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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava-Devínska Nová Ves 

konaného dňa 13. decembra 2017 

 

Miesto konania : Vila Košťálová, Novoveská 17, Bratislava-Devínska Nová Ves 

Začiatok rokovania :  8,30 hod.         Ukončenie rokovania :  10,30 hod. 

Prítomní :  11 poslancov, 1 poslankyňa sa ospravedlnila.  

 

Rokovanie  Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Devínska Nová Ves otvoril starosta Mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves pán Milan JAMBOR. Všetkých prítomných privítal a konštatoval, že 
miestne zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Prítomných bolo 11 poslancov, 1 poslankyňa sa 
ospravedlnila. Pripomienky k návrhu programu rokovania MZ nevzniesol žiaden poslanec.  

Hlasovanie o programe tak, ako bol predložený: 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

         11                          11                              0                                      0                                        0 

Program bol schválený ako celok. 

 

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

 

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

Overovatelia zápisnice : Mgr. Beáta JANATOVÁ , Mgr. Jana MARTANOVIČOVÁ  

Zapisovateľka : Zdenka Paďourová  

 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

      11                             11                              0                                      0                                        0 

 

Bod č.2 ) Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA-DNV splatných do 23.11.2017, alebo trvalo 
plnených. 

Bez rozpravy. 
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UMZ č. 116/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

    11                               11                              0                                      0                                        0 

 

Bod č. 3 )  Informácia o činnosti MR od posledného zasadnutia  

Bez rozpravy. 

UMZ č. 117/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

      11                             11                              0                                      0                                        0 

 

Bod č. 4 Informácia o dôležitých  rokovaniach starostu MČ 

Starosta : Budem sa venovať iba tomu najdôležitejšiemu: so zástupcami Magistrátu sme rokovali 
o investičných akciách Magistrátu v našej MČ. Môžem s radosťou a hrdosťou oznámiť, že sme schválili 
v rozpočte Bratislavy aj návrh na vyčlenenie 400 tisíc eur na rekonštrukciu ZUŠ na Istrijskej ulici. To 
považujem naozaj za obrovský úspech. Dostal som informáciu, že budúci rok to naozaj stihnú. Som rád, 
že k pôvodným 200 tisíc pribudlo ďalších 200 tisíc eur. Tak pevne verím, že tá ZUŠ bude o rok, keď sa 
tu takto zídeme, bude vynovená a bude nám všetkým na radosť. Z ďalších vecí, ktoré sú schválené 
v rozpočte hlavného mesta a týkajú sa našej MČ, je dôležitá oprava privádzača - cesty do DNV. Bude 
kompletne opravená. Mám prísľub, že sa to zrealizuje a v rozpočte sú na to peniaze. Ja som 
samozrejme na rozpočet ako mestský poslanec, a aj starosta DNV, mal viacej požiadaviek, ale žiaľ, 
musel som to zredukovať. Čo sa mi tam ešte podarilo dostať je oprava havarijného stavu cesty od Kina 
Devín smerom na Mlynskú ulicu. Celý ten kopec má byť zrekonštruovaný. Samozrejme chcel som dať 
opraviť aj Opletalovu ulicu a Istrijskú ulicu. Tu som dostal prísľub od pána primátora, že to bude v tom 
ďalšom roku. To ale už bude ďalšie volebné obdobie, tak pevne verím, že ten mestský rozpočet bude 
nastavený tak, že na to bude priestor.  

Ďalšie dôležité stretnutie :  

6.11.2017 - Stretnutie Regionálneho združenia starostov v Záhorskej Bystrici. Rokovanie o solidarite . 

7.11.2017 - Rokovanie so zástupcami Družstva podielnikov Devín o odkúpení pozemkov. 

11.11.2017 - Otvorenie workout parku na ulici Pavla Horova. 

5.12.2017 -  Stretnutie so zástupcami magistrátu. Rokovanie o investičných akciách magistrátu 
v našej mestskej časti.   

5.12.2017 – Stretnutie so zástupcami priemyselného parku na Kolónii. Rokovanie o vytvorení nového 
vjazdu do priemyselného parku.    

 

Bez rozpravy. 
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UMZ č. 118/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

        11                           10                              0                                      1                                       0 

 

Bod č. 5)  Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2018 – 2020 

Starosta : Predkladáme Vám návrh rozpočtu, ktorý bol prerokovaný v komisiách. S väčšinou z Vás sme 
si to prediskutovali, ale dovoľujem si uviesť tento materiál, nakoľko je to materiál veľmi dôležitý, 
a tento rozpočet považujem za historický. Rozpočet je vyrovnaný, na strane príjmov aj výdavkov vo 
výške takmer 11 miliónov eur, a je v ňom mnoho investičných aktivít, ktoré našu mestskú časť posunú 
značne dopredu.  

