
Por. 

číslo Názov bodu programu

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

2.

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2021 z ....2021 o ochrannom pásme pohrebísk na 

území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

3. Rôzne

V Bratislave-Devínskej Novej Vsi, dňa 9.4.2021

                                                                                                                                                  v.r.

                                                                                     Dárius Krajčír    

         starosta MČ BA-DNV

P o z v á n k a

Návrh programu :

Poslanci MZ obdržia materiály v elektronickej forme najneskôr dňa 9.4.2021 do 15:00 hod., informácie o navrhovaných materiáloch budú v písomnej forme k dispozícii 

v poslaneckých schránkach na Miestnom úrade MČ BA DNV v rovnakom čase.

V súlade s § 18 ods. 3 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej  republiky

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, ktoré sa bude konať dňa 14. marca 2018 o 8:30 hod. 
v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, ktoré sa bude konať dňa 12. februára o 15:00 hod. 
v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, ktoré sa bude konať dňa 14. marca 2018 o 8:30 hod. 
v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, ktoré sa bude konať dňa 10. apríla o 15:00 hod. 

v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, ktoré sa bude konať dňa 14. marca 2018 o 8:30 hod. 
v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, ktoré sa bude konať dňa 12. februára o 15:00 hod. 
v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, ktoré sa bude konať dňa 14. marca 2018 o 8:30 hod. 
v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
ktoré sa bude konať dňa 16.septembra 2020 o 15:00 hod. 

vo veľkej sále  budovy Istra centra , na Hradištnej ul. č. 43, k.u. DNV
V súlade s § 18 ods. 3 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej  republiky

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, ktoré sa bude konať dňa 14. marca 2018 o 8:30 hod. 
v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, ktoré sa bude konať dňa 12. februára o 15:00 hod. 
v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, ktoré sa bude konať dňa 14. marca 2018 o 8:30 hod. 
v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, ktoré sa bude konať dňa 10. apríla o 15:00 hod. 

v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, ktoré sa bude konať dňa 14. marca 2018 o 8:30 hod. 
v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves, ktoré sa bude konať dňa 12. februára o 15:00 hod. 
v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Zvolávam mimoriadne  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava
Ves, ktoré sa bude konať dňa 12. apríla 2021 o 15:00 hod. 

videokonferenčným hovorom cez aplikáciu zoom



Predkladateľ/navrhovateľ/sprac

ovateľ

Krajčír/ Krajčír

Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. 

Labašková/

 ----

P o z v á n k a

Poslanci MZ obdržia materiály v elektronickej forme najneskôr dňa 9.4.2021 do 15:00 hod., informácie o navrhovaných materiáloch budú v písomnej forme k dispozícii 

v poslaneckých schránkach na Miestnom úrade MČ BA DNV v rovnakom čase.

18 ods. 3 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej  republiky

-Devínska Nová -Devínska Nová -Devínska Nová -Devínska Nová -Devínska Nová -Devínska Nová -Devínska Nová Devínska Nová Ves, 

na Hradištnej ul. č. 43, k.u. DNV
18 ods. 3 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej  republiky

-Devínska Nová -Devínska Nová -Devínska Nová -Devínska Nová -Devínska Nová -Devínska Nová Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
dňa 12. apríla 2021 o 15:00 hod. 


