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Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia dňa 12. februára 2020 

 

 

 

 

 

 

Bod č.2 Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA-DNV plniteľných do 29.01.2020, alebo 

trvalo plnených 

UMZ  č.1/2/2020 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 29.01.2020, vrátane trvalo 

realizovaných uznesení z minulých rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly. 

 

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

 

Bod č. 3 Návrh na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra  

UMZ č. 2/2/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

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

zánik výkonu funkcie miestneho kontrolóra Ing. Milan Slezáka k 10.02.2020 

v dôsledku vzdania sa funkcie  

 

2. v y h l a s u j e 

voľbu miestneho kontrolóra na deň 08.04.2020 s nasledovnými podmienkami výkonu 

práce: 

a. pracovný pomer na kratší pracovný čas v rozsahu 75 % týždenného pracovného 

času u zamestnávateľa, bez možnosti domáckej práce, pričom na miestneho 

kontrolóra sa nevzťahuje rozvrhnutie pracovného času platné pre zamestnancov 

Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves, 

b. miesto výkonu práce: Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves, 

c. náplň práce: podľa § 18d a 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov na 

úseku finančnej kontroly, 

d. deň vzniku pracovného pomeru miestneho kontrolóra: 01.05.2020, 

e. plat miestneho kontrolóra v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb.; 

 

3. u s t a n o v u j e 

podľa § 18a ods. 3 posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov nasledovné náležitosti prihlášky uchádzača a podmienky jej 

predloženia: 

a. štruktúrovaný profesijný životopis s telefónnym kontaktom uchádzača, 

b. úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

(minimálne úplné stredné vzdelanie), 

c. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, 

d. čestné vyhlásenie uchádzača, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,  

e. čestné vyhlásenie uchádzača, že nevykonáva (i) zárobkovú činnosť alebo podnikateľskú 

činnosť podľa §18 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. resp. že sa jej vzdáva alebo pozastavuje jej 

vykonávanie do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra alebo (ii) funkciu uvedenú v §18 
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ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. resp. že sa jej vzdáva do nástupu do funkcie hlavného 

kontrolóra, 

f. predloženie písomného súhlasu so spracovaním a zverejnením osobných údajov v 

zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, 

g. motivačný list, alebo prezentácia plánovaného prínosu vo funkcii miestneho 

kontrolóra v prípade zvolenia, 

h. prihláška a jej prílohy musia byť predložené v slovenskom jazyku a k prípadným 

dokumentom v cudzom jazyku musí byť priložený úradný preklad, 

i. uchádzač doručí prihlášku prostredníctvom poštovej prepravy, alebo osobne do 

podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 

Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, v termíne do 24.03.2020. V prípade 

doručovania prihlášky poštovou prepravou, sa za deň jej doručenia považuje deň 

prevzatia poštovej zásielky Miestnym úradom Mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves. Obálku s prihláškou je potrebné označiť heslom „Neotvárať! – Voľba 

miestneho kontrolóra“; 

 

4. u s t a n o v u j e 

podľa § 18a ods. 3 posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov nasledovné podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho 

kontrolóra: 

a. zriaďuje sa komisia na posudzovanie prihlášok uchádzačov z hľadiska splnenia 

zákonných podmienok a podmienok ustanovených miestnym zastupiteľstvom 

v zložení: Dárius Krajčír, Mgr. Beáta Janatová, Mgr. Rastislav Tešovič, Mgr. 

Miroslav Antal, Bc. Jozef Tittel, Ing. Milan Slezák (ďalej iba „komisia“), 

b. ukladá sa komisii povinnosť, aby v mene miestneho zastupiteľstva pozvala 

uchádzačov, ktorí splnili zákonné požiadavky a doručili včasnú a úplnú prihlášku, 

na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 08.04.2020, 

c. ukladá sa komisii povinnosť oboznámiť s výsledkom vyhodnotenia všetkých 

došlých prihlášok miestne zastupiteľstvo, 

d. uchádzačom bude ponúknutý priestor v časovom rozsahu najviac 5 minút na 

prezentáciu svojho doterajšieho pôsobenia, pracovných úspechov, ako aj 

plánovaného prínosu vo funkcii miestneho kontrolóra v prípade zvolenia, po 

ktorej môžu nasledovať otázky poslancov, 

e. voľba miestneho kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním; 

 

5. ž i a d a 

starostu o zverejnenie oznámenia o vyhlásení voľby miestneho kontrolóra. 

 

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

 

 

Bod č.4 Prenájom nebytových priestorov v objekte Dovina pasáže pre PAMLSKOVO 

o.z. 

Materiál bol stiahnutý z rokovania predkladateľom. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Bod č.5 Zmena minimálnych sadzieb prenájmov NP a pozemkov od 01.04.2020 

UMZ č.3/2/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

navýšenie minimálnych sadzieb prenájmov nebytových priestorov a pozemkov vo 

vlastníctve mestskej časti a zvereného nehnuteľného majetku Hlavného mesta SR 

Bratislava od 01.04.2020 a to o mieru inflácie za rok 2019 vo výške 2,7% 

 

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

 

 

Bod č.6 Žiadosť o príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska pre BD P. Horova 

18, P. Horova 20 a P. Horova 17-19 

UMZ č.4/2/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e 

príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov pre bytový dom P. Horova 18, P. Horova 20 a P. Horova 17-19, Bratislava 

v celkovej výške 500,-€. 