Poslanec Bardač: V tomto bode bol predložený pozmeňujúci návrh pánom poslancom Tittelom, ktorý 
bol následne stiahnutý. Bude sa hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia.  

UMZ č. 119/12/2017 

 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

        11                            11                              0                                     0                                        0 

 

Bod č. 6 ) Prevádzkový poriadok pohrebiska – návrh VZN 

Starosta : O tomto bode sme na minulom zastupiteľstve dlho rokovali a je to vyčistené. 

Bez rozpravy. 

 

UMZ č. 120/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

          11                          11                              0                                      0                                        0 

 

Bod č.7) Návrh VZN o originálnych kompetenciách.  

Bez rozpravy. 

 

UMZ č. 121/12/2017 

Hlasovanie : 
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Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

           11                        11                               0                                      0                                        0 

 

Bod č.8) Odpis a oprava vykazovania časti majetku evidovaného MČ Bratislava –DNV 

Starosta : Ide o faktúry z pred roku 2010. Kolegovia na majetkovom sa ozaj snažili a aj kolegovia na 
ekonomickom a právnom oddelení odviedli obrovský kus práce. Teraz je to pripravené na vyčistenie. 
Toto boli stariny, čo nám deformovali účtovníctvo a museli sme na to vytvárať opravné položky. Preto 
dávame návrh na odpis tohto majetku.   

Bez rozpravy. 

 

UMZ č. 122/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

            11                        7                              0                                      4                                        0 

 

Bod č. 9) Výpožička časti pozemku registra „ C“ KN parc.č.34 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
pre vlastníkov bytov bytového domu Hradištná 31-35 na vybudovanie uzatvoreného 
kontajnerového stojiska – DOMING s.r.o. 

Poslanec Tešovič : Chcem len podotknúť a pripomenúť tému, ktorú sme tu mali na minulom 
zastupiteľstve, aj na našej komisii, s pani kolegyňou Janatovou. Naozaj je potrebné, aby neboli 
zamykané kontajnery na separovaný odpad v týchto priestoroch. Takto išlo stanovisko aj výstup 
z komisie výstavby. Jednoducho toto by mala byť podmienka, ak ide o výpožičku, alebo príspevok na 
kontajnerové stojisko, aby vlastníci tých rodinných domov, ale aj ostatní občania aby mali možnosť 
prístupu ku kontejnerom na separovaný odpad. 

Starosta: Ak dovolíš pán poslanec, ja to vysvetlím. Bol som so zástupkyňou firmy Doming na tom 
stojisku. Boli sme to riešiť a práve v čase, keď sme tam stáli, prišiel nejaký pán z domu, ktorý s tým 
kontajnerovým stojiskom nemal nič spoločné, bez problémov pred mojimi očami a očami správkyne 
kľudne vyhodil svoj odpad do kontajnera, ktorý mu nepatril. To je ten dôvod, prečo to robíme. Čo sa 
týka nádob na separovaný zber, ja keď sme to tu preberali na minulom zastupiteľstve, čítal som tú 
zápisnicu z Komisie výstavby a aj som o tom rokoval s ostatnými poslancami. Problém je v tom, že 
správkyňa má tu nádobu na separovaný zber na tom stojisku napísanú na seba. To znamená, že si ju 
pre spoločenstvo objednala a je za ňu zodpovedná. V tom je problém. Ty si hovoril, že je to pre 
obyvateľov priľahlých domov. Ja si myslím, že každý z obyvateľov rodinných domov má v dosahu 
stojisko, kde môže  vyhodiť  separovaný odpad, aj keď to nie je presne pred jeho domom. To isté sme 
riešili na Bystrickej, alebo na Ľubovníkovej ulici. Teraz to síce majú ďalej, ale bohužiaľ, ak chceme 
zabezpečiť nejaký poriadok, tak to musíme riešiť takto. Správca zodpovedá za poriadok okolo 
kontajnerov. Spoločnosť OLO, keď v našej MČ ktosi podpálil 30 kontejnerov povedala, že viacej 
kontajnerov nám sem nedá, iba keď si ich sami zaplatíme. Preto je tu dôvod, aby si kontejnery 
správcovia zamykali a ja im rozumiem.  
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Poslanec Tešovič : U nás napríklad na Jasencovej ulici máme tiež takéto stojisko, kde máme 
kontajnery na triedený odpad a nikto ho nemá napísaný na seba. Slúži to všetkým. Neviem si 
predstaviť, že by si to tam nejaký sused oplotil. Ja som hlavne rád, že v tom návrhu uznesenia je  
uvedený domový odpad. Je to tak uvedené, že to nebudú môcť zamykať, takže ja som za.  

