Ďakujem pekne za vybavenie týchto žiadostí. Dnes podávam ďalšie interpelácie.
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Po ukončení bodu 19. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie Miestneho
zastupiteľstva o 10,45 hod ukončil.

Zapísala : Zdenka Paďourová

Ing. Ignác OLEXÍK , PHD

Milan JAMBOR

prednosta Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves

starosta mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves

Overovatelia :

Mgr. Jana MARTANOVIČOVÁ

.............................................................

Mgr. Beata JANATOVÁ

...............................................................

Prílohy k zápisnici - ( založené na sekretariáte ST)
-

Pozvánka na rokovanie
Prezenčná listina
Uznesenie MZ
Uznesenie MZ – čistopis
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