
P O Z V Á N K A 

na zasadnutie  

Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 
10. septembra 2019      o 16:00 hod. 

 
miesto konania:     

 

zasadačka MÚ 

 
 
 
 

Por. 
číslo 

Názov bodu programu 

1 Prehľad plnenia rozpočtu za 1. polrok 2019 

2 Návrh VZN MČ BA-DNV o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BA-DNV 

 
3 

Prenájom nebytového priestoru v suteréne Dovina pasáže z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa pre Best Boxing Club o.z. 

4 Žiadosť o zníženie výšky nájomného NP pre Správu objektov DNV s.r.o. 

 
5 

Žiadosť o zníženie výmery a zmenu účelu časti prenajatého nebytového priestoru – 
FORMULA ŠPORT s.r.o. 

 
6 

Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 210 o výmere 8 m2 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa - p.Beleš a p. Sebőková-strešný previs 

 
7 

Schválenie spôsobu prevodu častí pozemku pred ZMVM parc.č. 2078/26 o výmere 10 m2 
a častí pozemku pred ZMVM parc.č. 2078/26 o výmere 10 m2 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa – p.Gibala s manželkou 

 
8 

Výpožička pozemku registra "C" KN parc.č. 1506 pre Centrum environmentálnej a etickej 
výchovy Živica, o.z.    

 
9 

Schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena na zaťažených pozemkoch 
špecifikovaných v GP č. 22/2019, 23/2019 a 24/2019 v prospech spoločnosti Bystrická 
s.r.o.  za účelom priznania práva uloženia inžinierskej siete vodovodu 

 
10 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 2/2019  zo dňa 15. mája 2019, 
ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves 

11 Schválenie odmien pre členov komisií – neposlancov 

12 Vyjadrenie k voľbe členov vyraďovacej komisie 

13 Vyjadrenie k voľbe členov škodovej komisie 

14 Žiadosť o zriadenie expozitúry Mestskej polície v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves 

15 Správa z kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom Mestskej 
časti Bratislava - Devínska Nová Ves v roku 2018 v DNV ŠPORT, spol. s r.o. 

 
Doplnené dodatočne: 
 
16   Dodatok č. 1 k  zmluve o nájme nehnuteľností – SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku – 
finančný dar Chorvátskej republiky 
 
 
 
 
 
 Mgr. Rastislav Tešovič 
   predseda komisie 