 

UMZ č. 123/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

      11                             11                              0                                      0                                        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 

Bez rozpravy. 

 

UMZ č.124/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

             11                      11                              0                                      0                                        0 

 

Bod č. 11) Žiadosť o príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska  Ľubovníková, Mečíková  

Bez rozpravy. 

 

UMZ č. 125/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

           11                        11                              0                                      0                                        0 

 

Bod č.12)  Darovanie  náučnej tabule „ SLOVANSKÉ HRADISKO“ od VW Slovakia  

Starosta : Máme s týmto závodom dlhoročnú spoluprácu. Jedna z foriem spolupráce je takzvaná zelená 
spolupráca, keď sa čistí Pieskovec a priľahlé okolie. V rámci tohto projektu sme dostali takú náučnú 
interaktívnu tabuľu. Je to súčasť pretvárania tohto priestoru, tak aby sme priblížili tú históriu. Je tam, 
kde kedysi viedla známa Jantárová cesta.  

Bez rozpravy. 
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UMZ č. 126/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

         11                          11                               0                                        0                                        0 

 

Bod č.13)Voľba kandidátov na funkciu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV.na obdobie 2018- 
2022 

Poslanec Bardač: Ja by som v prvom rade dal návrh, aby sa o týchto kandidátoch hlasovalo 
samostatne. Jeden by mal byť znovuzvolený – 1) Mgr. Miroslav ANTALA a na základe žiadosti nový 
kandidát  -  2)  Ing. Štefan MIGAĽA. Súvisí to stým, že pokiaľ chcem dať podporu iba jednému z nich, 
nedá sa to v takejto zostave urobiť.  

Starosta : Dobre pán poslanec , budeme hlasovať osobitne.  

 

UMZ č. 127/12/2017 

Hlasovanie 1 : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

           11                          9                               1                                     1                                      0 

Hlasovanie 2: 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

           11                         11                              0                                    0    

         

Bod č. 14 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ I. Bukovčana 3 

Bez rozpravy. 

 

UMZ č. 128/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

            11                       11                              0                                      0                                        0 

 

Bod č. 15) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Pavla Horova 16 

Bez rozpravy. 
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UMZ č. 129/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

          11                         11                              0                                      0                                        0 

 

Bod č.16) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Pavla Horova 3  

Bez rozpravy. 

 

UMZ č. 130/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

         11                          11                              0                                      0                                        0 

 

Bod č. 17) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Milana Marečka 20 

Bez rozpravy. 

 

UMZ č. 131/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

         11                          11                              0                                      0                                        0 

 

Bod č. 18 ) Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Poslankyňa Janatová : Dovolila by som si v prvej rade poďakovať pani Sítovej, tak ako aj paniam 
riaditeľkám a pánu riaditeľovi touto cestou. Poďakovať za celý rok, nie len školský, ale aj tento 
kalendárny  preto, že kam oni dokázali posunúť tie školy, to je obdivuhodné. My sme odsúhlasili 
peniaze  na niečo a bolo na nich, aby to zrealizovali a ustrážili. Takže ja si myslím, že nielen za 
všetkých poslancoch, ale najmä za rodičov Vám veľmi pekne ďakujem. Tak ako som povedala aj na 
komisii. Myslela som si, že už to naše školstvo nemáme kam posunúť, ale Vy ho posúvate stále ďalej 
a za to Vám patrí úprimná vďaka. 

Starosta : K tomuto poďakovaniu sa samozrejme pripájame všetci a posúvať sa je myslím vždy kam. 
Tešíme sa a ďakujeme za tu úžasnú prácu.   

 

UMZ č. 132/12/2017 

Hlasovanie : 
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Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

         11                           11                              0                                      0                                        0 

 

Bod č. 19) Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou 
závierkou k 31.12.2016 

Bez rozpravy. 

