
P O Z V Á N K A 

na zasadnutie  

Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 
3. júna 2019      (pondelok)    o 17,00 hod. 

 
miesto konania:     

 

zasadacia miestnosť Miestneho úradu MČ BA-DNV 

 
 
 
 

Por. 
číslo 

Názov bodu programu 

    1 Záverečný účet MČ BA-DNV za rok 2018 (bod č. 4 materiálu) 

    2 Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV za rok 2019 (bod č. 5 
materiálu) 

    3 Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV (bod č. 7 
materiálu) 

    4 VZN MČ BA-DNV č ... o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-DNV 
(bod č. 9 materiálu) 

    5 Prenájom nebytových priestorov podľa zverejnených zámerov (bod č. 10 materiálu) 

    6 Návrh na schválenie zámeru prenájmu stavby Kina Devín, súp. č 5719, pozemkov registra 
"C" KN parc. č. 545 a"C" KNparc. č 547/1 a podmienky  obchodnej verejne súťaže k 
prenájmu  stavby a pozemkov (bod č. 11 materiálu) 

    7 Prenájom častí pozemkov registra „C“ KN v k.ú. DNV z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
pre spoločnosť TextilEco a.s. (bod č. 12 materiálu) 

8 Prenájom častí pozemkov registra „C“ KN v k.ú. DNV z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
pre spoločnosť HUMANA People to People Slovakia o.z. (bod č. 13 materiálu) 

9 Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 263 o výmere 5 m2 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa - p.Harbuľák s manželkou - presah odkapovej rúry zo stavby  (bod č. 14 
materiálu) 

10 Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 263 o výmere 18 m2 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa - p.Harbuľák s manželkou - vybudovanie vjazdu na pozemok  (bod č. 15 
materiálu) 

11 Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov registra "C"KN parc.č. 360/32, 360/33 a 
podmienky  obchodnej verejnej súťaže k prevodu pozemkov (bod č. 16 materiálu) 

12 Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o výpožičke časti pozemku okolo budovy Charkovská 1 pre 
Centrum vedecko-technických informácií SR (bod č. 17 materiálu) 

13 Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných 
hier na území hlavného mesta SR Bratislavy (bod č. 18 materiálu) 

14 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV k návrhu Dodatku č...Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zriadenie nízko emisných zón (bod č. 19 materiálu) 

15 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV k návrhu Dodatku č...Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy – rozvrh z výnosu úhrad za dočasné parkovanie (bod 
č. 20 materiálu) 

16 Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a iných právnych 
noriem súvisiacich s prideľovaním vyhradených parkovacích miest v roku 2017 a 2018 (bod 
č. 23 materiálu) 

17 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves na obdobie 2. polrok 2019 (bod č. 24 materiálu) 



18 Poriadok odmeňovania poslancov MZ, členov komisií – neposlancov za ich prácu 
v komisiách MZ a oceňovania obyvateľov za reprezentáciu MČ BA-DNV na verejnosti (bod č. 
27 materiálu) 

 
 
 
 
 Mgr. Rastislav Tešovič 
   predseda komisie 
 