 

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

 

 

Bod č. 7 Návrh na rozšírenie činnosti príspevkovej organizácie DENOVA a Schválenie 

Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie DENOVA 

UMZ č. 5/2/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

1. s ch v a ľ u j e 

rozšírenie podnikateľskej činnosti nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená 

príspevková organizácia DENOVA o podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným 

odpadom 

 

2. s ú h l a s í 

s podnikateľskou činnosťou príspevkovej organizácie DENOVA v rozsahu viazanej 

živnosti-podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 

 

3. s ch v a ľ u j e 

Dodatok č.1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie DENOVA zo dňa 

23.03.2015 v prvej časti dodatku v znení t.j.: 

Dodatkom  č.1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie DENOVA sa dopĺňa 

článok I. hlavný predmet činnosti o „podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným 

odpadom“. 

 

4. s ch v a ľ u j e  

Dodatok č.1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie DENOVA zo dňa 

23.03.2015 v druhej časti ktorým sa mení znenie ustanovenia článku II. Záverečné 

ustanovenia bod 2 nasledovne: 

„ Zriaďovaciu listinu v časti rozširovanie predmetu podnikania je možné rozširovať 

formou písomných dodatkov podpísaných starostom Mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves. Vykonané zmeny v zriaďovacej listine sa predkladajú na 

najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves ako informácia.“ 

Hlasovanie :  prítomní :8 za:  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 
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Bod č.8 Schválenie odmien členom komisií-neposlancom za II. polrok 2019 

UMZ č. 6/2/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e  

odmeny členom komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves - neposlancom za II. polrok 2019 v predloženom znení 

 

  

Názov komisie 

Meno a Priezvisko 

Počet 

účastí 

na 

komisii 

Odmena 

za účasť 

na jednej 

komisii 

Výška 

odmeny 

za 2. 

polrok 

2019 v € 

  

Komisia legislatívy, financií, mandátovej a 

kontroly 

  

  

1 Griger Jozef 2 25 50,00 

2 Marčák Peter 2 25 50,00 

3 Maruščák Igor 2 25 50,00 

4 Mráz Vladimír 3 25 75,00 

  spolu   225,00 

  Komisia výstavby a životného prostredia     

5 Brídzik Rudolf 3 25 75,00 

6 Gašparík Michal 2 25 50,00 

7 Guliš Peter 2 25 50,00 

8 Hirländer Ivan 3 25 75,00 

9 Kočvara Vladimír 2 25 50,00 

10 Kopačka Pavol 4 25 100,00 

11 Miler Milan 4 25 100,00 

12 Pokorný Fridrich 3 25 75,00 

  spolu   575,00 

  Komisia sociálna, bytová a zdravotná     

13 Čeplíková Viera 1 25 25,00 

14 Čurda Michal 3 25 75,00 

15 Lipková Daniela 3 25 75,00 

16 Švandová Jana 4 25 100,00 

  spolu   275,00 

  Komisia školstva, mládeže a vzdelávania     

17 Polčic Peter 2 25 50,00 

18 Daneková Miroslava 2 25 50,00 

19 Kmeťová Anna 2 25 50,00 

20 Kramplová Marcela 1 25 25,00 

21 Németová Lenka 2 25 50,00 

22 Paulovičová Marcela 2 25 50,00 

23 Tvarožek Štefan 1 25 25,00 

  spolu   300,00 

  Komisia športu a kultúry     
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24 Duraj Mikuláš 3 25 75,00 

25 Horný Andrej 2 25 50,00 

26 Klačka Jozef 2 25 50,00 

27 Krížik Martin 3 25 75,00 

28 Kurilová Alena 1 25 25,00 

29 Magula Milan 3 25 75,00 

30 Mozsi Roman 3 25 75,00 

31 Ozdín Daniel 2 25 50,00 

32 Petrová Ľubomíra 2 25 50,00 

33 Raškovič (Zlochová) Lenka 2 25 50,00 

  spolu   575,00 

  

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky 

  

  

34 Candrák Radko 2 25 *00,00 

35 Mošať Milan 2 25 50,00 

36 Rehánková Ľuba 1 25 25,00 

37 Glatz Metod 4 25 100,00 

38 Pečenka Stanislav 3 25 75,00 

39 Goldstein Pavol 2 25 50,00 

  spolu   300,00 

  SPOLU    2 250,00 

 

 

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

 

 

Bod č.9 Správa z kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 

zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období 

UMZ č.7/2/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

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

Správu z kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri 

kontrolách v predchádzajúcom období v Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová 

Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49. 

 

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

 

 

Bod č. 10 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 

UMZ č.8/2/2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

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

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

Hlasovanie :  prítomní :8 za:8  proti :0  zdržal sa :0   nehlasoval:0 
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Bod č. 11 Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ BA-DNV 

UMZ č.9/2/2020 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:8 za:8  proti :0  zdržal sa:0   nehlasoval:0 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 13. februára 2020 

 

 

 

 

 

 

   Dárius Krajčír      Ing. Mária Koprdová 

     starosta mestskej časti             prednostka Miestneho úradu 

Bratislava-Devínska Nová Ves                  Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 