 

UMZ č.133/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

          11                          8                                0                                      3                                        0 

 

 

Bod č. 20 ) Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves č. 106/11/2017 

Poslanec Tešovič : Jedna vec je dôvody, prečo sme toho času prijímali toto uznesenie stále trvajú a 
pokiaľ je argument, prečo to nie je možné technicky vykonať, tak popri zrušení tohto uznesenia mi 
chýba nejaký návrh, ako by to teda pán starosta chcel riešiť ináč. Pokiaľ je tam nejaký problém 
poďme to opraviť, ale nevidím dôvod prečo by sme to mali  úplne zrušiť. 

Starosta : Ak sa teda pýtaš pán poslanec, ako to chceme robiť my, tak my sme dali návrh , ako to 
urobiť a Ty si dal pozmeňujúci návrh ktorý prešiel . Myslím, že legislatívne by sme to mali zrušiť. Takto 
tu súťaž nevieme vyhlásiť. Nie je to v poriadku. Ak zrušíme to uznesenie, tým pádom žiadna súťaž 
nebude. To je vlastne výsledok toho všetkého , že ak Ty máš osobne s tým návrhom problém tak to 
zrušíme, žiadna súťaž nebude a nebudeme nič predávať. Nebudeme nič súťažiť.  

Faktická – poslanec Tešovič : Som presvedčený, že nehovorím len za seba. Nejakým spôsobom 
spraviť určité  právne garancie a o toto mi vlastne ide. Pokiaľ tu je nejaký technický, alebo právny 
zádrhel, tak hľadajme spôsoby ako to urobiť tak, aby tam tie garancie boli.  

Starosta : Pán poslanec - o tomto materiáli sme tu rokovali pol roka. Ty si prišiel až na finálne 
hlasovanie s nejakým návrhom.  Keby si to dal tento svoj návrh na MR, dva týždne dopredu, tak by  
malo právne aj majetkové oddelenie čas tento návrh riešiť. Tento návrh si však dal priamo na MZ. 
Nikto o tom nevedel. Pretože prešiel, ja tomu rozumiem, vyzeralo to v poriadku, ale nebolo. Preto 
navrhujeme to celé zrušiť. Ak máš iný návrh, ja s tým nemám problém, ale pošli nám to dopredu, nie 
že dáš návrh priamo na MZ. Tak sa to proste nerobí. Respektíve, môže sa to tak robiť, je to podľa 
rokovacieho poriadku, ale potom vznikajú takéto problémy.  

Faktická- poslanec Tešovič : Ja som nič nepodával, teraz si to Ty, kto podáva. Teraz je to v opačnom 
garde. Spracovateľ návrhu si myslím mal dostatočný čas nato, aby uvažoval aj o alternatíve.  Teraz je 
to opačne. Teraz je Milan Jambor predkladateľ. Nejakým spôsobom sa pripravilo zastupiteľstvo tak, 
že je to presne opačne.    

Starosta : Pán poslanec, Ty si urobil chybu a my ju iba naprávame.  
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Poslankyňa Janatová : Ja by som v podstate len chcela od právneho oddelenia dostať tú analýzu na 
základe ktorej  k tomu prišli. Ja viem, že sme sa o tom rozprávali, ale mne stále to nedáva logiku. Ak 
som poverená na predaj pozemku , prečo by som nemohla zriaďovať aj vecné bremeno. My nie sme 
iba nájomníci, ale my sme oprávnení aj ten pozemok predať. Predaj je podľa mňa vyššia právna 
forma s nakladaním toho majetku.  

Faktická- poslanec Encinger: Čo sa týka zriaďovania vecných bremien. V samospráve som od roku 
1989 a minimálne raz za každé volebné obdobie sa urobí takéto faux pas. Ja som na to už 
upozorňoval aj pri rozprave, že nemôže niekto zaviazať budúceho vlastníka k nejakému vecnému 
bremenu, len vlastník. Dokonca nemôžme ho zaviazať ani vtedy, keby sme boli my vlastníci.  Aj tak by 
to narazilo minimálne na prokuratúre. Tak právne oddelenie Miestneho úradu postupovalo správne, 
keď vytklo zriaďovať vecné bremeno. To treba zrušiť. Ja by som nehlasoval ani za jeden ten návrh. 
Tadiaľto cesta nevedie.   

Poslanec Bardač : Ja by som chcel iba to, či by nebolo schodné, zo strany Magistrátu, že by Hl. mesto 
BA súhlasilo s tým vecným bremenom. Či by nešla cesta tadiaľto. To iba tak do diskusie. Či by priamy 
vlastník nesúhlasil. 

Starosta : Môžeme to samozrejme vyskúšať. Teraz , ako hovorím naprávame iba určitý stav, ktorý 
nastal. Ak je tu vôľa, môžeme ten materiál opäť nachystať. Ja s tým problém nemám.  

 

UMZ č. 134/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

           11                         6                              1                                      4                                        0 

 

Bod č.21)Návrh harmonogramu zasadnutí MR a MZ mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves   
v roku 2018  

Poslankyňa Janatová : Ja  by som chcela povedať iba to, na čom sme sa dohodli na komisiách. Ten 
harmonogram, ktorý sme mali nám vyhovoval a kľudne pán prednosta môže v postate tie komisie 
doplniť. Pokiaľ by niekto čas chcel zmeniť tam nie je problém, ale na tie termíny sme zvyknutí. 

UMZ č. 135/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

          11                         11                              0                                      0                                        0  

 

Bod č. 22) Správa o výsledku kontroly efektívnosti, hospodárnosti a zákonitosti doterajších 
výdavkov vynaložených v súvislosti so zámerom Park Charkovská  

Bez rozpravy. 
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UMZ č. 136/12/2017 

Hlasovanie : 

Prezentácia :                 Za                          Proti                             Zdržal sa                          Nehlasoval 

           11                         11                              0                                      0                                        0 

 

Bod č. 23) Rôzne  

Poslanci povolili vystúpiť občanovi Devínskej Novej Vsi, pánovi Halmovi , ktorý zastupuje vlastníkov 
pozemkov Waitov lom a Pri Rochu. Občania podali žiadosť o posunutie hraníc intravilánu tak, aby táto 
oblasť bola zaradená do zastavanej oblasti.  Hneď na začiatku poďakoval za pochopenie a ústretovosť, 
pretože dostali pozitívnu odpoveď na základe stretnutia komisie výstavby, ktorá oznámila že 
rezervovala finančné prostriedky na budúci rok na vypracovanie urbanistickej štúdie. Táto lokalita 
začala existovať v roku 1972, kedy boli rozparcelované pozemky asi na 40 parciel a následne v roku 
1980 boli ďalej rozparcelované do ďalších 120-tich. Boli využívané pre rekreačné činnosti. Žiadosť je 
podaná predovšetkým pre to, že situácia už v tejto dobe je iná. Táto oblasť sa reálne využíva na trvalé 
obývanie. Dnes tam žije do 200 občanov, ktorí majú vo väčšej miera aj trvalé bydlisko. Narodilo sa tam 
aj 30 nových občanov Devínskej Novej Vsi. Ale je tam čiastočný rozpor v tom, že nie všetci majú 
potvrdené trvalé bydlisko. Táto oblasť je aj pripravená, aby sa stala súčasťou našej MČ. V tejto oblasti 
je zriadený  v celej oblasti mestský vodovod, ktorý spravuje BVS. Je to tam od roku 1995. V súčasnosti 
tam chodí bežne aj pošta. Spoločnosť OLO už vyše 15 rokov odváža z tejto oblasti odpad. Okrem toho 
sa tam urobilo 600 m ciest. Ešte tam je jeden vážny problém, keď je treba -rýchla zdravotná pomoc, 
alebo hasiči. Majú problém sa zorientovať. Na záver pán Halmo vyjadril spokojnosť a vďaku za 
rešpektovanie žiadosti.  

Starosta : Peniaze sú už schválené v rozpočte.  

 

Bod č. 24) Interpelácie  

Prednosta : Od minulého zastupiteľstva neboli podané žiadne interpelácie.  

 

Po ukončení posledného bodu poďakoval starosta všetkým prítomným za účasť na rokovaní a poprial 
im pokojné  Vianočné sviatky, veľa oddychu  a rokovanie Miestneho zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

        Ing. Ignác OLEXÍK, PhD., v.r.                                  Milan JAMBOR, v.r. 

                 Prednosta miestneho úradu                                                    starosta mestskej časti 
                 Bratislava-Devínska Nová Ves                                           Bratislava-Devínska Nová Ves 
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Overovatelia :  

 

Mgr. Jana Martanovičová, v.r.                                                     ........................................................... 

 

 

Mgr. Beata Janatová, v.r.                                                              .......................................................... 

 

 

 

 

 

 

Prílohy k zápisnici : - založené na sekretariáte ST                  

Menovité hlasovanie                                                                             

Uznesenie čistopis 

Pozvánka na rokovanie 

Prezenčná listina 

Uznesenie MZ                                                                                       Zapísala : Zdenka Paďourová                                                       

 

 

                                                             

 

 


